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† ВТОРА 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 мно-
зина, тъй че и пред вратата не можеха да се по-

берат; 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 раз-
слабения): 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)

Втората неделя на Великия пост се разглежда като про-
дължение на Неделя на православието. В тази неделя 
Църквата празнува нашата победа над една друга фор-

ма на ерес — ереста, която отричала спасението на чове-
ка на второто ниво, т. е. пътят и начинът на усвояване на 
спасението от човека. Начело на 
борбата на Църквата с тази ерес 
бил св. Григорий Палама, архие-
пископ Солунски.
Св. Григорий Палама се родил 
през 1296 г. Родителите му били 
благочестиви и заможни. На се-
демгодишна възраст Григорий 
осиротял, лишавайки се от баща, 
и грижата за неговото образова-
ние поел самият император, който 
искал да го подготви за служение 
на високи държавни постове. В съ-
щото време той още в семейство-
то си научил за подвижническия 
аскетичен живот и бил наставен 
на Иисусовата молитва от атон-
ския монах, впоследствие Фила-
делфийски митрополит Теолипт. 
И въпреки че императорът искал 
той да заеме високи държавни 
длъжности, Григорий предпочел 
монашеския живот.
През есента на 1316 г., на двай-
сетгодишна възраст той заедно 
с двамата си по-малки братя Макарий и Теодорий се от-
правил на Света Гора Атон. През първите три години от 
пребиваването си там живял под духовното ръководство на 

подвижника монах Никодим в землището на Ватопедския 
манастир. След смъртта на Никодим той се поселил във Ве-
ликата лавра, а после се оттеглил в един скит.
През 1325 г. турските набези принудили Палама, както 
и други светогорци, да напуснат Атон. После той отишъл 

в пустинния скит във Верия, къде-
то останал около пет години, во-
дейки напрегнат аскетически жи-
вот. През 1331 г. сръбските набези 
го заставили да напусне областта 
на Верия и да се върне на Атон, 
където продължил уединения си 
живот в исихастрията на св. Сава. 
Там му съобщили за възгледите 
на Варлаам, богослов и философ 
от Калабрия, Южна Италия.
Варлаам бил православен и прие-
мал всички догмати на Църквата, 
формулирани на седемте Вселен-
ски събори. Следователно не из-
разявал еретически възгледи на 
първото от двете споменати от нас 
нива, възгледите му обаче се отна-
сяли до второто ниво — начина, 
по който човек усвоява даденото 
от Бога спасение. Варлаам не гово-
рел, че Христос или Светият Дух 
са творения, както това правели 
арианите и духоборците, той оба-
че твърдял, че Божията енергия, 

