
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?
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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)

В днешната неделя на Вели-
кия пост, посветена на св. 
Григорий Палама, Пра-

вославната църква ни призо-
вава да се вгледаме дълбоко 
в собствената си душа и жи-
вот и да решим какво трябва 
да променим и за какво да се 
покаем. За съжаление, по ду-
мите на Лев Толстой, „всеки 
мисли как да промени света, а 
никой не мисли как да проме-
ни първо себе си”. 
Тази желана от всички про-
мяна не може да настъпи ав-
томатично, магически, с мах-
ване на пръчката на фокус-
ника, а само с решението на 
нашата воля и с помощта на 
божествената благодат. Пре-
красни примери за това какво 
може да извърши благодатта с 
хората дават житията на све-
тците.
Честваният днес светител 
Григорий Палама живее и 
действа през преломния за 
Балканите ХІV век. Той е ар-
хиепископ на Солун и благо-
дарение на неговия авторитет мистичното и аскетично учение 
на исихазма е възприето от Източната църква. Мощите на св. 
Григорий след смъртта му са останали напълно нетленни и аз 
имах щастието да се поклоня пред тях. Докато редица други 
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† ВТОРА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – 
СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

мощи са втвърдени, потъмнели или представляват само кости, 
неговото тяло е запазено толкова свежо, сякаш той е починал 
преди минути. Впечатлението е поразяващо.
Исихазмът се основава на Свещеното Писание и Свещеното 
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•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. КИРИЛ, ПАТРИАРХ ЙЕРУСАЛИМСКИ
19 МАРТ

Предание и учи, че същността на Бога е неизразима и не-
познаваема. Бог създава и промислява за света чрез Своите 
благодатни енергии. Благодатта не е някакъв тварен (мате-
риален) дар, който Бог споделя с нас, като същевременно 
Той остава чужд и друг по отношение на този дар. Св. Гри-
горий учи, че благодатта е самият Бог, Който чрез енергиите 
ни свързва със Своята божествена природа, прави ни бого-
ве по приобщение.
Западните богослови смятат, че благодатта е само Божи дар, 
но не и Самия Бог. По този начин те изкопават пропаст меж-
ду Бога и човека, между творението и Твореца. Колкото и 
да са скъпоценни божествените дарове, те остават тварни и 
хората могат да бъдат съединени с Бога само чрез любов и 
благодарност. Това мнение обаче е дълбоко погрешно. Опи-
тът на Църквата ни учи, че благодатта е Самият Бог, Който 
Сам Себе Си отдава на хората.
„Който се съединява с Господа, един дух е с Него” (1 Кор. 
6:17). Метафизичното единение между Бога и човека, жа-
дуваният от душата теозис не може да се сравни с нищо. 
Затова Новият Завет си служи с множество примери, за да 
го илюстрира – дом и обитател, лоза и пръчки, тяло и чле-
нове. Рано или късно домът се изпразва, лозата изсъхва, 
тялото умира. Тези сравнения са непълни и ограничени. 
На хората, които живеят в Христос и за Христос, Той по-
крива всяка тяхна потребност и става всичко за тях. По 
думите на видния представител на исихастката традиция 
св. Николай Кавасила: „Господ Иисус Христос обновява 
спасително душите. Чрез Него те възрастват. Той ги 
храни. Той е светлината и диханието за тях... Той ги 
просветлява и накрая се явява пред тях, за да могат да 
Го съзерцават”.
Според разбирането на исихастите целта на християнина не 
е само победата над съблазните, за да може той да застане 
чист на Страшния Съд пред всевишния Съдия и да получи 
за това заслужена отплата. Той не трябва да се стреми само 
към морално самоусъвършенстване, към нравствено уподо-
бяване на Христос. Те са само степени към висшата цел – 
преображението, обожението на цялото човешко естество, 
на душата и плътта. Това трябва да стане не метафорично, 
а действително; не в задгробния живот, а още на този свят; 
не по пътя на пантеистично разтваряне в Божеството като 
йогите и суфиите, а чрез запазването на човешката личност 
с нейната същност и самостоятелна воля. „Който изчис-
ти своя ум чрез сълзи – пише преп. Григорий Синаит – и 
своята душа още тук, на земята, възкреси чрез Духа, и 
направи плътта си посредством разума сияйно и огнено 
отражение на Божествената красота, той почти се пре-
връща в съжител на ангелите..., понеже земното тяло 
става нетленно тяло, без влага и плътност, преобразило 
се по начин, който не може да се предаде със слова, от ду-
шевно тяло в духовно тяло, така че, оставайки матери-
ално, то ще бъде заедно с това и небесно, но с богоподобна 
изящност. По този начин каквото е създадено в начало-

