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това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което 
знаем, защото спасението е от иудеите. Но иде час, 
и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се 
поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска 
такива да бъдат, които Му се покланят. Бог е дух: и 
тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с 
дух и с истина. Казва Му жената: зная, че ще дойде 
Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще 
ни възвести. Иисус й казва: Аз съм, Който говоря с 
тебе. В това време дойдоха учениците Му и се почу-
диха, задето Той се разговаря с жена; ала ни един не 
рече: какво искаш, или какво приказваш с нея? Тогава 
жената остави стомната си и отиде в града и казва 

на човеците: дойдете и 
вижте един човек, който 
ми каза всичко, що съм 
направила: да не би Той 
да е Христос? Тогава 
те излязоха из града и 
идеха към Него. Меж-
ду това учениците Го 
молеха, казвайки: Рави, 
яж! Но Той им рече: 
Аз имам храна да ям, 
която вие не знаете. 
Поради това учениците 
думаха помежду си: 
да не би някой да Му е 
донесъл да яде? Иисус 
им казва: Моята храна 
е да изпълнявам воля-
та на Оногова, Който Ме 
е пратил, и да извърша 
Неговото дело. Не вие 

ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дой-
де? Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледне-
те нивите, че са побелели и узрели за жетва. Вече и 
жетварят получава награда и събира плод за вечен 
живот, за да се радват заедно и сеячът и жетварят. 
Защото в тоя случай права си е думата: един сее, а 
друг жъне. Аз ви проводих да жънете онова, за кое-
то вие не сте се трудили; други се трудиха, а вие 
влязохте в техния труд. И много самаряни от оня 
град повярваха в Него по думите на жената, която 
свидетелствуваше: каза ми всичко, що съм сторила. 
Затова, когато самаряните дойдоха при Него, моли-
ха Го да постои при тях; и Той престоя там два дена. 
И още по-много народ повярва поради словото Му. 
А на жената думаха: ние вярваме не вече поради 
твоето казване; защото сами чухме и знаем, че Този 
наистина е Спасителят на света, Христос. 

(Иоан 4:5–42)

ТРОПАР НА ПАСХА ГОСПОДНЯ
Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи и на тия, 
които са в гробовете, дарува живот!

В онова време Иисус дохожда в самарийския град, 
наричан Сихар, близо до землището, което Иаков 
бе дал на сина си Иосифа. Там беше Иаковови-

ят извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй 
при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една 
жена от Самария да си начерпи вода. Иисус й казва: 
дай Ми да пия. Защото 
учениците Му бяха оти-
шли в града да купят 
храна. Жената сама-
рянка Му казва: как Ти, 
бидейки иудеин, искаш 
да пиеш от мене, която 
съм жена самарянка? 
(Защото иудеите нямат 
сношение със самаряни-
те.) Иисус й отговори и 
рече: да би знаяла дара 
Божий, и кой е Оня, Който 
ти казва: дай Ми да пия, 
ти сама би изпросила от 
Него, и Той би ти дал 
вода жива. Жената Му 
казва: господине, ни по-
черпало имаш, па и кла-
денецът е дълбок: отде 
тогава имаш живата 
вода? Нима Ти си по-го-
лям от отца ни Иакова, който ни даде тоя кладенец, и 
сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му? 
Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, 
пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му 
дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му 
дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот 
вечен. Казва Му жената: господине, дай ми тая вода, 
за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя. 
Иисус й казва: иди повикай мъжа си и дойди тука. 
Отговори жената и рече: нямам мъж. Иисус й казва: 
добре каза, че мъж нямаш; защото петима мъжа си 
имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това пра-
во си каза. Казва Му жената: господине, виждам, че 
Ти си пророк. Нашите бащи се покланяха в тая планина, 
а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва 
да се покланяме. Иисус й казва: жено, повярвай Ми, 
че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в 
Иерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланяте на 
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Този велик Христов мъченик жи-
вял и пострадал по времето на 
римския император Диоклетиан 

(284–305 г.). Още юноша, Георги по-
стъпил на служба в императорската 
войска и едва 20-годишен достигнал 
до чин военен трибун (началник на 
легион). Бил красив, умен и способен 
младеж и императорът го направил и 
член на държавния съвет, без да по-

дозира, че той бил християнин. По това време срещу тях били 
повдигнати люти гонения: залавяли ги, затваряли ги в тъмни-
ца и ги подлагали на страшни мъчения. Понеже младият Ге-
орги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, 
наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раз-
дадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в 
името на Господ Иисус Христос.
Явил се в двореца в Никомидия, столицата на тогавашна Ви-
тиния, и смело защитил християнската вяра. Напразно бил 
съветван и увещаван от императора да се откаже от Христа. 

Много от прекрасните беседи на Иисус Христос са казани 
пред отделни лица. С Никодим Господ говори за ново-
рождението. С апостол Петър —  за вярата като основа 

на Църквата. А със Самарянката —  за Живата вода, т. е. за сло-
вото Божие, за Своето учение. 
Иисус бе седнал да почива пред Якововия кладенец. Учени-
ците бяха отишли до града, за да набавят храна. Якововият 
кладенец съществува и днес в Палестина. Набира се на 3,5 км 
от днешното село Наблус, което е древният град Сихем. На 
няколкостотин метра е селото Аскар —  древното село Сихар, 
намиращо се в Самария на около 30 км северно от Йерусалим. 
Кладенецът е в подножието на планината Гаризим.
Самарянката дошла за вода. Иисус започнал разговор с нея, 
като ѝ поискал вода, за да пие. Тя недоумявала как тъй иудеин 
я заговаря и даже иска от нея вода. Всеизвестна била омразата, 
която иудеите изпитвали към самаряните.
Иисус разговарял с жената за Своето учение, което оприличил 
на жива вода. Постепенно довел разговора до личния живот на 
самарянката и най-после ѝ открил, че Той е очакваният Месия.
Какви изводи можем да направим от беседата на нашия Спа-
сител със самарянката.
1. Иисус Христос иска да се спасят всички хора. За Него няма 
разлика между иудеи и самаряни. Благата вест е за всички на-
роди. Тази жена била самарянка, омразна за евреите. Освен 
това тя била обременена с много грехове. Животът ѝ бил пъ-
лен с трагедии и душевни мъки.
Христос не отхвърлил тази жена. Дори и учениците Му, които 
се били завърнали, се почудили, как така Той разговаря с тази 
жена. Но точно тази презряна и потънала в грехове жена из-
брал Христос, за да ѝ открие велики истини.
2. