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НЕДЕЛЯ НА РАЗСЛАБЕНИЯ —  ЧЕТВЪРТА СЛЕД ПАСХА
В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Искам да насоча вниманието ви към три особености на днеш-
ното евангелско четиво. Първо: колко страшно е да чуеш, че 
този човек 38 години е бил в крайна, изключителна нужда, 

с разбито от болестта тяло, сломен, и че не се е намерило нито 
един човек, който би му помогнал… И това, което се е случило 
с този човек, в този момент се случва с милиони други: защото 
ние сме със студени сърца, защото не ни е до това, че другите 
гладуват, страдат от болести, намират се в душевно отчаяние, 
търсят и не могат да намерят своят път в живота, в края на кра-
ищата, да намерят Живия Бог —  защото ние сме толкова студе-
ни, милиони хора остават на тъмно и студено, в самота и ужас.
Втората особеност на Евангелието днес е именно тази: кой от 
нас може да каже, че когато той искал нещо, мечтал е за нещо, 
търсил е нещо и е стоял редом до друг човек, който е бил в съ-

щата нужда, но по-дълго, в същата нужда, но по-голяма, —  кой 
от нас е пожертвал себе си, отстъпил е встрани и е казал: ти иди 
първи, ти бъди първата, аз ще почакам… В отговор на такова 
действие, Господ би могъл да даде на такъв човек (на всеки от 
нас, ако само ние бихме съумели да го направим) такъв душевен 
мир, такава светлина, която би направила излишно, ненужно, 
нещото, към което така отчаяно се стремим.
Накрая, Христос казва на този човек: Гледай, пази се, не съ-
грешавай повече, в противен случай ще бъде още по-лошо от 
това, което си преживял… Грехът, разбира се, се изразява с 
думи, мисли, действия, израз на волята; но в сърцевината си, 
грехът —  това е отделяне от Бога, защото Бог се явява като ключ 
за нашата пълнота, цялостност. Ако се отделим от Него, тогава 
ние губим самата възможност да бъдем цялостни. И ние се от-
деляме всеки път, когато ние не постъпваме по отношение на 
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Подир това имаше иудейски празник, и възлезе 
Иисус в Иерусалим. А в Иерусалим, при Овчи 
порти, се намира къпалня, по еврейски наричана 

Витезда1, която има пет притвора; в тях лежеше го-
лямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, кои-
то очакваха да се раздвижи водата, защото Ангел 
Господен от време на време слизаше в къпалнята 
и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след 
раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато 
болест и да бе налегнат. 
Там имаше един човек, болен от трийсет и осем го-
дини. Иисус, като го видя да лежи и като узна, че 
боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оз-
дравееш? Болният му отговори: да, господине; но си 
нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога 
се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг сли-
за преди мене.
Иисус му казва: стани, вземи одъра си и ходи. И той 
веднага оздравя, взе си одъра и ходеше.
А тоя ден беше събота. Поради това иудеите думаха 
на изцерения: събота е; не бива да си дигаш одъра. 
Той им отговори: Който ме изцери, Той ми рече: вземи 
одъра си и ходи. Попитаха го: кой е Човекът, Който 
ти рече: вземи одъра си и ходи? Но изцереният не 
знаеше, кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради 
тълпата, що беше на онова място.
След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, 
ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети 
нещо по-лошо. Човекът отиде, та обади на иудеите, 
че Иисус е, Който го изцери.  

(Иоан 5:1–15)
1 Дом на милосърдие

ТРОПАР НА ПАСХА ГОСПОДНЯ 
Христос възкръсна от мъртвите, 
със смъртта си смъртта победи 

и на тия, които са в гробовете, дарува живот! 

Благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог!
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СВЕТИТЕЛ СТЕФАН ПЕРМСКИ
(КОГАТО СВЕТциТЕ БиЛи ДЕцА)

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР



www.svetiilia.bg

Свети Симон бил роден в Кана Галилейска и бил познат на 
Господа и на Неговата Пречиста Майка, тъй като град Кана 
се намирал недалеч от Назарет.