тоест Неговата благодат, с чиято помощ човек се спасява, е 
тварна. Но това пак означава, че човек не встъпва в непо-
средствено лични отношения с Бога, и не се съединява 
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с Него, а с нещо тварно. И това твърдение в учението за 
спасението на човека не било с нещо по-различно от онова, 
което твърдели арианите и духоборците.
Спасението на човека е онтологическо събитие. То обхва-
ща цялото човешко битие и се осъществява чрез неговото 
непосредствено лично общение и единение с Бога. Това е 
предаване на божествения живот, който бил изгубен от чо-
века поради отстъпването му от Бога. Човек не се спасява, 
ако изучава само някои отделни истини или пък достига 
до някакви теоретични познания за Бога. И Бог не спасява 
човека, предавайки му информация за Самия Себе Си, а го 
спасява, ставайки човек, без да престава да бъде Бог. Той 
спасява със Своя живот и Своята смърт, с кръста и възкре-
сението Си.
Цялата тайна на домостроителството на Божието спасение 
се обобщава от апостол Павел в едно изречение: „И на-
истина, велика е тайната на благочестието: Бог  се яви 
в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ан-
гели,  проповядван  биде  на  народи,  приет  с вяра  в света, 
възнесе се в слава“ (1Тим. 3:16). Става дума за това, което 
се преживява, живее се в духовната сфера — Църквата. По 
същество тази тайна се отъждествява със самото тайнство 
на Църквата. Именно затова Църквата, която тайнотвори 
(μυσταγωγεί) общението и единението с Бога, се характе-
ризира от св. Григорий Палама като „общение на обоже-
нието“ (κοινωνία της θεώσεως).
Общение на обожението означава такова общение, което 
подготвя и създава богове, богове по благодат. Това е бил 
и вечният план на Бога по отношение на човека, както е 
отбелязано, за да достигне състояние по „подобие“, за да 
стане човекът бог, ставайки причастник на благодатта 
на Троичния Бог. Но осъществяването на този божествен 
план изисква съгласие и съработничество от страна на чо-
века. Бог е надарил човека със свобода и нищо не му налага 
насила. Затова и целта, която е поставил Бог за човека, се 
достига само с неговото свободно съработничество. И сле-
дователно, тъй като човекът поради отстъпничество се е от-
делил от Бога, на него му е необходимо да води борба, за да 
намери чрез божествената благодат самия себе си и да вър-
ви напред към своята цел съгласно Божията воля. Църквата 
призовава всички към тази борба, особено през периода на 
Великия пост.
Св. Григорий Палама е прекрасен наставник как успешно 
да се води тази борба. Преди всичко този велик богослов 
на Църквата ни учи колко е важно човек отново и истин-
ски да преоткрие себе си, за да го насочи към Бога и да по-
лучи великия дар на спасението, който Бог предлага. Той 
ни учи колко е важно човекът да се обърне вътре в себе си, 
за да върне разсеяния си ум в сърцето и да чуе призива, 
с който се обръща към него Христос: „Ето, стоя пред вра-
тата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори врата-
та, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“. 
(Откр. 3:20). Тези истини и този начин на живот отстоявал 
св. Григорий Палама в полемиката с Варлаам. Тези истини 
и този начин на живот били оспорени и атакувани от стра-
на на Варлаам и неговите единомисленици.
Може да се каже, че в учението на Варлаам имаме работа 
не с обикновена ерес, а с пълно отхвърляне и унищожава-
не на дара на божествената икономия. Използвайки думи-
те на преподобни Симеон Нови Богослов по отношение на 
аналогично явление в неговата епоха, става дума за учение, 
което „унищожава  цялото  домостроителство  на  Бога 
и Спасителя  наш  Иисуса  Христа  и съвсем  очевидно  от-

