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     Уважаеми читатели,

     Юлският брой на списанието ни е напълно тематичен и съдър-
жа текстове на един от най-известните и познати гръцки богослови, 
не само у нас, но и в целия Православен свят, митрополит Йеротей 
Влахос. 

     Неговата богословска мисъл отпраща съзнанието в дебрите на 
богословската наука, докосната и вдъхновена от Светия Дух. Дълбо-
чината на мисълта и прекрасният език отпращат четящия в богосъ-
зерцателни мисли. Глътка въздух в обръгнатия и объркан ден. 

       Текстовете са части от книги, някои все още не преведени на бъл-
гарски език, както и такива публикувани в списание „Алтернатива“, 
издавано от храм „Св. Архангел Михаил“, гр. Варна. Публикуват се 
тук със съдействието на Борислав Аврамов. 

      Използвам момента да му благодаря за възможността и читатели-
те на „Светодавец“ да се докоснат до този богослов и архиерей, на 
когото имаме привилегията да бъдем съвременници. 

      На вас, уважаеми читатели, пожелавам да използвате горещите 
летни дни не само в заслужена отмора, но и в богосъзерцание и бо-
гословие. 

   Приятно четене! 
Ангел Карадаков
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Митрополит 
Йеротей Влахос

Митрополит Йеротей Влахос е роден през 1945 г. в гр. Яни-
на в Гърция. През 1968 г. завършва с отличие Богословския 
факултет на университета в Солун. От 1969 до 1971 г. 
като мирянин е помощник-проповедник в Едеската мит-
рополия. През 1971 г. е ръкоположен за дякон, а през 1972 
– за свещеник от своя духовен старец Едеския (Воденски) 
митрополит Калиник, канонизиран през 2020 г. от Цари-
градската патриаршия. През 1987 г. преминава в клира на 
Атинската архиепископия, където служи като проповед-
ник и се занимава с мисионерска работа с младежта. През 
1995 г. е избран от Светия Синод на Еладската църква за 
Митрополит на Навпакт и Св. Власий. Известен е като 
богослов, проповедник и автор на много книги. От младеж-
ките си години проявява интерес към наследството на от-
ците на Църква, като специално изучава учението на св. 
Григорий Палама. В своите книги развива богословските 
тези на прот. Йоан Романидис. Много години поред вся-
ко лято посещава св. Софроний Сахаров в манастира „Св. 
Йоан Кръстител” в Есекс. Общуването с тези духовници, 
със съвременните старци на Света Гора и дългогодишният 
му пастирски опит го довеждат до съзнанието, че право-
славното богословие е наука за изцеляването на човека. На 
български език са публикувани пет книги на митрополит 
Йеротей – „Православната духовност. Кратко въведе-
ние”, „Православна психотерапия”, „Една нощ на Света 
Гора”, „Духовни ориентири за съвременното общество” 
и „Зная един човек в Христа...” – книга за св. Софроний 
Сахаров – интренет издание на сайта „Двери” в проекта 
„Живо предание”.

В учението на светите отци етапите на духовния живот се 
определят чрез понятията праксис (от гр.– деяние) и теория 
(от гр. – съзерцание). За да разберем по-ясно какво е покая-
нието и очистването на сърцето, и за да отстраним белюбие-

Биография Биография
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Деяние и
 съзерцание

     В учението на светите отци етапите на духовния жи-
вот се определят чрез понятията праксис (от гр.– деяние) и 
теория (от гр. – съзерцание). За да разберем по-ясно какво 
е покаянието и очистването на сърцето, и за да отстраним 
неправилното разбиране на тези духовни понятия, е необ-
ходимо да ги разгледаме по-дробно. Когато тези понятия 
се срещат в творенията на светите Отци, мнозина ги раз-
бират през призмата на западната мисъл. Те считат теори-
ята – съзерцанието, за теоретично знание за познаване на 
истината, основано не на практиката, а на учението, с други 
думи, като мисловна концепция. Други възприемат теорията 
като размисъл за божествените неща, а праксиса – деянието, 
като мисионерско приложение на богословската теория. Св. 
Григорий Богослов казва, че и съзерцанието, и деянието са 
нещо добро, защото съзерцанието издига ума на човека над 
земното, обръща го към Светая Светих и възстановява пър-
воначалното му естество, а деянието възприема и служи на 

Христа, доказвайки на дело любовта. Съзерцанието е виж-
дане на Бога, възстановяване и обръщане на ума към Него, а 
деянието е пътят който води към съзерцанието.

     В цялото светоотеческо предание се вижда, че под деяние 
се разбира очистването на сърцето от страстите, а под съзер-
цание – просвещението на ума (непрестанната молитва) и 
виждането на нетварната Божия Слава. Според св. Григорий 
Богослов, деянието е предпоставка за съзерцанието.

     Според Илия Презвитер, деяние е телесният пост, бде-
нието, псалмопението и молитвата на устните, и дори мъл-
чанието, което е по-достойно от словото. Към това се при-
бавя и ръкоделието, което се извършва безпрекословно (с 
послушание). 

      Според св. Исаак Сирин, съзерцанието е „зрение на ума”. 
Трябва да се отбележи, че не съществува нито деяние, не-
зависимо от съзерцанието, нито съзерцание, независимо от 
деянието. Това означава, че чрез очистването човекът дос-
тига до съзерцание на Бога, а когато съзерцанието престане, 
деянието започва отново. 

     Според св. Григорий Палама, съзерцанието не е разсъдъч-
но съждение за чутото или видяното, а е виждане на Бога. 
Деянието не е нещо друго освен очистване на сърцето, по-
каяние, безмълвен начин на живот, възпитание в подвига на 
безмълвието. За св. Григорий деянието е исихия, свещено 
безмълвие, т.е. безмълвие на ума, скъсване на ума с всичко 
от този свят, забравяне на низкото и посвещаване на възви-
шеното, отхвърляне на всички понятия заради по-доброто. 
Чрез това деяние – свещеното безмълвие –„ние се освобож-
даваме от низкостоящото и се устремяваме към Бога”.
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     Следователно деяние е очистване на сърцето, то е истин-
ското покаяние, за което са проповядвали св. Йоан Предте-
ча, Господ Христос и разбира се всички Негови апостоли. 
Затова покаянието е истинската предпоставка за живота в 
Божието царство. 

     Очистването на сърцето – на нашия вътрешен свят, е пър-
вият етап на духовния живот. Трябва да преминем през него, 
за да достигнем до съзерцанието. 

     Какво конкретно разбират светите Отци, когато говорят 
за деяние, т.е. очистване на сърцето?

     Първо: Лечението на душевните сили, така че те да дейст-
ват естествено и свръхестествено, а не противоестествено.

     Душата на човека е единна, но в нея има много сили. От 
тях три са главните – разумна (умът и разумът), желателна 
(волята) и раздразнителна (чувствата – любов, страх, сме-
лост, гняв и др.). В своето естествено състояние, както са 
сътворени от Бога, тези сили трябва да бъдат насочени към 
Бога.
Разумната сила (умът) да търси Бога. Желанието да желае 
Бога. А волята да прави всичко възможно, за да достигне 
това общение и единство. Но ние сме обърнали тези естест-
вени движения на душата в противоположна посока. Вместо 
да бъде обърната към Бога, разумната сила (умът) страда 
от незнание и забравяне на Бога. Вместо да желае и обича 
Бога, желанието се затваря в тесните рамки на себелюбието.
А волята, вместо да се стреми към Бога, за да се съедини с 
Него, става роб на страстите и живее под тяхната тирания. 
Следователно очистването е освобождение на тези сили, об-
ръщането им към Бога.
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    Второ: Освобождаването на човека от желанието за те-
лесни наслади и от страха от телесна болка, т.е. спасението 
от себелюбието –от тиранията на насладата и болката, свър-
зани с тялото.

    Когато човек се очиства, той се освобождава от това гос-
подство. В него започват да доминират духовните наслади и 
той вече не потъва в скръб или униние, ако хора, обстоятел-
ства или несгоди му причинят страдание.

    Трето: Освобождаване на сърцето от различни мисли (ло-
гизми – гр.), които са се загнездили в него.

   Мислите (логизми) са наречени така защото мястото им 
е в разума (логика), а не в сърцето. Какво означава това? 
Когато идва една мисъл и не сме достатъчно внимателни, 
тя става желание, което се стреми да бъде изпълнено. Това 
означава, че мисълта, породена в разумната част на душата 
(разума – логиката), се превръща в помисъл, т.е. страстна 
мисъл, защото се съединява с раздразнителната и волева 
сила на душата. Това е грехът. Грехът в помисъла поражда 
грешни дела. Изпълненият многократно на дело помисъл, 
става страст, прониква в сърцето и се установява там. От-
ците учат, че сърцето се очиства от мислите с покаяние и 
с целия аскетически метод на Църквата, който, разбира се, 
е вдъхновен от Божията благодат и представлява практи-
ческото приложение на Христовите заповеди в живота на 
човека. Простата мисъл трябва да пребивава в разума, а не 
в сърцето. Когато всички прости мисли и всички помисли 
(страстни мисли) са изгонени от сърцето, то е очистено и в 
него се възцаряват единствено думите на молитвата: „Гос-
поди Иисусе Христе, помилуй ме”. Тази молитва се нари-
ча монологична, т.е. еднословна. По този начин човекът се 

стреми да поддържа в простата памет на сърцето си непрес-
танна молитва. Едновременно с това в разума има мисли, 
които не са страстни, т.е. представляват проста представа за 
някакъв предмет, която не е свързана със страстите. 

     Тези три неща представляват това, което св. Отци наричат 
деяние и очистване на сърцето. Когато сърцето се очиства, 
човекът става по-общителен, по-уравновесен и се държи 
сред хората по подобаващ начин, защото от себелюбив е ста-
нал боголюбив и човеколюбив. Себелюбието се превръща в 
любов към Бога и към ближния. Ако преди това човекът е 
обичал егоистично, с любов, която „дири своето”, сега оби-
ча с чиста любов, която не иска нищо за себе си. Той обича, 
без да очаква ответна любов. Той обича, независимо от това, 
дали другите го обичат. В неговите действия няма никакво 
користолюбие. Така, когато користната, егоистична любов 
се преобразува в чиста любов, ние говорим за възстановява-
не (очистване) на вътрешния човек (сърцето). Това излеку-
ване на любовта на човека се нарича изцеляване на човека. 
Деянието в светоотеческото предание се нарича и етика. 
Когато св. Григорий Палама говори за етика в своите ети-
чески глави, той по същество развива темата за очистване-
то на сърцето и описва целия път за изцеляване на човека. 
Етиката в православното предание не е отвлечено понятие 
и не е фарисейски, формален начин на живот. Тя е аскетика 
– подвижничество, т.е. очистване на сърцето. И доколкото 
подвижничеството е преход на човека от нечистота на ума 
към неговото очистване, а от там и просвещение, под право-
славна етика разбираме очистването на сърцето. 

     Очистването е началната степен на тези, които се обръ-
щат току-що и започват подвига на благочестието, т.е. пътя 
на покаянието. 
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Покаянието е, от една страна, отхвърлянето на стария, земен 
човек, а от друга – обличането в новия човек, който се обно-
вява от действието на Светия Дух. Покаянието, което се пре-
живява по време на очистването, се изразява в преодоляване 
на материалното, т.е. на страстите, свързани с материалния 
свят. Това е претопяване на плътта чрез поста и бдението, 
бягство от всяка причина, която предизвиква страст, проли-
ване на сълзи, разкаяние за миналите постъпки, устройване 
на външните дела в дух на праведност, очистване на ума от 
всяка нечистота чрез умиление. Покаянието се проявява в 
подвижническия живот, в резултат на което човекът, по Бо-
жията благодат, гаси силата на греховната си природа, затва-
ря устата на дивите зверове (страстите) и става силен. 

     В резултат на това очистване на сърцето човекът се при-
ближава и до очистване на ума. Умът трябва да бъде изпраз-
нен и от лошите, и от добрите мисли, т.е. от всички мисли. 
Защо се наричат мисли (logismoi)? Защото са действия на 
разума (logiki), които са проникнали в ума, но мястото им не 
е там. Разумът ражда мисли. Те трябва да напуснат ума и да 
се ограничат до разума. Молитвата на Светия Дух не може 
да се доближи до човек, ако неговият ум не е бил освободен 
от мислите преди това. Единствено молитвата на единстве-
ната мисъл трябва да бъде в ума: една мисъл и нищо друго. 
Това е началото на терапевтичното лечение на човека. Мо-
литвата на единствената мисъл предполага съществуването 
само на една мисъл, която е паметта за Бог: „Господи Ии-
сусе Христе, помилуй мене грешния”. Една мисъл за Бога 
на славата действа в ума и затова тя се нарича еднословна 
молитва – молитвата като единствена мисъл.

     Когато човекът види ясната разлика между ума и разума, 
тогава вижда, че покаянието – промяната на ума чрез очис-

тването и просвещението му, не е свързано и не зависи от 
промяна в разума.

