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† 2 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ —  СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и 
се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха 
мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се 

поберат; и Той им проповядваше словото. 
И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха 
четворица, и като не можеха да се приближат до Него 
поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къ-
щата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на кой-
то лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Иисус 
каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете.
Там седяха някои от книжниците и размишляваха в 
сърцата си: какво тъй богохулствува Тоя? Кой може 
да прощава грехове, освен един Бог?

Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват 
тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сър-
цата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: про-
щават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи 
си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий 
има власт на земята да прощава грехове (казва на 
разслабения): тебе казвам: стани, вземи си одъра и 
върви у дома си.
Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред 
всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като 
казваха: никога такова нещо не сме виждали. 

(Марк 2:1–12)

Днес празнуваме деня на св. Григорий Палама. Той за-
вършил своя живот като Тесалоникийски архиепископ, 
но преди това бил ученик на монашеската традиция 

на Атон. Неговото богословие е дълбоко вкоренено и черпи 
своето основание в опита на подвижниците и светиите.
В сърцевината си учението на св. Григорий Палама е събрало 
опита на цялата Православна църква, 
който свидетелства, че Бог не е затво-
рен в Самия Себе Си, не е пленник на 
Своята Божествена природа, че би-
дейки любов, т. е. тържество и пълно-
та на живота, Той и в Себе Си живее и 
сякаш преливайки извън собственото 
Си битие, достига и до нас, приобща-
вайки ни и в тайнствата, и чрез мо-
литвата, и чрез непосредственото, не-
постижимо Свое действие към Самия 
Себе Си, към това, което наричаме 
животворяща благодат. Ние сме живи 
чрез тази благодат, но този живот не 
се заключава в земното ни същест-
вуване, а ни прави съпричастни на 
бъдещия век. Св. Григорий ни учи, че 
благодатта се дава не заради подвига 
ни, а в отговор на човешкия вик, на 
човешката молба, на човешката тъга 
по Бога. Божията благодат прониква в 
дълбините на нашите души и ги пра-
ви богоприемни, способни да приемат Бога като желан гост, 
като цар, като живот.
Не е достатъчна тъгата по Бога, за да се открие душата ни за 
Него. Христос казва: „Блажени чистите по сърце, защото 
те ще видят Бога…“ Сърдечната чистота се постига чрез 
подвиг. И макар че не заради подвига ни се дава благодатта, 
без труд и подвиг сме неспособни да я приемем. Бог дава без 
мяра Своя Дух; но ние Го приемаме според мярата на нашата 

откритост към Него. Ние трябва да се борим строго, трезво, 
без пощада към себе си с всичко, което ни държи в своя плен 
и ни отдалечава от Самия Бог. И това изисква най-напред ре-
шимост да вместим в своя живот отначало послушание към 
Бога, после да се приобщим към Него в мисълта, в сърцето си, 
и след това —  чудото на Боговселението, когато Бог се съеди-

нява с нас така, както огънят пронизва 
желязото. Но огънят не обхваща дър-
вото изведнъж и не стига до сърцеви-
ната на желязото изведнъж; това става 
постепенно. И ние трябва да съдейст-
ваме —  чрез все по-пълно и цялостно 
себеотдаване на Бога, като покоряваме 
самите себе си на Божествената благо-
дат и Божественото присъствие.
В едно от своите съчинения св. Григо-
рий говори за това, че сме призвани да 
станем съвършено прозрачни —  като 
кристал, през който да се лее свободно 
Божествената нетварна светлина. И, 
уви —  казва той, —  ние сме непрозрач-
ни, ние сме затъмнени, има в нас плът-
ност, непроницаемост. И затова благо-
датната светлина, Божественият огън 
се докосва до повърхността ни; поня-
кога ни обгаря, понякога ни сгрява; 
със Своята светлина прави очевидни 
дефектите, недостатъците, повредата; 

но същата тази светлина явява и късчетата злато, сребро и 
скъпоценни камъни, които почвата на нашата личност, душа 
и тяло, съдържа в себе си.
Затова подвигът на целия живот се състои в това, да станем 
прозрачни, та светлината Божия да се лее през нас, да ни 
пронизва до самата сърцевина, от край до край, и да се из-
лива върху всички твари Божии. Да отговорим на Неговия 
призив към подвиг, да разберем в какво се заключава зада-
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ЖИТИЕ НА ПРЕПОДОБНИ БЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИ
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Монашеството се раз-
вило на Запад много 
по-късно, отколкото 