то, такова ще и възкръсне, за да може с цялостното при-
общаване на Божеството към него да бъде съобразно на 
образа на Сина Човешки”.
Аскетиката е най-висшето художествено творчество, чийто 
материал е самият човек. В учението и практиката на иси-
хастите може би за първи път в цялата история на човеш-
ката мисъл е преодолян мъчителният разкол между духа и 
материята. Те разглеждат душата и тялото като един общ 
психосоматичен организъм. Както се вижда от цитирано-
то по-горе изказване на св. Григорий Синаит, исихастите по 
най-смел начин поставят въпроса за Божественото преоб-
ражение не само на душата, но и на тялото. Характерно е, че 
аскетичният метод на исихастите не поставя човека в край-
ни условия. На един ученик, който се обръща към Григорий 
с въпрос как трябва да се храни, той дава следния отговор: 
„Ти поиска правило, но то обикновено е тежко, особено 
за тебе, стария. Дори по-младите не могат винаги да за-
пазят теглото и мярката, а ти как ще ги запазиш? За 
теб е нужно свободно да подхождаш при приемането на 
храната”. Синаит благославя своя ученик и бъдещ патри-
арх Исидор да живее по монашески, но да остане в света. 
Св. Григорий Палама на свой ред осъжда онези, които в 
стремежа си да се прославят се уединяват и се мъчат да из-
вършат необикновени подвизи. „Би трябвало да се стре-
мим – пише той – към промяна на начина на живот според 
благодатта Христова, а не към смяна на одеждите”. Про-
мяната на начина на живот, за която говори св. Григорий 
Палама, започва с отказ от злите дела, а след това с нравст-
вен катарзис, с прогонването от ума на греховните мисли и 
травматичните спомени.
Когато през Великия пост пред нас преминават образите на 
великите светци от миналото, трябва да помним, че те са 
не само хора, които са озарени и очистени от Бога, а хора, 
които са приели Бога в себе си. Те могат да се сравнят с на-
жеженото желязо в огнището на ковача, което възприема 
огъня, без да променя същността си. Светците са предобраз 
на призванието на цялото човечество, на цялата земя, на 
всички твари, когато по думите на ап. Павел Бог ще стане 
всичко във всички (1 Кор. 15:28). Както Бог, Който е любов, 
обича всички без разлика, така и сърцата на истинските 
боголюбци са отворени за вселената. Св. Григорий Палама 
е пленен от турци в Мала Азия, води дискусии с техните 
улеми и се отзовава положително за силната вяра и молит-
ва на иноверците. Преди да излязат на арените на римските 
амфитеатри, за да бъдат разкъсани от лъвовете, древните 
християни се поздравяват с думите: “Дай кръв и приеми 
дух!” Щом имаме вяра, желание и сили, Бог ще увенчае с 
успех нашите великопостни дела за Негова слава.

Автор: архим. доц. Павел Стефанов 
Източник: www.pravoslavie.bg

Св. Кирил Иерусалимски Архиепископ произхождал от бла-
гочестиви родители. По негово време – 7 май 351 година 
станало чудесното появяване на кръста Господен на небос-

вода над Голгота, простиращ се до Елеонската планина. Оклеве-

тен пред Юлиан Отстъпник, страдал на заточение. Възвърнал 
се при император Теодосий Велики, починал през 386 година.

Автор: † Траянополский епископ Иларион, 
Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
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•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

ПРЕП. ОТЦИ, ИЗБИТИ В МАНАСТИРА “СВ. САВА”
20 МАРТ

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

БЕСЕДА ЗА ПЪРВИЯ И ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ
Не бой се; Аз съм първият и последният, 
и живият; бях мъртъв и ето – жив съм 
вовеки веков, амин (Откр. 1: 17 – 18).