     Умът се променя, но тази промяна не е нравствено или 
етично очистване. Това е аскетично очистване. Когато се го-
вори за очистване на ума, много хора смятат, че това означа-
ва да спрем да грешим. Спираме да крадем, ако сме крадци. 
Спираме да извършваме определени дейности, които оби-
чайно извършваме; ако лъжем, спираме да лъжем и т.н. Ние 
сме свели и ограничили значението на очистването до очис-
тване от греховните действия. Но ако се обърнем към От-
ците, ще видим че очистването не е само това. Това е само 
част от аскетизма. Истинското значение на очистването е, че 
умът, който е център на петте сетива, трябва да бъде очис-
тен. Тогава в сърцето умът и петте сетива стават едно сетиво 
– едно единно сетиво. Там петте сетива се обединяват и се 
превръщат в едно. Поради тази причина енергията на сърце-
то трябва да бъде единна. „Единна” означава, че тя трябва да 
престане да бъде пръсната в петте сетива, а да се превърне 
в едно сетиво. Така, щом човек съсредоточи ума в сърце-
то си, може да опази сетивата си, защото пази ума си. При 
положение, че неговият ум е зает само с молитва, понеже е 
достигнал това единство на действието (енергията) на ума 
в сърцето, проблемите на петте сетива също са разрешени. 
Всички представи, които произхождат от сетивата и разсъ-
дъчната способност, напускат сърцето и ума. След като умът 
е бил очистен чрез постоянното помнене на Бога и умната 
молитва, единственото, което занимава ума оттук нататък, е 
паметта за Бога, или непрестанната молитва. Когато човек 
достигне до това състояние, той успешно се противопоста-
вя на изкушенията. Така отците-подвижници, вече придо-
били умната молитва, влизали във вертепите, за да спасят 
проститутките, много от които били държани там насила. 
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Защо? Защото отците се намирали в това състояние и вече 
не се влияели от заобикалящия ги свят; вече не били под-
властни на влиянието на средата. Вместо да бъдат повлияни 
от обкръжаващата ги среда, самите те влияели на средата. 
Вместо да бъдат помрачени от средата, те я осветявали. За 
такива хора Христос казва „Вие сте светлината на света”.

    Това, което Свещеното Писание нарича (вътрешно и ду-
ховно) сърце, е така наречената чувстваща част на душата, 
нейните желателни и раздразнителни сили. 

   Чистият ум трябва да действа в тази част на душата и 
правилно да я направлява, така че сърцето да бъде чисто. 
Когато умът е очистен, той не внася образи и представи от 
сетивата в сърцето (в желанието и раздразнителната сила). 
В същото време умът, като обединява всички сетива и про-
изнася молитвата на единствената мисъл, насочва сърцето 
(желанието и раздразнителната сила) към любов и ревност 
спрямо Бога.

   Какво разбират светите Отци, когато говорят за съзерца-
ние на Бога (теория)? 

   Ако деянието в светоотеческото предание е очистване на 
сърцето и ума, то съзерцанието има две степени:

   Първата, е просвещението на ума, т.е. непрестанната бла-
годатна молитва.

   Втората степен на съзерцанието е виждането на нетварна-
та светлина. 

   Втората степен се нарича също така прослава, обожение, 

съвършенство и освещение. Прославата и обожението е вре-
менно състояние на човека в този свят. Докато то продължа-
ва, непрестанната молитва спира, когато прославата спре, 
човекът се връща към първата степен на съзерцанието – не-
престанната благодатна молитва. 

Текстът е част от книгата „Православната духовност. Кратко 
въведение”, издателство „Праксис”, Велико Търново, 2005, 
превод от гръцки: Мариян Стоядинов



18 19

Светодавец брой 7/2022 Светодавец брой 7/2022

Просвещението 
на ума

След очистването на сърцето и на ума идва просвещението 
на ума, което е вторият етап в духовния живот на човека и 
началото на безстрастието.

Преди всичко трябва да припомним, че в рая човекът е бил 
в състояние на просвещение на ума, което е първата степен 
на съзерцанието. Вече беше подчертано, че човешката душа 
има две паралелни сили: ум и разум. В падналото състояние 
на човека тези две сили се приемат за идентични и това в 
аскетичната литература се нарича помрачаване на ума. Ко-
гато тези сили се отделят и когато умът действа отделно от 
разума, това се нарича просвещение на ума. 

Просвещението на ума е състоянието на благодатна 
умна молитва.

Когато умът е отделен от разума и е просветен от Божията 
благодат, той се моли непрестанно. Когато умът е очистен, 
започва неговото просвещение – умната молитва, т.е. не-
престанната памет за Бога в сърцето. В нашата традиция 
просвещението на ума е очистване на сърцето и замяната на 
всички мисли от една-единствена мисъл, която е простата 
молитва. Това е имал предвид апостол Павел когато казва: 
„Непрестанно се молете” (1Сол. 5:17). Това е просвещение-
то. 

Знанието, което човек получава при просвещението, не е 
философско знание, а молитва. Това не е разумно знание, а 
молитва в сърцето. Просвещението е постоянно състояние 
на вътрешна непрестанна молитва в сърцето. То се случва 
двадесет и четири часа на ден, дори по време на сън. Разби-
ра се, докато не го изгубиш чрез греха, който отново може 
да помрачи ума и сърцето. Всички човешки молитви са 
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думи и понятия. Светият Дух използва думите и понятията, 
които сме натрупали в молитвата. Той взема думите, с които 
се молим, псалмите и т.н., и се моли в сърцето с тези думи. 
Освобождаването на ума от разума се нарича свобода от 
плена. Краят на този плен настъпва чрез възстановяването 
на постоянната памет за Бога във господстващото действие 
на душата, наречено ум, които се освобождава от плена в 
капана на страстите, на разума и на околната среда. 

Просвещението на ума не е технически метод на разде-
ляне на ума от разума – то е състояние на посещение на 
Светия Дух.

То става чрез действието на Светия Дух. Според отците на 
Църквата, човека, който се удостоява с посещение на Светия 
Дух, придобива просвещение на ума. Светият Дух действа в 
сърцето на човека, независимо от разума. Светият Дух дава 
непрестанната молитвата и в човека се извършва умно по-
клонение: „Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските 
поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, за-
щото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят. Бог 
е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с 
дух и с истина.“(Йоан 4: 23-24). 

Ние като хора принасяме на Бога само разумно поклонение. 
Непрестанната молитва е молитва на Светия Дух в сърцето 
на човека. Отсъствието на Светия Дух е помрачаването на 
ума. Какво се има предвид под помрачаване на ума? Човек 
няма Светия Дух, Който да се моли в сърцето му. Просвеще-
нието на ума е първият етап от съзерцанието. 

От него човек се издига към втория етап на съзерцание, 
прославата – виждането на славата Божия. 

Етапа на прославата не е постоянно състояние в този живот. 
Прославата продължава, докато човекът бива прославян и 
остава в това състояние, а след това се завръща в просвеще-
нието. Устойчивото „естествено” духовно състояние е със-
тоянието на просвещение. Това състояние на просвещение е 
връзката на човека с Бога. Това е първата форма на единство 
с Бога, когато човекът става храм на Светия Дух. Защо? За-
щото Светият Дух се моли в сърцето му. Молитвата в сърце-
то е опитно явление, защото, когато човек има молитвата в 
сърцето си, той я чува. Той свидетелства, че има този опит. 
Това не е фантазия. Просвещението е опит. Когато човека го 
преживее, разбира, че има ум и каква е разликата между ума 
и разума. Разумът се намира и трябва действа само в нерв-
ната система. Умът се намира и трябва да действа в сърцето. 
Когато умът се отдели от разума и се моли, и се завърне в 
сърцето, той започва да служи на Бог като свещеник и певец 
двадесет и четири часа на ден, и затова се казва човекът е 
станал храм на Светия Дух. 

Някои хора бъркат разумната и умната молитва. Молитвата 
с броеница не е умна молитва. Те вземат броеница и мислят, 
че това е умна молитва. Те не разбират, че умната молитва 
трябва да бъде в сърцето, не само в ръката с броеницата и в 
главата. Те не знаят каква е разликата между разумно и умно 
поклонение. Те не са едно и също нещо. Различни са. В на-
чалото човекът повтаря молитвата „Господи, Исусе Христе, 
помилуй ме, грешния” с устата и с разума си, и в определен 
момент молитвата влиза в сърцето. Тъй като новоначалният 
не може да се справи с това, понеже все още не различава 
ума от разума, той започва да се моли, колкото може с раз-
ума си, под ръководството на духовния отец. Той се моли 
безспирно до деня, в който, вместо да казва тази молитва с 
разум си, започва да се моли с ума си в сърцето. Невероятно-
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то е, че когато умът влезе в сърцето и се моли, разумът е от-
вън и наблюдава действието на ума. Когато умът се моли и 
влиза и излиза от сърцето, разумът вижда това. Човек, който 
практикува аскетизма, достига до състоянието, когато него-
вият разум може да вижда как умът напуска сърцето, защото 
вече има контрол. Когато иска, се концентрира, взема ума си 
и го поставя в сърцето, докато разумът само наблюдава това. 
Когато умът се моли непрестанно, това става в областта на 
сърцето. Това се случва в сърцето; това буквално се случва в 
сърцето на човека, а разумът просто стои и се радва. Когато 
такъв човек ходи на църква, сърцето му се моли, моли се 
и разумът, но малко или повече независимо едно от друго. 
Разумът стои и наблюдава сърцето и ума, и чува молитвата, 
която се извършва в тях.

Просвещението на ума не е абстрактно, емоционално, пси-
хологическо състояние – то е действие на Светия Дух, което 
се преживява като непрестанна словесна молитва в сърцето, 
която има за последствие пълна промяна на целия психосо-
матичен организъм на човека.

Това се отразява на цялото същество на човека. Умната мо-
литва се нарича още възкресяване на ума, защото помраче-
ният ум се просвещава и активира. Човекът, който е в със-
тояние на просвещаване на ума, напълно се преобразява. 
Човекът, който не е достигнал до просвещение, е егоцен-
тричен и подчинен на инстинкта за самосъхранение, кой-
то го подтиква към користолюбие. Иска да стане богат, да 
придобие блага, да върши неща, да намери сигурност, и има 
враждебни отношения към своите братя, до степен на из-
вършване на убийство, грабеж и лъжа. Тези състояния не се 
лекуват с проста вяра в Евангелието. Има много хора, които 
вярват в Евангелието.

Как да придобием любовта, която „не дири своето”? (1Кор. 
13:5). Чрез просвещаването на ума. Когато това започне и 
стане вътрешно и устойчиво състояние, самолюбието, егои-
змът и егоцентричността постепенно се заменят от любовта, 
която „не дири своето”. Просветеният човек се освобождава 
от егоизма. Егоистичната любов се преобразува в неегоис-
тична и човекът вече не е роб на самолюбието. 

Умната молитва променя цялата личност на човека. 

В състояние на просвещение човекът придобива свобода на 
духа.

Думите на Христос „Вие сте светлината на света” (Мат. 5:14) 
означават, че хората, които са в състояние на просвещение, 
са светлината на света. Християните трябва да са светлина-
та на света, защото вярват в Христос. Да бъдеш светлина, 
означава следното: човекът, който притежава светлината на 
Бога, знае какво е православната традиция. Само той може 
да предава тази традиция и да просвещава другите. Това 
просвещение е същността на християнството. Просветени-
те разпръскват светлина. Християнството не е нищо друго 
освен предаване на светлината. Когато някой е просветен 
от светлината Божия, той вижда действието на Бога в цяло-
то творение, той обича Бога всеотдайно и става приятел на 
Бога. 

От Проповедта на планината и преди всичко от блаженства-
та следва, че човекът трябва да се очисти от страстите, да 
очисти сърцето си от всички обитаващи в него мисли, да 
придобие смирение на духа и впоследствие да се удостои да 
види Бога. Блаженствата показват духовния стремеж на чо-
века, пътя на обожението, начина, по който човекът постига 
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своето изцеление. Съзнанието за духовната му бедност, т.е. 
съзнанието, че има страсти в сърцето си, води човека до по-
каяние и блажена скръб. Според дълбочината на скръбта в 
душата му идва божествената утеха. По този начин той по-
стига смирение, вътрешно спокойствие и мир. Животът във 
вътрешно смирение го кара още по-силно да жадува Божи-
ето оправдание и да се стреми да изпълнява Божиите запо-
веди в своя ежедневен живот. Спазвайки Божиите заповеди, 
той се сдобива с познание на Божията милост и още повече 
очиства сърцето си. С други думи, смисълът на заповедите 
е в очистването на душата, защото едни от тях се отнасят 
до очистването на разумната част на душата (ума и разума), 
други – до желанието (волята), а други – до раздразнителна-
та (емоционална) част на душата. 

Блаженствата разкриват същността на духовния живот 
и начина на изцеление на човека.

По този начин човекът се запечатва от Светия Дух, става 
член на тялото Христово и храм на Светия Дух. Всички 
тези думи описват състоянието на просвещение – първата 
степен на съзерцание, когато човекът съзерцава в себе си 
непрестанната молитва, която извършва Светият Дух. Ко-
гато Христос говори за мъченичеството, което апостолите 
ще приемат, казва: „Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръ-
щението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите” (Марк 
10:39). Мъченичеството е плод на умната молитва, на мо-
литвата на Духа – първата степен на съзерцаването на Бога. 

Какво е обожението?

Съвършенството, прославата, обожението, теорията – съ-
зерцанието на Бога – определят завършителния етап на ду-

ховния живот на човека. Хората, които достигнат този етап 
стават богослови на дело: св. Йоан Богослов, св. Григорий 
Богослов, св. Симеон Нови Богослов, св. Григорий Палама 
и др.

Обожението е втората степен на съзерцанието. Обожение-
то обхваща цялата човешка природа – и тялото, и душата, 
и ума, и сърцето. Обоженият общува с ангелските сили и 
със светиите, съзерцава нетварната светлина и чрез Светия 
Дух му се откриват дълбините Божии, т.е. съзерцава нетва-
рната същностна божествена енергия. Такъв човек познава 
скритите от другите тайни Божий, които се съдържат в св. 
Писание. Подобно на апостол Павел, той възхожда до „тре-
тото небе” на богословието, където чува неизречени думи и 
вижда това, което не могат да видят очите на плътския чо-
век. Той става богослов на Църквата и преживява блажено 
упокоение в Бога.
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Аскезата

Определение на аскезата

Думата „аскеза” произлиза от гръцката дума ασκουμαι (уп-
ражнявам се) и показва упражненията (на славянски – под-
виг, на български – усилия), извършвани от човек, който се 
стреми към определена цел. Когато използваме този тер-
мин, имаме предвид упражнението (подвига и усилията) на 
човека да се движи към истинската цел, за която е създаден. 
Аскезата е естествена част от целия човешки живот. Аске-
зата е тясно свързана с човешкия живот и никой не може да 
постигне абсолютно нищо без особен труд, употребявайки 
своята свобода и спазвайки определени правила, разбира се, 
под ръководството на специалист и треньор.