на Изток. Главен основател на 
монашеския живот на Запад 
се счита преподобни Бене-
дикт Нурсийски, който пръв 
въвел определен устав, приет 
в почти всички обители.
Преподобни Бенедикт се ро-
дил около 480 г. в гр. Нурсия, 
Италия, и в юношеска възраст 
бил изпратен в Рим да се учи 
и възпитава в училище. Раз-
вратният живот в столицата 
възбудил в Бенедикта такова 

негодувание и възмущение, че на 16 годишна възраст той ре-
шил да остави света и да се оттегли в пустинно място недалеч 
от Рим. Той започнал да живее в пещера в пълно усамотение. 
Само един инок от съседния манастир знаел за неговото жи-
лище и му донасял оскъдна храна. Така прекарал момъкът 
три години в постоянна молитва, която едничка му помагала 
да смири вътрешните вълнения и да понася трудовете и ли-
шенията на отшелническия живот.
Случайно овчари открили жилището на пустинника. Започна-
ли да идват при него люде от околните селища за наставления. 
Скоро се разчуло, че Бог му дарувал голяма духовна мъдрост 
и сила да лекува болести. Славата на преподобни Бенедикт 
се разпространила далече; посетителите се събирали на тъл-
пи около неговата пещера. Иноците от съседния манастир го 
помолили да стане техен игумен, но преподобни Бенедикт не 
се съгласявал. Той не одобрявал разпуснатия живот на ита-

лианските иноци и предвиждал, че неговите строги правила 
няма да се понравят на братята. Така и се случило, когато той 
най-после се съгласил да приеме духовното ръководство. Щом 
поискал да въведе по-строг живот в манастира, иноците въз-
негодували и някои от тях искали да го отровят. Но злият за-
мисъл не сполучил: чашата с отровното питие се счупила щом 
преподобни Бенедикт направил с ръка над нея кръстния знак. 
Бенедикт простил на злосторниците, оставил манастира и от-
ново се оттеглил в предишната пещера. Но усамотението ста-
нало за него сега невъзможно. Множество люде се заселвали 
около него, като желаели да се ползват от неговите наставле-
ния и от духовното му ръководство. Постепенно се образували 
манастири с по дванадесет иноци във всеки манастир. Всички 
признавали над себе си началството на Бенедикт, който ги ръ-
ководел с голяма мъдрост и с голям духовен опит.
Намерил се един завистливец на славата на преподобния, 
един недостоен свещеник, на име Флоренций. Той възбудил 
част от братята против игумена и преподобни Бенедикт ре-
шил да се пресели на друго място. Той заминал за най-южна-
та част на Италия, в Кампания. Там, в отдалечените и глухи 
местности, селското население още се покланяло на идоли и 
не знаело за християнската вяра. На преподобни Бенедикт 
се понравила местността на планината Касино, заселил се 
в нея и скоро няколко братя се присъединили към него. 
На тая планина стояло още идолско капище, обкръжено от 
дъбрава, посветено на римския бог Аполон, и народът още 
принасял жертви на идола. Преподобни Бенедикт изсякъл 
дървата, почнал да учи на истинската вяра идващите селяни 
и скоро обърнал много идолопоклонци към Христа. Капи-
щето било разрушено и на негово място преподобни Бене-
дикт построил църква в чест на св. Йоан Кръстител. Ско-
ро се събрали толкова много подвижници, че се образувал 

чата на нашата жизнена борба: да станем чисти по сърце и 
ум, та като през кристал да се лее светлината, да ни прониз-
ва топлината. Да се вдъхновим и от това, че Бог ни зове към 
такова дълбоко общение със Самия Себе Си, че сме призва-
ни, чрез приобщеността към благодатта, да станем участни-
ци на самата Божествена природа (2 Петр. 1:4). Нима не си 
струва да се живее заради това? Нима това не е призвание, 

заради което си струва да отложим всяка земна грижа, за 
да стане земята небе, а ние да станем граждани на вечното 
Царство? Но не роби, не слуги, а деца на живия Бог, братя 
Христови, деца на Отца. 
Амин.

