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Abstract: Премет на изсеването е органичният синтез на светотайнствения и 
повижническия живот като основен екисиоогичен принцип в богосовието на 
св. Григорий Паама. Авторът твъри, че богосовското учение на св. Григорий 
Паама винаги препоага принципа на светотайнствено-аскетическата синергия, 
който приава на живота в Христос ъбок екисиоогичен смисъ и екзистен-
циано-сотириоогична перспектива. Споре него основен принцип на Паа-
митското богосовие е, че светотайнствената онтоогия на църковния етос има 
своите „ороси” в тайнствата на Кръщението и Божествената Евхаристия, които 
съържат и „възгавяват” цяата икономия на спасението. Дококото светотайн-
ственият живот е топос и тропос на участието на човека в тяото на Църквата, 
т.е. в живота в Христос, той е онтоогичната основа и екисиоогичната рамка 
на всяко екзистенциано нравствено-аскетическо усиие на човека а напрева 
и възраства в арувания му живот в Христос. Авторът твъри, че в паамитското 
богосовие не може а се говори за някакво „автономизиране” на повижниче-
ския живот и затова той може а бъе разбран само като нравствено-екзистен-
циано усиие за активирането на нетварната багоат, арувана на човека чрез 
тайнствата, т. е. по изцяо екисиаен начин в църковното Тяо Христово. Ос-
новното закючение в стуията е, че принципът за органичния синтез и „синер-
гията” межу светотайнствения и повижническия живот остават своеобразен 
херменевтичен кюч и екисиаен критерий за осмисянето на цяото уховното 
насество на паамитското богосовие.
Key words: Паама, теоогия, онтоогия, не сътворена багоат, синергия, вър-
ината, моитва.

Уво

През посените есетиетия се е формираа цяа „траиция” на изсе-
ванията на богосовието на св. Григорий Паама, всествие на която 

нес неговото учение най-често се свежа о известното разичаване на 
същността от енергиите ии о аскетическата практика на умно-съречната 

• toutekov@abv.bg



82|Тутеков, С., Поглед към „синергията” на тайнствата и подвига... 

моитва1. Тази тененция в изсеоватеската траиция на паамитско-
то богосовие и уховност постепенно е овеа о пъното отчужаване 
и „автономизиране” на багоатно-повижническия опит и практика на 
умно-съречната моитва на просветението и обожението от светотайн-
ствено-итургичния живот на Църквата. Несъмнено св. Григорий Паама 
обосновава богосовски теорията и практиката на повига и на исихасткия 
моитвен опит, в еин почертано поемичен контекст, което често пъти 

„изкушава” изсеоватеите (най-вече правосавните) а търсят в неговите 
съчинения аргументи pro et contra в съвременната поемика срещу неправо-
савните и ори а превръщат тези „поемични аргументи” в иеоогизира-
ни богосовски аксиоми2. Механичното приагане на моеа рационаизъм 
против мистицизъм много често вои о еин своеобразен изсеоватески 
реукционизъм, който съсреоточава интереса изцяо върху аскетическото 
и мистическото учение на св. Григорий Паама като същностна характерис-
тика на неговото богосовие, което по правио се разгежа „независимо” 
и отчужено от светотайнствената онтоогия на Църквата. Всествие на 
това нес читатеите на св. Григорий Паама някак „по навик” ограничават 
исихасткото богосовие и уховност о аскетическата практика на безмъ-
вието и умно-съречната моитва и о съзерцанието на нетварната свети-
на за сметка на светотайнствения опит на Църквата и на конституирането 
на църковното тяо в събитието на Евхаристията. Разеянето и „автоно-
мизирането” на степените на уховното усъвършенстване и на опита от 
просветението и обожението от светотайнствено-итургичния живот на 
Църквата съзава ена непреооима „ихотомия”, в която мистицизмът на 
повижническия живот се миси „извън” ии „на” пънотата на харизма-
тичния живот на църковното тяо3 и сеоватено може а бъе „затворен” 

1 Вж. Jагазогу, Ставрос, Светотаjнски исихазам // Свети Григориjе Паама у историjи и 
саашњости. Србиње–Острог–Требиње, 19–21 октомври 2001, 52.

2 Утвържаването на тази богосовска „апория” ии „ихотомия” в богосовието на св. 
Григорий Паама е овео и о особеното му „противопоставяне” (от страна на някои 
изсеоватеи) на св. Никоай Кавасиа. Обикновено изсеоватеите почертават раз-
иката в тематиката и езика на вамата веики богосови от ХІV в., като основната им 
це обикновено се свежа о това а открият „прииките” и „разиките” в тяхното учение 
по чисто „иеоогически” критерии (пример за това е „касическия” въпрос: Бил ли е св. 
Николай Кавасила исихаст?). Всествие на това обаче в изсеоватеската траиция 
се е утвъриа позицията, че в богосовското мисене на вамата съществува раикано 
разичие и те са преставитеи на ва разични типа богосовско мисене — позиция, 
която Ставрос Ягазогу обобщава така: „Ако Кавасиа е съсреоточи живота в Христос 
окоо тайнствата на Църквата, то св. Григорий Паама е основа приемането на божест-
вената багоат в „извън-светотайнствена” атмосфера, т. е. в онова, което се свързва с 
разичните степени в исихасткото възпитание на монасите… Така, ако Кавасиа преа-
га литургичносветотайнствена екисиоогия и багочестие, св. Григорий Паама се 
явява като такъв, който въвежа ена изкючитено терапевтична екисиоогия, която 
поставя като це на уховния живот пазенето на заповеите и умната моитва, с което 
еинствено може а се стигне о непосрествено съзерцание на несътворената Божия 
сава”. – Jагазогу, Ставрос, Светотаjнски исихазам, 53.

3 Безкритичното севане на тази изсеоватеска стратегия от страна на правосавни-
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в някаква автономна система на аскетиката, починена на критериите на 
инивиуания утиитаризъм. Може би пораи това нес опитите за ре-
конструиране и „ревитаизиране” на исихастката уховна траиция често 
остават еностранчиви и воят о „механизирането” на повига, като за-
вършват с превръщането на исихастката уховност в „мето” ии „техника” 
на психотерапия с це обожение, починена на принципите на утиитарния 
инивиуаизъм.

В резутат на тази тененция живият интерес към уховното насество 
на паамитското богосовие често остава в сянката на „иеоогизирани” 
богосовски схеми и моеи на мисене, които носят печата на моерна-
та и постмоерната богосовска схоастика, която разкъсва органичната 
връзка межу богосовието и уховността, межу огмата и етоса, межу 
светотайнствения и повижническия живот, межу институционаното и 
харизматичното начао в църковния живот, межу антропоогията и еки-
сиоогията и т. н. Приемането и утвържаването на пообна „реукционист-
ка” ии „ихотомистка” изсеоватеска стратегия постепенно е превърнао 
разеението межу светотайнствено-итургичния и харизматично-аске-
тическия живот в устойчив мое на богосовско мисене4, който често не 
позвоява на съвременната богосовска мисъ а намери „пътищата” на ор-
ганичен синтез на тези ва аспекта на еинното в своята онтоогия събитие 

те учени и „иеоогизирането” на поемичните аргументи срещу запаното богосовие 
е съзао еин своеобразен вътрешен пробем в правосавното богосовие, изразен в 
екисиоогичните, сотириоогичните и антропоогичните посеици от разеението 
межу христоогията и пневматоогията. Ставрос Ягазогу формуира този пробем по 
сения начин: „Межу пневматоогията, която изразява разичните прояви на божест-
вената багоат в ицата на вярващите, най-вече просветението и тяхното обожение 
и христоогията, която обхваща св. тайнства и всеки руг институционаен израз на 
църковното тяо, се забеязва ено иаектическо напрежение, което е анаог на онова, 
което разичава личността от природата, свободата от необходимостта, есхатона 
от историята”. – Jагазогу, Ставрос, Светотаjнски исихазам, 54. Касически пример в 
това отношение е В. Лоски, който разичава икономията на Сина от икономията на Све-
тия Дух, която споре него „се основава на развитието на „пневматоогичното течение” 
на Изток, което се VІІ в. е насеио „христоогичното” и е приео своята завършена 
форма в учението на св. Григорий Паама за несътворените енергии, за повижническата 
уховност и за съзерцаването на несътворената светина”. — Пак там. В сучая аргумент 
в поза на пневматокрацията (т. е. на приоритета на пневматоогията на христоогия-
та) е почертаният от запаните изсеоватеи пневматократичен акцент в исихазма 
в контекста на еин интровертно-съзерцатеен мистицизъм. Поробно изсеване на 
темата за синтеза межу христоогията и пневматоогията в богосовието на св. Григо-
рий Паама вж. в книгата на Ставрос Ягазогу Общност на обожението: Γιαγκάζογλου, 
Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως. Ἀθήνα, 2001.

4 Това е овео о ихотомията межу т. нар. евхаристийна и терапевтична екисиоогия 
(ии уховност). Вж. Зизjуас, Jован, Екисиоошке теме. Нови Са, 2001, 35–45. В наше 
време са наице призивите за преоояването на тази ихотомия посреством синтеза 
на светотайнствено-итургичния и повижническия живот. Особен принос в тази тема 
имат о. Никоаос Луовикос и Ставрос Ягазогу: Λουδοβίκος, Νικόλαος, πρωτ. ᾿Η κλειστή 
πνευματικότητα καὶ τὸ Νόημα τοῦ Ἑυτοῦ. Ἀθήνα, 1999 и Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θε-
ώσεως.
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на живота в Христос. В сучая основният пробем в похоа към богосов-
ската мисъ на св. Григорий Паама остава неразбирането на органичната 
връзка на светотайнствения и повижническия живот, което вои о откъс-
ването и отчужаването на харизматичния опит на повига и обожението от 
еинното и цяостно събитие на живота в Христос в неговите най-ъбоки 
светотайнствено-харизматични и екисиоогични измерения. Разкъсването 
на органичната връзка межу светотайнствения и повижническия живот 
в мисъта на св. Григорий Паама свиетества за нейното непознаване и 
за невъзможността на мнозина а открият и осмисят светотайнствените 
основи на повига и обожението като par excellence екисиоогично-хари-
зматично събитие. Истина е обаче, че паамизмът не само че винаги е би 
светотайнствен, но показва ясното съзнание за христоогичната структура 
на Църквата и затова неговата уховност е par excellence светотайнствена5. 
Свети Григорий Паама осмися тази антропоогична и сотириоогична 
истина в контекста на еин профииран богосовски похо, в който можем 
а откроим някоко кючови момента: приоритета на църковния опит на 
всеки интеектуаен похо към богосовските истини; разичаването на 
непознаваемата и непричастна Божия същност от нетварните божествени 
енергии, чрез които човекът участва в божествения живот и остига обо-
жение; теорията и практиката на безмъвието и умно-съречната моитва; 
несътвореният характер на Таворската светина; просветението, боговиж-
ането и обожението на човека по багоат в Христос като par excellence 
екисиоогично и светотайнствено спаситено събитие6. Съвременното 
правосавно богосовие има екзистенцианата нужа а преоткрие автен-
тичните правосавни критерии и тъкувание на исихазма, което а разкрие 
неговият богосовски и уховен (а и фиософски) потенциа за преосмис-
янето на разичните постмоерни богосовски „апории”, за творческия и 
отговорен иаог със съвременната фиософска мисъ и за решаването на 
реица „дихотомии” в църковно-пастирската ейност7. Крачка в тази по-
сока може а бъе преоткриването на ъбоките светотайнствено-екиси-
оогични основи на повига и на истината за обожението в паамитското 
богосовие, което може а помогне за „ревитаизирането” и утвържаването 
на еклисиологичната метооогия, критериоогия и аксиоогия в съвре-
менното богосовско мисене. Визането в екисиоогичния хоризонт на 
паамитското богосовие препоага еин холистичен похо в неговото 

5 Срв. Каприев, Георги, Византийската фиософия. С., 2001, 293.
6 Вж. Jагазогу, Ставрос, Светотаjнски исихазам, 51.
7 В църковния опит светотайнствено-итургичният живот се преживява като нормано 

институционано усовие за принаежността на вярващите към Църквата и на прак-
тика няма много общо с техния харизматичен живот и аскетически усиия за постигане 
на инивиуано усъвършенстване. Правосавната „уховност” и „багочестие”, които 
обикновено се изразяват на еин характерен частен реигиозен харизматоцентричен 
език, се мисят като напъно „независими” от итургичния живот и от участието на 
вярващите в евхаристийното църковно тяо, което е пънота на харизматичния живот 
в Христос, място и начин на спасението и обожението.
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изсеване, който не разкъсва вътрешната му тъкан, а разкрива органич-
ния синтез на светотайнствения и повижническия живот и преага пра-
виния херменевтичен кюч за par excellence богосовското осмисяне на 
реица същностни пробеми на антропоогията и аскетиката в уха на съ-
временното неопатристично богосовие. В севането на този холистичен 
похо към богосовското насество на св. Григорий Паама тук ще се оп-
итаме а очертаем светотайнствения хоризонт на паамитското богосо-
вие и принципа за синтеза на светотайнствения и повижническия живот.

1. Светотайнственият хоризонт

В своята най-ъбока структура паамитското богосовие е светотайн
ствено и поставя истината за еклисиалния начин на съществуване като афа 
и омега на всяко богосовско мисене за човека и неговото обожение. Жи-
вотът на Църквата се проявява в тайнствата8 като екисиани начини за ха-
ризматично участие в иаогичната есхатоогична среща на Бога и човека в 
новия начин на съществуване на Христос във възкресеното общение и живот 
на Неговото църковно тяо. За св. Григорий Паама тайнствата са начини за 
преаването на благата на икономията на Христос чрез нетварната баго-
ат на Светия Дух9 и в този смисъ те са тропоси на приемане на харизма-
тичните поове на живота в Христос от страна на вярващите като ченове 
на църковното Тяо Христово10. В тази перспектива обожението на човека 
не е „автономно”, а par excellence светотайнственоеклисиологично съби-
тие, тъй като есхатоогичната истина за обновения и обожен човек в Хрис-
тос се открива в контекста на светотайнствената онтоогия на Църквата и 
се потвържава опитно в екисиания начин на съществуване, т. е. в Църк-
вата като общност на обожението (κοινωνία τῆς θεώσεως)11. Тайнствата са 
църковните начини, по които вярващите поучават ара на живота в Хрис-
тос и багоатта на обожението, като еновременно с това са среоточие на 
ичните екзистенциано-аскетични усиия на вярващите а напреват в 
този живот и а бъат участници в ара на обожението. Светотайнствени-
ят живот на Църквата е екзистенцианото пространство, в което повигът, 
просветението и обожението поучават своето онтоогично съържание и 
екисиоогичен смисъ като харизматични поове от участието в новия 
начин на съществуване на Христос чрез нетварната багоат на Духа. Се-
оватено харизматичните прояви в уховния живот на вярващите не са 

„независими” от светотайнствения живот на Църквата, а са нови прояви ии 
актуализации на багоатния църковен живот в конкретната историческа и 
екзистенциана ситуация, в която човекът живее своята екисиана ипостас. 
8 Вж. св. Никоай Кавасиа, Тълкувание на светата Литургия 31 (39), 1.
9 Вж. Μαντζαρίδου, Γεώργιος, Παλαμικά. Θεσσαλονίκη, 1973, 179. „Като сътворено същество 

— пояснява той — човекът има нужа от тези тварни срества (тайнствата), ококото 
иска а пристъпи и а приеме несътворената багоат на Светия Дух”. — Пак там.

10 Вж. св. Григорий Паама, Триади, ІІ, 2, 12 (А, 518); Беседа 20, 13; 56, 3–5.
11 Вж. св. Григорий Паама, Аподиктично слово 2, 78.
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В тази екисиоогична перспектива св. Григорий Паама почертава орга-
ничната връзка межу светотайнственото богосовие и изповяването на 
истината за участието на човека в нетварната багоат (= енергии) и това е не 
само негова поемична позиция срещу месаианството12, а пронизва цяото 
му учение за обожението като охристовяване и оцърковяване на човека (и 
на цяото творение) в Светия Дух. Екисиоогията е автентичната рамка и 
контекст за правиното богосовско тъкувание на темата за повига и обо-
жението в хоризонта на ена светотайнствена онтоогия, която се открива 
в Църквата като общност на обожението13.