Православна аскеза

Когато говорим за аскеза в Православната църква, ние раз-
бираме усилията на християнина, да осъществи целта на 
църковния живот. Тъй като християнинът, както казва апос-
тол Павел, участва в духовна война, той трябва да се под-
чинява на правилата на духовните закони, за да може да 
постигне своята висока цел. Когато говорим за православ-
на аскеза, трябва да определим точно какво имаме предвид, 
защото аскезата може да се разбере по православен и по 
погрешен начин. В началото трябва да подчертаем, че пра-
вославната аскеза не е само телесна, нито само душевна, а 
е душевно-телесна, тъй като човекът е психосоматично съ-
щество, т.е. представлява душа и тяло. Много свети Отци, 
за да покажат същината на православната аскеза, използват 
примера за коня и ездача, като казват, че тялото е конят, а 
душата е ездачът. При обучението ездачът трябва да упра-
влява коня, а не конят да управлява ездача. Така и душата на 
човека трябва да владее и да управлява тялото, а не обратно. 
Православната аскеза трябва да се разглежда през перспек-
тивата на това, какъв беше създаден човекът от Бога и какъв 
стана след греха на прародителите. Само във връзка с това 
можем да разберем истинското съдържанието и ценността 
на православната аскеза.

Човекът преди грехопадението

При сътворението на човека е имало хармония както в чо-
века, така и в цялото творение. Душата на човека, чрез ума, 
била отворена към Бога и приемала Неговите Божествени 
енергии. Но тъй като душата е свързана най-тясно с тялото, 
затова и Божията благодат, която душата приема, се пренася 
и в тялото. По този начин, чрез душата, тялото приема благо-
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датта и енергията на Бога, а след това споделя тази благодат 
с цялото творение. Свети Николай Кавасила използва образа 
на огледалото. Както лъчите падат на огледалото, след това 
се насочват към предметите и така лъчите на слънцето ги 
осветяват, така е била и човешката душа веднага след сътво-
рението и преди падението. Божиите енергии, чрез душата, 
се пренасяли в тялото, а после чрез него се просвещавало 
цялото творение.

Човекът след грехопадението

След падението на човека цялото творение е обхванато от 
дълбока тъмнина. С грехопадението на човека се разрушава 
хармонията между душата и тялото, но се изгубва и хармо-
нията между човека и творението. Душата на човека загубва 
общението с Бога и не предава Божествената енергия към 
тялото. Вместо да приема енергия от Бога, душата се мъчи 
да приема енергия от тялото, което тя експлоатира, и така се 
появяват душевните страсти (егоизъм, гордост и най-глав-
ната страст: себелюбието). Душата започва да живее чрез 
отношението си с тялото, а не чрез отношението с Бога. Тя 
променя ориентацията си и вместо да общува с Бога, и жи-
вотът й да зависи от Него, нейният живот започва да зависи 
от тялото. От друга страна, тялото, вместо да се храни от 
душата, се насочва към творението и се храни от него, при 
което страстно експлоатира природата. Така се появяват те-
лесните страсти (любовта към удоволствията, любовта към 
придобиването на блага, чревоугодието и др.). Така се по-
лучава пълно изкривяване на човека и пълно изопачаване 
на неговия истински живот, което има последици и за ця-
лото творение. Когато човекът живее в това болно състоя-
ние и се опитва да намери същността и смисъла на своето 
съществуване в материалния свят, той експлоатира света, а 

експлоатираната природа винаги „си отмъщава” на човека. 
Свръхпроизводството на материални блага в угода на свръх 
потребителската настройка на човека е насилие над при-
родата. Така виждаме ясно, че се е извратило правилното 
действие на целия човек.

В Свещеното Писание и в творенията на светите Отци виж-
даме прекрасен анализ на тази дисхармония. Преди гре-
хопадението е имало хармония и правилни отношения на 
човека с Бога, с ближния и с творението. Първата брачна 
двойка е била в общение с Бога в рая. Душата е имала пра-
вилно отношение с тялото и така човекът, макар и гол, все 
пак не е чувствал това, нито се е срамувал, точно защото не 
е съществувало чувството за разлика между половете. Адам 
е имал правилно отношение към Ева, чувствал я като плът 
от своята плът и като тяло от своето тяло. Впрочем това е и 
значението на гръцката дума γυνη – жена. Човекът е имал 
правилно отношение и към творението. Но след грехопаде-
нието всичко се променя: отношенията на човека с Бога, със 
себе си, с жената и с цялата околна среда се извращават.

Навлизането на смъртта

Прекъсването на отношенията на човека с Бога води като 
последица влизането на смъртта в неговото съществуване. 
Самият Бог казва на Адам: „в който ден вкусиш от него, 
бездруго ще умреш” (Бит. 2:17). Разбира се, човекът, като 
сътворено и променливо същество, носи в себе си смър-
тта, защото всяко сътворено нещо има начало и край. Само 
безначалното е по природа безсмъртно. Човекът обаче при-
ема безсмъртието като дар от Бога, но загубва този дар след 
прекъсването на своите отношения с Бога, когато в неговия 
живот навлиза смъртта. Така светите Отци тълкуват коже-
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ните дрехи, в които се облича човекът след падението, т.е. 
това са тлението и смъртността.

Себелюбието

След падението човекът концентрира своето внимание вър-
ху себе си, тъй като вече не се храни от истинския живот 
и не получава просвещение от истинската светлина – Бог. 
Най-главната страст на човека след грехопадението е себе-
любието, което, според свети Максим Изповедник, е нера-
зумна любов към тялото. От себелюбието се развиват много 
страсти: себичност, сребролюбие, чревоугодие, славолюбие 
и други.

Страстната наслада и болката

След като човекът изгубва връзката с Бога и преживяване-
то на духовната наслада от нея, в него навлизат страстната 
наслада и болката, каквито ги познаваме днес като неот-
менна част от човешкия живот. Навлизането на смъртта е 
свързано с болестите, старостта и с всички катастрофални 
последици, които те имат за човешкия живот. От болести-
те, остаряването и смъртта се раждат страхът за живота и 
страхът от страданията. Човекът се страхува от несигурното 
бъдеще, от болестите, които ще дойдат, от остаряването и, 
разбира се, от смъртта. Затова, опитвайки се да се справи с 
този страх, трупа материални блага, придобива колкото се 
може повече имоти, което води до насилие над творението 
и до онеправдаване на другите хора. В тази перспектива се 
развиват всички душевни и телесни страсти.Когато говорим 
за душевните и телесните страсти, трябва да подчертаем, че 
не става дума за някакви лоши сили, които са влезли в чове-
ка след грехопадението, а това са извратените и изопачени 

естествени сили на душата и тялото, които са вложени от 
Бога при създаването на човека. Това значи, че човекът има 
в себе си естествена любов, за да обича Бога и всичко, кое-
то Бог обича. Но тази любов се извращава (пренасочва), по 
научване от дявола, и човекът започва да обича творението 
себелюбиво и страстно. Гневът е естествена енергия, която 
Бог вложил в човека, за да може чрез нея човекът да ревну-
ва за Бога, да се гневи против греха и изцяло да се насочва 
към Бога, но човекът я изопачава и я насочва против своите 
ближни. Човекът от Богоцентричен става човекоцентричен, 
с всички страшни последици за себе си и за цялото създа-
ние.

Прародителският грях се състои в помрачаването на 
ума и в загубата на богообщението.

Това, разбира се, предизвикало и други последствия: човек 
се облякъл в “кожените ризи” на тлението и смъртността. 
Умът дълбоко се помрачил. С други думи, човек се лишил 
от просвещението на ума; това означава, че неговият ум 
станал нечист, страстен, а тялото му се облякло в тление и 
смърт. По такъв начин от рождение носим в себе си тление-
то и смъртта: човек с раждането си в този свят е обречен на 
смърт. Следователно заради грехопадението ние изпитваме 
един обхващащ всичко недъг. И душата, и тялото са поразе-
ни от болестта,а доколкото човекът е венецът на творението, 
то тлението поразило и цялото творение. Във Великия пока-
ен канона на св. Андрей Критски се казва: „Умът се покри 
със струпеи, тялото заболя, духът е немощен, словото изне-
могна, животът се умъртви, краят хлопа на вратата. Затова, 
окаяна моя душо, какво ще сториш, когато дойде Съдията 
да те изпита?”
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Същност на православната аскеза

След като определихме накратко как е живял човекът в рая 
преди падението и какво се случва при катастрофалното съ-
битие на грехопадението, вече можем да определим в как-
во се състои православната аскеза.Ясно се вижда, че пра-
вославната аскетика се състои в отдалечаването на човека 
от неестествения живот и в повторното придобиване на 
естествения живот, т.е. чрез православната аскеза човекът 
отново се връща към правилния начин на живот, за който е 
бил създаден. Ако имаме една машина, която е развалена и 
не изпълнява целта, за която е произведена, тогава нейното 
поправяне се състои във възвръщането на нейното правилно 
действие от преди да се повреди. Същото се случва и с чо-
века. Православната аскеза е връщането на човека към него-
вата първоначална слава, придобиването на първоначалното 
действие на човека, за да се възстановят неговите правилни 
отношения с Бога, със себе си, с ближните и с цялото творе-
ние. В Православната църква не говорим за някаква етика, 
която представлява приложение на някаква система от пра-
ва и задължения, въз основа на някоя идеология, а говорим 
за исихасткия начин на живот, т.е. за връщането на човека 
в неговият естествен живот, и за придобиване на неговата 
първоначална насока.

Връщането в първоначалното отношение на човека с 
Бога се извършва чрез молитвата и богослужението.

Молитвата е непрестанна памет за Бог, Който ни е създал, 
и опит на ума да открие своя първоначален център на жи-
вот. Чрез молитвата човекът се опитва отново да придобие 
своето първоначално отношение с Бога, при което душата 
се храни от Бога, вследствие на което се възстановява редът, 

разрушен с грехопадението, т.е. Божията благодат да храни 
душата, съответно облагодатената душа да храни тялото, а 
от просветеното от Бога тяло да се излъчва Божията свет-
лина към творението. Става въпрос за изменение на цялото 
следгреховно състояние и действие на душата и на тялото.

Връщането в първоначалните отношения на човека с 
неговия ближен се извършва с добродетелта на въздър-
жанието.

Въздържанието и целомъдрието не са унищожителни, а са 
мирен и благословен живот. Чрез въздържанието човекът не 
гледа на своя ближен като на нещо което може да използва, 
като обект за задоволяване на себе си, а го възприема като 
личност, която е сътворена по образа и подобието на Бога. 
Така въздържанието не е лишаване от живот, а е изобилие на 
живота. То е придобиване на истинския живот и на истин-
ското духовно наслаждение. То е повторно възстановяване, 
доколкото е възможно сега, на отношенията между Адам и 
Ева в Рая преди грехопадението и непослушанието.

Връщането в правилното отношение с творението се из-
вършва чрез поста.

Постът не е лишаване от материалните блага, а е прекра-
тяване на насилието, което извършва страстният човек над 
природата, той е правилното използване на природата и на 
материалните блага, които тя предлага. Затова, постът не 
се поставя в перспективата на телесното здраве и на здра-
вословното хранене, а се разглежда в богословска перс-
пектива, т.е. постът е повторно възстановяване на добрите 
отношение с материалния свят, чиято крайна цел е преобра-
зяването на целия свят.
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Става ясно, че молитвата, въздържанието и постът, както и 
другите духовни упражнения, не се извършват, за да лишат 
човека от нещо, а за повторното възстановяване на първона-
чалната му слава и величие. 

Аскезата на Църквата не е стремеж към отслабване на тя-
лото, нито е стремеж към самодисциплина и послушание 
спрямо определени закони, а е насочена към отдалечаване 
от неестествения живот и връщане към естественото със-
тояние и действие, за да стане човекът истински и да изпъл-
ни първоначалната цел на своето създаване.

Това ново действие се извършва чрез един особен аскетиче-
ски метод. Както при всеки спорт и тренировка са необходи-
ми две неща, т.е. треньор и методика, така е и в православ-
ната асетика.Специалният треньор е духовният отец, който 
действа в богословските рамки, които описахме. Духовни-
ят отец не лишава човека от неговата свобода, а му помага 
да възвърне свободата си, т.е. ръководи човека, за да упо-
требява своята свобода за достигане до своето естествено 
действие и да отговори на своето първоначално назначение. 
Ако духовния отец действа на базата на други, човекоцент-
рични, етични и психологически принципи, той отпада от 
позицията, която заема.

Православният аскетически метод,
 както го определят светите Отци, 

се описва с три думи: 
очистване на сърцето, или покаяние, 

просвещение на ума 
и обожение.

Очистването на сърцето е преодоляване на неестествената 

страстна наслада и болка. Просвещението на ума е преодо-
ляване на непознаването и забравата на Бога, т.е. непрес-
танната молитва. Обожението е преодоляване и на самото 
въображение, като така човекът достига до пълно общение 
с Бога.

Аскезата (подвигът) в Христа не се стреми към изтощаване 
на тялото, а към неговото освещаване, за да може и то, заед-
но с душата, да върви по пътя към обожението. 