Автор: Митрополит Антоний Сурожски
Източник: http://mitropolitanthony.blogspot.bg

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

ВЕЛИКОДУШИЕ СРЕЩУ ОБИДИТЕ

Един старец на име Кир, който бил от простолюдието и 
твърде кротък, не се харесвал на братята.
Често се случва, че заради смирение или други добри ка-

чества накрая започват да обичат този, когото преди това не 
са харесвали. Но участта на преподобни Кир не била такава! С 
течение на времето ненавистта на братята растяла. Оскърбява-
ли го не само старшите от монасите, но и съвсем младите, дори 
нерядко го изгонвали от масата. Това продължило 15 години.
В този манастир понякога идвал св. Иоан Лествичник.
Като виждал, че кроткият Кир, изгонен от манастира, често си 
лягал да спи гладен, той го попитал: „Кажи ми какво озна-
чават тези обиди срещу тебе?“. „Повярвай ми, любезни 
в Христа гостенино —  отговорил смиреният старец, —  
братята постъпват така не от злоба, те само ми на-

лагат изпитания дали нося достойно Ангелския образ. 
Като постъпих в този манастир, аз чух, че отшелникът 
трябва да понася тежки изпитания тридесет години, а 
аз съм преживял едва половината от тях“.
Християни, ето постъпка за пример срещу тези, които ни 
обиждат! Кроткият Кир не желаел да отмъщава на дело на 
своите гонители, дори гледал към хубавата страна на техните 
оскърбления, обличал постъпките им с благороден разум, ма-
кар по същество те да били безумни, пазел честта им, докато 
те самите се безчестели (с делата си), приемал за най-голямо 
щастие това, което другите биха приели за себе си като съвър-
шено нещастие.

Автор: протойерей Григорий И. Мансетов 
Из: „Училище за благочестие“
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СВЕТАТА ЧЕТИРИДЕСЕТНИЦА

Светата Четиридесетница е най-важният период от цър-
ковната година, в който християните се подготвят духов-
но и телесно да посрещнат достойно най-древния хрис-

тиянски празник Възкресение Христово —  Пасха. Великден е 
центърът на всички празници на Църквата.
В ранната християнска епоха от църковната история първите 
християни придавали чисто есхатологичен характер на този 
ден, в очакване на второто идване на Господ Иисус Христос. С 
такъв пасхален характер е и неделята, денят посветен на Госпо-
да и на Неговото Възкресение, като ден на Светлината, в който 
всички християни се събират, за да извършат Евхаристия и да 
станат едно тяло в Господа, който е Главата на Църквата, спо-
ред еклезиологията на св. ап. Павел.
Така по примера на първите християни, повечето от които са 
жертвали живота си за своята вяра в Христа като Изкупител и 
Спасител на човешкия род, и ние до ден днешен празнуваме и 
възпоменаваме всички евангелски събития, които ни напом-
нят за живота, мисията, страданията, смъртта и Възкресение-
то на нашия Спасител Господ Иисус Христос, Сина на Живия 
Бог, въплътил се чрез Дева, бидейки Бог и Човек.

ЧЕСТВАНЕТО НА ПАСХАТА  
Е РАЗДЕЛЕНО НА ДВА ПЕРИОДА:

1. Покаен, включващ периода на св. Четиридесетница, като пе-
риод за подготовка, по време на който в древност оглашените 
са били катехизирани, а от IV в. под влияние на египетските 
аскети този период бил трансформиран в постен период на 
Църквата.
2. Тържествен период, включващ празнуването на самото 
Възкресение —  Пасха, като ден, в който първата Църква чест-
вала тържественото си влизане в Царството Божие.
Нека да спрем нашето внимание върху първия период, свър-
зан с нашата духовна и телесна подготовка по време на поста. 
Този период е наречен от Православната църква триоден, но-
сещ името на т.нар. песенни триоди, които съдържат химно-
графията, т. е. песнопенията и текстовете, които се изпълняват 
по време на Четиридесетницата, съдържащи всички евангел-
ски теми по този повод.
Четиридесетницата в Православната църква обхваща цели 
седем седмици, асимилиращи два различни по произход по-
стни цикъла на древната Църква: следбогоявленския пост на 
египетските християни и едноседмичния предпасхален пост, 
който според свидетелствата на св. отци и древните канони 
първоначално траел един, после два дни, а накрая цяла седми-
ца, т.нар. Страстна седмица, чийто постен характер бил задъл-
жителен за всички християни —  аскети, клирици, миряни.
По време на св. Четиридесетница всяка седмица има своя осо-
бен богослужебен характер, различен от дните извън велико-
постния период. Например всяка неделя се извършва Васи-
лиева св. литургия, всяка събота —  Златоустова св. Литургия, 
всяка сряда и петък, освен ако не се случи тогава да е Благо-
вещение, се извършва Преждеосвещена литургия. В първата 
седмица от Великия пост в дните от понеделник до четвъртък 
вечерта се извършва Велико повечерие с Покайния канон на 

