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Чедо! Прощават ти се греховете (Марк. 2:5),
казва, Христос в днешното свето Евангелие.

Благослови, отче!
Благочестиви християни, вярата е голяма помощ за чове-
ка, защото без нея не е възможно човек да получи Небес-

ното царство, а с нея той може да отиде при Бога като днешния 
разслабен, за когото разказва днешното свето Евангелие.

ТЪЛКУВАНИЕ
Когато Иисус Христос отишъл от Галилея в Капернаум и хо-
рата разбрали, че Той е в една къща, 
те прекратили работата си и отишли 
с голямо желание да Го слушат като 
приказва. А в Капернаум имало един 
болен от много време. Като чули, че 
Христос е дошъл, четирима роднини 
веднага взели болния на един одър и 
го занесли при Него, понеже вярвали 
без никакво съмнение, че Той може да 
го изцери. Но като стигнали и не могли 
да влязат при Христа поради многото 
хора, покачили болния на къщата и го 
спуснали с въжета с одъра при Хрис-
та и Той, като видял голямата им вяра, 
рекъл на болния: „Чедо, прощават 
ти се греховете заради вярата ти“. 
Наистина голяма вяра са имали и бо-
лният, и онези, които го носели. Защо-
то, ако нямаха вяра, и болният нямаше 
да им позволи да го носят по улиците. 
Но понеже имали голяма вяра, затова 
го носели толкова отдалеч и разпо-
крили къщата, та го спуснали при Христа, и затова болният 
оздравял и те се освободили от труда да го носят. Но като му 

простил греховете, му изцерил и тялото, за да покаже, че тяло-
то се е мъчило от греха. Наистина, голямо зло е грехът, защото 
не само погубва душата, но и на тялото донася болест, както и 
на Адам донесе срам и труд, на Каин —  страх и треперене, а на 
днешния разслабен, когото Христос изцелил, като му простил 
греховете —  слабост. А фарисеите си мислели: „Как може човек 
да прощава грехове?“, понеже считали Христа за обикновен чо-
век. Но Той, като Бог, им прочел мисълта и за да им покаже, 
че е Самият Бог, казал, че има власт да прощава греховете, 
което и веднага направил, като наредил на болния и той пред 

всички си взел одъра и си тръгнал. А 
хората се почудили и прославили все-
могъщия Бог, Който опростил грехо-
вете на болния и го изцерил, като му 
казал пред всички да си вземе одъра, 
за да не кажат, че го е изцерил при-
зрачно. О, колко голямо зло е грехът и 
колко злини донася! И на тялото, и на 
душата. И ние, когато тялото ни стра-
да от болест, търсим различни начини 
да го изцерим, а когато душата страда 
от грях, изобщо не се грижим, затова 
Бог често допуска тялото да бъде спо-
летявано от болест или нараняване, за 
да се изцери и очисти душата. Но да не 
мислите, че болестта сполетява тялото 
само поради грях; знайте, че тя идва 
и от преяждане, пиянство, безделие и 
други; идва и за изпитание —  за да види 
Бог дали сме благодарни, както Бог из-
пита праведния Иов с рани, а Иосиф —  
с тъмница. Затова, когато ни споходи 

някоя болест, да не роптаем и да не хулим, а да размислим и 
ако болестта ни е от някой грях, да го изоставим, ако е от пи-
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ЗА РАЗСЛАБЕНИЯ

да прощава грехове, освен един Бог?
Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват 
тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сър-
цата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: про-
щават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи 
си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий 
има власт на земята да прощава грехове (казва на 
разслабения): тебе казвам: стани, вземи си одъра и 
върви у дома си.
Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред 
всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като 
казваха: никога такова нещо не сме виждали. 

(Марк 2:1–12)

След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и 
се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха 
мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се 

поберат; и Той им проповядваше словото. 
И дойдоха при Него с един разслабен, когото носе-
ха четворица, и като не можеха да се приближат до 
Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива 
на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, 
на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, 
Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се гре-
ховете.
Там седяха някои от книжниците и размишляваха в 
сърцата си: какво тъй богохулствува Тоя? Кой може 
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янство и безделие, да не ги вършим вече, а ако е за изпитание, 
пак да не се гневим, а да търпим с благодарност; защото както 
сме приели от Бога толкова блага —  здраве, живот, изобилие и 
други —  така трябва да приемем и болестта, която Бог дава за 
наша полза, според неизследимите Му съдби и предвиждания 
за нашите дела.