хвърля необходимостта от веществена икона…“.
Св. Григорий Палама защитавал автентичната традиция 
на Църквата, която винаги е била обща на Изток и на За-
пад. Той водел с всички сили борба да отстрани тези откло-
нения, които довели до формирането на разкола. Водел не-
уморен спор с учението на Варлаам за това, че енергията, 
или Божията благодат, е сътворена и подчертавал, че Бог 
посредством нетварната благодат влиза в лично общение 
с човека, съединява се с него и го обожествява. По такъв 
начин той показал неизопаченото християнство, утвърдил 
Православието и запази отворен пътя към обожението на 
човека.
Отделянето на християнския живот от Църквата, което 
беше забелязано в последните нови времена, го обезобра-
зи и изкриви, а това оказа благоприятно влияния за раз-
пространение на секуларизма. А доколкото секуларизмът 
се утвърди най-напред на Запад и оказа съществено вли-
яние върху него, целейки да се разпространи и на Изток, 
то при това положение е напълно разбираемо „превъзход-
ството“ на Запада над Изтока. Ето защо секуларизираните 
общества на Изток, и то напълно естествено, се намират 
в по-малко благоприятни условия, отколкото секуларизи-
раните общества на Запад. Те са принудени да се движат 
след тях, да се намират в някаква задънена улица. Като 
презряхме първоначалните си корени, ние се отказахме 
единствено от духовното си богатство, забравяйки тран-
сценденталната ориентация, и поискахме да се модерни-
зираме, стъпвайки върху тръните на секуларизма.
В един критичен момент от историята св. Григорий Па-
лама поднесе с живота и учението си огромно богатство 
за подкрепа и утвърждаване на нашата нация и Църква 
не само в неговата епоха, но и през цялото мрачно време 
на турската окупация, което скоро след това настъпи. Но 
дори и днес неговата личност и учението му са безценни, 
представляват безценно съкровище, за наша подкрепа и за 
построяване на съзидателния ни път към бъдещето. За на-
шето пътуване в историята, за нашия диалог с християн-
ския и нехристиянския свят на глобализиращото се и раз-
лагащо се общество.
Накрая бих искал да коментирам два пункта, които са осо-
бено важни и актуални днес. Единият е свързан с живота 
на св. Григорий Палама, а другият — с неговото учение.
Когато Палама бил ръкоположен в Константинопол за 
Солунски архиепископ и стигнал до Солун, за да заеме ка-
тедрата си, той се сблъскал с бунта на зилотите, които му 
попречили да влезе в града. Палама се отправил мирно на 
Света Гора Атон, където прекарвал живота си в аскетиче-
ски подвиг, както и преди, оставайки там близо година. 
Тогава сръбският цар Стефан Душан, който се възползвал 
от гражданските размирици и бунта на зилотите, за да раз-
шири своята власт над голяма част от Македония, посетил 
Света Гора Атон и се опитал да спечели приятелството 
на прокудения от архиепископската си катедра йерарх, 
давайки му ласкави обещания по отношение на полити-
ческата власт, големи права и много пари. На всички тези 
предложения опитният светител дал следния благороден 
отговор:
„Не се нуждая от никакви пълномощия и права от стра-
на на светските власти и изобилие от пари. Ако вземете 
една гъба, която е поела чаша вода, и я хвърлите в Егейско 
море, тя никога няма да погълне огромното море — от 
нея вие ще получите просто чаша вода, тъй като това съ-
ответства на физическия ѝ капацитет, тя ще остави це-
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ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1
Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, 
откри се поклонението на Св. Троица; 
защото гласът на Отца свидетелстваше за 
Тебе, като Те нарече възлюбен Син; 
и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото. 
Христе Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе”.
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ТРОПАР, ГЛАС 4
Днес спасения нашего главизна, 
и иже от века тайнства явление:

Син Божий син Деви бивает, и Гавриил 
благодат благовествует.

Темже и ми с ним Богородице возопиим:
радуйся, Благодатная, Господ с тобою!

Днес е начало на нашето спасение 
и явяване тайната от вечност:
Синът Божи, Син на Дева става, и Гавриил 
благодатта благовества, затова и ние 
с него викаме на Богородица: Радвай 
се, благодатна, Господ е с тебе!

СВ. НИКОЛАЙ ВЕЛИМИРОВИЧ:  
ИЗ ”БЕСЕДА НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ”

Слънцето се оглежда в чистата вода, 
а небето — в чистото сърце.
Много жилища има Духът Свети 

в тази просторна вселена, но чистото 
човешко сърце е жилище на Неговата 
най-голяма радост. Именно то е Негово 
жилище, всичко останало са само Него-
ви работилници.
Човешкото сърце никога не може да 
бъде празно; то винаги е изпълнено — 
или с ада, или със света, или с Бога. Съ-
държанието на сърцето зависи от него-
вата чистота.
Някога човешкото сърце било изпълне-
но само с Бога; то било огледало само на 
Божията красота и арфа — само за въз-
хвала на Бога. Някога то наистина се намирало в Божия-
та ръка и било вън от опасност; но когато човекът, поради 
своето безумие, го взел в своите ръце, много зверове напад-
нали човешкото сърце, и оттогава то станало онова, което, 
погледнато отвътре, се нарича робство на човешкото сър-
це, а погледнато отвън, се нарича история на света.
Безсилен да държи сърцето си в своите ръце, човек го опи-
рал на съществата и нещата около себе си. Но на каквото 
и да опирал своето сърце, то неизбежно се омърсявало 
и наранявало.

