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ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ  БЛАГОВЕСТИЕ
Издание на храм “Свето Благовещение“ – гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Цветан Лазаров”                      ГОД. ХI  БРОЙ 24(599)-12.03.2023г. 

 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог! 

 

Евангелско четиво   

 

† 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 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 

къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на 

който 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 

сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: 

прощават 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) 

 

 

Отеческо наследство   

 

СИНАКСАР НА ВТОРА НЕДЕЛЯ НА 

ВЕЛИКИЯ ПОСТ – СВ. ГРИГОРИЙ 

ПАЛАМА 

 

Бог е предвечна и присносъщна светлина, пълна и 

абсолютна святост. Общението с Него води към 

духовно озарение, доставя на душата неизказана 

блажена радост. А богообщението се постига чрез 

молитва, нравствено усъвършенстване, духовни 

подвизи и свято безмълвие. По тоя път са достигнали 

богообщение и святост великите отци-мистици на 

православния Изток. Един от тях е и днес честваният 

св. Григорий Палама, архиепископ Солунски - велик 

поборник за православната вяра и най-изтъкнатият 

представител на онова духовно-съзерцателно 

движение през XIV в. в Източната (Православната, 

бел. ред.) църква, което е известно под името 

исихазъм, т.е. безмълвничество. 

Нека днес накратко да се запознаем с живота и 

учението на св. Григорий. 

Този боголюбец се родил към края на XIII в. от 

знатни, благочестиви и духовно просветени родители. 

Св. Григорий получил добро християнско възпитание 

и високо за онова време образование. От малък обаче 

останал без баща. Грижата за издръжката и 

възпитанието на своите осиротели деца поела 

духовно просветената му майка. Още от рано св. 

Григорий проявил склонност към съзерцателен 

живот. Макар и още младеж, той водел строго 

монашеско житие. Когато станал 

пълнолетен, решил напълно да се отдаде в 

служение на Бога. 

Заедно с двамата си братя Григорий 

заминал за Света Гора, която по онова 

време била цветуща духовна градина и 

крепост на Православието. Майка му, 

заедно с деветте си дъщери, също приела 

монашество. 

В Атон младият монах Григорий се 

поставил под духовното ръководство на 

старец Никодим. Цели осем години този 

опитен старец въвеждал и възвеждал 

Григорий в духовния живот. След 

смъртта на стареца Никодим Григорий се 

заселил в лаврата на св. Атанасий 

Атонски. Тук в продължение на десет 

години той прекарал в най-строг 

аскетически живот. Чрез пост и молитва, 

в безмълвие и съзерцание, той все повече 
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възраствал в духовния живот и достигнал върха на 

богосъзерцанието. 

По това време в Атон дошъл от Калабрия (Южна 

Италия) един монах на име Варлаам - човек учен и 

добре запознат с древногръцката философия. 

Отначало между Варлаам и Григорий се завързала 

тясна дружба. По-късно обаче Варлаам започнал да 

упреква Григорий за неговите исихастки разбирания. 

Постепенно споровете между двамата учени монаси 

достигнали до остра словесна борба. Оказало се, че 

Варлаам споделял погрешно учение по въпроса за 

същината и свойствата на Бога и за възможностите и 

начините на Богообщението. Оказало се също, че тези 

двама монаси били ученици на две различни школи: 

единият - на схоластиката, а другият - на мистиката, и 

следователно различно мислили и чувствали. 

Възгледите на Варлаам внесли смут всред 

светогорските отци. Споровете между Варлам и 

Григорий излезли от пределите на Света гора и 

достигнали до Солун и Цариград, като възбудили и 

тук духовете. В Цариград бил свикан събор, на който 

двамата противници изложили своите възгледи по 

спорните въпроси. Тук борбата взела ожесточен и 

драматичен характер. В спора взели участие и 

мнозина видни богослови. 

Отначало Варлаам имал успех. На негова страна бил 

и самият патриарх Йоан Калека. Св. Григорий бил 

хвърлен в тъмница. Борбата продължила; в края обаче 

връх взело учението на св. Григорий. Патриарх 

Калека бил свален, а Варлаам бил осъден като еретик. 

Сухата и остаряла вече схоластика трябвало да 

отстъпи мястото си на мистиката. Св. Григорий бил 

оправдан и наскоро след това (1349 г.) бил избран за 

Солунски архиепископ. Като архиепископ той 

проявил плодовита архипастирска и книжовна 

дейност. Написал много съчинения някои от които не 

са достигнали до нас или все още не са открити. 