Когато Симон празнувал сватбеното си тържество, той поканил 
на тази сватба и Господ с Неговите ученици и Пречистата Му 
майка. Но тъй като виното за гостите не достигнало, Господ пре-
върнал вода във вино. Поразен от това чудо, младоженецът по-
вярвал в Господ Иисус Христос като в истинен Бог и напускайки 
сватбеното тържество и дома си, с усърдие последвал Господа. 
Затова и бил наречен Зилот, или ревнител.
Има предположение, че Симон Зилот до призоваването си за 
апостол е бил член на сектата на зилотите —  ревнители на оте-
ческата вяра, обръщащи особено внимание на спазването на 
обредните изисквания на Мойсеевия закон, защото се разпалил 
от толкова голяма ревност, че заради любовта си към Христа 
оставил своята годеница и всичките си пристрастия, сгодявай-

ки душата си за Небесния Жених. Затова Симон бил причислен 
към сонма на Христовите ученици и към лика на светите двана-
десет апостоли.
Когато на Петдесетница Светият Дух слязъл върху апостолите 
във вид на огнени езици, те получили дара на езиците, така че 
можели да проповядват Евангелието на всички народи и Си-
мон, заедно с останалите единадесет апостоли, се сподобил да 
получи Светия Дух. Като получил Светия Дух, той тръгнал с 
проповед за Христа през различни страни. Минал през Египет, 
Мавритания, Либия, Нумидия, Кириния и Абхазия. Бил е също 
и в Британия. Той просветил с Христовата вяра много езични-
ци, непознаващи Христа, за което и бил разпънат от неверни-
ците и завършил живота си с мъчение, подобно на кръстното 
мъчение, на което бил подложен Иисус Христос.

© Жития на светиите, преведени на български език  
от църковно-славянския текст на Чети-минеите  

(„Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски

другия човек така, като би постъпил Спасителят Христос. Той 
ни показа, какво означава да си истински човек —  цялостен, но-
сещ в себе си Божествен мир и Божествена слава. Той ни показа 
пътя; Той ни предупреди, че това, което не сме направили на 
когото и да е от нашите ближни, не сме го направили и на Него; 
и обратното, ако сме направили нещо за ближния си, ние сме го 
направили на Него, защото, когато нещо добро е направено за 
любим човек, то любимия никога няма да го забрави.

Нека помислим върху това, което днес четохме, в тези нотки на 
разбирането, които аз се опитах да доведа до вашето съзнание. 
Ето, доведете ги до съзнанието си, доведете ги до сърцето си, да 
волята си, и нека всичко това да разцъфти в живи, творчески 
актове. амин.

Автор: Митрополит Антоний Сурожски, 28. Април 1991 г.
Превод: Димитър Петров

Източник: www.mitropolitanthony.blogspot.bg
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Този, прочее, блажен и преподобен наш 
отец Методий, архиепископ на Горна 
Морава1, е брат на преподобния Кирил 

Философ, първия учител на славянски кни-
ги, който е родом солунянин.
Този Методий бе със своя брат при сараци-
ните и хазарите, учейки ги с него на право-
славната вяра. Като преминаха през всички 
преждеспоменати земи и обучиха ученици в 
Морава, и ги взеха, те отидоха в Рим. А рим-
ляните нарекоха делото на двамата свято и 
апостолско; и ръкоположиха славянските 
ученици за презвитери. Блаженият Кирил 
пък почина съвсем скоро.
Адриан, римският папа, ръкоположи и бла-
жения Методий за архиепископ на престола 
на апостол Андроник в Панонската област. 
Там, докато поучаваше, той претърпя мно-
го напасти и пакости от франкските епископи и презвитери, 
противопоставящи се на правата вяра според пустословието на 

Григорий Диалог2.
Докато пребиваваше в Моравската земя, 
[Методий] преведе всичките 60 книги на 
Стария и Новия завет от гръцки на славян-
ски в третия индикт на 6-хилядната триста 
четиристотин и трета година3 при княз Све-
тополк; гръцки цар беше Василий4, а на бъл-
гарите —  от Бога [дадения] княз Борис, крал 
на немските хора —  [Людовик]5.
И той, като научи своите ученици на права-
та вяра, и като предрече за своята смърт три 
дни по-рано, почина в Господа с мир. А [тя-
лото му] лежи във Великата моравска църк-
ва от лявата страна, в стената зад олтара на 
света Богородица6. Предал душа в ръцете на 
Бога, той прие царството небесно. С молит-
вите им7, Христе, спаси душата [ни].