В „Патерика” се привежда следната случка: Авва Пимен, 
посетил Авва Исаак и го видял да полива на краката си мал-
ко вода. Тогава го запитал защо прави това, когато другите 
монаси са строги и обуздават своето тяло. Авва Пимен му 
отговорил: „Ние не сме телоубийци, а страстоубийци”. 

С поста, бдението и с всички телесни упражнения ние се 
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стремим към изцеление на тялото и душата. Преподобни-
ят Илия Презвитер пише, че аскетът трябва да знае с коя 
храна храни тялото като неприятел, с коя храна го умолява 
като приятел, и с коя го утешава като болен. Според свети 
Василий Велики, най-добрата граница и правило на въздър-
жанието при приемането на храна е човекът да не се стреми 
нито към наслада, нито към страдание на тялото, но да от-
бягва греха, така че нито да се смущава с надебеляване на 
тялото, нито да изнемощява физически и да става неспосо-
бен за изпълняване на заповедите поради слабост. Аскетът, 
както казва свети Василий Велики, трябва да е свободен от 
надменността и, крачейки по средния и царски път, да не 
се отклонява нито наляво, нито надясно, т.е. нито да избира 
комфорта, нито с прекалено въздържание да довежда тялото 
до изтощение.

Важно е да отбележим, че православният исихазъм, както 
го анализира свети Григорий Палама и както са го живели 
преподобните Отци през вековете, не отрича, не подценява 
и не унищожава човешкото тялото, а съдейства за неговото 
очистване и осветяване. 

Западното християнство, изразено от схоластика Варлаам, 
следва метафизичните идеи и, напротив, отрича участието 
на тялото в движението на душата към обожението. Възгле-
дът на Варлаам, че по време на молитвата умът трябвало 
да излезе от тялото, се определя от свети Григорий Палама 
като елинска езическа заблуда, която е корен и извор на цяло 
погрешно учение. 

Св. Григорий Палама учи, че умът трябва да влезе в сърцето 
и оттам да се издигне към Бога, при което и тялото ще по-
чувства даровете на обожението. В молитвата участват об-

щите енергии (действия) на тялото и на душата.

Може да изглежда странно, но в православната аскетика и 
болестите се приемат като упражнения за очистване и ос-
вещаване на целия човек. Някой може да страда от страшни 
телесни болести, но все пак да е духовно здрав и да бъде 
просветен от Божията светлина. Св. Василий Велики казва, 
че загубил всичките си телесни сили и не можел да извърши 
и най-малките телесни движения без болки.

Затова християнинът се отнася със своето тяло като с Божие 
творение, което заедно с душата съставлява неговото битие. 
И тялото участва в обожението на човека, и то, разбира се, 
ще възкръсне и ще се изпълни с Божията благодат. 

Човекът може да има по отношение на тялото си три основ-
ни позиции:

Първата, е служенето на тялото – когато тялото се обожест-
вява и към него се насочва целият интерес и внимание. В 
светоотеческата терминология това се нарича себелюбие. 

Втората, е отхвърлянето на тялото – това е основен възглед 
на дуалистичните и идеалистични религиозни и философ-
ски системи.

Третата позиция е евхаристийна, т.е. благодарна – при нея 
тялото се смята за дар Божий, който се принася на Бога за-
едно с душата. 

Естествено именно тази позиция е позицията на православ-
ното богословие.
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Църквата – мястото на православната аскеза

Православната аскетика не се практикува индивидуално, а в 
Църквата, която е общност на хората, вдъхновени от Божия-
та благодат. Църквата е духовна болница, в която човекът се 
изцелява, и опитно, под духовен надзор, изучава целия аске-
тически метод, който описахме, за да се освободи от кожени-
те дрехи на тлението и смъртността и да придобие правилно 
отношение към Бога, към ближния и към цялото творение. 
Така че православната аскетика не е индивидуален подвиг, а 
е църковно съ-битие. Затова аскезата в Православната Църк-
ва предполага и се стреми към богослужебната общност, 
която се изразява най-вече в светата Литургия, чийто център 
е светата Трапеза. Както в едно семейство центърът е трапе-
зата, където всички ядат материалния хляб, така в Църквата 
центърът е Литургията, чийто център е светата Трапеза, къ-
дето се вкусват Тялото и Кръвта Христови. В Литургията, 
когато човекът участва в нея с правилните предпоставки, 
отново се възстановяват отношенията му с Бога, с ближния 
и с цялото творение. В Литургията предвкусваме есхатоло-
гичната радост, когато телата и цялото създание ще се пре-
образят. Впрочем, както казва апостол Петър: „ние, според 
обещанието Му, очакваме ново небе и нова земя” (2Пет. 
3:13), и както казва апостол Павел: „Тъй е и възкресението 
на мъртвите: сее се в тление – възкръсва в нетление; сее се 
в безчестие – възкръсва в слава; сее се в немощ – възкръсва 
в сила; сее се тяло душевно – възкръсва тяло духовно. Има 
тяло душевно, има и тяло духовно.” (1Кор. 15:42-44).

Православната аскетика не е индивидуално упражнение за 
интелекта и за тялото, а е цялостно движение за помиряване 
на човека с Бога, със себе си, с ближните и с творението. 

Това помиряване се извършва с въплъщението на Христос, с 
Неговия Кръст, с Неговата смърт и възкресение, а човекът го 
преживява като лекарство и духовен антибиотик, който при-
ема на дози в Църквата, чрез аскезата и чрез причастието на 
Божията благодат в светите Тайнства, и особено чрез свето-
то тайнство на Божествената Евхаристия. Така още отсега 
се подготвяме за есхатологичния живот, когато праведните 
ще блеснат „като Ангели Божии на небесата” (Мат. 22:30).
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Петдесетница 
и благодатта на 

Светия Дух

Празникът Петдесетница е последният празник на Божието 
домостроителство. Бог изпратил своя възлюбен и единоро-
ден Син за спасението на човешкия род и за неговото връ-
щане в изначалното състояние и дори за издигането на още 
по-висока степен, която трябвало да постигне Адам, но не 
успял. Христос явил Своя Отец, открил Неговото битие, а 
после изпратил Светия Дух, Който направил хората членове 
на Тялото Христово и ги просветил, за да познаят Христа и 
Отца. Следователно, в реда на Божието домостроителство и 
спасението на човешкия род се откриват: Отец, Син и Све-
тият Дух. Отец изпраща Сина, а Синът изпраща Светия Дух. 
Но обожението на човека се извършва по точно обратния 
ред: от Духа човекът се издига към Сина, а чрез Сина по-
знава Отца.

Свети Василий Велики, като анализира това събитие и глав-
но неговия последен момент, където се описва пътят на чове-
ка към Богопознанието, казва, че като приемаме подаваните 
чрез Духа дарове, преди всичко се обръщаме към Подателя, 
т.е. към Светия Дух. След това постигаме изпращащия, т.е. 
Сина, и чак тогава нашето мисъл се издига към причината и 
източника на всички блага, който е Отец.

Това учение може да се срещне при много светии. Необхо-
димо е да приведем учението на св. Симеон Нови Богослов, 
който казва, че ако Христос е вратата, то Светият Дух е клю-
чът, с който се отваря тази врата, и по такъв начин влизаме 
в жилището на Отца.

В тази перспектива са и молитвите към Светия Дух, като 
например молитвата: „Царю небесни, Утешителю, Душе на 
Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкро-
вище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в 
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нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите 
души”.

Тук се вижда редът на възхождане към Богопознанието. 
Светият Дух очиства сърцето на човека, той познава Христа 
и после се издига към Отца.

Както казахме по-рано, енергията на Троичния Бог е обща, 
но това не значи, че лицата на Светата Троица се сливат. 
Божествената благодат действа чрез Лицата, тъй като в 
православното богословие става дума за въипостазираната 
благодат и енергия. Това се вижда добре в последование-
то на божествената литургия. Цялата молитва на анафората 
(приношението) по своята същност е молитва към Отца за 
изпращането на Светия Дух и за превръщането на хляба и 
виното в Тяло и Кръв Христови. Наистина Светият Дух пре-
връща светите дарове в Тяло и Кръв Христови и ние ставаме 
жилище на Троичния Бог.

Светите Отци на Църквата учат, че въпреки че Светият Дух 
действа във всички творения и във всички хора, без изклю-
чение, всеки човек участва в Неговите енергии, съответно 
на своята способност да ги приема. Необходимо е човекът 
да има такъв „приемащ орган”, за да приеме многообразие-
то на даровете на Светия Дух.

Относно това св. Максим Изповедник казва, че светиите 
придобиват всеки дар не със своята естествена сила, а спо-
ред силата Божия. Светият Дух не дава мъдрост на тези, 
които нямат ум, способен да приеме в себе си тази мъдрост, 
нито дава познание, ако няма сила на разума, нито дава вяра, 
ако няма известяване на ума за бъдещите блага, нита дава 
дара на изцелението, ако го няма естественото човеколю-

бие. Това означава, че светиите приемат дара на богосло-
вието, дара на познанието и дара на изцелението само ако в 
тях съществува „приемащ орган”, който може да приеме и 
да побере този дар.

Това става не само с дара на богословието, но и с всички 
останали дарове. Наричат се „дарове”, защото се даряват от 
Бога, но в съответствие с духовното състояние на всеки чо-
век. Свети Максим Изповедник подчертава, че действията 
на Светия Дух се възприемат от всеки вярващ в зависимост 
от вярата му и от състоянието на душата му.

Свети Никодим Светогорец след тълкуванието на канона на 
всеки Господски празник прави съществени допълнения. В 
тях той посочва пътя, по който всеки християнин може да 
се сподоби с това събитие в своя живот и в своя личен опит. 
Обикновено използва една много характерна фраза: „Как 
и по какъв начин”. Този израз е много важен, защото той 
прави проповедта на Църквата конкретна, а не абстрактна, 
защото за богословските въпроси може да се говориотвле-
чено, без да се докоснат човешките души. Този подход не е 
православен. Четейки творенията на Светите Отци на Църк-
вата, се убеждаваме, че те анализират всичко, което става, 
изхождайки от перспективата „как и по какъв начин”.

В края на разяснението на канона на Петдесетница св. Нико-
дим Светогорец посочва начина, по който можем да придо-
бием Светия Дух осезаемо в сърцата си. Използвайки при-
мера на апостолите, които послушали Христос, върнали се в 
Йерусалим и пребивавали там до момента на приемането на 
Светия Дух, той казва, че точно това е пътят, който може да 
ни доведе до приемането на Светия Дух от нас. Необходимо 
е да пренебрегнем всичко светско, и когато умът се върне 
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в сърцето, като в нещо свещено, ще започнем да се молим 
непрестанно, по думите на апостол Павел „Непрестанно се 
молете” (1Сол. 5: 17). Трябва да се извисим над земното, 
т.е. над всяко сладострастие, сребролюбие, тщеславие и вся-
ка друга страст и постоянно да пребиваваме в горницата на 
чистия ум. Тогава сърцето се избавя от страстите, мирната 
душа се избавя от богохулните, лукавите и низките помисли. 
Св. Василий Велики казва, че не е възможно да станем вмес-
тилище на Божията благодат, ако предварително не махнем 
от душата си всички зли страсти. „И така, необходимо е да 
излекуваме съществуващото, за да приемем бъдещото”.

Св. Диадох Фотикийски учи, че при светото Кръщение при-
емаме в сърцето си Светия Дух и ставаме членове на Тялото 
Христово. Но после нашите страсти покриват тази благо-
дат, която никога не изчезва напълно, но само се покрива 
от страстите, както пепелта покрива жарта и тя престава да 
действа. Затова от една страна трябва да махнем пепелта на 
страстите, а от друга страна трябва да вложим в жарта дър-
ва, т.е. труда за изпълнението на заповедите, но за да се раз-
палят дървата от искрата на Божията благодат, трябва силно 
да се духа с молитвата: „Господи Иисусе Христе, Сине и 
Слове Божий, помилуй ме”. Тази молитва се нарича „умна 
и света молитва”.

Анализирайки тази мисъл, св. Диадох Фотикийски казва, че 
ако тази молитва е непрекъсната в сърцето, то тя не само го 
очиства от страстите, но открива и искрата на Благодатта, 
раздухва в душата чуден огън, който изгаря нападенията на 
лукавите помисли, услажда сърцето и целият вътрешен свят 
и просвещава ума. Св. Григорий Палама казва също, че кой-
то заключва своя ум в сърцето и оттам го възнася към Бога, 
изпитва добрата промяна.

Наистина, когато човек стане вместилище и съсъд, в него-
вото сърце Светият Дух разгаря огъня на божествената бла-
годат. Св. Василий Велики казва, че истинското „разгаряне 
на Духа е разпаленото сърце”, и твърди също, че този огън, 
който просвещава душите и унищожава начатъците (на пре-
грешенията), е действал в апостолите, които разговаряли с 
помощта на огнените езици. Той осиял апостол Павел, той 
съгрял сърцата на Лука и Клеопа и на всички с тях. Този 
огън е отчаяние за бесовете, силата на възкресението, енер-
гията на безсмъртието, просвещение на душите на правед-
ниците и владетел над всички душевни сили.

По такъв начин, случила се веднъж в историята, Петде-
сетница се повтаря в живота на светиите. Всички обожени, 
като достигнат определено състояние на духовен живот, 
участват в Петдесетница – в слизането на Светия Дух, и ста-
ват апостоли и ученици на Христа. Петдесетница – това е 
апогеят на прославато и обожението. Всички, които следват 
по този път след учениците, достигат до съзерцание и участ-
ват в нетварната благодат и енергия на Петдесятница.