Св. Григорий си спечелил името на учен богослов и 

голям поборник за православната вяра. По нрав той 

бил кротък, благороден, винаги въздавал добро за 

стореното му зло, търпеливо понасял бедите. По 

живот бил добродетелен и свят. Удостоен бил от Бога 

с дара на чудотворство и пророчество и с дара на 

постоянния покаен и умилителен плач, от който се 

повредили очите му. Починал на 14 ноември 1359 г. 

на 63-годишна възраст. Осем години след смъртта му 

бил причислен към лика на светците, а малко по-

късно било наредено да бъде чествана паметта му на 

днешния ден - Неделя втора на св. Велики пост. Св. 

Църква го възпява като светилник на Православието, 

учител и твърдина на Църквата, украшение на 

монасите, непобедим поборник на богословите, 

проповедник на благодатта и свещен орган на 

премъдростта. 

В какво се е състояло учението на св. Григорий 

Палама? - В основата си то е учението на древните 

отци-мистици, само че в ново осветление, известно 

под името исихазъм. Пръв проповедник на исихазма 

на Балканите бил св. Григорий Синаит, а негов 

теоретик и апологет бил св. Григорий Палама. 

Учението на исихастите в най-кратки черти е 

следното: 

Богообщението, както вече се каза, е същина и крайна 

цел на религиозния живот. То се постига в три 

последователни степени: 

 "параксис", т.е. практическа духовно-

нравствена дейност, 

 "теория", т. е. духовно съзерцание и 

 "екстасис", т. е. духовен възторг. 

Праксисът, по-специално, е упражняване на волята 

във въздържание от плътски наслади, в пост, 

бодърстване, молитва, смирение, сърдечно 

съкрушение, телесен труд, дейна любов, послушание 

и търпение. Целта на праксиса е да се превъзмогнат 

духовните страсти, за да може човек нравствено да се 

очисти, та по-лесно да може да съзерцава 

божествените неща. 

Теорията се състои в духовно самовглъбяване, в 

разсъдителна или т. нар. "умна" молитва, провеждана 

в пълно мълчание, което довежда до безстрастие, 

богопознание и постигане на божествените тайни, до 

които човешкият ум иначе не може да се възмогне. 

Екстасисът е върховна точка на духовния живот. Той 

е постигане на благодатно въздействие на Св. Дух, 

божествено озарение, свързано с особено чувства на 

блажена радост и благодатен мир, свещен възторг, 

сърдечен полет към божествените висоти, влизане в 

общение с Бога, сливане с Него. 

Така човек още тук на земята става богоподобен, т. е. 

той бива проникнат и осветен от Божеството, и 

причастник на нетленната и невеществена Таворска 

светлина.  

Св. Григорий в противовес на Варлаам и на 

тогавашните богомили учил, че човешкото тяло, ако и 

да е повредено от греха, то е Божие творение и храм 

на Св. Дух и следователно - способно на святост. 

Победата на св. Григорий над Варлаам имала 

благоприятни последици. Цялостният църковен и 

културен живот бил положен под знака на исихазма. 

Исизахмът бил новата свежа струя, която богато и 

благодатно оплодила духовния живот. 

Св. Григорий Палама и неговото учение намират 

оправдание в думите на Господ Иисус: 

"Блажени чистите по сърце, защото те ще видят 
Бога" (Мат. 5:8) или 

"Който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми и Аз 

ще го възлюбя и ще му се явя Сам" (Йоан. 14:21). 

То е потвърждение на онова, което някога св. апостол 

Павел сам бе изпитал като засвидетелства реалността 

на ония неща от духовния свят, които човек не може 

с думи да изрече (2 Кор. 12:4). Св. Григорий се яви 

като нов Павел, който можа по пътя на исихията 

(вътрешна тишина и мир, бел. ред.) да достигне най-

висшата степен на богообщението и богоозарението 

при условията на тукашното ни битие. 

Подобно на св. Григорий и други боголюбиви души 

по пътя на безмълвието и подвизите са достигали 

състояние на богоозареност и боговидение. Да си 

спомним само за преп. Теодосий Търновски и преп. 

Серафим Саровски. Първият бил видян от своя 

ученик Евтимий във време на молитва да гори като 
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огнен стълб, а вторият, също по време на молитва, 

озарен от благодатта на Св. Дух, блестял по-ярко от 

слънцето в неговия обеден блясък. 

Като празнуваме днес паметта на св. Григорий 

Палама, нека изпросим светите му предстателни за 

нас молитви и да го възпеем с похвалните слова на 

днешната му светилнична песен: 

"Радвай се, похвала на отците, уста на богословите, 

жилище на безмълвието, дом на премъдростта, връх 

на учителите, глъбина на словото! Радвай се, органе 

на деянието, краен предел на боговиждането и 

изцерител на човешките недъзи! Радвай се, храме на 

Духа! Радвай се, отче, който, ако и да си умрял, още 

живееш!" 