Така казал Господ на Своя любим ученик Иоан във видение-
то на остров Патмос. От какво да не се бои? Да не се бои от 
гоненията на Църквата от страна на езичниците. Не бой 

се от мъчителите, които мъчат моите верни навсякъде. Не бой 
се от царете, които повдигат гонения против християните. Не 
бой се  от големците – насилници в този свят, които са хора, 
заслепени от страстите, и не виждат истината, която Аз доне-

сох на света. Не бой се от нищо! Как да се не боим, Господи? 
Като цял свят е въоръжен до зъби и се е събрал против нас – 
малцината и невъоръжените, как да се не боим? Не бой се. Аз 
съм Алфа и Омега, начало и край. А всички тези войски, въ-
оръжени против вас, не са нищо повече от един преминаващ 
вихър на привидение. Аз Съм преди времената и Аз Съм след 
времената, преди началото на света и след края на всяко творе-
ние. Аз Съм. А всички те са заключени в една педя от времето, 
което Аз съм отмерил за всичко сътворено, и извън тази педя 
не могат да продължат.  Не бой се,  бях мъртъв и ето – жив 

Преподобни мъченици Иоан и други, от оби-
телта на свети Сава Освещени при Иеруса-
лим. Този славен манастир, който е посеща-

ван и от свети Сава Сръбски и който е получа-
вал дарове от няколко сръбски владетели, съ-
ществува и до днес. Няколко пъти е нападан от 
дивите араби, ограбван е и опустошаван, но по 
Божия промисъл винаги е възстановяван и се 
е запазил и до днес. По време на царуването на 
Константин и Ирина беше нападнат от арабите 
и ограбен. Монасите не искаха да бягат, а като 
се посъветваха със своя игумен Тома, казаха: 
„Ние избягахме от света в тази пустиня за-
ради Христовата любов, срамно е сега да бя-
гаме от пустинята заради страх от хората. 
Ако бъдем убити, ще бъдем убити за любовта 
ни към Христос, заради Когото и дойдохме 
да живеем тук“. И като решиха така, посрещ-

… • …

Св. Кирил е роден около 315 г. в Йеруса-
лим или неговите околности. След като 

прекарал част от живота си като отшелник 
и подвижник, бил приет в клира и пос-
ветен първоначално в дяконски и през-
витерски чин, а през 346 г. тогавашният 
Йерусалимски епископ Максим го избрал 
да подготвя оглашените за кръщение и да 
наставлява новопокръстените. Прилеж-
ното и плодотворно изпълнение на това 
свещеническо задължение станало причи-
на през 348-351 г., след смъртта на епископ 
Максим, св. Кирил да бъде избран за негов 
наследник.
Заради своята твърдост и ревност към 
чистотата на православната вяра по вре-
ме развихрилата се арианска ерес Йеруса-
лимският светител бил свалян три пъти от 
епископската катедра.
Св. Кирил се ползвал с голямо уважение 
от цялата църква и взел дейно участие на II Вселенски събор 
(381  г.). Доживял до дълбока старост и починал през 386 
година. Църковните отци и писатели го наричат „мъж със 

свят живот“ и „защитник на апостол-
ското учение“.

КРАТКИ ПОУЧЕНИЯ ОТ СВ. 
КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

„Постим... не като да мразим гнусните 
неща, но очаквайки въздаяние - за да мо-

жем да се насладим на духовната и мислената 
Трапеза, виждайки духовно над осезателно-
то, и да пожънем в радост в бъдния век, сеей-
ки сега в сълзи.“

… • …

„За всекиго нашият Спасител се явява съ-
ответно на неговото душевно настрое-

ние: за искащия веселие Той е лозе, за желае-
щия да влезе - врата, за желаещия да принесе 
своите молитви (към Бога, бел.ред.) - ходатай 
и архиерей. Или: за имащите грехове Той ста-
ва Агнец, за да бъде заклан за нас и за всички 