О, клето човешко сърце, собственост на 
много незаконни господари, бисер сред 
свинете! Колко си окаменяло от дълго 
робуване, колко си потъмняло от непро-
гледна тъмнина! Сам Бог е трябвало да 
слезе, за да те освободи от робството, да 
те спаси от тъмнината, да те изцели от 
греховната проказа и отново да те вземе 
в Своите ръце.
Слизането на Бога между човеците е 
най-безстрашното дело на Божията 
любов и Божието човеколюбие, най-ра-
достната вест за чистите и най-неверо-
ятното събитие за нечистите по сърце.
Каквото е огненият стълб в най-гъстия 
мрак, това е и слизането на Бога меж-
ду хората. А разказът за това слизане 
на Бога между хората започва с Ангела 
и Девицата, с разговора между небесна-

та чистота и земната чистота.
Когато нечистото сърце разговаря с нечисто сърце, това е 
вой на. Когато нечистото сърце разговаря с чисто сърце, 
това пак е вой на. Само когато чистото сърце разговаря 
с чисто сърце, това е радост, мир и чудо.
Архангел Гавриил е първият благовестник на човешкото 
спасение или Божието чудо; защото без Божието чудо чо-
вешкото спасение би било невъзможно. Пречистата Дева 
Мария първа чула това благовестие, и първа от човешките 
създания потреперила от страх и радост. В нейното чис-

лият останал обем течност в морето. Така и аз отдавна 
съм научен на това, което за мен стана почти естестве-
но — да живея в оскъдност и да се задоволявам само с не-
обходимото. Така че ако ми донесете дори цялото злато 
на земята и под земята, дори ако вземете и ме потопи-
те в потока на митичната река Пактол (в Лидия, Мала 
Азия), аз нищо няма да взема от нея освен дневното коли-
чество необходима храна. Затова не се нуждая от нищо, 
и изобщо не се интересувам от какъвто и да е бил разго-
вор с теб относно многото и големи подаръци и твоите 
финансови облаги»…
Както вече посочихме, с учението на св. Григорий е свърза-
но и друго знаменателно събитие. Григорий, като „пропо-
ведник на благодатта“ говорел, че божествената енергия, 
т. е. Неговата благодат, с чиято помощ се извършва спасе-
нието на човека, не е сътворена. Тоест Бог не спасява чо-
века с помощта на нещо тварно, което е свързващо звено 
между Него и човека, но Той Самият встъпва в непосред-
ствено лично общение и съединение с него. Съответно, 

и човекът трябва да се приближи към Бога непосредствено 
и лично. Ето защо молитвата, оказала се в центъра на спо-
ра с Варлаам, е не просто спомен за Бога, или движение на 
човешкия ум към Бога, както твърдял Варлаам, а е лично 
общение и съединение с Него, чийто връх е божественото 
Причастие.
Молитвата означава обръщение към личност, човек. И чо-
век, който истински се моли, усеща присъствието на ли-
чността, към която той отправя молитвата си. По-специал-
но, разбира се, това се отнася за Исусовата молитва «Госпо-
ди, Иисусе Христе, помилуй ме», която защитавал Палама. 
Тя трябва да бъде постоянно в устата на всеки вярващ, а за 
човека от нашата епоха нейното извършване е най-главна-
та препоръка и увещание — препоръка и насърчаване за 
възстановяване на общението с Бога и ближния.