Превод по изданието на Й. Иванов, препечатан от 
Стара българска литература 4, 78, 521–523

Източник: www.macedonia.kroraina.com/
*  Вероятно това е най-ранният опит да се напише славянски проложен текст, който 

да се чете по време на богослужение. Някои изследователи са на мнение, че Про-
ложното житие е създадено още в Моравия, преди разпръсването на Кирило-Ме-
тодиевите ученици.

1.  Горна Морава, вероятно отговаря на областта Panonia secunda.
2.  Има се предвид папа Григорий Велики (590–604), наречен още Диалог или Дво-

еслов по наслова на най-известната си творба. Защитава първенстващата роля на 
римския първопрестолник в християнския свят, заради което влиза в конфликт с 
византийската църква. Срещу неговите възгледи се обявяват богословите, свърза-

ни с патриарх Фотий. От друга страна на папа Григорий Велики принадлежи текстът 
на т.нар. Преждеосвещена литургия, която и до днес се отслужва в сряда и петък на 
Великия пост.

3.  В преписите има грешка —  вместо 90 стои 400.
4.  Василий Македонянин.
5.  В текста се чете „крал немечким людем“, което е късен опит да се осмисли неясното 

място, тъй като името на крал Людовик е преосмислено като „люди“.
6.  Местоположението на споменатата Велика моравска църква не е уточнено.
7.  От множественото число се вижда, че творбата е предназначена за обща прослава 

на Първоучителите.
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6. Православните твърдят,  
че са богоизбрани,  
а всички други ще горят в ада
Ние наистина вярваме, че сме Едната Свята, Съборна и Апос-
толска Църква (това казваме и в символа на вярата) —  Тяло 
Христово —  Църквата, която Сам Господ Иисус Христос съз-
даде и в която е Светият Дух. Ние вярваме, че право славим 
и служим на Бога. Ние вярваме, че тъкмо православието 
носи спасителната истина за човешкия род. И заради всичко 
това, то е осъзнало отговорността да се моли за целия свят, 
за всички хора, които до един са Божии чеда. Ние вярваме, че 
сме солта на земята, която не трябва да изгубва сила (за срав-
нение —  Мат. 5:13). Но ние не можем да предполагаме кой ще 
бъде спасен от Бога. Простичко казано, това си е Негова ра-
бота. Можем да съучастваме в собственото си спасение, но не 
можем да го заслужим. То се случва само по Божията милост. 
Може да се молим и се молим —  за православните и за непра-
вославните —  да пребъдват или да намерят Истината. Вярва-
ме, че Божията любов е за всички хора; че Бог иска всички 
ние да се спасим.

7. Православието е руска пропаганда
В епохата на пост-истината, хибридната война и геополити-
ческото противопоставяне, но най-вече заради проблемната 
ни историческа памет по отношение на Русия (освобожде-
ние и комунизъм), мнозина в нашата страна изпадат в по-
добно странно опростяване на вярата. Е, не всичко, що е пра-
вославно, е руско. Руската православна църква е просто една 
от поместните църкви в Тялото Христово. Вярно, най-много-
бройната —  от близо 250 милиона православни в света повече 
от 100 милиона са руснаци (друг е въпросът колко са дейст-
вително въцърковените). Това обаче са само количествени 
показатели. Всъщност Русия приема християнството повече 
от век по-късно след като България вече е направила това. 
Днес руското православие има своите специфики на отноше-
нието между църква и държава, но последното, което трябва 
да правим, е да се срамуваме, че с руснаците сме братя и сес-
три в Христа Бога. Има и хора, които свързват православието 
някак приоритетно с Гърция. Но в духа на християнството 
национализмът е нещо незначително. Както утвърждава и 
Светото Писание, в Църквата „няма вече юдеин, ни елин…“ 
(гал 3:28). В нея всички сме преди всичко Христови, а сетне —  
българи, руснаци, гърци, танзанийци, всякакви.

8. Православието потиска жените
Съвременният свят, който преживява себе си като „еманци-
пиран“ и „феминизиран“, е почти убеден в горното. Нямаше 
да е така, ако повече хора вникваха в живата реалност на биб-
лейския разказ. От него става ясно, че християнството от-
режда на Жената специално място. Дева Мария става достой-
на по Божията и своята воля да роди Христос. Православната 
църква почита Пресвета Богородица като по-висшестояща 
дори от ангелите в небесната йерархия. Тя измолва от своя 
Син и наш Бог милост и спасение за всички нас. Нещо по-
вече —  когато Христос е заловен и предаден на съд, повечето 
апостоли се разбягват и се скриват, т. е. те Го предават. При 
разпването Му на Кръста край Него остават именно жените. 

Впоследствие отново те първи посещават гроба Му и разби-
рат за Неговото Възкресение. Това са жените-мироносици, а 
една от тях —  св. Мария Магдалена (която е наречена равно-
апостолна), е удостоена да види първа Възкръсналия Господ.
Всеизвестно е, че в реда на светиите са просияли немалко 
жени: св. Петка, св. Неделя, св. Нина (просветителка на цяла 
грузия) и много, много други. В любовта си към човека Бог 
не прави разлика между мъжа и жената. Той ги обича еднак-
во. В светото тайнство Брак те стават една плът.
Вече посочихме евангелския цитат, че в Църквата „няма вече 
юдеин, ни елин…“, но същият завършва така: „…няма мъжки 
пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иису-
са.“ (гал 3:28).

9. Православието е за депресари
Нищо такова. Покаянието не е емоционален срив. Покайните 
сълзи са пречистващ дар, а не страдание. В сърдечното съ-
крушение за греховете неизменно присъства надеждата, че 
Бог ще ни прости абсолютно всичко. Без надежда —  има отча-
яние, което е голям грях.
Унинието няма нищо общо с християнството. Юда предаде 
Христос, осъзна вината си, върна 30-те сребърника, но се 
отчая и се самоуби. Той не поиска прошка. Петър също Го 
предаде, но не изгуби надежда за опрощение и беше опро-
стен. Вместо да посегне на живота си, той отиде и проповядва 
Словото по света. Той стана камъкът, на който Христос съг-
ради Църквата Си. Св. ап. Петър изглежда не е бил депресар. 
Св. Ап. Павел пък казва: „Винаги се радвайте. Непрестанно 
се молете. За всичко благодарете…“ (1 сол. 5:16–18). При-
зовани сме да се радваме и да благодарим винаги и за всич-
ко —  дори когато понасяме скърби, каквито така или иначе са 
ни обещани: „…В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз 
победих света.“ (Йоан 16:33). Тъкмо в победата на Христос 
над света и смъртта е заложена истинската радост. Възкрес-
ната радост, присъща на християнина. Къде тук тогава е от-
чаянието?

10. Православието е отживелица,  
религия на бабичките
Много хора виждат шепнещите стари забрадени жени в хра-
мовете и решават, че православието е някакъв анахронизъм. 
Посланията на Църквата някак не им звучат модерно и адек-
ватно на днешния ден и това ги кара да не я припознават като 
авторитет. В случая обаче се пропуска нещо много важно. 
След като е създадена от Христос, Църквата няма давност, 
а всякога проповядва Неговите думи за вечен живот, които 
са отправени към абсолютно всички без значение от възраст, 
социален статус и т. н. Тя е в света, но не е от света. Нейна 
функция е да проповядва и служи разбираемо и да стига до 
повече хора, използвайки всякакви удачни модерни методи, 
но без да посяга на догматите си. Защото „Един е Господ, една 
е вярата, едно е кръщението“ (Еф. 4:5). Впрочем, постепенно 
повече млади хора намират пътя към храма, включително и 
в България.

Източник: www.pravoslavie.bg
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7 МАЙ   
† 4 Неделя след Пасха —  на Разслабления.  
Св. мчк Акакий. Св. Авив, еп. Некрески. 
Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян. 9:32–42 (с. 25), 
лит. ев. Ин 5:1–15 (Тип. с. 464)

8 МАЙ  
❈ Св. ап. и ев. Йоан Богослов.  
Преп. Арсений Велики (Тип. с. 296, т. 4)

9 МАЙ  
❈ Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор.  
Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски 
чудотворец. Събор на св. Новоселски мъченици 
(Отдание на Неделя на Разслабления) (Тип. 
с. 313, т. 6, за реда вж. Тип. с. 278, т. 3)

10 МАЙ  
❈ Преполовение. Св. ап. Симон Зилот. 
Възстановяване на Българската патри-
аршия (за реда вж. Тип. с. 279, т. 4)

11 МАЙ  
† Св. равноапостолни Методий и Кирил. 
Св. свщмчк Мокий (Тип. с. 308, т. 4)

12 МАЙ  
Св. Епифаний, еп. Кипърски и св. Гер-
ман, патриарх Константинополски. Св. св-
щмчк Ермоген, патриарх Московски

13 МАЙ  
Св. мчца Гликерия девица. Св. мчк Лаодикий

•  д Е т с к и  с в я т  •

СВЕТИТЕЛ СТЕФАН ПЕРМСКИ
(КОГАТО СВЕТциТЕ БиЛи ДЕцА)

Веднъж малкият Стефан се-
дял заедно с майка си и четял 
Псалтира.

— Упражнявай се, упражнявай се, 
синко! —  казал одобрително баща 
му, влизайки в стаята, —  утре ти ще 
прочетеш в църква шестопсалмие-
то.
Тези думи развълнували момчето 
и малкото му сърце забило от ра-
дост. Откога той мечтаеше да чете в 
църква! Но го беше малко страх…
— Няма нищо страшно —  с усмивка 
добавил бащата. —  Ще се справиш!
И Стефан започнал да се готви за 

утрешното му задание. Отначало той прочел цялото шестопсал-
мие сам, после с майка си, а след туй —  пред баща си.
— А сега си представи, че четеш в църква —  казал накрая баща-
та, като поставил сина си пред домашния иконостас. Лягайки 
си да спи, Стефан усърдно се помолил Богу, изпросвайки Не-
говата помощ. Накрая, уверен, че Господ е чул молитвата му, 
той спокойно заспал. И ето, засънувал чуден сън: той е в храма 
и чете шестопсалмието. Горят много свещи и кандила, ухае на 
тамян… А той чете високо, ясно и чувства как някой стои зад 
него и сякаш му подсказва. Това му дава сили и четенето му ста-
ва все по-изразително и мощно, то вече стига Небесата! В този 
момент с него започва да става чудо: той започва да расте, става 
все по-висок и по-висок, докато стига ръста на баща си, дори 
на свещеника, който служи, а след минута извисява ръст и над 
него. Поразен, Стефан извиква и… се събужда.
— Какво става с теб? —  попитала тревожно майка му, събудена 
от силния вик.
— Сънувах, мамо…
— Сънувал си… И какво сънува?
— Сънувах, че стоя в църква и чета шестопсалмието.
— Но какво страшно в това?
— След това, мила мамо, аз изведнъж започнах да раста. Отна-
чало се изравних с татко, след това станах колкото отец Нико-
дим, а след минута вече бях по-голям и от него…
Сънят се оказал пророчески. След години Стефан станал епис-
коп и апостол на миряните, които населявали северозападната 
част на Русия. Благодарение на проповедта на богопросветения 
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БЕЗ ТЪРПЕНИЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАМЕРИ ПОКОЙ

Във всяко изкуство и при всяко знание е необходимо търпе-
ние. И тъй трябва да бъде, защото без него нищо не се из-
вършва, дори съвсем външни дела. И даже някое от тях да 

бъде извършено, нужно е търпение, за да може това, което е било 
извършено да бъде съхранено. И най-просто казано: всяко дело 
преди да се извърши се извършва с търпение и извършеното с 
търпение се съхранява и без него не може да устои и да получи 
своя окончателен завършък. Ако делото е добро, търпението е 
негов подател и хранител; ако ни сполита нещо лошо, търпението 
е подател на покой и великодушие и не допуска изкушаваният да 
бъде потискан от малодушие, което е обричане на геената.

* * *

За търпението е свойствено да умъртвява отчаянието, кое-
то умъртвява душата. То научава душата да се утешава и да не 
унива от множеството скърби и напасти. Като се отклонил от 
него, Иуда, бидейки неопитен в духовната бран, намерил двойна 
смърт. А като усвоил търпението, апостол Петър, бидейки опи-
тен в духовната бран, и в самото падение победил победилия го 
временно дявол. Търпението усъвършенствало блажения Иов и 
първите негови добри дела. Защото ако дори за малко би се от-
клонил от него праведният, то би загубил и всичко придобито 
преди. Но Знаещият неговото търпение допуснал беда за негово 
усъвършенстване и за ползата на мнозина.

Автор: Свещеномъченик Петър Дамаскин | Православие.ру

апостол, езичниците-миряни познали истинския Бог, а Църквата 
заслужено причислила техния апостол към сонма на светците.
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