ПОУЧЕНИЕ
Възлюбени слушатели, братя, Бог ни наказва като милостив 
баща, за да се поправим, затова трябва да търпим с благодар-
ност всичко, което се случва, и да знаем, че то се случва по 
Негова воля; да не мислим, че Бог е само милостив, но да зна-
ем, че Той е и справедлив. Когато изпаднем в някоя нужда, се 
надяваме, че само щом речем: „Господи, помилуй“, или кажем 
една хладна молитва, Бог веднага ще ни послуша по голямата 
Си милост, но се лъжем; защото Божията справедливост иска 
молитвата ни да бъде отправена с голяма вяра и надежда. За-
това искаме много от Бога, но не получаваме; а трябва, щом ни 
споходи някоя болест или нужда, да възлагаме цялата си на-
дежда на Бога и да Му се молим със смирение и благодарност, 
както направил цар Езекия, когото Бог излекувал и му доба-
вил още петнайсет години живот. Така и ние трябва първо да 
се молим на Бога и едва след това да викаме лекар. Защото без 
Божията помощ не е възможно да се освободим от грях или 
от болест. Затова трябва да имаме любов, смирение, чистота, 
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В ПАМЕТ НА ПРЕПОДОБНИЯ АРКАДИЙ
6 МАРТ

правда, въздържание и добре да спазваме Божиите заповеди, 
за да бъде и Бог наш помощник и милостив към нас; защото 
всички сме болни от грехове, единствено Бог е безгрешен. За-
това сега трябва да оставим безмерното ядене и пиене, което 
повлича към грях, достатъчно слугувахме досега на тялото и 
на страстите, да послугуваме сега през поста и на душата. И 
никой да не казва, че не може да пости поради старост или сла-
бост, а всички да позатруднят тялото си. Защото само онези, 
които отсекат своите зли дела и се покорят на Бога, ще получат 
Небесното царство. В древността много философи са постели 
и не са пиели нищо друго, освен вода, за да овладеят философ-
ската наука, а защо ние не постим, за да придобием Небесното 
царство? Ниневитяните макар да били неверници, се покаяли 
от проповедта на пророк Иона с голям пост, а на нас толкова 
апостоли и свети отци ни проповядват да постим, но ние пак 
ядем и пием без мяра. И не мислим, че ще даваме отговор пред 
Бога за всичките си лоши дела. А най-вече свещениците, които 
не поучават хората, да знаят, че през тази седмица не е раз-
решена употребата на олио и вино, а трябва с всеки изминал 
ден, колкото повече наближава светото Възкресение, толкова 
повече да се трудим с Божията помощ за Небесното царство. 
Нему слава във вечните векове, амин.

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански,  
„Поучително Евангелие“, Славянобългарски манастир 

„Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2007 г.

Свети Аркадий живял на остров Кипър, при царуването на 
Константин Велики.
От ранна възраст се посветил на монашески подвизи и 

пребивавал в тях до времето на Юлиан Отстъпник, при цару-
ването на когото починал.
Той бил наставник на свети Иулиан лекар и Еввул, пострадали 
от Юлиан недълго преди неговата смърт.

Като оплакал мъченическата смърт на своите ученици, свети 
Аркадий погребал честните им тела, а след тях и сам, благода-
рейки на Бога, се преставил от този свят.

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

 („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.
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ВИДЕНИЕ НА СТАРЕЦА ЗА ПРИЕМАЩИТЕ МИЛОСТИНЯ

В тясна постройка живял един доброволен затворник, кой-
то от млади години се отрекъл от всички светски удо-
волствия, като заниманието му било да бъде в разговор 

единствено с Бога и да умъртвява тялото си с пост и всенощ-
ни бдения. За толкова равноангелския си живот Праведни-
кът бил удостоен с откровения свише.
Един ден в манастира дошъл старейшината на града да раз-
даде милостиня на братята, за което имал навик. Той отде-
лил на всеки монах по един сребърник, а на затворника до-
несъл златна монета и като стоял до прозореца на килията 
му, усърдно го молел да не отхвърля толкова малкия дар. 
Старецът употребявал за храна и питие не повече от един 
сухар и чашка вода на ден и въпреки че никога не бил при-
емал злато или сребро, но като се почувствал неудобно от 
молбата на благородния и благодетелен човек, се решил и 
взел златната монета…
През нощта, след като прочел обичайните молитви, заспал. 
Изведнъж му се явило насън видение, че заедно с братя-
та стои на широко поле, обрасло с гъсти и бодливи тръни, 
а един юноша, подобен на Ангел, принуждавал старците да 
пожънат тръните. След което отишъл при него и му казал: 