Автор: Професор Георги Мандзаридис,  
Из „Св. Григорий Палама:  

Определяне на границите между Православие и ерес”
Източник: www.globalorthodoxy.com
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20 МАРТ   
 † 2 Неделя на Великия пост — Св. Григорий 
Палама. Преп. отци, избити в манастира 
“Св. Сава”. Гл. 6, утр.  
ев. 6, ап. Евр. 1:10–2:3 (с. 327), лит. 
ев. Мк 2:1–12 (Вас. лит.) (Тип. с. 431)

21 МАРТ   
Преп. Яков Изповедник

22 МАРТ   
 Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски

23 МАРТ   
Св. свщмчк Никон.  
Св. прпмчк Лука Одрински (Прежд. лит.)

24 МАРТ   
Преп. Захария. Св. Артемий, еп. Солунски  
(Утреня, обикн. часове, 1, 3, 6 и отпуст) 
(вечерта Велика вечерня)

25 МАРТ   
 † Благовещение (Утреня и Злат. лит.)  
(Всичко от Минея) (Тип. с. 248, 
т. 5) (вечерта Вечерня с Богородичен 
акатист, -III статия) (Разрешава се риба)

26 МАРТ   
Събор на св. архангел Гавриил.  
Св. мчк Георги Софийски, Стари (Отдание 
на Благовещение) (Тип. с. 249)
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Лепилото решило из-
цяло да се отдаде на 
хората. Било чуло от 

хората, че много им трябва. 
Излязло се от тубичката и се 
развихрило из цялата къща!
Слепило обувките във всеки 
чифт, залепило столовете 
към масата. Не забравило 

и щипките — залепило ги към простора — сега ни да ги 
свалиш, ни прането да простреш. Накрая приключило 
работата си.
Толкова се стараело, а стопаните се ужасили като се при-
брали. Лепилото въобще не могло разбере защо.
Така се случва винаги, когато не знаеш как да използваш 
дарбите си.

Автор: Монах Варнава (Евгений Санин),  
Из книгата: „Малки притчи за деца и възрастни”

Превод: Храм „Св. прор. Илия”

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ПРИТЧА ЗА ПОДВИГА НА ЛЕПИЛОТО

то сърце се оглеждало небето, както слънцето се оглежда 
в чиста вода; под нейното сърце предстояло да положи 
главата Си и да се облече в тяло Господ, Творецът на новия 
и Обновител на стария свят. (…)
Архангел Гавриил е първият благовестник на човешкото 
спасение или Божието чудо; защото без Божието чудо чо-
вешкото спасение би било невъзможно. Пречистата Дева 
Мария първа чула това благовестие, и първа от човешките 
създания потреперила от страх и радост. В нейното чис-
то сърце се оглеждало небето, както слънцето се оглежда 
в чиста вода; под нейното сърце предстояло да положи 
главата Си и да се облече в тяло Господ, Творецът на новия 
и Обновител на стария свят.
Никога нито една бистра вода не е била такова чисто огле-
дало на слънцето, както Пречистата Дева Мария била огле-
дало на чистотата. („О, чистота, каква радост създаваш 

в сърцето и превръщаш душата в небе! О, чистота, добро 
съкровище, неосквернено от зверовете! О, чистота, коя-
то пребиваваш в душите на кротките и смирените, и ги 
правиш  Божии  хора! О,  чистота,  която  цъфтиш  като 
цвят в душата и тялото, и изпълваш целия дом с благо-
ухание!” Ефрем Сириец, „За чистотата“). И утринната 
зора, от която се ражда слънцето, би се засрамила от чисто-
тата на Дева Мария, от която се роди Безсмъртното Слън-
це, Христос, нашият Спасител. Кое коляно няма да ѝ се по-
клони, и кои уста няма да възкликнат към нея: радвай се, 
благодатна! Радвай се, зора на човешкото спасение! Радвай 
се, по-почитана от херувимите и по-славна от серафимите! 
Да бъде слава на Твоя Син, Господ Иисус Христос, с Отца 
и Светия Дух, Единосъщната и Неразделна Троица, през 
цялото време и цялата вечност. Амин!
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