бива всичко, пребивавайки неизменен в тъждеството на Свое-
то естество.“

Източник: Pravoslavieto.com

наха невъоръжени въоръжените араби, 
както агънцата посрещат вълците. Арабите 
умъртвиха някои от тях със стрели, а други 
затвориха в пещерата на свети Сава и запа-
лиха огън на входа ѝ, та ги удушиха с дима. 
И така мнозина от тях завършиха дните си 
като мъченици Христа ради и се преселиха 
в Царството на Оногова, Когото обичаха 
и за Чиято любов загинаха. Достойно по-
страдаха точно преди Възкресение през 796 
година, по времето на цар Константин и 
Ирина и на иерусалимския патриарх Илия. 
Но справедливо наказание скоро застигна 
дивите нападатели. Като се връщали при 
своите шатри, те влезли в разпра помежду 
си и взаимно се избили. Това станало през 
796 година.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и 
Охридски, Из „Охридски пролог”
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15 МАРТ  
† 2 Неделя на Великия пост – 
 Св. Григорий Палама. Св. мчк Агапий.  
Гл. 6, утр. ев. 6, ап. Евр. 1:10-2:3 (с. 327), 
лит. ев. Мк 2:1-12 (Вас. лит.) (Тип. с. 431)

16 МАРТ  
Св. мчци Савин и Папа

17 МАРТ  
Преп. Алексий, човек Божий. Прпмчк Павел

18 МАРТ  
Св. Кирил, патриарх Йерусалимски.  
Мчк Трофим и 10 000 мъченици в Никомидия  
(Прежд. лит.) (Тип. с. 433)

19 МАРТ  
Св. мчци Хрисант и Дария. Мчк Мариан, дякон

20 МАРТ  
Преп. отци, избити в манастира “Св. Сава”.  
Св. Никита Изповедник, архиеп. Аполониадски  
(Прежд. лит.) (Вечерта    Малко повечерие  
с Богородичен канон и акатист III статия)  
(Тип. с. 433)

20 МАРТ  
Преп. Яков Изповедник, епис-
коп (Злат. лит.) (Тип. с. 431)

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

На Лиза много ѝ харесваше да учи в първи клас. Харесваха ѝ 
съучениците и учителката. И все пак имаше една причина, 
заради която не ѝ се ходеше на училище. Причината беше 

нейният съсед по чин Коля Солнцев. Всеки път, когато се връ-
щаше от училище, Лиза намираше в чантата си цяла купчина 
целофанови хартийки от бонбони. Тя беше сигурна, че ги пъха 
Коля, защото веднъж го видя как ги слага в раницата ѝ. Тя му 
направи забележка, но той само се изсмя. На другия ден в ра-
ницата ѝ отново имаше обвивки.
Лиза сподели проблема с майка си. Тя се усмихна, прегърна 
дъщеря си и нещо ѝ прошепна.
На следващия ден Лиза радостно отида на училище. Влезе в 
клас и веднага седна на чина си. Малко по-късно влезе и Коля. 
Той хвърли раницата си на стола и изтича в коридора. До нача-
лото на часа оставаха пет минути. Без да губи време, Лиза из-
вади голямо хартиено пликче и го сложи в раницата на Коля. 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

БОНБОНИ
След малко всички започнаха да влизат в клас и да сядат на 
местата си. Коля също седна на чина и започна да вади учеб-
ници и тетрадки. И изведнъж учудено извади пликчето и го 
отвори: то беше до горе натъпкано с бонбони.
– Това пък какво е? – изненадано каза Коля и погледна към 
Лиза.
– Който каквото има, това споделя с другите! – усмихна се 
Лиза.
Костя всичко разбра и почервеня. Много се срамуваше.

Из: „Мъдри приказки за деца“
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

съм. Не бой се даже от смъртта. Аз Съм преди смъртта и след 
смъртта. Смъртта е Мой слуга, и Аз пуснах Моя слуга в света, 
та да ми послужи. И аз се предадох на Моя слуга за три дена, и 
му наредих да ме пусне, и ето – жив Съм. Аз Съм владетелят на 
смъртта, както и на живота. Аз Съм владетелят на времената, 
както и на вечността. Не бой се! Вовеки веков Аз Съм жив. И 
ти ще бъдеш жив с Мене. И всички онези, които Ми останат 
верни и не се убоят, ще бъдат живи с Мене. Не бой се, Аз съм 

Алфа и Омега. 
Господи вечни и безсмъртни, дай тези Твои свети думи, когато 
се повдигне гонение на Твоята света Църква, да звучат в ду-
шите на Твоите верни. Да не се боим, а да се държим за Твоята 
десница. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин!

 Автор: Св. Николай, еп. Жички  
и Охридски, Из „Охридски пролог”