Тайнството на Кръщението. Споре св. Григорий Паама светотайн-
ствената онтоогия на Църквата има за свои ороси тайнствата Кръщение и 
Евхаристия, защото тези ве тайнства са екисианите начини, по които ние 
участваме в Божията багоат като ействено присъствие на Христос и като 
„въпъщаване” на цяата икономия на спасението в пространството на чо-
вешкото съществуване. „От тези ве тайнства — пише той — зависи цялото 
(πᾶσα) наше спасение, защото в тях се възглавява (συγκεφαλαιουμένης) цяо-
то богочовешко омостроитество на спасението”14. Тайнството Кръщение 
е влизане на човека в Църквата Христова и начао на ичното му участие 
в тайната на обновението и обожението15; то е светотайнствено начао на 
живота в Христос като конкретен еклисиологичен начин на съществуване, 
начао на неговата еклисиална ипостас16. Кръщението е багоатно съби-
тие на онтоогичното възстановяване и обновяване, т. е. ново раждане на 
човека в Христос чрез багоатта на Светия Дух, което открива пре него 
нов екзистенциаен хоризонт за свобоно съействие на багоатта в еото 

12 Вж. Μαντζαρίδου, Γεώργιος, Παλαμικά, 182. Тази истина св. Григорий Паама ще поста-
ви като същностен еклисиологичен критерий на цяото си богосовие, тъй като за него 
участието в Църквата (която е стълб и крепило на истината — 1Тим 3, 15) е основа на 
общението с истината. Той е категоричен, че „онези, които принаежат към Църквата 
Христова обитават в истината; онези, които не обитават в истината, не принаежат и 
към Църквата Христова”. – Опровержение на писмото на антиохийския патриарх 3 (В, 
627).

13 Вж. Μαντζαρίδου, Γεώργιος, Παλαμικά, 197: „Ако човекът прекъсне връзката си с истината, 
той престава а участва в Божията багоат и а бъе чен на Църквата”.

14 Св. Григорий Паама, Беседа 60, 3. Той очевино не сева схоастицизираните схеми, 
които ограничават светотайнствения живот на Църквата о т. нар. седем тайнства, и 
в това отношение у него откриваме същия похо като този в светотайнственото бого-
совие на св. Никоай Кавасиа. По-поробно вж. Ματσουκα, Νικόλαος, Ἡ διδασκαλία 
τοῦ Νικολάου Καβάσιλα γιά τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας // Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου εἰς 
τιμήν καὶ μνύμην τού σωφοτάτου καὶ λογιωτάτου καὶ τοίς όλοις αγιωτάτου οσίου πατρός ημών 
Νικολάου Καβάσιλα τού καὶ Χαμαετού, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεσσ. 1984, 117–131.

15 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 16 (PG 151, 216А).
16 Когато говори за ара на осиновлението, св. Григорий Паама, почертава, че то е свър-

зано с преоояването на всички природни отношения (без те а се унищожават) и със 
съзаването на нови отношения в Духа в тяото на Църквата. Вж. Против Акиндин, 3, 11, 
37 (Г, 191); вж. също Беседа 56, 7; 57, 7.
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на спасението и възможност за приемане на вечния нетенен живот17. Като 
сева светоотеческото преание, св. Григорий Паама вижа в тайнството 
на Кръщението екисиания начин, по който светотайнствената багоат 
възстановява и просветлява това, което е по образ (κατ᾽ εἰκόνα) и прави 
възможно неговото осъществяване в по подобие (καθ᾽ ὁμοίоσιν), което оз-
начава остигане пънотата на ипостасно-ичното съществуване, т. е. на 
обожение (θέωσις)18. В Кръщението човекът поучава ново съществуване и 
ипостас по Христа (τό κατὰ Χριστὸν ὑποστῆναι — споре израза на св. Ни-
коай Кавасиа)19 и еновременно с това му се арува светотайнствената 
нетварна багоат на Духа20, която обновява всички аспекти на човешката 
психосоматична ипостас21 и възпъва екзистенциано-нравствените усиия 
на човека а израства харизматично в ара на новия живот в Христос. Тайн-
ството на Кръщението е топоса и тропоса, по който багоатта извършва 
осиновлението на вярващите в Христос, която преобразява тяхното биоо-
гично съществуване: „Всички кръстени в Христа, какво Паве казва, „об-
ечени в Христа”, биейки еца по прироа на руги, свръх прироата [си] 
стават [роени] от Христа, Който побежава така прироата. (Πάντες γὰρ οἱ 
κατὰ Χριστὸν βαπτισθέντες τὸν Χριστὸν ἐνδυσάμενοι κατὰ Παῦλον, ἑτέρων ὄντες 
παῖδες κατὰ τὴν φύσιν, ὑπὲρ φύσιν γίνονται παρὰ Χριστοῦ τοῦ νικῶντος οὕτω τὴν 
φύσιν)”22. Тайнството на Кръщението приава на истината за човека и него-
вото обожение ено същностно есхатологично измерение, тъй като в него 
човекът приобива ара на обновението, осиновението и обожението като 
харизматичен по от участието в новия начин на съществуване на Христос, 
но пънотата на това осиновение и обожение ще се открие в есхатоогична-
та перспектива на охристовеното и оцърковено творение в Духа23. По такъв 
начин богосовието на Кръщението открива хоризонта на ена светотайн-
ствена онтоогия, в която антропоогията и аскетиката са органично свър-
зани с екисиоогията и поучават своя жизнен екзистенциаен смисъ в 

17 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 51, 3.
18 Вж. св. Григорий Паама, Против Акиндин 5, 23, 91. Тук той сева б. Диаох Фотикий-

ски, споре когото багоатта на Кръщението еновременно възстановява образа и ава 
сии за приобиването на подобието. Вж. Гностически глави 89.

19 Св. Никоай Кавасиа, За живота в Христос, 1, 12.
20 Св. Никоай Кавасиа почертава, че чрез Миропомазанието (което в правосавното 

преание е органично свързано с Кръщението) на кръстеният се аруват енергиите (= 
нетварната багоат) на Светия Дух. Вж. За живота в Христос 3, 1–4. Св. Григорий Па-
ама почертава пневматоогичното измерение на тайнството Миропомазание, защото 
чрез него Божията багоат се всеява в човешкото сърце, а човекът се запечатва с пе-
чата на осиновението в еня на спасението. Вж. св. Григорий Паама, Беседа 16 (PG 151, 
213В); 50, 4.

21 Св. Григорий Паама говори за възкресението на душата още в настоящия живот [вж. 
Към Ксения (PG 150, 1049D); Беседа 16 (PG 151, 217АВ); Към Варлаам І, 41 (A, 249)], но това 
по никакъв начин не изкючва обновяването и освещаването и на тяото.

22 Св. Григорий Паама, Беседа 57, 15.
23 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 16 (PG 151, 216СD); 46, 1.
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перспективата на охристовяването и оцърковяването на цяото творение в 
Христос, превкусвано още тук и сега в Божествената Евхаристия.

Тайнството на Кръщението е събитие на реано възражане и обновява-
не на човека; то е онтоогична промяна на цяостната му психосоматична 
ипостас, но пъното преобразяване и побеа на смъртта се осъществява 
в есхатона. В тайнството на Кръщението човекът става нова твар (срв. Га 
6,16) и приобива истинска свобоа (тъй като законът на греха и смъртта е 
побеен), но този дар трябва а бъе запазен и „актуаизиран” чрез съей-
ствието на човешката свобона воя24, и това е светотайнствената основа на 
богосовието на повига. В Тайнството Кръщение човекът поучава ара на 
новия живот в Христос и багоатните сии а напрева и израства в този 
живот, което конституира светотайнствено-аскетическата синергия на по-
вига и багоатта в живота на Църквата. Тайнството Кръщение е иаогична 
есхатоогична среща с Христос, която се осъществява с участието и подра
жанието на кръстения в Неговата смърт и Възкресение и затова по своята 
прироа християнският начин на живот е винаги подражание (μίμησις) на 
Христос25 в смисъ на живеене на новата ипостас по Христа в тази све-
тотайнствено-аскетическа синергия. Животът в Христос препоага ич-
ната нравствено-екзистенциана борба и повиг26 за запазването ара на 
обновението и обожението27 и за „актуаизирането” му по харизматичен 
начин в пространството на ичното съществуване, което приава ъбок 
светотайнствено-итургичен смисъ на всяко нравствено-екзистенциано 
усиие на човека да ходи в обновения живот (срв. Рим. 6,4), т. е. на цяото 
богосовие на повига28. „Осиновението, приобито чрез Кръщението е 
в същността си „потенциано”, тъй като кръстеният е поучи багоатта 
а стане съобразен с човечността на Христос”29. Това „потенциано” оси-
новение може а остигне своята пънота и „ействитеност” само чрез 
напреването в новия живот в Христос, защото в Църквата тези, които са 
роени и се хранят с Христос, напреват в нейния богочовешки начин на 
живот в степента, в която са остигнаи пънотата на Христовата възраст 
и съвършенство (срв. Еф. 4,19)30. В тази „инамична” перспектива св. Григо-
рий Паама поставя светотайнствената онтоогия на Църквата като екзис-
24 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 38, 8.
25 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 16 (PG 151, 217СD); 57, 8.
26 Споре св. Григорий Паама живата вяра се изразява в еа и те са необхоими за при-

частността към вечния живот.
27 Багоатта на Кръщението е изцяо ар и остава завинаги в човека, но ако кръщената 

багоат е незаичима, то запазването на чистотата и освещаването зависи от свобо-
ната воя на вярващия. Вж. Беседа 28 (29), 7. Вж. също св. Симеон Нови Богосов, Прак
тически и богословски глави 109–110.