Апостол Павел е напълно конкретен, когато казва: „поне-
же всички, водени от Духа Божий, са синове Божии” (Рим. 
8: 14). Не всички сътворени от Бога хора са негови чеда, а 
само водените от Светия Дух. Осиновението е неразривно 
свързано с вътрешната умна молитва, чрез която „викаме: 
Авва, Отче!” (Рим. 8: 15). Намиращият се в сърцето на чо-
века Дух Божий „свидетелствува на нашия дух, че ние сме 
чеда Божии” (Рим. 8: 16). Т.е. син Божий е всеки, имащ в 
себе си Светия Дух, Който свидетелства и потвърждава, че 
този човек е чедо Божие. А битието на Светия Дух в сърцето 
на човека се потвърждава от вътрешната, протичаща с при-
зоваване, сърдечна молитва.
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Ако човекът няма в себе си Светия Дух, то той не принад-
лежи на Христа, а това означава, че не е жив член на Хрис-
товото Тяло. Ако той е кръстен, то Божията благодат преби-
вава в него в бездействие, а човекът остава мъртъв член на 
Църквата. Апостол Павел казва това в един откъс с апокали-
птичен характер: „Ако пък някой няма Духа на Христа, той 
не е Христов” (Рим. 8: 9). Никой не принадлежи на Христос, 
ако няма Неговия Дух с всички посочени до сега белези. И 
обратно, който има Светия Дух, е действителен член на Тя-
лото Христово, тъй като живее не „по плът, а по дух” (Рим. 
8: 8-9). От това се вижда колко тясно са свързани помежду 
си христологията и пневматологията.

Целта на въчеловечаването на Сина Божий е хората да при-
емат Светия Дух и да станат членове на Тялото Христово, 
и чрез това – да станат жилище на Троичния Бог. Затова и 
целта на духовния живот на човека е причастието на Све-
тия Дух, чрез което ние ставаме живи членове на Църквата, 
живи членове на Тялото Христово и по такъв начин имаме 
общение с Троичния Бог.

Христология, която не води до причастие на Светия Дух в 
истинското Тяло Христово, е абстрактна и не принася ни-
каква полза на човека. Необходимо е практически да се 
приложи христологическото учание, за да се осигури начи-
нът на „излекуването” и да се посочи пътят за очистването, 
просвещението и обожението. В тези рамки бяха и всички 
анализи досега. Голяма чест и благословение за нас е това, 
че принадлежим на Православната Църква и имаме възмож-
ност да участваме в благодатта на Светия Дух и да бъдем 
земни поклонници на Светата Троица. Необходимо е само 
да бъдем на нивото на това велико благословение.
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Постът
Когато говори за значението на поста, свети Василий Вели-
ки казва, че постът е по-древен от Закона, защото съществу-
вал още в рая, преди Бог да даде на човека Закона. Заповедта 
да не се вкусват плодовете от дървото на познание на добро 
и зло, е заповед за пост. Нарушаването на заповедта от Адам 
довело до смъртта на човека. Това свидетелства за голямото 
значение на поста. Няма светии, които да не са обичали да 
постят. Удивително е, че всички, които се стремят към пока-
яние и изменение на своя живот, спазват строго поста. Пос-
тът е съществен елемент от духовния живот. Това трябва да 
се подчертае, защото показва разликата между истинския 
пост и един от аспектите му, на който се акцентира в наши 
дни, а именно влиянието на поста върху здравето. Според 
учението на Църквата, постът влияе на здравето, но най-ва-
жното е тясната връзка на поста с духовния живот . 

Постът е основата на молитвата, а молитвата придава 
истински смисъл на поста.

Преди всичко ще повторим още веднъж, че постът е свързан 
с духовния живот. А тъй като духовният живот намира израз 
в молитвата, то постът е тясно свързан с молитвата и по ни-
какъв начин не може да бъде отделен от нея. В тълкуванието 
на евангелското повествование за изцелението на бесновато-
то момче и на думите на Христос: „тоя род с нищо не може 
да излезе освен с молитва и пост” (Марк 9:29), св. Григо-
рий Палама казва, че този толкова страшен бяс бил бесът на 
разюздаността, който се изгонва само чрез пост и молитва. 
Чрез поста човекът обуздава тялото си и овладява неговия 

бунт, а чрез молитвата може да отслаби предразположения-
та на душата, т.е. страстите и възбуждащите ги помисли. По 
такъв начин човекът надделява над страстите, „в молитвата 
отблъсквайки всяко нападение на сатаната и цялото му из-
девателство”. Тъй като душата е свързана с тялото, същест-
вуват така наречените душевни и телесни страсти, и затова 
постът трябва да е свързан с молитвата. 

Преди всичко постът е чистота на сетивата. 

Св. Григорий Палама пише: „Ако ти постиш с храната, а 
очите ти са извърнати към прелюбодейство в тайните преде-
ли на душата ти, и към любопитство, и към злословие, а със 
слуха си възприемаш безчинства, и блудни песни и недобри 
клеветнически нашепвания, и със другите чувства (сетива) 
също си навреждаш, то каква е ползата от поста? Разбира се, 
никаква!” Няма полза от поста с устата, ако в същото вре-
ме не постим с другите чувства (сетива): зрението и слуха, 
които са врати, през които грехът влиза в душата и възбужда 
страстите. Затова през постите християните се стремят да 
пазят всичките си чувства (сетива). В учението на св. Григо-
рий Палама виждаме, че богословието е свързано с чистота 
на чувствата (сетивата), защото богословие, което не повди-
га този въпрос, не е православно.

Истинският пост е въздържание от злото.

Затова можем да говорим за пост от злото. Св. Григорий Па-
лама в тълкуванието на думите на пророк Исая –„Горко на 
пияните без вино”, казва, че има пресищане и лошо пиян-
ство, което не е от храна и напитки, но от гняв, ненавист и 
злопаметност. Това е най-страшното пиянство. Той пише, че 
с такова пиянство дяволът се опитва да изкусява молещи-
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те се и постещите, като влага в паметта им спомен за оне-
зи, които са виновни пред тях, а после привежда доводи за 
злопаметност и накрая чрез злословието изостря езика им. 
Затова светителят призовава, по време на пост и на молитва 
християните да се изпълват с любов един към друг и да се 
подбуждат един другиго към любов с добри думи и дела. 
Друг голям грях (отклонение), особено по време на пост,са 
тщеславието и гордостта. Много голям грях е тщеславието, 
когато този, който пости, се старае да покаже своя пост на 
хората, за да изглежда в техните очи примерен християнин, 
като фарисея, който изложил на показ своя пост и въобще 
съблюдаваното на заповедите по закона. Тщеславието прави 
целия труд на поста и молитвата безплоден и ни лишава от 
Божията награда.

Постът трябва да бъде съединен с всички други добро-
детели.

Когато говорим за добродетели, ние нямаме предвид ня-
какви отделни нравствени постъпки, но подразбираме бо-
жествените действия, тъй като мирът, правдата и любовта са 
Божии енергии – действия. Когато човекът следва Божията 
воля, тогава участва в Божиите действия (енергии) и затова 
има в себе си мир, правда, любов и другите добродетели. 
Затова постът трябва да бъде свързан с другите добродете-
ли. Главните добродетели са въздържанието, очистителната 
скръб, покаянието и съкрушението на сърцето. За да бъде 
постът богоугоден и да принесе истински плодове, той тряб-
ва да бъде съединен с тези добродетели. Св. Григорий Пала-
ма пише: „необходимо е постът да бъде съединен с въздър-
жанието. Защо? Защото ситостта с храните (постни) пречи 
на чувството на очистителна скръб за греховете, печал по 
Бога и сърдечно съкрушение, което превръща първоначал-

ното разкаяние в спасително покаяние. Защото без наличи-
ето на съкрушено сърце не може да се постигне истинско 
покаяние. Ограничението в храната и в съня съкрушава сър-
цето и заставя да скърбиш за своите грехове”. 
Пълнотата на покаянието, очистителната скръб и другите 
промени в душата не могат да се постигнат при насищането 
със земната храна. В това помага постът. Но само пост, без 
истинско покаяние, е безполезен в духовния живот. 

За истинския пост са необходими както телесните трудо-
ве, така и съкрушението на сърцето.

Без съкрушение на сърцето постът се превръща във външна 
форма, която няма никакво съществено действие върху ду-
шата. В много проповеди св. Григорий говори за духовната 
атмосфера на поста. Той казва, че трябва да постим и да се 
молим със съкрушено сърце, самоукорение и смирение, „за 
да бъде нашия пост чист и благоугоден, и в Божия храм да 
имаме внимание и търпение”. Постът, който не е съпрово-
ден с такава духовна аскеза, не е угоден Богу. Такъв пост, по 
думите на светията, „е по-близък на злите ангели”, защото 
постът е свойствен и на тях, но тяхното неядене е свързано 
с гняв, ненавист, високомерие и противене на Бога. Затова, 
когато нашият пост е откъснат от аскетичния живот, ние из-
падаме в опасност да постим бесовски.

Постът означава и очистването на ума от мечтания и 
страстни помисли.

Тълкувайки думите на Христос: „А ти, кога постиш, помажи 
главата си и умий лицето си” (Мат. 6: 17), св. Григорий обяс-
нява, че Господ ни учи да не постим пред очите на хората, 
търсейки слава и похвали. Св. Григорий тълкува тези думи 
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на Христос духовно: „Тук под „глава” следва да се разбира 
главата на душата, т.е. ума, като началстващ, а под „лице” 
трябва да се разбира въображението, в което са съсредото-
чени впечатленията, получени от сетивата. И ако искаме да 
извършваме поста правилно, следва да помажем главата си с 
елей, т.е. да помажем нашия ум с елей (милост). И естестве-
но нашият ум ще бъде помазан с елей и ще стане милостив, 
когато получи Божията благодат. В това състояние нашият 
ум се просвещава и извършва непрестанната молитва. В съ-
щото време ние трябва да умием лицето си, т.е. въображе-
нието си, от срамни и нечисти помисли, от гняв и от всичко 
лошо. Такъв пост не само изцелява човека от страстите и 
обръща в бягство демоните, но и причислява постещите към 
лика на ангелите.”

Ние виждаме, че постът не е само въздържание от храна, 
въпреки че и това е необходимо, но е очистване на целия 
вътрешен свят на човека: сърдечно съкрушение, избавяне на 
въображението от помислите и образите и просвещение на 
ума – господстващата сила на душата. 

Заблуждават се хората, които свързват поста само с външни 
прояви, а не с целия аскетичен живот.
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Умно-сърдечната 
молитва

Когато говорим за умно-сърдечната молитва, се докосваме 
до сърцето на т.нар. мистично богословие, т.е. до сърцето на 
православното богословие. Чрез умно-сърдечната молитва 
се постига, но и се изразява единството и общението на чо-
века с Бога. Когато човекът преживее единството с Бога, 
веднага започва умно-сърдечната молитва. Св. Василий Ве-
лики казва нещо много силно за това: „разбираме, че Бог 
живее в нас, когато имаме непрестанна памет за Бога”. И 
добавя, че ние сме храмове на Светия Дух, когато въпреки 
земните грижи, с които се занимава нашият разум, умът се 
моли непрестанно.

Названието Умно-сърдечна молитва

Молитва, която Църквата използва непрекъснато („Господи, 
помилуй”, „Господи Иисусе Христе, помилуй ме”), се нари-
ча сърдечна, защото чрез нея може да се открие духовното 
сърце, в което молитвата да започне да действа. Духовното 
сърце е центърът на човека и, според св. Григорий Палама, 
се намира там, където е телесното сърце, което е негов ор-
ган, а не съсъд. Сърдечната молитва е тъждествена с умната 
молитва, но се различава от нея само по значението на ду-
мата ум (νους). Св. Григорий Палама, който е изразител на 
целокупното църковно светоотеческото учение за исихаст-
кия живот, казва, че „ум” се нарича и същността на сърцето, 
и действието на душата, което се изразява чрез помислите. 

Така, ако отъждествим ума със сърцето, можем да отъжде-
ствим и умната молитва със сърдечната молитва. 

Трябва да се подчертае, че в светоотеческото предание умът 
се определя и като най-финото внимание, което в паднало-
то състояние се разпръсква през сетивата към творението и 
се подчинява или отъждествява с разума, със страстите и с 
околната среда. 

Когато умът се върне от своята разсеяност обратно в сърце-
то и действа там, това се нарича умна и сърдечна молитва. 
Значи естественото място на ума е сърцето. С неговото кон-
центриране там и телесният орган на сърцето чувства при-
съствието на Божията благодат, наслаждава се, весели се, 
затопля се и предава тези действия на цялото тяло. Така се 
преобразява и цялото тяло на човека.

Когато умът (най-финото внимание) се намира в разума и се 
моли там, тогава тази молитва се нарича разумна молитва. 

Когато умът влиза в сърцето и там самодейства молитвата, 
тогава тази молитва се нарича умно-сърдечна молитва. 

Затова трябва да направим ясна разлика. Едно е разумната 
молитва, а друго е умно-сърдечната молитва. Казвам това, 
защото много хора наричат разумната молитва умна молит-
ва. Повтарянето на молитвата „Господи, Иисусе Христе, 
Сине Божий, помилуй ме” с разума си, като се използва бро-
еницата, много хора наричат умна молитва, а всъщност това 
е разумна молитва.

Въпросът как започва молитвата на ума, от една страна, е 
въпрос на външно учение – на ръководство от страна на оп-
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итен духовен отец, а от друга страна, е въпрос на вътрешен 
личен опит. Основното условие за придобиване на молитва-
та на ума е православното предание и православният духов-
ник-терапевт. Фактът, че днес на молитвата на ума се гледа 
като на нещо трудно постижимо, е свързан с изгубването 
на православното предание и неговото дълбоко вътрешно 
съдържание, което обхваща очистването, просвещението и 
обожението. Свързано е и с факта, че няма много духовни 
отци, които да познават този православен метод.