Амин! 

Из „Синаксар – празнични четива от Триода и Пентикостара”, 

Синодално издателство 

Превел и преработил: † Макариополски епископ д-р Николай 
Източник: www.pravoslavieto.com 

 

 

Жития на светиите 

 

СВ. МЧК АГАПИЙ И 6-ТЕ 

МЪЧЕНИЦИ С НЕГО  

(15 март) 

 

Св. мъченик 

Агапий и 

другарите му: 

Публий, Тимолай, 

Ромил, двама 

Александровци и 

двама 

Дионисиевци – са 

пострадали в 

Кесария 

Палестинска от 

началника Урбан, 

по времето на 

император 

Диоклетиан. 

Всички, освен 

Агапий, били 

съвсем млади и не били още кръстени – кръщението 

им станало в собствената им кръв. 

Един ден тия седем юноши гледали как мъчат 

християните: едни в огън, други на бесилка, трети на 

зверовете, и като виждали с какво търпение 

християните понасят всички мъки, разпалили се от 

ревност за Христа, свързали си ръцете назад и тъй 

вързани дошли пред Урбан и му казали: "И ние сме 

християни!" 

Ласките, увещанията и заплахите на Урбан отишли 

напразно. Към младежите се присъединил и знатният 

кесарийски грежданин Агапий, който и дотогава 

много бил страдал за Христа, и започнал още повече 

да възпламенява у тях вярата и любовта към Господа. 

Всички били с меч посечени в 303 година. 
 

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 
година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и 

архимандрит д-р Атанасий (Бончев). 

 

Отечески съвети 

 

ДУХОВНАТА БОРБА НА ВЕЛИКИЯ 

ПОСТ 
 

(Продължава от бр. 598) 

Ето какво се случило с този обущар след това. 

Веднъж един християнин дошъл при преподобни 

Пафнутий и му казал: 

– Отче, скарах се с един свещеник и не знам, проклел 

ли ме е или е казал лоша дума, но той вече почина, а 

ние така и не си взехме прошка един от друг. Какво 

да правя сега? 

– Аз не мога да ти помогна, но мога да ти посоча един 

свят човек, който ще ти помогне. 

– Кой е той? 

– Отиди в Александрия там и там и ще намериш един 

обущар. Кажи му, че аз съм те изпратил. Разкажи му 

за твоят случай и той ще ти помогне. 

Християнинът си помислил: „Господи, помилуй! 

Нима ако аскетът не може да ми помогне, мирянинът 

ще направи това?” Но, заради послушанието, отишъл, 

намерил същия този обущар и му разказал всичко. 

Обущарят му казал: 

– Почакай, докато се стъмни. 

Щом се стъмнило те отишли заедно пред един от 

градските храмове. Обущарят казал: 

– Почакай тук. 

А самият той – този свят и чист християнин – се 

приближил до главните врати на храма, осенил ги с 

кръстния знак и вратите се отворили сами. 

Вътрешността на храма цяла сияела в светлина и се 

дочувало ангелско пеене. 

Обущарят влязъл в храма, огледал го, отново излязъл 

и казал на онзи човек: 

– Влез в храма, погледни встрани на клиросите, може 

би ще намериш там твоят свещеник. 

Онзи влязъл, а като излязъл казал: 

– Там е – пее на левия клирос. 

– Ела с мен. 

Те влезли, светият християнин излязъл напред и казал 

на свещеника: 

– Отче, прости този Божи раб, защото той като човек 

е съгрешил. Ти, като светец Божи, дай му прощение. 

– Простено да му е и да си отиде с мир! 

Когато те излезли навън, обущарят казал: 

– Не разказвай на никого за това, което видя. Върви 

си с Бога и се спасявай. 

Виждате ли, чеда мои, какво прави аскетическият 

труд? Какво прави духовната борба? Какво е 

извършил този мирянин за очистване на душата си? 

Нима само това, че е предложил на девойката, за 

която се е оженил, да живеят като брат и сестра? 

Разбира се не: те са постили, молили са се заедно 

нощем, и земни поклони са правили, и Евангелието са 

чели, и творенията на светите отци също, и в храма са 

ходили, и са се изповядвали, и са се причастявали, и 

лошите мисли са прогонвали – и така заедно са се 

борили. Затова и са се сподобили със святост в света. 

Тази история ни показва, че ако и в света някой 

християнин встъпи в доброволна борба, няма да бъде 
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отминат от Божията благодат. Но, намирайки си 

различни предлози, ние се оправдаваме с това, че 

живеем в света и не можем. Желанията ни 

побеждават. Какво ни е нужно? 