28 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 16; 21; 30 (PG 151, 213В; 277В; 385АВ). Този принцип е 
заегна в структурата на съчинението на св. Никоай Кавасиа За живота в Христос. 
Вж. особено Слово 1, 31.

29 Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως, 440.
30 Срв. св. Григорий Паама, Беседа 16, 38.



 Саорнос 5 (2011) [81–102]|89

тенциано-сотириоогична рамка и контекст на автентичния християнски 
живот и вижа в повига екзистенциано-нравственото усиие на вярва-
щия а „актуаизира” багоатта, приобита в светотайнствения живот на 
Църквата. За него самата „прироа” на светотайнствения живот препоага 
ичното участие и повиг на човека, защото ако тайнствата не се съпровож-
ат от пазенето на Божиите заповеи, не спасяват „автоматично” този, който 
живее без покаяние31.

Тайнството на Божествената Евхаристия. Св. Григорий Паама поста-
вя в центъра на църковния живот и етос участието в тайнството на Евха-
ристията като усовие за принаежност към пънотата на итургичния 
живот на Църквата, към нейната истина и еинство32. В севането на този 
принцип веикият исихастки богосов обосновава автентичността на свое-
то богосовие в известното си Изповедание на вярата: „Приемаме всички 
църковни преания, писани и неписани, и преи всички най-тайнствената и 
свещена сужба (Литургия) и причастие и Събрание (итургично), от което 
ива и съвършенството на всички останаи сужби, в което (тайнство) за 
спомен на Онзи, Който, Сам Себе си неунижавайки, се е понизи и е взе 
тяо и е постраа зараи нас, по Неговата богоизказана запове и само-
ействие (αυτουργίαν) стават свещеноействани и обожени най-божествени-
те арове, хябът и чашата, и се извършва самото онова живоначано тяо 
и кръв и се арува неизказаното причастяване и общение с Иисус на онези, 
които багочестиво пристъпват”33. Този текст очертава принципната еки-
сиоогична позиция на св. Григорий Паама, който разбира Църквата като 
евхаристийна общност, която иконизира Царството Божие и въпъщава 
истината за новия начин на съществуване на Христос чрез нетварната ба-
гоат на Светия Дух, Който я конституира като Тяо Христово и общност 
на обожението (κοινωνία τῆς θεώσεως). В тази екисиоогична перспектива 
тайнството на Божествената Евхаристия е пространство за харизматичното 
участие в този нов начин на съществуване на Христос, тя е топоса и тропо
са на автентичната иаогична есхатоогична среща с Христос о пъното 
единение с Него34 във възкресеното общение и живот на църковното Тяо 
Христово — истина, която приава на обожението ъбок христологичен 
и еклисиологичен смисъл. Евхаристията открива онтоогичната истина за 
новия човек в Христос и става топос и тропос на автентичното обожение 
и охристовение на човека като харизматичен по от съединението му с 

31 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 38, 11 и 7. Тук той прави анаогия с израитяните в пус-
тинята и почертава, че мацина от тях са остигнаи о обетованата земя. По същия 
начин тайнствата в Църквата няма а овеат о спасение и тяхната обожаваща багоат 
няма а ейства магически в тези, които са се отаечии от Бога.

32 Св. Григорий Паама е смята възържанието на Вараам от участие в Евхаристията по 
време на престоя му на Изток като несъмнено оказатество — и то не формано — че 
той не принаежи към Правосавната църква. Вж. Триади в защита на свещенобез
мълвстващите, 3, 1, 5 (Α, 619).

33 Св. Григорий Паама, Православно изповедание на вярата.
34 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 59, 2.
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възкръснаото и обожено Тяо Христово35 като източник на нетварната обо-
жаваща багоат. Участието в Божествената Евхаристията е светотайнстве-
но-екисиоогичният начин на участие в новия начин на съществуване на 
Христос, т. е. в неговата обожена човешка прироа, което позвоява на св. 
Григорий Паама а изтъкува екзистенциано-сотириоогичните аспекти 
на истината за нетварните божествени енергии в еин ясен светотайнстве-
но-екисиоогичен контекст36.

Тайнството на Евхаристията е екисианият начин за участие в ипоста-
зираната обожена човешка прироа на Христос, която е проникната от 
нетварната божествена енергия (чрез която нашата човешка прироа може 
а бъе причастна на Бога, т. е. а участва в божествения живот) и именно 
в тази светотайнствена перспектива се съсреоточава учението за причаст-
ността към нетварните обожаващи енергии37. В този смисъ тайнството на 
Евхаристията е пространство за участие в богопообната ипостазирана чо-
вешка прироа на Христос38 като онтоогичен „топос” на обожението, което 
в антропоогична перспектива означава, че събитието на ичността е „при-
обиване” и „напреване” по багоат в ипостасния начин на съществуване 
на Христос. Дококото в Христос обитава цялата пълнота на божест
вото телесно (срв. Ко. 2, 9), то евхаристийното участие в Неговото Тяо 
е всъщност участие в нетварната багоат и енергия на Христос чрез Духа, 
което превръща Евхаристията в онтоогично пространство за обожението в 
Христос. „Това — пише св. Григорий Паама — е чуо ненаминато: Христос 
се съеинява ори и с човешките ипостаси, като се прониква с всеки вяр-
ващ чрез причастието с Неговото свето Тяо, и ставайки ено тяо с нас, 
и правейки ни храм на цяото Божество”39. Богопообната ипостазирана 
човешка прироа на Христос е неизчерпаемият източник на освещаване и 
багоат, в която се претворяват евхаристийните арове40 — багоат, която 
прави човека причастен на Христос, която освещава, просветява и обожа-
ва41. В тайнството на Евхаристията хябът и виното се претворяват в Тяо 

35 Вж. Μαντζαρίδου, Γεώργιος, Παλαμικά, 192. В този смисъ трябва а се разбират светооте-
ческите изрази да бъдем едно тяло с Христос, да бъдем едно тяло с Логоса (св. Атанасий 
Веики и св. Григорий Нисийски) ии да бъдем едно тяло и кръв с Христос (св. Кири 
Йерусаимски). Вж. пак там.

36 По-поробно вж. Τσελεγγίδης, Δημήτριος, Χάρη καὶ ἐλευτερία κατά τήν πατερική παράδοσητοῦ 
ΙΔ̓  αἰώνα. ΦΘΒ 9, Θεσσαλονίκη, 1987, 124–140.

37 Вж. Майенорф, Йоан, Византийско богосовие, С., 1995, 103.
38 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 56, 3–5. Вж. също Против Акиндин 3, 6, 13 (Г, 170–171).
39 Св. Григорий Паама, Триади 1, 3, 38 (А, 449).
40 Св. Григорий Паама разбира участието в Евхаристията като участие в обожената човеш-

ка прироа на Христос и вярва, че хябът и виното се претворяват в Тяо и Кръв, като а-
руват участието в нетварните енергии, които конституират самата основа на тайнството. 
Вж. За нетварните енергии 36. Именно затова Акинин го обвинява в несторианство.