Съществуват два основни начина, чрез които започва мо-
литвата на ума, която всъщност е връщане на ума в сърцето 
и съединяване на ума със сърцето.

Първият начин е идването на Божията благодат чрез це-
лия аскетически живот. 

Тук човекът не очаква това идване и съединението на умът 
със сърцето. Трябва да се каже, че съединяването на ума 
със сърцето, т.е. действието (енергията) със същността на 
душата, е възможно само чрез Божията благодат. Според 
св. Йоан Дамаскин, молитвата в нейния истински израз е 
„брачна връзка между човека и Бога”. Това важно опреде-
ление показва какво е всъщност молитвата на ума. Когато 
казваме „Божия благодат”, разбираме Божията нетварна 
енергия. Тъй като общението и съединяването с Христос 
става посредством нетварната благодат, то и с идването на 
тази благодат се получава общение с Христос. Тази нетва-
рна благодат е Царството Божие, защото в Православното 
предание Царството Божие не е нещо външно и не е някаква 
тварна реалност, а е причастност на Божията благодат. Ко-
гато Божията благодат идва в сърцето на човека, тогава той, 
според учението на преп. Григорий Синаит, придобива ду-

ховно свещенство и става храм, в който се служи Литургия. 
Така се разбира връзката на молитвата на ума с Христос и 
със Светия Дух. С други думи, молитвата на ума не е чове-
коцентрично състояние или психологическо преживяване, а 
е опит на общение с Божията благодат.

Това, разбира се, не значи, че този, който има молитва на 
ума и който става храм на Светия Дух и преживява Царство-
то Божие, не се причастява с Пречистите Тайни или избягва 
участието в Тайнствата на Църквата. Напротив, молитвата 
на ума се развива само в хората, които живеят в светотайн-
ственото и аскетическото предание на Църквата. Така че 
сърдечната молитва увеличава жаждата на човека за При-
частието, а причастието усилва пламъка на молитвата. Този, 
който се упражнява в молитвата на ума, преживява опитно 
идването на Христос при причащението. При причащение-
то с Пречистите Тайни пък се увеличава неговата жар за мо-
литвата, увеличава се и любовта му към Бога. 

Извън Литургията и извън цялата атмосфера на Правос-
лавието, умно-сърдечната молитва е не само немислима и 
трудна за придобиване, но и опасна, защото може да доведе 
до състояние на прелест.

Затова опитният духовен отец, който иска да помогне на 
своите духовни чеда, да достигнат до постоянна памет за 
Бога (умна молитва, сърдечна молитва), използва Предание-
то на Църквата, което се състои в очистването на сърцето. 
Очистването на сърцето е преобразуване на страстите, осво-
бождаване от стремежа към насладите и страха от болката 
и отхвърляне от сърцето на всички помисли. Всичко, което 
помага за постигането на тази цел, е съответно условие и 
начин за придобиване на молитва на ума. Така че учението 
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за умната молитва не е външно и механично, а е свързано с 
метода за изцеление на човека.

Вторият начин за връщането на ума в сърцето е разумната 
деятелна молитва, когато с дълготърпелив труд затваряме 
ума (вниманието) в смисъла на молитвата.

Това се практикува в периодите на отнемане на Божията 
благодат. Когато Божията благодат идва в сърцето на човека, 
тогава умът се съединява със сърцето от благодатна молит-
ва. А когато Божията благодат не действа в сърцето, тогава 
ние се опитваме да се концентрираме чрез упражняване в 
молитвата, т.е. чрез деятелната молитва. Упражняването в 
молитвата има различни етапи и тук бих искал да приведа 
най-характерните моменти. 

В началото се трудим да повтаряме молитвата с устата си на 
глас, като се стремим с ума (вниманието) да следим думите 
на молитвата и да избягваме да си представяме това, което 
мислим. В този случай се извършва разумна молитва и умът 
е свързан с разума. Това ни помага, защото тук участва и 
слухът, който улеснява ума, да се концентрира в молитва-
та. Разбира се, трябва да подчертаем, че когато говорим за 
молитва, имаме предвид молитвата „Господи Иисусе Хрис-
те, Сине Божий, помилуй ме”, която се изговаря цялата или 
съкратена, или други молитви от Давидовите псалми като: 
„Продължи милостта Си към ония, които Ти се боят”, „Из-
цели душата ми, защото Ти съгреших” и др. Добре е да под-
чертаем, че внимаваме да има една основна молитва, и зато-
ва се препоръчва молитвата „Господи Иисусе Христе, Сине 
Божий, помилуй ме”, тъй като това помага на ума по-лесно 
да се концентрира, без да пренебрегваме другите молитви, 
които са дадени от Светия Дух.

Понякога молитвата се изрича шепнешком, без глас, и тогава 
умът (вниманието) се намира повече на устните, отколкото 
в разума. Този начин е удобен, защото помага да концентри-
раме ума, без да се ангажира човек с гласно изговаряне на 
молитвата. В този случай повече се движат устните, езикът 
и се чува лек шепот. Подчертаваме, че и в този случай се 
борим да се освободим от фантазията. 

В подвига на вътрешния тайнствен живот фантазията може 
много да навреди и да доведе до страшни последици. В мо-
литвения труд човекът придобива в голяма степен вътрешно 
мълчание на ума – исихия, при което и най-малката фанта-
зия, и най-малкият образ, и най-малкото външно дразнение 
може да остане в ума за дълго време. За светския човек, чий-
то вътрешен свят е пълен с образи, фантазии и други подоб-
ни, едно такова дразнение вероятно няма да направи голямо 
впечатление. Но за този, който се моли, и най-малкото раз-
дразнение, което произтича от сетивата, предизвика голяма 
буря и ще остане за дълго време. Разбира се, начинаещите 
не могат лесно да се освободят от представите и фантазии-
те, и затова тяхната молитва в началото е силно повлияна от 
въображението. Но малко по малко, с действието на Божия-
та благодат, със засилването на покаянието, човекът (сърце-
то) се очиства от всички вътрешни образи и от самото въоб-
ражение. Така умът със съдействието на Божията благодат 
влиза в сърцето в атмосфера на най-дълбоко покаяние и чув-
ства пулсирането на духовното сърце. Слизането на ума от 
разума в сърцето става постепенно и със съдействието на 
Божията благодат. И въпреки че разстоянието от разума до 
сърцето е много малко, все пак реално то е много голямо и е 
нужен специален труд и голяма борба.
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Сърдечната молитва и външната среда

Когато бил създаден от Бога, човекът се намирал в състоя-
ние на просвещение на ума, което означава, че имал молит-
ва на ума. Преди падението умът на човека имал постоянна 
памет за Бога и чрез нея облагодатявал разума и другите ес-
тествени движения на душата. Но при падението умът из-
паднал в дълбоко помрачение и се подчинил на разума, на 
страстите и на външната среда. Това е истинското падение 
на човека и в това са най-страшните последици от грехо-
падението. Умно-сърдечната молитва е ясен показател, че 
човекът се е върнал в състоянието преди грехопадението, 
защото умът му отново е просветен и непрестанно се моли 
на Бога. Трябва да подчертаем, че когато в православното 
предание говорим за просвещение на ума, ние говорим за 
непрестанната молитва, която се извършва от очистения ум. 
Така умът се облагодатява, просвещава, и по този начин си-
лите на душата отново се възстановяват в своето естествено 
състояние.

Умът в това състояние се освобождава от робството на разу-
ма, при което може да се моли непрестанно и разговорът му 
с Бога да бъде неразсеян, а разумът да се занимава със свои-
те дела, т.е. човекът да общува с другите, да слуша какво си 
говорят те и самият той да говори, да спи или да прави нещо 
друго. Човекът може да говори дълго с някого и в същото 
време да чува сърцето си как се моли. Може и да спи, за да 
си почине тялото му, но едновременно с това да чувства, че 
сърцето му е будно и се моли. Не чувства, че самият той се 
моли, а слуша как се моли сърцето му. Чувства, че сърцето 
му има уста и непрестанно се моли на Бога. При това външ-
ните сетива се занимават с различни неща, а всички вътреш-
ни сетива на ума са концентрирани в сърцето. И дори да гле-

да и да слуша своя събеседник, умът все пак е концентриран 
в сърцето и се моли. 
Това озачава, че „труженикът над молитвата на ума” не 
страда от влиянието на външната среда. Тогава човекът при-
добива истинска свобода, защото в православното предание 
свободата не е възможността да избираш, а е освобождава-
нето на ума от робството на разума, на страстите и на външ-
ната среда.

Разбира се, това не е лесно на първия етап, когато човекът 
се опитва да извършва непрестанно, според възможностите 
си, разумната молитва, т.е. когато умът е все още свързан с 
разума. В този случай човекът се бори да се освободи от вся-
ка образна и слухова представа, от образите на фантазията, 
и отхвърля всеки помисъл, който си явява в разума. Тога-
ва се отбягва дори сетивната светлина, защото и тя отвлича 
ума от неговия път към сърцето. Това обяснява защо отците 
на трезвението в началото на своя подвиг отбягват всякак-
ви разговори, приятелства, помисли, образи и т.н. Така те 
искат да освободят ума от влиянието на външната средата 
и от самия разум. Но когато умът намери своето място, т.е. 
своето естествено жилище в сърцето, тогава е възможно ед-
новременно той да се моли, а разумът да действа със своите 
мисли, дори когато човек се намира на обществено място. 
Тогава мракът на външната среда не помрачава човека, а тъй 
като има просветен ум, той просвещава мрака на външната 
среда. Всички светии, които са достигали до това състояние, 
можели да правят много смели неща, като това, да влизат в 
публични домове, за да спасяват своите братя, които се на-
мирали там. 

Когато говоря за тези теми, обикновено срещам едно възра-
жение: всичко това е невъзможно да се реализира в света, 
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т.е. не е възможно човек, който живее в света, да има такъв 
опит. Във връзка с това искам да кажа следното.

Първо. Това, което описах не е състоянието на някакъв 
свръхчовек, а е естественото състояние, в което човекът е 
създаден от Бога. Няма нищо пресилено и може да се по-
стигне реално. Богохулно е да вярваме, че Христос, апосто-
лите и светите Отци искат от нас непостижими неща. Про-
свещението на ума е естественото състояние на човека.

Второ. Цялото това учение се вижда много ясно в Свеще-
ното Писание и днес, но за съжаление не се познава. Това е 

така, защото живеем светско християнство. Осветскостява-
нето е най-голямата рана на днешните християни. Смятаме 
естествения живот на човека за нещо свръхестествено. Но 
това състояние, което ние смятаме за сръхестествено, в жи-
вота на Църквата, която е Тяло Христово, е винаги естест-
вено.

Трето. Аз говоря с такава сигурност по тези теми и нямам 
никакви резерви, защото познавам много хора, които живе-
ят така. Бог ме удостои да познавам хора, които имаха опит 
на молитва на ума, и дори опит от съзерцание на нетварната 
Светлина. Те не са само монаси, а и такива, които живеят в 
света. Това ме подтиква да говоря за молитвата на ума като 
естествено състояние.

Четвърто. От моя пастирски опит знам, че много хора, ма-
кар и за кратко, в своя християнски живот преживяват про-
свещението на ума и познанието на умно-сърдечната молит-
ва. Може би повечето не знаят какво е това, и не могат да 
го обяснят, но го преживяват. Мога да кажа, че много хора 
преживяват опита на молитвата на ума още при първите 
стъпки на въцърковяването си, когато преживяват най-сил-
но покаяние. Това може да продължи няколко дни, седмици, 
месеци и дори година. Всичко зависи от начина на живот, но 
мнозина го преживяват. Мога да допълня, че това се случва 
обикновено с хора, които са били извън Църквата и които в 
един момент преживяват дълбоко покаянието. И обратно – 
хората, които от малки живеят в Църквата и са придобили 
формален подход и външни навици, обикновено не познават 
това състояние и не се съгласяват, че някой в света може да 
преживее молитвата на ума.
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Страстите и
 изцелението на 
трисъставната 

душа

Кой е истински монах?

В началото на посланието до монахиня Ксения, Свети Гри-
горий Палама подчертава, че истински монах е този, който 
пази своя ум чист и неразсеян между множеството неща: 
„това еднопосочно съсредоточениe на ума изгражда въ-
трешния истински монах“. Истинският монах е този, който  
е съединил своя ум със сърцето си. С тази цел отшелникът 
започва да живее исихастки живот. Той чувства отвращение 
към всичко, което разсейва неговия ум. Разсейването на ума 
става заради общуването с много хора и дори със монаси-
те. И дори писмените трудове могат да водят до разсейване. 
„Ако пишете, вие обременявате вашия ум с още по-големи 
грижи“. Тази които имат здрава душа са изключение, и дори 
тяхната любов към Бога не е чиста,  а ако човека е пълен 
със страсти, то въобще не следва да пише нищо. Исихастът 
трябва да бъде свободен от грижи и затова много от отци-
те достигнели високо степен на исихия, оставяла писмения 
труд, въпреки че можели да напишат много полезни неща. 

Какво е смъртта на душата?

После св. Григорий Палама преминава към разглеждането 
на въпроса за това какво е смъртта на душата, като подкрепя 
своя възглед със многочислени цитати от Свещеното писа-
ние. Той казва че греха е истинската смърт на душата, защо-
то душата умира когато се лиши от Божията благодат. Както 
отделянето на душата от тялото е смъртта на тялото, така 
отделянето на Бога от душата е смъртта на душата. И това е 
истинската смърт.