Нужна ни е тази борба, както телесна, така и 

душевна. Трябва да управляваме своите мисли. Щом 

ни споходят лукави мисли, греховни фантазии, 

картини, лица, образи и сцени, нека ги изгоним 

веднага с молитвата „Господи Иисусе Христе, 

помилуй ме!”. Защото ако умът бди и, въоръжен с 

Божественото оръжие, с името Христово, не пуска 

нищо такова, тогава бива смъртно поразен всеки враг 

на нашата душа, чието име е дявол, чието име е 

греховна фантазия, чието име е греховен помисъл. 

Защото, защитавайки по такъв начин душата си, ума 

и сърцето си, ние ще запазим цялата своя вътрешност 

непорочна и чиста. 

Да встъпим в духовната борба, чеда мои, с още по-

голяма сила и ще получим от това велика полза. Без 

да се потрудим, не можем да намерим благодатта. 

Земеделецът, който не е обработил своята нива, няма 

да види плод. Постът, придружаван, укрепван и 

обточен с молитва, с четене на Свещеното Писание, с 

трезвение, с участие в богослуженията, с изповед, със 

свето причастие, с добри дела и с дела на 

милосърдие, приготвя и украсява душата за среща с 

Великата Страстна седмица. И тогава ние по-силно 

ще почувстваме Великите и Честни Христови 

страдания, защото сърцето ни ще се смекчи, ще се 

преобрази и ще познае колко безкрайна е Божията 

любов към човека. Тогава с още по-голяма сила ще 

усетим в душата си радостта на Светото Възкресение, 

ще го отбележим с цялото прилягащо му 

благоговение и ще се сподобим да празнуваме заедно 

с ангелите Светата Пасха. Амин.  
Автор : Архим. Ефрем Филотейски 

Източник: www.pravoslaven-sviat.org 
 

*** 

Имащият мир със себе си е мирен и със съседа си, 

има мир и с Бога. Такъв човек е пълен с благодат, 

защото Господ си е направил жилище в него. 
 

Св. Нектарий Егински 

Детски свят  

 

СТОНОЖКА И МАВКИ 
 

Заселила се Стоножката в мравуняк. От ранни зори до 

късен здрач се 

трудели 

трудолюбивите 

Мравките, а 

Стоножката си 

почивала и яла. 

Веднъж една 

Мравка се 

контузила. 

Събрали се останалите Мравки и започнали мислят 

кого да изпратят да извика Бръмбара – лекар. 

Мислили, мислили и накрая решили да изпратят 

Стоножката. Все пак има сто крака, а не само шест – 

ще стигне по-бързо и от най-бързата Мравка. 

Поставили на Стоножката задачата и седнали до 

леглото на болния да чакат лекаря. 

Минал час, минал втори, а лекарят все не идвал. 

Погледнали в стаята на Стоножката. 

- Още ли не си тръгнала? Какво правиш? 

- Ох! – изпъшкала Стоножката. Обувам се! 

Останаха ми още два крака, но толкова се уморих, че 

дори не мога да помръдна. 

Разбрали Мравките, че работата не е в броя на 

краката, а в нежеланието да се помогне на ближния. 
 

Автор: Николай Бутенко 

Превод: Храм „Свето Благовещение” 

 

 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 
 

 

12 март ✝ 2 Неделя на Великия пост Св. Григорий 

Палама. Преп. Теофан. Св. Григорий Двоеслов. Преп. 

Симеон, Нови Богослов. Гл. 6, утр. ев. 6, ап. Евр. 1:10-

2:3 (с. 327), лит. ев. Мк 2:1-12 (Вас. лит.) (Тип. с. 

431) 
 

13 март Св. Никифор, патриарх Константинополски 
 

14 март Преп. Бенедикт  
 

15 март Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него. 

Св. мчк Никандър (Прежд. лит.)  
 

16 март Св. ап. Аристовул. Св. мчци Савин и 

Папа 
 

17 март Преп. Алексий, човек Божи (Прежд. 

лит.) (вечерта Малко повеч. с Богородичен 

акатист, III статия) 
 

18 март Св. Кирил, патриарх Йерусалимски 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Енорийският лист се издава с благословията на 

председателя на храма ставрофорен иконом Емилиян 

Костадинов 

Адрес на редакцията: гр. София, ж.к. „Дружба” 2, 

храм „Свето Благовещение” 

Енорийски лист „Благовестие” се разпространява 

безплатно 

Можете да намерите изданието и на интернет 

адрес: www.hram-blagoveshtenie.bg 

http://www.hram-blagoveshtenie.bg/