св. Андрей Критски, а в сряда на петата седмица се извършва 
Малко повечерие с целия канон на св. Андрей. По време на 
поста всеки петък вечер се извършва Малко повечерие с Бо-
городичен акатист, разделен на отделни части, а в четвъртък 
на петата седмица се чете целият Акатист на Пресвета Бого-
родица.
Както свидетелства Евангелието, Господ, след като бил кръстен 
от св. Йоан Предтеча в р. Йордан, бил отведен от Духа в пусти-
нята и там постил четиридесет дни и нощи (вж. Мат. 4:1–11).
Това евангелско събитие ни прехвърля 2000 години назад във 
времето. Какъв е нравственият и антропологичен характер на 
покаянието? Не е ли това едно пълно обновление на личността 
чрез благодатта на Св. Дух, получена при кръщението, не е ли 
това една метаноя, която обаче става не против, а само и чрез 
нашата свободна воля?
Покаянието онтологично ни свързва със Стария и Новия Завет, 
антропологично ни разграничава от стария и ни обединява с 
Новия Адам, есхатологично ни прави синове Божии и участни-
ци в Божията слава, като членове на Христовата Църква.
Защото Синът Божи стана Човек, за да могат синовете човешки 
да станат синове Божии.
Веднага след момента на Неговото кръщение, при явяването 
на Св. Дух и възвестяването от Самия Бог Отец: „Ти си Моят 
възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“, започва 
спасителната мисия на Иисус Христос.
Той е изпратен, както казва Евангелието, от Духа в пустинята.
Там, в пустинята, Синът Божий разбира Своето божествено 
призвание, разбира Своята мисия на Спасител на човешкия 
род. Там, в пустинята, се срещат Бог и дяволът, Доброто и зло-
то, Светлината и тъмнината, Спасението и гибелта. Защо Гос-
под трябваше да премине това изпитание, бидейки съвършен 
Бог и съвършен Човек?
Ненапразно възлюбеният Син Божи е поставен от Отца в този 
период на изпитание, от който зависи съдбата на цялото чове-
чество. Борбата на Иисус от Назарет срещу Сатаната е както 
духовна, така и телесна, проявена с цялата вътрешна и външна 
сила както от страна на Месията, така и от страна на погуби-
теля на душите. Дяволът три пъти Го изкушава, казвайки Му: 
„Ако си Син Божи…“, т. е. кара Го да се усъмни в собствена-
та Си природа, опитвайки се да отслаби собствената Му вяра, 
като Го подтиква да направи от камъка хляб, да се хвърли от 
Йерусалимския храм, да придобие цялата власт на Земята. 
Христос надделява над изкушенията, отговаряйки с думи от 
Свещеното Писание:
„не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от 
Божиите уста“;
„няма да изкусиш Господа, Бога твоего“;
„Господу Богу твоему, ще се поклониш и Нему единому ще 
служиш“.
Тези изкушения са около нас всеки момент, актуални във всяко 
време. Във време като нашето сме изкушени да избираме меж-
ду мира и разрухата, между спазването на Божиите заповеди и 
изкушаването на Бога, между спасението и гибелта.

голям манастир, който станал средище и майка —  манастир 
на цялото западно монашество. Бенедикт написал устав за 
своите братя, които започнали да се наричат по неговото 
име —  бенедиктинци.
Преподобни Бенедикт Нурсийски умрял в Монте Касино при 
гр. Неапол в 543 г., като няколко дни по-рано узнал за своята 

смърт. Житието на св. Бенедикт е написано от св. Григорий 
Велики, папа Римски.