В рая отначало умряла душата на Адам, а след това послед-
вала смъртта на тялото му. Като нарушила Божията заповед, 
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душата загубила общението с Бога и направила тялото „мно-
гоболезнено и многострастно“ и така го предала на смърт. 
Има първа и втора смърт. Втората смърт това е последното 
и окончателно отделяне на човека от Бога. На нея ще бъдат 
подложени неразкаялите се грешници след възкресението 
на мъртвите. „И ето истинската смърт, е когато душата се 
изпразва от Божията благодат, и се съчетава с греха. Който 
се страхува от тази смърт и се пази от нея, той не ще се уп-
лаши от приближаването на телесната смърт“.   

Както живота за тялото е неговото единение с душата, така 
живота за душата е нейното единение с Бога. Живота на 
душата не се отнася само за душата, но и към тялото, тъй 
като човека се състои от душа  и тяло. Смъртта е следствие 
от нарушението на Божиите заповеди, а живота е резултата 
от спазването на Божиите заповеди. Тялото чувства живота 
на душата, и се освобождава от смъртта и от вечния ад при 
тези които живеят по Христовите заповеди. Така и тялото 
получава „вечен в Христа живот, без трудове, без болка, 
без печал и наистина безсмъртна“. Както при Адам смър-
тта на душата предшествала смъртта на тялото, така и сега 
живота на душата предшества живота на тялото. В Христа 
при Неговата кръстна смърт душата се отделила от тялото, 
но при това нито Неговата душа, нито Неговото тяло не се 
отделили от благодатта на Отца, а след това последвало и 
възкресението на неговото тяло. Същото става  и с човека. 
Дори ако душите на праведниците временно се отделят то 
тялото им, те още повече ще възкръснат, тъй като самите те 
не са отделени от Бога и техните тела ще възкръснат и ще 
се възнесат.Ще възкръснат всички и праведни и неправедни, 
но само праведниците ще бъдат възнесени на небесата. Но 
приобщаването към Бог, Който е източника на безсмъртието 
и вечния живот трябва да започне в този живот. Затова Бог 

дал земния живот като „място за покаяние“. 

Какво е покаяние?

Не трябва да изпадаме в отчаяние, което по научване от дя-
вола може да овладее не само нерадивите хора, но и подвиж-
ниците. Покаянието я тясно свързано със свободната воля 
на човека т. е. с неговия свободен избор. Бог от любов към 
човека му дава време за покаяние, но ако човека не желае да 
се покае и да се обърне към Бога „Той не отнема дадената 
свобода дадена от Него, за да се завърнем към Него“. Нашия 
Небесен отец ни призовава „чрез Своя Син и ни примирява 
със Себе Си, без да обръща внимание на нашите съгреше-
ния. И Той не само ни позовава да се върнем, но обещава и 
награда и то „награда неизречена”. Самият Христос казва: 
„Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие”. (Йоан 
10: 10) Изобилието за което говори Господ означава не само 
живота с Христа, но и това че чие ставаме Негови братя и 
сънаследници. За да придобие това изобилие, човекът тряб-
ва да отхвърли всичко което стои на пътя му и му пречи: 
богатство, утехи, суетна слава, всичко временно и преход-
но, всяка душевна и телесна страст и целия събран в нас от 
обкръжаващия ни свят боклук, който може да навреди на 
душата ни. Затова покаянието е завръщане на ума към Бога.
Силата на безбрачието

Да се покаят и да се откажат от всичко вредно могат всички 
хора, но на първо място монасите. И семейните хора могат 
да пазят чистотата на душата си, но за това трябва да вло-
жат много повече усилия. Затова, тези които се стремят към 
спасението и очакват живота в бъдещия век избират безбра-
чието.
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Тъй като нашето тяло само по себе си е „трудно удържимо 
и трудно склонимо към добродетелите”, то още по трудно е 
това да се направи когато сме свързани с много други тела. 
Трудно е да се избегнат грижите, когато трябва да се гри-
жиш за много хора. На женените грижите не са забранени, 
но те са недопустими за живеещите в безбрачие.

Свети Григорий разяснява своето учение за безбрачието в 
посланието си към монахините, които са избрали безбрач-
ния живот и им обяснява за свободата от грижите и за чис-
тотата на душата. Това в никакъв случай не е омаловажаване 
на брака в Христа. В своите омилии произнесени в Солун 
св. Григорий говори за християнския брак и подчертава не-
говия аскетически характер. В посланието си до монахини-
те св. Григоий цитира апостол Павел: „Това ви казвам, братя, 
защото времето нататък е късо, та ония, които имат жени, 
да бъдат като че нямат”. (1Кор. 7: 29) По мнението на све-
ти Григорий, на женения християнин е по-трудно да се бои 
със страстите, отколкото на безбрачния: „живота в девство е 
много по изпълним и по-лесен от брачния”. 

Като стъпи на пътя на безбрачието, монахинята трябва да 
живее трудолюбиво и плодотворно. Св. Григорий напомня 
на Ксения думите на Христос: Аз съм истинската лоза, и 
Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка у Мене, която не дава 
плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да 
дава повече плод.” (Йоан 15: 1-2). Девственицата е невеста 
Христова, клонка от лозата и затова тя от една страна трябва 
да се радва на своя Жених, а от друга, да отговаря на тази 
любов с послушание. Девственицата не трябва да желае 
светския живот, защото това е безчестие за нея. Хората от 
този свят са мъртви за Бога, „а какво общо има невестата на 
живота с мъртвите?”

По думите на Христос има тесни врати и тесен път, но има и 
широки врати и широк път. Първия път е пътят на монасите, 
които не могат да преминат през тесните вати натоварени 
със страстите или бремето на богатството. От страни тес-
ния път изглежда скръбен, но всъщност той носи радост и 
води в Царството Небесно. А втория – широкия път е пътя 
за светските хора. Този път не е лишен от скърби, но напро-
тив , той е „пълен с много и тежки скърби”.

Тесния път е свързан с духовната бедност. Бог е Благосло-
вил бедността като казал: „блажени бедните духом” (Мат. 
5: 3). Тук се говори не просто за бедност на тялото, но за 
тази бедност, която е съпроводена от смирението на душа-
та. Смирението е необходимо, защото, някои могат да бъдат 
нестяжателни заради човешка слава. Такива хора не са бе-
дни духом, защото самомнението е противно на духовната 
бедност. Който има съкрушен и смирен дух, той счита себе 
си недостоен за слава, доволство и утешение.

Страстите и начина за тяхното изцеление.

След като излага основите на монашеския живот, свети Гри-
горий преминава към темата за изцелението на човека от 
страстите. Той разглежда подобно страстите и показва на-
чините за тяхното изцеление.

Душата на човека се състои от три части и има ти сили: раз-
умна, гневна и желателна. Когато душата е болна са болни 
и тези три сили. Христос започнал изцелението на душата 
от желателната сила, защото неудовлетворените желания 
задвижват гневната част на душата, а след това заболява и 
ума. Затова не може да се излекува гневната част на душата 
без да се излекува преди това желателната част на душата, 
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а умът не може да се излекува преди да се излекуват други-
те две сили. Болестите и лечението на желателната сила на 
душата. 

Любостяжание и среблолюбие

Започвайки от младенчеството тази сила се проявява в лю-
бостяжание, а малко по-късно се появява сребролюбието. 
Желанията, които са необходими на хората за запазване и 
устройване на живота са присъщи на хората, още от дет-
ството, а сребролюбието се появява по-късно, тъй като то не 
е свързано с природата на човека, а произхожда от свободна-
та му воля. Страстта на сребролюбието се ражда от неверие 
в Божия помисъл. Любостяжението и сребролюбието по-
раждат много зло: скъперничество, търгашество, грабител-
ство, кражби и др. Цялата тази любов към вещите е болест 
на душата, в която няма любов към добродетелите. Умът на 
скъперникът е мъртъв приживе, защото е погребан в златен 
прах, както мъртвите са погребани в земята. 

Доброволната бедност избавя хората от тази страст. А мона-
хът който има тази страст не може да има послушание. Зато-
ва отичането от всичко предшества послушанието. Монаси-
те, които не се стараят и не полагат усилия, за да се избавят 
от тази страст са заплашени от телесни болести.

Славолюбие, тешславие и човекоугодие 

След първата страст, която трябва да се излекува, св. Григо-
рий разглежда втората – славолюбието. Тази страст се явява 
в живота на човека преди плътската любов, докато той е още 
съвсем малък.

Има два вида славолюбие. 

Първия –светското тщеславие, което се състои в разкрасява-
нето на тялото и в парадирането с дрехите и другите външни 
неща. 

Вторият вид тщеславие се явява при тези които се отличават 
с добродетели и води след себе си самомнение и лицемерие.
Тази страст и произтичащите от нея се лекуват чрез любо-
вта към небесната слава и в същото време с мисълта, че си 
недостоен за нея, освен това и чрез понасянето на унижения 
от хората и в предпочитането на Божията слава пред човеш-
ката. Освен това е нужно всяка добродетел да се припис-
ва на Бога и да Му се благодари за нея и да Му се въздава 
славата за нея. За излекуването на тази страст съдейства и 
„отдалечаването от обществото и живота насаме в килия-
та”. Тщеславието може да се избегне и ако си представим 
посрамването, което обикновено съпровожда тази страст. 

С тщеславието е свързана страстта на човекоугодието. Тази 
страст е най-фината от всички страсти и затова подвизава-
щия се не само трябва да се пази от събеседване с нея и да 
не допуска съгласие с нея, но и самия прилог да смята вече 
за съгласие и да се пази много от него. Чевекоугодието е 
разрушителна страст. Тя води към безверие. Стремежът към 
човешка  поражда завист, а завистта е равносилна на убий-
ство и е „причина за първото убийство, а по-късно и за бого-
убийство”. Който щателно изследва тази страст, ще открие, 
че тя е лукава съветница за срамни дела.

Чревоугодието и плътска нечистота на душата

Третата болест на пожелателната сила на душата е чрево-
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угодието, от което възниква и плътската нечистота. Но защо 
наричаме тази страст трета и последна, когато тя е вродена 
в нашата природа от самото рождение?

Свети Григорий дава много важен анализ на този въпрос 
който представлява и голям интерес за съвременната пси-
хология. Той казва, че не само тази страст (чревоугодието), 
„но и естествените движения, които се отнасят до детерож-
дението, могат да се забележат още в кърмачетата”. С други 
думи и чревоугодието и естествените движения свързани с 
детерождението възникват още в бебешката възраст в жела-
нието на детето да суче и др. но в страсти те се превръщат 
постепенно, защото в бебетата те са естествени и затова не-
винни. Пи бебетата тези движения „не указват за болест на 
душата”. Болна става душата не тези, които злоупотребяват 
с тях. „Грижите за плътта не превръщайте в похоти” (Рим. 
13: 14), защото така сластолюбието (любовта към наслади-
те) може да стане греховна страст и начало на плътските 
страсти и да разболее душата. Това учение на светителя е 
важно защото показва отношението на Църквата към раз-
личните изследвания в психологията на някой елементи на 
детското поведение, които създават много проблеми. 

Свети Григорий Палама подчертава, че първа жертва на 
тези три страсти става ума. Умът се задвижва от страстите, 
а страстите проникват в ума чрез сетивата и чрез задържане-
то във въображението на образите на сетивните неща, които 
се формират пак чрез сетивата и особено чрез очите. Явно 
свидетелство за това е нашата прамайка Ева. Затова трябва 
да се отдели голямо внимание на пазенето на сетивата и на 
пазенето на ума. Така се оказва, че страстите, въпреки че 
ни съпътстват от бебешка възраст, не водят към грях, а към 
поддържането на природата, „докато към тях не се привлече 

ума”. В децата естествените движения свързани с детерож-
дението не са грях, тъй като умът не е страстно въвлечен 
в тях. Човекът който се стреми да се избави от страстите, 
трябва да обръща особено внимание на безстрастието на 
ума. За да се угаси пожара е безполезно да се боим с огъня 
отвън, а трябва да премахнем горивото. Това се отнася и за 
блудната страст. Ако не изсушим източника на помислите 
вътре в нас чрез молитва и смирение, а само умъртвяваме 
тялото и враждуваме с него борбата ще бъде безуспешна. 

Свети Григорий се проявява като исихаст във всички свои 
омилии, но особено в тези, които са посветени на изцеле-
нието на душата. Той подчертава необходимостта от изце-
лението на ума. От светоотеческите писания знаем, че умът 
– съзерцателната сила на душата е свързан с желателната 
сила и блудната страст. Ето защо исцелението трябва да за-
почне точно от желателната сила. Нужни са и умъртвява-
не на тялото и съразмерно въздържание от храна и питие, 
но плътските страсти не се лекуват с нищо друго освен с 
„умъртвяване на тялото, което подпомага молитвата и сър-
дечното смирение”.

Затова монахът трябва да развива умната сила на душата си 
чрез безмълвието. Трябва да пребивава в своята келия като 
„умъртвява тялото и в молитва да бъде прилежен в смире-
нието”. За този който пребивава правилно в уединението, 
„келията служи за пристанище на целомъдрието”. В своята 
келия може да придобиеш духовна бедност. 

Духовната бедност

Умът и страстите се излекуват с помощта на духовната бед-
ност. Затова светия исихаст призовава: „Да бъдем ние бедни 
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и духом, смирявайки се, умъртвявайки плътта и не събирай-
ки непотребното”.

