
Проповед на Неделя на свети Григорий Палама 
 

Братя и сестри, 

 

На втората неделя от Великия пост Църквата възпоменава велико чудо на 

изцеление, сторено от нашия Господ Иисус Христос, над един тежко болен, 

разслабен – парализиран човек. Нещастният болник е носен от четирима свои 

близки. Виждайки, че поради голямото множество народ около къщата, където е 

отседнал Спасителят, те не ще могат да доближат одъра с болния, неговите близки 

разкриват покрива на къщата и така спускат одъра. И забележете, заради тяхната 

вяра, Господ прощава греховете, а сетне изцелява разслабения. 

За Господ няма нищо невъзможно. За Твореца на света, чрез Когото всичко е 

станало, няма нищо непостижимо. Нещо повече, знаем от Самия Него, че 

невъзможното за човеците, е възможно за Бога. И забележете, преди да изцели 

видимо болното тяло на човека, Христос извършва друго, невидимо, не по-малко 

чудо – прощението на греховете му. 

Всинца много грешим – казва апостолът. Всички ние сме разслабени. Всички 

сме духовно парализирани. Всички сме на одъра на страданията – плод на 

духовните ни недъзи и немощи. 

И всеблагият Господ не само ще прости греховете ни, ако се покаем, но и ще 

ни даде сили да изпълняваме Неговите заповеди. 

Всички сме разслабени, бавни на добро и милост. Но четиримата евангелисти 

– Матей, Марк, Лука и Йоан – наши най-близки помощници на духовния ни път, 

могат да ни вдигнат и донесат в нозете на Спасителя. 

От любов към грехопадналия, те ще пробият покрива на нашия високомерен 

ум, покрит с праха и навеите на земните дела. Така, облагодатен и смирен, нашият 

ум ще навлезе молитвено в скритата стаичка на сърцето – нашата Светая Светих и 

ще можем, ако даде Бог, вече изцелени, да вдигнем одъра си (нашето тяло) за 

вършене на добро. 

Да даде Бог всекиму разкаянието да е искрено и дълбоко, та да бъдем изцелени 

като разслабения болник. 

Защото дните на нашия живот са кратки. Сега сме тук, а утре вече ще ни няма. 

Да се молим за нашето спасение, да се молим горещо и за избавлението на 

нашите православни братя от взаимното изтребление на войната. Да не спираме 

молитвите си за мир в света, та Князът на мира, нашият Господ Иисус Христос, по 

застъпничеството на Своята Пречиста Майка и всички ангели и светии, да добави 

мирни дни за нашия изстрадал и остарял в грехове свят. 

Божието благословение да е с всички вас по молитвите на днес чествания 

велик защитник на християнството, богослова на Свещеното Предание – 

Солунския архиепископ, безмълвника свети Григорий Палама. Амин! 
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