„Жъни тръните!“. Когато старецът почнал да възразява, 
юношата му извикал гневно: „Нямаш основание да стоиш без 
работа! Нали вчера заедно с братята ти се съгласи и то за 
златна монета, докато всички останали получиха по сребър-
ник. Тъй като взе повече, повече следва да се потрудиш. Тези 
тръни са делата на този, който вчера ти даде милостиня… 
Трябва да се трудиш с пот на лицето“. При тези думи мона-
хът се събудил.
Той размислил за съновидението си и вътрешно се ужасил, 
защото при цялата непроходимост от тръните на своите гре-
хове е длъжен да почиства тръните на чуждите прегрешения.
О, вие, които се изхранвате от милостиня! Осъзнайте своите 
задължения от това видение, с което небесният Съдия удос-
тоил праведния мъж: молете се за греховете на своите благо-
детели! А вие, които давате храна и облекло на страдащите 
от бедност и недъзи, удвоете своята щедрост, защото чрез 
милостиня и вяра се очистват греховете.

Автор: Протойерей Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие“
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ДУШЕПОЛЕЗНИ ПОУЧЕНИЯ

По-добре е да предвиждаш и да мълчиш, отколкото да гово-
риш и сетне да се разкайваш.

… • …
Който си мисли, че има добродетел, той я загубва.

… • …
Не се моли и не върши милостиня така, че да те виждат! Това 
е Христова заповед.

… • …
Мъдър е този, който у всички вижда хубавото, а у себе си 
лошото; глупавият у всички вижда лошото, а себе си счита 
най-достоен.

… • …
Като се събудиш, кажи: „Слава на Тебе, Боже!“ и не си при-

помняй сънищата си.
… • …Когато работиш, казвай си: „Господи, помилуй!“.
… • …В църква не говори, от такава привичка идват скърби.
… • …

Когато се молиш усърдно, внимавай —  ще последват изкуше-
ния.

… • …След изповед и причастие моли Бога да те предпазва да не 
се връщаш към прежните си грехове. Ако искаш да направиш 
нещо, дето не трябва, спомни си, че ще трябва да го изповяд-
ваш и може Бог да не ти го прости, тъкмо защото упорству-
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ПРАВЕДНАТА ОТПЛАТА ЗА ОТСТЪПНИКА ВАДИТЗИС
(ИЗ ЖИТИЕТО НА СВ. 42 МЪЧЕНИЦИ ОТ АМОРИЯ, ЖИВЕЛИ ПРЕЗ Х ВЕК, 

ПРЕЗ ЦАРУВАНЕТО НА ТЕОФИЛ ИКОНОБОРЕЦ —  6 МАРТ)

През царуването на гръцкия цар Теофил агарянският княз 
Амирмумна разбил християнската войска и обсадил пре-
красния и велик град Амория. Но тъй като стените му били 

непристъпни и защитниците му многочис-
лени, а освен това всяка нощ гърците изли-
зали и чрез набези изтребвали голям брой 
измаилтяни, Амирмумна основателно се 
съмнявал дали не е по-добре да отстъпи от 
толкова укрепен град.
Но за нещастие на гърците между царските 
военачалници имало един на име Вадитзис. 
Този окаян човек имал лична злоба срещу 
някои пълководци и намислил да предаде 
града на неприятеля, за да бъдат погубени 
заедно с всички и тези, които ненавижда. 
Като избрал подходящ момент, злодеят 
пуснал към агарянския стан, който князът 
им вече започнал да прибира, стрела със 
закрепено писмо, в което пишел: „Защо си 
тръгвате без всякакъв успех след такива 
кръвопролития от ваша страна? Напад-
нете стената от тази страна, където 
забележите стълб, на който има мраморен 
лъв. Тази част на града защитавам аз и се кълна, че ще ви бъда 
помощник. Вие добре знаете каква награда ще заслужи вашият 
добър приятел“. Стрелата била забелязана и писмото дадено на 
Амирмумна, който, като го прочел, не пропуснал да се възползва 
от съвета на злодея.
В среднощната тишина, когато амореяните най-малко се опася-
вали от неприятели, агаряните обединили силите си и неистово 
нападнали тази част от крепостната стена, където бил Вадитзис. 
Гражданите и войската се затекли да дадат отпор, но злодеят 
обърнал оръжие срещу своите съотечественици и така непри-
ятелят безпрепятствено влязъл в града. Кръвопролитието било 
ужасно, всичко било обърнато на пепел. Християнските вождо-
ве били отведени в плен, а предателят на отечеството Вадитзис, 
като приел вярата на лъжепророка, бил отрупан от Амирмумна 

с богатство и въздигнат в сан на велможа.
Нещастните военачалници стояли седем години в тъмница, 
като се занимавали единствено с богомислие, тъй като откупът 