Целия духовен живот на човека това е опит от духовната 
бедност. Светителят говори за блаженството на бедните 
духом и разглежда този въпрос по-подобно. В началото св. 
Григорий Палама посочва връзката между духовната бед-
ност и изкушенията. Както растенията трябва да покълнат 
през зимата и да претъпят всички годишни времена, за да 
принесат плод, така и изкусителните скърби са необходими 
за духовното плодоносене. „Всеки ревнител на съвършен-
ството го достига чрез поемането на доброволни и недобро-
волни трудове и лишения. Ако не търпим недоброволните 
лишения, няма да получим благословение за делата, които 
извършваме по своя воля. Това означава, че ако не понася-
ме с търпение жизнените несгоди, няма да имаме Божието 
благословение за избраните от нас монашески подвизи. Чо-
векът, който живее в покаяние, ден и нощ очаква скърби, 
приема всяко изкушение и му се радва, защото е встъпил 
в очистилището на душата си, и превръща изкушението и 
скръбта в повод за молитва и извор на запазване на душев-
ното си благо настроение.

Блажения плач

Блаженият плач е свързан с духовната бедност. „Защото 
скръбта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасе-
ние, а световната скръб докарва смърт”(2Кор. 7:10) – казва 
апостол Павел. Свети Григорий нагледно показва преиму-
ществото на скръбта по Бога, която способства за възраж-
дането на човека и е абсолютно необходима за духовния 
живот.

Има четири типа духовна бедност: 

Първата е бедното (смирено) мисленето за себе си, 
втората (бедност) е в грижата за тялото, 
третата (бедност) е в бедното житейското положение,
а четвъртата (бедност) е в изкушенията които идват от 
вън. 

Тъй като светителят говори преди това за нищетата която 
идва от изкушенията от вън, по нататък той подробно раз-
глежда другите типове бедност. 

От всеки от тях се ражда особен плач и съответно на него 
особено утешение. 

Смиреното мислене и неговия плач

Със смирената душа винаги съпребивава и сомоунижение-
то, което е необходимо за изцелението на душата. То в на-
чалото води до страх от вечните мъки и от всичко свързано 
с това. Този плач е драгоценен, защото Господ го забелязва 
и дава утеха.  Впрочем, самоунижението само по себе си е 
като мислено точило за душата, тежко притиска и изстисква 
спасителното „вино, което весели сърцето на вътрешния чо-
век”.

Бедността в грижата за тялото и нейния плач

От бедността в грижата за тялото, която се проявява в глад, 
жажда, бдение и въобще всяко лишение и умъртвяване на 
плътта, а освен това и в строгото опазване на сетивата се 
ражда плач, сълзи, и съкрушение на сърцето. Душата, която 
чрез сърдечно съкрушение се освободи от греховните чув-
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ства и от техния пламък, възприема вместо тях духовна ра-
дост.

Житейската бедност и нейния плач

От нестяжятелността или от бедността, когато е съединена 
с духовна бедност, защото само в този случай е богоугодна 
идва плач и присъщото му утешение. Това става по следния 
начин. Когато умът се откъсне от всичко сетивно и от гри-
жите за него и „започне да се вглежда във вътрешния чове-
ка”, тогава вижда „лицето си замърсено до отвратителност 
от блуждаенето долу”. Това означава, че когато умът се раз-
сейва чрез сетивата в обкръжаващия го свят, човекът прес-
тава да бъде човек. Като види тази безобразна маска върху 
сърцето си умът бърза да го умие със плач. Като се очисти 
и се избави от страстите, умът влиза във вътрешната съкро-
вищница и там в тайно се моли на Отца, който му дава ми 
на помислите – съвършеното смирение – майка и пазителка 
на всички добродетели. В мир и смирение като в мислен рай 
израстват дърветата на всички истински добродетели, сред 
които се възвишава царския чертог на любовта, а в предве-
рието, като начатък на бъдещия век, цъфти неотменима и 
неизречена радост. 

Плодовете на духовната бедност

Многочислени са плодовете на духовната бедност. Нестяжа-
телността ражда безгрижие, безгрижието ражда внимание и 
молитва. От тези добродетели идват плача и сълзите, които 
умиват предишните грехове. Тогава пътя към добродетели-
те става удобен и съвестта става бузукоизнена. От всичко 
това се получава радост и блажено сърдечно веселие. Тогава 
горките сълзи се превръщат в сладки и човекът се сгодява с 
Жениха.

Съзерцанието на Бога и неговите плодове

Но този годеж още не е достатъчен. Необходимо е съзерца-
нието на Жениха и единението с Него. Това става по мярката 
на придвижването на ума по своя път. Когато умът заедно с 
другите сили на душата, се завърне в сърцето и е очистен 
от всички мисли и мечтания, тогава той предстои пред Бога 
като глух и ням. Когато той възхожда към Господа истин-
ски, а не въображаемо, той става съзерцател на надсветовни 
неща в неизречена светлина без да се разделя с тялото. Той 
става ангел на земята, и „чрез себе си привежда цялата твар 
към Бога”. Така човекът става естествен, тъй като обединя-
ва цялото творение, и пребивава като микрокосмос в макро-
космоса.

Свети Григорий привежда откъси от светите отци, които 
обясняват това състояние на ума и плодовете от съзерцание-
то на Бога. Например св. Нил казва, че светлината на Све-
тата Троица сияе в ума. Св. Диодах Фотикийски учи, че в 
състояние на Божествено посвещение благодатта като чели 
рисува върху това което е по образа това което е по подобие-
то. Св. Исаак Сирин пише, че има чистота на ума, в който по 
време на молитва сияе светлината на Светата Троица.

Удостоения с тази светлина ум предава и на съединеното с 
него тяло много знаци на божествената красота. Тогава тя-
лото също се намира в боговидно добродетелно настроение 
и е съвсем неподвижно или трудно подвижно към злото. Бог 
Слово – Логоса му дава способността да разбира вътрешни-
те същности – логосите на природата. Човекът с просветен 
ум може да достигне свръхестествени реалности и може да 
получи различни удивителни дарове, като виждане на бъ-
дещето, и знание за събития които стават на далеч, сякаш 
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стават пред очите ти и въобще всички божествени дарове. 

Свети Григорий особено подчертава нещо много важно: „за-
връщането на ума към себе си и неговото съсредоточаване 
в себе си или по скоро връщането на всички сили на душа-
та в ума, колкото и странно да звучи това, и достигането 
до състояние при което и умът е сам в себе си и съдейства 
на Бог”. Това е много важно, защото само молитвите не са 
достатъчни, ако всички сили на душата т. е. желателната и 
раздразнителната не са събрани в едно.

Блажения плач

След като разглежда въпроса да духовната бедност и нейни-
те изцелителни за ума плодове, тъй като тя води до съзерца-
нието на нетварната светлина, св. Григорий се връща отново 
на своята любима тема – духовния плач.

В началото светителят казва, че има светски плач, който съ-
пътства нежеланата светска бедност. Този плач е безутешен 
, защото не дава утеха на душата, особено ако страдащия 
няма истинско познание. За този човек няма никаква утеха 
и плача само увеличава неговата мъка, тъй като не подчи-
нил чувствените наслади и болки на своя ум, а сам той се е 
подчинил на тях. Така плача от светската бедност е световна 
скръб, която води към смъртта, която е лукавия мрак за ду-
шата.

После св. Григорий привежда думите на светите отци за 
мрака, който обхваща душата от греха и за очистването на 
сърцето от страстите и за връзката на световната скръб с 
всички човешки страсти. Той цитира св. Василий Велики, 
св. Марк Подвижник и св. Макарий Египетски.

Необходимо е придобиването на блажения духовен плач. 
Този който раздаде имуществото си , но не придобие този 
плач, може лесно да се върне в мисълта си към това което 
е оставил. Така ублажавания от Господа плач, не само тук 
донася утешение, служейки заедно с това и залог за вечната 
радост, „но и прави добродетелта (на нестяжението) здра-
ва”.

Човекът който придобие този плач получава още един плод. 
От плача човека не само става неподвижен към злото и труд-
но се завръща към греха, но и самите му предишни грехове 
стават като никога неизвършвани. Тези думи са удивителни 
е те показват че плача напълно очиства човека и го връщат в 
догреховното състояние. Хората, които оплакват своите гре-
хове ще влязат във вечния живот заедно с праведниците, за-
щото греховете има няма да им се вменят, защото ще бъдат 
сметнати за недоброволни. „Така, ако този който съгрешава 
в Бога, се разкая и в плач за греховете си прекарва дните 
си, греховете му праведно ще се считат за недоброволни, и 
той заедно със несъгрешилите като него без препятствие ще 
тича по пътя, който води във вечния живот”.

Началото на плача е болезнено, тъй като той се съезинява 
със страха от Бога. С времето обаче той се съединява с лю-
бовта към Бога и принася най-сладкия и свещен плод – уте-
шението по благостта на Утешителя. Сладостта на благо-
датния плач могат да оляснят само тези които са го познали 
от собствения си опит.

Светителя привежда още два примера за сладостния 
плач. 

Първия пример това е образа на годежа и брака. Началото на 
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скръбта е сякаш желанието за сгодяването с Господа, което 
обаче изглежда непостижимо. Възникващия от това плач, 
напомня на някой предгодежни обещания, които душата, 
която се стреми да се съедини със чистия Жених, излива 
пред Бога, но без да Го вижда и без да се надява, че Той ще 
дойде. Така плаче тя и Го призовава в ридания. Резултата 
от този плач е „съвършеното брачно съчетание в чистота”. 
Като съпрузите се съчетават в едно тяло, така и скърбяща-
та душа „е един дух” с Бога. Свети Григорий предлага още 
един ярък пример. 

Началото на плача е подобно на връщането на Блудния син 
при неговия баща с думите: „Татко, съгреших против небето 
и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син” 
(Лук. 15: 21).

А резултата от плача е подобен на срещата с бащата и с него-
вата прегръдка. В обятията но баща си сина „приема и дава 
целувка” . След завръщането в бащиния дом „сина сяда на 
трапезата на отца, като при това вкусва небесната радост”.

„Да се върнем и ние в тази блажена бедност, с духа си да 
паднем и да заплачем пред нашия Бог, за да умие и предиш-
ните ни грехове и за да направим себе си неподвижни към 
злото, и да се причастието с Духа Утешител да се сподобим 
и от Него утешавани да въздаваме слава на Него с безнача-
лия Отец и единородния Син сега и винаги и вовеки веков. 
Амин“. 

Заключение

Това послание на свети Григорий Палама за пътя на човека 
към обожение и спасение е боговдъхновено и истинно. Све-

тителят е писал за монаси, но неговите думи са евангелски 
и са приложими към всички християни. Когато Господ гово-
рил за блаженството на бедните по дух, той се обърнал към 
всичките Си ученици.

Въз основа на всичко това можем да направим следните за-
ключения. 

а) Трудовете на св. Григорий Палама показват, че православ-
ното богословие е наука за изцелението на човека и начин 
на живот. Това означава, че то изцелява човека и го води до 
приобщаване и единение с Бога. Църквата е болница за ду-
шата. Всички светоотечески текстове са насочени към изце-
лението на човека и трябва да ги тълкуваме в този смисъл.

б) Когато говорим за изцеление, ние разбираме преди всич-
ко изцелението на ума и на сърцето. Свети Григорий убеди-
телно показва, че умът заболява, когато чрез сетивата се раз-
сейва на вън и се изцелява, когато се връща в себе си, слиза 
в сърцето, а после се възнася към Бога. В това се състои 
пътя на човека от образа към подобието, от „безобразния 
покров”, към човека в истинския смисъл на думата. Пра-
вославната църква не приема антропоцентричните теории 
извън православното подвижничество. Ни не се интересу-
ваме от абстрактни философски системи, а от православния 
възглед за човека. 

в) Борбата за спасение от страстите трябва да бъде свърза-
на с връщането на ума в сърцето. Повърхностното лечение, 
което не е насочено към изцелението на ума, е само мора-
лизаторство. Тук се вижда ясно значението на исихасткото 
богословие на нашата Църква. Премахването на исихазма 
от християнския живот ще доведе до осветскостяване на 
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Православието. Затова трябва да насочим усилията си към 
изцелението на ума. Духовниците, които не познават този 
метод са неспособни да изцелят своите духовни чеда и да ги 
изведат от състоянието на духовно самолюбуване и духовна 
самодостатъчност. Учението за вътрешния плач придава на 
лечението в православието и духовен характер. В противен 
случай лечението ще бъде хуманистично и западно.

г) Изцелението което става в Църквата, както показва св. 
Григорий е много действено и естествено. Светителят знае 
за трагичните последствията от страстите и показва как да 
се изцелят ума, сетивата, душата и тялото, човека и обще-
ството. Целият човек се изцелява, освещава и става бог по 
благодат и бидейки осветен освещава и цялото творение.

д) Православната духовност, която е съсредоточена на сър-
цето на човека, действотелно може да реши всички соци-
ални, политически и екологични проблеми, защото човека 
с изцелен ум и изкоренени страсти става добросърдечен и 
милостив към хората и към цялото творение. Затова изце-
лението на ума е решението на всички проблеми на нашето 
време.

е) Раят описан от свети Григорий, се е запазил на Света Гора 
до ден днешен. Атонските монаси влагат всички сили за 
да се изцелят и много от тях се изцеляват. Така те свиде-
телстват за действеността и актуалността на православното 
предание. Те на практика показват, че Православието, не е 
етическа или философска ситема, не е обществена органи-
зация, а е Богочовешко Тяло Христово. Нетварна Божесвена 
благодат изцелява човека и го съединява с Бога. Затова Пра-
вославната Църква е духовна лечебница.

Посланието на свети Григорий Палама и на Света Гора, чий-
то духовно чедо е бил той е послание към уморения и уни-
ващ човек на нашето време за живота, надеждата и вярата.

Откъс от книгата „Св. Григорий Палама като свето-
горец” Митрополит Йеротей (Влахос), Свято-Троицкая 
Сергиева лавра, 2011
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