41 В тази светотайнствена перспектива трябва а се разбира и исихасткият опит на просвет-
ението и вижането на нетварната светина като par excellence евхаристийна христо
фания. „Съзерцаващите тайнствената Трапеза — пише св. Григорий — и стоящия на нея 
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и Кръв Христови, които аруват нетварните божествени енергии на всички, 
участващи в тайнството, и това разичие межу непричастната същност и 
причастните енергии е в центъра на светотайнствената онтоогия на Църк-
вата42 и затова за св. Григорий Паама участието в Евхаристията е всъщ-
ност участие в превъзхоното обожение43. Чрез участието си в тайнството 
на Божествената Евхаристия вярващите участват по багоат в пънотата на 
живота в Христос и по такъв начин Евхаристията става топос и тропос на 
истинското просветение и обожение, т. е. на всяка харизматична проява на 
този живот, защото Светият Дух арува пънотата на нетварната божествена 
багоат в евхаристийното църковно Тяо Христово и тя става остъпна за 
неговите живи ченове. Чрез тайнството на Причастието „нетварната ба-
гоат, която изпъва тяото и кръвта Христови, ейства и ни просветява 
по тайнствен начин, като потвържава нашето осиновение в пъното еи-
нение и съчетаване с божествения живот. Чрез божественото Причастие 
ние ставаме съ-вечни, тъй като вкореняваме нашето тварно съществуване в 
нетварните енергии, които Светият Дух арува чрез евхаристийното тяо на 
Христос”44. Това екзистенциано-онтоогично измерение на Евхаристията 
разкрива нейния ъбок есхатологичен смисъ като есхатоогична среща на 
вярващите с Христос, която въвежа вярващите мистагогично в Неговия бо-
гочовешки начин на съществуване и им арува есхатоогичния ар на оси-
новението и обожението във възкресеното общение и живот на църковното 
Тяо Христово45. В евхаристийния опит на Църквата обаче есхатоогичният 
ар на обожението не се разбира в категориите на някаква „трансценен-
тана” есхатоогия, а се преживява като жива реалност на обожението в 

Хяб на Живота, вижат Самия въипостазиран Логос Божий, Който е стана Път и е 
започна а обитава межу нас; и ако някой направи себе си остоен така, че Той (Хрис-
тос) а започне а обитава в него, той не само ще Го вии, но и ще стане Негов причаст-
ник и ще го има обитаващ в себе си, и ще се изпъни с аруваната от Него божествена 
багоат (…); така и този се уостоява а вии и а се насаи на това, в което по израза 
на апостоа искат а проникнат ангеите и чрез съзерцанието на всичко и чрез причас-
тието, цеият става боговиен”. — Беседа 20, 13. В същия ух св. Никоай Кавасиа пише: 

„Това тайнство (Евхаристията) е светина за онези, които са вече чисти и очистени, за 
онези, които се очистват; тя е учите и изкусност за онези, които се борят против ука-
вия и против страстите”. — За живота в Христа 4, 2 и 15. По-поробно вж. Λουδοβίκου, 
Νικόλαος, πρωτ. Η εὐχαριστιακὴ ὀντολογία. Ἀθήνα, 1992, 64–65.

42 Вж. Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως, 442. Върху този принцип изгража съчи-
нението си За живота в Христа и св. Никоай Кавасиа.

43 Тук може а се вии връзката на св. Григорий Паама с учението на св. Максим Изпове-
ник, св. Симеон Нови Богосов и св. Никоай Кавасиа. Вж. Σωτηροπουλου, Χαραλαμβος, 

„Εὐχαριστία καὶ Θέωσις κατὰ τὸν ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητὴν καὶ τὸν Νικόλαον Καβάσιλαν”, 
Ἐκκλησία 10–16, 1974, 249–251, 281–282, 312, 356–357.

44 Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως, 444.
45 Споре Паама в Евхаристията есхатоогичната пънота на живота в Царството вече се 

осъществява и превкусва още тук и сега, а чрез участието в нея вярващите поучават 
заога на неизказаното общение с Христос в Царството и става насеник на бъещия 
живот. Вж. св. Григорий Паама, Триади 1, 3, 35 (А, 436).
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Христос, към която човекът става причастен чрез багоатта на Духа във 
възкресеното общение и живот на църковното Тяо Христово46.

По своята прироа Църквата е кинонийна и тази нейна кинонийност се 
конституира от органичното (= онтоогичното) еинство на Христос и вяр-
ващите в Евхаристията47, тъй като чрез нея те стават причастници и живи 
ченове на Неговото църковно Тяо, стават ено тяо и еин ух с Него. 
„Христос — пише св. Григорий Паама — става наш брат, защото става при-
яте с нас по тяо и кръв… Той ни прави Свои приятеи, арувайки ни ба-
гоатта на това Негово свето тайнство. Той ни свързва и ни съеинява със 
Себе Си така, както женихът съеинява невестата със себе си, чрез причас-
тието на тази Негова Кръв, ставайки ено Тяо с нас”48. Чрез причастие-
то в Евхаристията се осъществява еинението и взаимното проникване на 
Христос и всеки вярващ и на вярващите помежу им и това не е някакво 
морано еинение, а е реано еинение чрез светотайнствената обожава-
ща багоат и енергия на Христос49, която арува всички харизми (= арове, 
сужения) в Тяото Христово. Се ипостасното съеинение на божествена-
та и човешката прироа Христос има „ена и напъно неразена Ипостас”, 
но в Евхаристията причастниците на Неговото Тяо и Кръв могат а ста-
нат участници в този нов ипостасен начин на съществуване на Христос (т.е. 
а станат христообразни) по изцяо екисиоогичен начин50. Ипостасното 
еинство на вете прирои в Личността на Христос съзава екзистенциа-
но-онтоогичната възможност за автентично еинение, общение и прия-
тество межу Бога и човека51 и в този смисъ св. Григорий Паама вижа в 
тайнството на Евхаристията най-пъното еинение и общение с Христос52, 
което съзава отношения на братство и приятество и юбов с Христос и 
бижните53. Това приава на Евхаристията ъбоко кинонийно измерение и 
в този смисъ участието в нея конституира автентичните межуичностни 
отношения на общение и взаимност межу Христос и ченовете на негово-

46 Вж. Μαντζαρίδου, Γεώργιος, Παλαμικά, 193.
47 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 56, 6. Той прави анаогия с биоогичните връзки межу 

ецата и роитеите и с отношенията в брака, като почертава, че единението и обще
нието с Христос в Евхаристията е много по-ъбоко от тези отношения. По-поробно 
вж. Μαντζαρίδου, Γεώργιος, Παλαμικά, 190.

48 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 56, 6.
49 Вж. пак там.
50 Вж. пак там.
51 Вж. пак там. Той говори за приятелството (φιλία) като ново иаогично отношение меж-

у Бога и човека, установено от Христос. Вж. Беседа 16 (PG 151, 204А). От своя страна св. 
Никоай Кавасиа говори за закона на приятелството (νόμος φιλίας) като посвещение 
и багоарение. Вж. За живота в Христос 6, 27.

52 Споре св. Григорий Паама това еинение превъзхожа и еинението в брака. Вж. Бе
седа 56, 10.

53 Св. Григорий Паама ори говори, че в Евхаристията Христос е стана отец на вярващите, 
защото се е жертва за тях и майка, защото е а своята път и кръв за тях. Вж. Беседа 
56, 11.
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то църковно тяо, като еновременно с това е екзистенциален призив към 
вярващите за взаимно еинство и общение в Христос чрез Светия Дух54. 
Кинонийната прироа на Църквата се конституира от нетварната багоат 
на Светия Дух, която претворява всички връзки в Тяото Христово в ав-
тентични и уникани межуичностни отношения на взаимност и юбов в 
Христос чрез Духа. Тази екисиоогична истина е основен богосовски ар-
гумент на св. Григорий Паама срещу варамитското учение за тварната 
благодат, тъй като „тогава не би мого а съществува ично общение меж-
у Бога и човека, и оттук не би мога а съществува и истинска Църква”55. 
Светотайнственият живот на Църквата е пространството, в което се кон-
ституират нови отношения межу човека и Христос — отношение, което 
преооява (без а унищожава) всички прирони връзки56 и конституира 
кинонийната прироа на живота в Христос. Тази екисиоогична истина 
конституира кинонийния характер на живота в Христос и отнася събитието 
на обожението към събитието на най-ъбоко евхаристийно общение и вза-
имност на вярващите с Христос и помежу им — истина, която ще постави 
печата на кинонийността върху цяото богосовие на повига и обожението. 
В Евхаристията вярващите стават ено тяо с Христос, стават Негови съ
телесници (σύσσωμοι)57 и тази екисиоогична истина конституира от ена 
страна светотайнствената рамка на енергийното общение и перихоресис 
межу Бога и човека, а от руга — приава онтоогичен смисъ на повига 
и обожението както христоогично, така и екисиоогично. По такъв начин 
св. Григорий Паама разгръща цяото богосовие на повига и обожението 
в ена ясна светотайнствено-екисиоогична рамка и контекст и отстоя-
ва истината за светотайнствения характер на нетварната багоат, която 
конституира харизматичното събитие на просветението и обожението в 
Христос58: ококото тайнството на Евхаристията е център и пънота на 
светотайнствения живот на Църквата, то тя е екисианият топос и тропос 
на харизматичното участие в събитието на обожението в Христос като par 

54 Като тайнство на общението и събранието Божествената Евхаристия е „мястото” и „вре-
мето”, в което хябът и чашата се освещават и ава на остойно пристъпващите вярващи 
истинско еинение и отношение с Христос; ава им възможност а управяват начаото 
на съвършения живот, а се обновяват и а се поготвят за приемането на вечните бага. 
Вж. св. Григорий Паама, Десетослов на Христовото законодателство 4 (PG 150, 1093D).

55 Μαντζαρίδου, Γεώργιος, Παλαμικά, 196. Вж. също св. Григорий Паама, Беседа 15 (PG 151, 
188В).

56 „Чрез Неговата (Христовата) багоат — пише св. Григорий Паама — всички сме ено 
в нашата вяра в Него и съзаваме еното тяо на Неговата Църква, имайки Него за еин 
Гава, и ни се ава а пием от еин ух чрез багоатта на Светия Дух, и сме приеи ено 
Кръщение, и ена е наежата във всички нас, и имаме еин Бог (Който е) на всички 
неща и с всички неща и във всички нас”. – Беседа 15 (PG 151, 188В).

57 Вж. св. Григорий Паама, Триади, ІІ, 2, 12 (А, 518); Беседа 20, 13; 56, 3–5. За израза съте
лесници и съкръвници в светоотеческото преание по-поробно вж. Jевтић, Атанасиjе, 
Екисиоогиja св. апостоа Пава, Врњци–Требиње, 2006, 119–127.

58 Споре него просветението и обожението на светиите е по на светотайнствената ба-
гоат. Вж. св. Григорий Паама, Опровержение 5, 75 (Г, 344).
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excellence екисиоогично и кинонийно събитие. Посената це на бого-
човешката икономия на Христос е възглавяването на цяото творение като 
оцърковено Тяо Христово59 и в тази перспектива обожението приобива 
ено същностно еклисиологично измерение и критерий, ококото открива 
онтоогичната истина за новата твар в Христос като негово оцърковено 
тяо. В тази екисиоогична перспектива св. Григорий Паама ще разкрие 
истината за обожението като par excellence еклисиологично събитие, което 
е възможно в пънота в Църквата като общност на обожението (κοινωνία 
τῆς θεώσεως).

Събитието на участието в тайнството на Евхаристията приава евхари-
стиен характер на църковния етос, който се ража от иаогичната есхатоо-
гична среща и взаимност на Христос и вярващите в ара на евхаристийното 
общение и юбов60. Участието в Евхаристията е еклисиалният начин, по 
който Христос чрез ара на Своята обожаваща багоат „виза” и „обитава” 
в ъбината на човешкото съществуване, но това събитие препоага вина-
ги ичното самовастно нравствено-аскетическо усиие (= повиг) и екзис-
тенцианата борба на човека за приобиването на свещения начин на живот, 
аруван му светотайнствено от Христос чрез багоатта на Светия Дух. В 
тази перспектива нравствено-аскетическите усиия за покаяние и повиг не 
са резутат от „автономните” усиия на човека, а се ражат от остойното 
му жеание а споея евхаристийния етос на Църквата и в този смисъ са 
харизматични поове от участието му в светотайнствения живот на цър-
ковното тяо. Затова и исихасткият богосов никога не свързва правило
то на благочестието (което означава в тайнството на Евхаристията а се 
участва достойно61, с вяра в нейния „уховен” смисъ62 и чиста съвест63, с 
изпитване на себе си и покаяние64) с „инивиуаизирането” на евхаристий-
ния църковен етос, а вижа в него начин за кутивирането и запазването 
на този евхаристиен етос, който ража автентичното покаяние като „отва-
ряне” към и „преаване” на Бога (който преобразява човека от недостоен в 
59 Вж. св. Григорий Паама, Триади 2, 3, 39 (А, 563); Беседа 2 (PG 151, 284А). По-поробно 

вж. Λουδοβίκος, Νικόλαος, πρωτ. ᾿Η κλειστή πνευματικότητα…, 241 и с.
60 Евхаристията е проява на евхаристийната юбов на Христос към нас, като нейното на-

чао е подобието, а нейният връх — в единението. Вж. св. Григорий Паама, Беседа 56, 
6–7.

61 Св. Григорий Паама почертава, че вярващият трябва а изпитва себе си преи а прис-
тъпи към приемането на св. Причастие и че не трябва а се причастява недостойно без да 
различава Тялото Господне (срв. 1Кор. 11, 29); вж. Беседа 56, 3–4. Разбира се, това изис-
кване за себеизпитване и за достойно пристъпване към св. Причастие няма нищо общо 
с пиетисткия мораизъм, който е почини участието в Евхаристията на чисто „иниви-
уани” (морани ии психоогически) критерии, чужи на автентичния църковен етос.

62 По този пово св. Григорий Паама пише: „Защото осветеният Хяб приича на копри-
ната, която скрива Божеството… ако обръщаш внимание само на неговия външен ви, 
няма а ти бъе от поза; но ако познаеш неговия ух и гледаш (ὁρᾷς) Хяба духовно 
(πνευματικῶς), причастявайки се с него, ще приемеш живота”. – Беседа 5.

63 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 56, 7; срв. Беседа 31, 15.
64 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 60, 5–6.
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остоен)65. В рамките на този евхаристиен етос постоянното причастяване 
с евхаристийните арове не се преживява като „механично” освещаване на 
вярващите, а изисква ичното екзистенциано-нравствено усиие на чове-
ка а отнесе цяото си битие към Бога и а го направи топос на въпъща-
ването на този евхаристиен етос, т. е. а го преобрази харизматично в еин 
евхаристиен (= екисиаен) начин на съществуване66. Споре исихасткия 
учите правилото на благочестието се изгража върху принципа за по
стоянното причастяване на вярващите с Тяото и Кръвта Христови: „През 
този ен (неея) — пише исихасткият учите — постоянствай в Божия 
храм и пребивавай на събранията в него. Причастявай се със Светото Тяо 
и Кръвта Христови с чиста вяра и с неосъна съвест; управявай начаото 
на съвършения живот, обновявай себе си и се поготвяй за приемането на 
вечните бага”67, което обаче винаги се преживява като призив за въпъ-
щаването на този евхаристиен начин на съществуване в пространството на 
ичния живот, призив за постоянното запазване (вж. Рим. 12,2) на ара на 
живота в Христос68 — истина, която приава на повига ъбок светотайн-
ствен и екисиоогичен смисъ. По такъв начин всички нравствено-екзис-
тенциани усиия на човека а се повизава и а живее живота в Христос 
поучават ъбок еклисиологичен смисъ, тъй като повигът ии живеенето 
в Църквата имат за свой посеен телос участието в тайнството на Евха-
ристията69 ии, казано с руги уми, съживеенето с Христос в светотайн-
ствено-аскетическата синергия на свобоата и багоатта.

2. Принципът за синтеза на светотайнствения 
и повижническия живот

Исихасткият богосовски етос се ража от светотайнствено-аскети-
ческата синергия в живота на Църквата и този принцип за единство и 
синтез70 конституира органичната връзка на тайнствата и повига71 и 

65 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 5.
66 Разбира се, св. Григорий Паама не изпозва тези изрази, но ясно говори за органичното 

свързване на живота на вярващите със светотайнствения живот на Тяото Христово. Вж. 
Беседа 56, 16; вж. също св. Максим Изповеник, Глави за богословието и домостроител
ството І, 67 (PG 90, 1108В).

67 Св. Григорий Паама, Десетослов на Христовото законодателство 4 (PG 150, 1093D). 
Като архиепископ на Соун св. Григорий Паама често в своите бесеи увещава вярва-
щите а присъстват на неените итургични събрания и а се причестяват без разика 
и неосъитено с Тяото и Кръвта Христови. Вж. Беседа 16, 16; 17; 22; 8, 8; 38, 10.

68 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 56, 14; срв. св. Никоай Кавасиа, За живота в Христа 
4, 2; 6, 56.

69 „Причестявайки се с кръвта на Христовия завет — пише св. Григорий Паама — не тряб-
ва с делата (διὰ τῶν ἔργων) а направим този завет непостоянен (ἀβέβαιον)”. – Беседа 56, 
9.

70 Ставрос Ягазогу почертава, че цяата мисъ на св. Григорий Паама има синтетичен 
характер. Вж. Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως, 425.

71 В своите Триади св. Григорий Паама цитира еин текст на Дионисий Ареопагит от За 
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е сигурна еклисиологична препоставка и критерий за автентичността на 
живота в Христос72. В перспективата на тази светотайнствено-аскетическа 
синергия тайнствата и повигът, обожаващата багоат и екзистенциано-
нравственото усиие за нейното ично приемане и „активиране” от страна 
на вярващия са ва аспекта на ено еинно в своята „онтоогия” багоатно 
събитие на живота в Христос, който се живее харизматично в църковното 
Тяо Христово. Именно затова св. Григорий Паама обосновава своето бого-
совие на повига в контекста на светотайнствената онтоогия на Църквата 
(като сева принципа, че всички сужби поучават своето съвършенство в 
Литургията)73 и вижа в отените степени на уховния живот — очистване, 
просветение и обожение — харизматични поове на същия този живот в 
Христос, аруван на човека по светотайнствен начин в тяото на Църквата74 
и „актуаизиран” свобоно и ично в живота на всеки вярващ. В перспек-
тивата на тази светотайнствено-аскетическа синергия св. Григорий Паама 
утвържава еклисиологичните критерии на исихасткия аскетичен и мисти-
чен опит, от ена страна, и ъбокия сотириологичен смисъ на учението за 
нетварния характер на багоатта, което не позвоява „автономизирането” 
и „механизирането” на повига и обожението.

Принципът на светотайнствено-аскетическата синергия в паамитско-
то богосовие на повига не може а бъе разбран, ако не се вземе пре-
ви поемичният контекст, в който веикият исихаст отстоява ъбокия 

църковната йерархия, който показва траиционното за преанието отношение на ор-
ганичен синтез на светотайнствения и повижническия живот. Вж. Триади, 2, 1, 44 (А, 
505). Важно е а се почертае, че в сучая той поемизира с Вараам и привежа аргу-
менти, чрез които обяснява съвършенството като уподобяване на Бога и постигането му 
чрез любящото изпълнение на Божиите заповеди (Вж. Триади 2, 1, 40; 2, 3, 3: „Всъщност, 
когато веикият Дионисий… опрееено казва, че уподобяването на Бога и единението 
с Него се достига само чрез божествените заповеди”; вж. също 2, 3, 72–77; 2, 1, 42–44; 
1, 1, 4), а не чрез фиософско знание и навика на прироното поражание (Св. Григорий 
Паама се стреми а окаже, че богопознанието не се основава върху иаектическия 
сиогизъм на фиософията, а върху опитния мето на светоотеческото богосовие. Вж. 
Триади 2, 1, 40–44. Именно по този пово той привежа и текста от За божествените 
имена (PG 3, 684В) на Дионисий Ареопагит).

72 За траиционното правосавно разбиране на органичната връзка на Литургията и по-
вига по-поробно вж. Раовић, Амфиохиjе, Литургия и повижничество // Църква, 
Правосавие, Евхаристия (Кратка антоогия на съвременното сръбско богосовие), ч. І, 
С., 1999, 169–192.

73 Тук обаче не става ума за някакъв приоритет на аскетическия път на еинение с Бога 
пре светотайнственото участие в божествения живот, тъй като те са ва аспекта на ено 
цяостно в своята онтоогия събитие на обожението. В сучая повигът на юбящото 
спазване на Божиите заповеи има функцията на богосовско оказатество в поемика-
та срещу Вараам, окато опитът от светотайнствения живот остава винаги нещо скрито, 
тайнствено и неизсеимо. Вж. св. Григорий Паама, Против Варлаам ІІ, 19 (А, 271).

74 Очистването и просветението се осъществява чрез ействието на нетварната божест-
вена багоат, която чрез Светия Дух пребивава в психосоматичното съществуване на 
всеки кръстен, освобожава го от всеки грях и е начао на неговия нов живот. Вж. св. 
Григорий Паама, Беседа 54, 15. Вж. също св. Никоай Кавасиа, За живота в Христос 
1, 20 и особено Слово 2.
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екзистенциаен смисъ на обожението като основна истина на правосавна-
та христоогия, сотириоогия, антропоогия и екисиоогия. Св. Григорий 
Паама обосновава истината за светотайнствено-аскетическата синергия 
на повига и багоатта в контекста на поемиката си срещу Вараам и не-
говото учение за багоатта и обожението и по умите на Ставрос Ягазо-
гу „всичко, което той е написа за повига, просветението и обожението 
не е имао за це просто защитата на многовековната исихастка траиция 
на Изток, а преи всичко защитата на правосавната вяра, която Вараам 
постави по съмнение с възгеите си”75. Като сева принципите на ена 
почертано антропоцентрична уховност, каабрийският монах отстоя-
ва позицията, че знанието на езическата мърост е усовие за човешкото 
усъвършенстване76, и въз основа на това съзава ена аретоогична теория, 
споре която обожението не е благодатен дар, а резутат от естественото 
поражание, способност и постижение на човека в усиието му а остиг-
не морано съвършенство. Като отхвъря раикано учението за нетвар-
ната багоат и опита от багоатното обожение, каабрийският фиософ 
свежа уховността о моралното „поражаване” (imitatio) на Христос ии 
само о добродетелния навик (habitus), приобит чрез човешкия повиг с 
евентуаната помощ от Бога посреством аруването на някаква сътворе-
на багоат77. Вараам затваря багоатта и обоженито в „еин античен тип 
аретоогия” и разбира божествената багоат „просто като природен навик 
на всяка разумна прироа, който се активира изкючитено чрез поража-
нието. По този начин приобиването на оброетеите е и самото усъвър-
шенстване ии обожение”78. По вияние на патонизма Вараам вижа в 
аскезата начин за умъртвяването на страстната част на ушата и остигане-
то о пъно безстрастие (ἀπάθεια) и безчувственост, воещо о истинско 
съзерцание — което е тъжествено с пъното съвършенство — и в същ-
ността си е проява на еин характерен антропоогически минимаизъм. 
Исихасткото богосовие на повига и обожението трябва а се разбира в 
контекста на паамитската поемиката срещу пъното автономизиране на 
повига (който свежа уховността о оброетения навик и прироно-
то поражание на Христос) и срещу учението на Вараам за тварния ха-
рактер на багоатта (което всъщност отчужава повига и обожението от 
светотайнствения живот на Църквата), опрееено от св. Григорий Паама 
като „хула срещу Светия Дух” и като месалианство. Тази богосовска по-

75 Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως, 429. За Вараам богосовието се изчерпвао с 
рационания апофатизъм и със спекуативната анаогия, пораи което отхвъря всич-
ки тварни „симвои” (т. е. акциенциите на тварната багоат), които са постижими за 
сетивата ии за разума. Вж. св. Григорий Паама, Триади 2, 3, 50 (Α 582).

76 Вж. св. Григорий Паама, Триади 1, 1, 4; 2, 1, 34; 2, 3, 75 (А, 363–364, 495, 607–608).
77 Вж. Jевтић, Атанасије, Литургиjа и уховност // Jевтић, Атанасије, Духовност право-

сава, Београ, 1990, 104.
78 Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως, 431. Споре Вараам съвършеният човек е този, 

който съчетава в еинство заповеите на Свещеното Писание и фиософското знание, 
тъй като вете имат ена и съща це. Вж. св. Григорий Паама, Триади 2, 1, 5 (А, 469).
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зиция намира своето екисиоогично потвържение в Светогорския томос 
(2): „Онзи, който казва, че съвършеното съеинение с Бога става (τελεισθε = 
извършва се) без боготворящата (της θεοποιου = обожаващата) багоат на 
Светия Дух, а само чрез поражаване и отношение (τη μιμησει τε και σχεσει), 
пообно на онези, които имат еин и същ нрав (τους ομοηθεις) и се обичат 
взаимно, и онзи, който смята боготворящата Божия багоат за навик (εξιν, 
ат. habitus) на разумната прироа, приобит само чрез поражание (δια μι-
μησεως, ат. imitatio), а не смята (тази багоат) за свръхестествено и неизка-
зано сияние (т. е. светина) и за божествена енергия, която невиимо вижат 
и неразбираемо разбират онези, които биват уостоени с нея — такъв нека 
знае, че без а знае е изпана в забуата на месаианите”79. Опрееянето 
на варамитското разбиране за уховността като месалианско има преви 

„автономизирането” на повига и обожението от светотайнствения баго-
атен живот на Църквата и раиканото отчужаване на антропоогията и 
аскетиката от екисиоогията. Затова и опрееението месалианско трябва 
а бъе херменевтичният кюч за изсеването на паамитското разбиране 
за светотайнствено-аскетическата синергия на повига и багоатта, която 
конституира автентичния църковен етос и еновременно с това е противо
отрова срещу моерните и постмоерните форми на криптомесаианство, 
които отчужават (и често пъти „механизират”) повига и обожението от 
евхаристийния етос на Църквата.

Основната це на св. Григорий Паама в поемиката му срещу Вараам 
е а утвъри богосовски причастността ии общението с нетварната 
Божия багоат като препоставка и рамка на свещения начин на живот80, 
което му позвоява а постави актуаните въпроси за богопознанието, за 
добродетелта и обожението в еин изцяо бибейски и светоотечески кон-
текст, с което по умите на Ставрос Ягазогу „се връща към еинния и син-
тетичен възге за отношението межу тайнствата и повига”81. В борбата си 
срещу Вараам св. Григорий Паама защитава опита от органичния синтез 
и перихоресис (взаимопроникване) на светотайнствения и повижническия 
еемент на живота в Христос, тъй като споре него основна це на ухов-
ния живот е усвояването, запазването и пъното участие в несътворени-
те енергии, които вярващите приемат по светотайнствен начин в тяото на 
Църквата82 и чрез екзистенцианото усиие на повига ги „актуаизират” 
самовастно в пространството на ичното си съществуване. Принципът за 
органичния синтез на светотайнствения и повижническия живот се по-
твържава от факта, че ичният опит на исихаста никога не се миси като 
нещо автономно, а открива своята пънота в итургичния църковен живот 
и етос и винаги има за це по-ъбокото интегриране на човека в харизма-
тичната пънота на живота в Христос, проявена в евхаристийната общност 

79 Светогорски томос, 2 (Συγγράμματα), т. 2, 570.
80 Вж. св. Григорий Паама, Триади 2, 1, 34.
81 Γιαγκάζογλου, Σταύρος, Κοινωνία θεώσεως, 437.
82 Вж. св. Григорий Паама, Беседа 54, 15.
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на Църквата, и именно това прави повига par excellence еклисиологично 
събитие83.

В най-ъбоката си структура богосовието на св. Григорий Паама пре-
поага органичната връзка на повига със светотайнствения живот като 
пространство за участие в нетварната божествена багоат (което за свето-
отеческото богосовие е немисимо, освен като светотайнствено събитие)84 
и в този смисъ органичната връзка на тайнствата с цяостната практика 
на повига е основен принцип на исихасткото богосовие. В перспективата 
на светотайнствено-аскетическата синергия богосовието на повига и обо-
жението не може а бъе мисено извън органичната му връзка със свето-
тайнствената онтоогия на Църквата и именно в този синтез на тайнствата и 
повига се съържа еклисиологичният критерий на принципа за синергията 
межу багоатта и свобоата — принцип, който има жизнено значение за 
исихасткото богосовие на повига85. Споре св. Григорий Паама свето-
тайнствената онтоогия на Църквата е пространството за „въпъщаването” 
на богочовешката икономия на Христос в живота на вярващите — които 
са ченове и съ-теесници на Неговото църковно Тяо, но приемането на 
нетварната божествена багоат в църковните тайнства не е „механичен” 
процес, нито става по сиата на някаква „необхоимост”, а изисква ично-
то екзистенциано-нравствено (= аскетическо) усиие за „актуаизирането” 
на багоатния ар в пространството на ичното съществуване и именно 
това приава на повига еклисиологичен смисъ86. В тази светотайнстве-
но-аскетическа синергия повигът е винаги еклисиално събитие, което е 
по на онтоогичния перихоресис и синергия на нетварната божествена 
багоат с човешката свобоа87, но ококото тази багоат се арува на 
човека винаги по светотайнствен начин в църковното Тяо Христово, то 
всички харизматични поове на живота в Христос са par excellence хрис
тологични и еклисиологични прояви, които приават на всички „еементи” 
на аскетическата практика екисиоогична функционаност. В тази еки-
сиоогична перспектива повигът — който обхваща спазването на запове-
ите и практикуването на оброетеите — не е самоцел и не може а бъе 
мисен „автономизирано” ии „извън” светотайнствения живот на църков-
ното Тяо Христово, защото именно той е екисианото пространство на 
онтоогичния перихоресис и синергия с нетварната багоат на Светия Дух, 

83 Св. Григорий Паама поставя знак на равенство межу сужбата, итургичното събра-
ние и Евхаристията като неразени и неотеими моменти на ено и също тайнство. 
Вж. неговото Православно изповедание на вярата.

84 Вж. Jевтић, Атанасије, Литургиjа и уховност, 104–105.
85 Тази тема е изсевана поробно от Д. Цеенгиис: Τσελεγγίδης, Δημήτριος, Χάρη καὶ 

ἐλευτερία κατά τήν πατερική παράδοσητοῦ ΙΔ̓  αἰώνα. ΦΘΒ 9, Θεσσαλονίκη, 1987.
86 Пример за това е покаянието, което е връщане към Христос и обновяване на багоатта, 

поучена при Кръщението. Вж. св. Григорий Паама, Природни глави 55 (PG 150, 1160D–
1161А); Беседа 31 (PG 151, 389D–392А).

87 Вж. Τσελεγγίδη, Δημήτριος, Ορθόδοξη θεολογία καὶ ζωή (Μελέτες Συστηματικῆς Θεολογίας). 
Θεσσ., 2005, 69–105.
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която прави възможно истинското обожение88. По такъв начин паамитско-
то богосовие ни разкрива как светотайнствената онтоогия става екиси-
оогичния критерий за правиното разбиране на принципа за синергията 
межу Божията багоат и човешката свобоа89 като автентичен израз на 
асиметричната христоогия90: светотайнствената багоат се ава като дар, 
а човекът самовастно и ействено приема а участва в този ар. Животът в 
Църквата е винаги екзистенциано-нравствено усиие и повиг за харизма-
тичното напреване и израстване на човека в новия начин на съществуване 
на Христос, но този живот е винаги харизматичен по от онтоогичния пе-
рихоресис и синергия с нетварната божествена багоат във възкресеното 
общение и живот на църковното Тяо Христово. В тази перспектива всич-
ки етапи на напреването и възрастването в уховния живот — очистване, 
просветление и обожение — са израз и проява на цяостното онтоогично 
събитие на „засаждане” и участие в светотайнствения живот на църковното 
тяо; те са инамичен процес на багоатен повиг чрез пазенето на богопо
учителните заповеи и приобиването на богоподобните оброетеи със 
съдействието на Духа. Това означава, че отените „еементи” на повига не 
са „автономни” постижения на човека, а начини и пътища за харизматично 
напреване в светотайнствено арувания еклисиален начин на съществу-
ване и са опитно потвържение на принципа за светотайнствено-аскетиче-
ската синергия на повига и багоатта в тяото на Църквата.
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Осврт на „синергију“ Светих тајни и повига у 
богосовској миси Светог Григорија Пааме

Премет истраживања jе органска синтеза светотаjинског и повижни-
чког живота као темеан екисиоошки принцип у теоогији Светог 

Григориjа Пааме. Аутор настоjи а теоошко учење Светог Григориjа Па-
аме увек претпостава принцип светотајинско-аскетске синергије коjи аjе 
животу у Христу уоко екисиоошки смисао и егзистенцијано-сотири-
оошку перспективу. По њему темени принцип Паамитске теоогиjе је 
а светотаjинска онтоогиjа црквеног етоса има своjи „ороси“ у Свете таj-
не Крштења и Божанске Евхаристиjе коjе сaрже и „вазгавуjу“ цеокупну 
икономиjу спасења. Укоико jе светотаjински живот топос и тропос учест-
вовања човек у теу Цркве, оносно у животу у Христу он jе онтоошки 
теме и екисиоошки оквир сваког нaравствено-аскетског (= егзистен-
цијаног) напора човека у напреовању и узрастању у арованом животу 
у Христу. Аутор настоjи а у паамитској теоогиjи не може се говорити о 
некој „аутономизацији“ повижничког живота, и стога се он може схватити 
јеино као наравствено-егзистенцијани напор у активизирању нестворене 
агоати која се арује човеку кроз Свете тајне, то јест на потпуно екиси-
ајани начин, у црквеном Теу Христовом. Основни закучак у стуије је 
а принцип органске синтезе и „синергије“ светотајнског и повижничког 
живота остаје својеврсни херменеутички куч и екисијани критеријум 
осмишавања цеокупног уховног насеђа паамитске теоогије.

Key words: паамитска теоогиjа, светотаjнска онтоогиjа, нестворена 
агоат, синергиjа, врина, моитва, оожење.
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