© Жития на светиите.  
Синодално издателство, София, 1991 година, под  

редакцията на Партений, епископ Левкийски  
и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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12 МАРТ  
† 2 Неделя на Великия пост —   
Св. Григорий Палама. Преп. Теофан. 
Св. Григорий Двоеслов.  
Преп. Симеон, Нови Богослов. 
Гл. 5, утр. ев. 5,  
ап. Евр. 1:10–2:3 (с. 327), лит. ев.  
Мк 2:1–12 (Вас. лит.)  
(Тип. с. 431)

13 МАРТ  
Св. Никифор, патриарх Цариградски

14 МАРТ  
Преп. Бенедикт

15 МАРТ  
Св. мчк Агапий и 6-те мъченици 
 с него (Прежд. лит.) (Тип. с. 433)

16 МАРТ  
Св. мчци Савин и Папа

17 МАРТ  
Преп. Алексий, човек Божи.  
Прпмчк Павел (Прежд. лит.)  
(Тип. с. 433) (Вечерта Малко повечерие  
с Богородичен канон и акатист III статия)

18 МАРТ  
Св. Кирил, патриарх Йерусалимски.  
Мчк Трофим и 10 000 мъченици  
в Никомидия (Злат. лит.) (Тип. с. 431)

Това се случило по време на гоненията на християните. 
В едно селище живеело християнско семейство. На ба-
щата му било много трудно да изхрани семейството си, 

макар че се трудел от сутрин до вечер. Но всичките си грижи 
той поверил на Господа и вярвал, че някой ден всичко ще се 
оправи. Веднъж, за да ободри и себе си и семейството си, той 
гравирал на една дъска думите: „няма да е винаги така“ и 
закачил надписа на видно място.
Минали годините на гоненията и настъпили времена на сво-
бода и благоденствие. Децата пораснали, появили се внуци. 
Един ден всички, и стари, и млади, се събрали около богато 
наредена маса в дома на родителите. Помолили се, като бла-
годарили на Бога за всичкото благо, което имат.
Най-големият син забелязал старата табелка.
— Хайде да я махнем, —  казал той на баща си, —  не искам да си 
спомням за тежките времена, та нали всичко сега е зад гърба 
ни.
— Не, деца мои, нека табелката да виси. Запомнете, че и така 
няма да бъде винаги. И учете на това децата си. Нужно е за 
всичко да умеем да благодарим на Господа. Ако настъпят теж-
ки времена, благодари за изпитанията. Леко ли ти е, благо-
дари за благоденствието. Само онзи който винаги помни за 
вечността, умее да бъде благодарен.

Преведе от руски език: Йоанна Калешева
Източник: Детско списание „Камбанка“, бр. 3,2016 г.

Рисунка: В. Никитова

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •    

НЯМА ДА Е ВИНАГИ ТАКА
(ПРИТЧА)

Християнските ценности за светост, добро и красота се осмис-
лят в контекста на осъзнатата отговорност и свобода, дадени 
ни от нашия Творец.
Небесният хляб е който ни се дава в молитвата, в причастява-
нето с Кръвта и Тялото на Господ Иисус Христос, в мистичното 
и реално участие заедно със светиите в живота на Църквата.
В древност Православната църква в Първата неделя на Вели-
кия пост е чествала само паметта на пророците, които първи 
възвестиха идването на Месия, после се прибавя честването на 
победата на Православието над иконоборската ерес и възста-
новяването на иконопочитанието през 843 г., така тази неделя 
бива наречена Неделя на Православието (вж. Йоан 1:43–51).
В началото на евангелския текст са думите „последвай Ме“, 
казани от Иисус, когато среща св. ап. Филип. Малко по-къс-
но свидетелства за изповядването на св. ап. Натанаил, който 
разпознал в лицето на Иисуса от Назарет предречения от про-
роците Месия, казвайки: „Ти си Син Божий, Ти си Царят 
Израилев“. В отговор на тази вероизповед Господ насочва вни-

манието им така: „Истина, истина ви говоря: отсега ще 
виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възли-
зат и слизат над Сина Човечески“.
Ето как логично се подреждат евангелските събития, припом-
няни в Първата неделя от Четиридесетницата, за да въведат 
вярващия в периода на покаянието, който променя и усъвър-
шенства неговата личност.
Така всеки един от нас, който иска да бъде достоен христия-
нин, трябва да бъде готов да последва Христа, да отхвърли из-
кушенията на дявола за власт, богатство и възгордяване, и да 
отговори, изповядвайки: „Ти си Синът Божий“; да осъзнава 
връзката си с Истинския Бог, Който заради нас се снижи до на-
шата природа и взе върху Си нашите грехове; да види с есхато-
логичен поглед отворените небеса като място на спасението и 
да участва в тържеството и победата на Сина Божий, Господа 
на Славата.

Автор: Дякон Иван Иванов 
„Църковен вестник“, бр. 6/2003