за тях бил отхвърлен с презрение. Агаря-
ните, пленили телата им, искали да пле-
нят и душите им. Често били изпращани 
велможи и мъдреци да ги склонят на своя 
страна, но напразно. Идвал и Вадитзис, но 
те не искали дори да го погледнат. Накрая 
Амирмумна се ядосал и произнесъл над тях 
смъртна присъда.
Четиридесет и двама праведници пролели 
своята кръв заради вярата си в Христа Спа-
сителя… Но Бог е колкото дълготърпелив, 
толкова и правосъден. Като се учудвал на 
тяхната непоколебимост във вярата и вяр-
ност към своя цар, агарянският княз извед-
нъж повикал при себе си Вадитзис, който 
бил равнодушен наблюдател на тяхната 
смърт и със страховит поглед му казал: „Ти 
не спаси вярата си в Христа, измени и на 
своя цар, затова аз съм уверен, че при подхо-
дящ случай ще изоставиш и вярата в Мо-

хамеда и ще станеш мой предател, затова искам да предотвра-
тя повторно злодейство от тебе“. Той дал знак на изпълнителя 
на присъдата и в един миг главата на изменника била отсечена.
Ужасно е да бъдеш именник на Царя —  небесният Отец! Ужасно 
е също да бъдеш изменник и на царя на отечеството!… Както 
гражданинът, изменил на своя цар, който е образ и подобие 
Божие на земята (точните обяснения могат да се намерят в 
учението за симфонията на духовната и светската власт в 
Кормчия книга —  б. пр.), не може да бъде християнин, така и 
християнинът, който се е отрекъл от вярата в Господа, не може 
да бъде добър гражданин на християнска държава. Защото как-
ва вярност може да се очаква към земния цар от този, който е 
изменил на небесния Цар?

Автор: Протойерей Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие“
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4 МАРТ  
† 2 Неделя на Великия пост –  
Св. Григорий Палама.  
Преп. Герасим Йордански. (Вас. лит.)

5 МАРТ  
Св. мчци Конон и Йоан Българин

6 МАРТ  
Св. 42 мчци в Амория. Преп.Аркадий

7 МАРТ  
Св. свщмчци Василий, Ефрем, Капитон  
и др. епископи Херсонски. (Прежд. лит.)

8 МАРТ  
Преп. Теофилакт, еп. Никомидийски

9 МАРТ  
❈ Св. 40 мчци Севастийски. 
 Св. мчк Исихий Доростолски  
(Прежд. лит.)  
(Вечерта Малко повечерие  
с Богородичен канон и акатист III статия)

10 МАРТ  
Св. мчци Кодрат. Св. мчца Галина (Злат. лит.)

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Храм „Св. прор. Илия“ обявява прием на деца от предучилищна 
и ученическа възраст за Неделно училище. Целта на обучението 
е да даде основни познания на децата за православната вяра.

Занятията се провеждат всяка неделя  
от 12:00 часа в помещението на Енорийския 

дом при храма в рамките на 1 учебен час.

Заниманията са безплатни.
Преподавател: г-жа Татяна Колова, магистър по богословие.
Повече информация за програмата, мястото на провеждане и 
записване в Неделното училище:
•	 на място в храма (от 8:00 до 18:00 ч.)
•	 или на телефона на г-жа Колова: 088 95 75 942 (след 19:00 ч.)

Решила царицата на една страна да 
награди с подаръци учениците за 
техните успехи, а за най-достойния 

от тях приготвила златен венец. Всеки 
от учениците трябвало да разкаже на 
царицата за своите успехи. Първо за-
станало пред нея едно момченце и гордо 
казало:
— От всички ученици в училище аз се 
уча най-добре!
— А аз винаги казвам истината!- казало 
друго.
Един след друг учениците заставали 
пред царицата и разказвали кой в как-
во се е изявил най-ярко. Някой споде-
лил, че пее най-добре, друг —  че никога 

не хитрува и не се кара с приятелите си. 
Най- последно пред царицата застанало 
малко момиченце:
— Нямам големи способности. Старая 
се, но успехите ми не са големи, затова 
не заслужавам награда. Но много бих 
искала да зарадвам болния си татко и да 
утеша тъгуващата си майчица.
Царицата се изправила, приближила се 
към момиченцето, целунала го и му сло-
жила на главицата златния венец.

Преведе от руски език:  
Йоанна Калешева

Източник: сп. „Камбанка“, бр. 2,2014 г.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

НАЙ-ДОСТОЙНАТА
ПРИКАЗКА

ваш, като знаеш, че не е добро, а го вършиш.
… • …

Ако не вярваш на белези и сънища и други подобни, те няма 
да се изпълняват.

… • …С хората, особено тези, които не са от твоя пол, не трябва да 
се отнасяш свободно, за да не служиш за съблазън.

Автор: Св. Серафим (Соболев), 
Архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец


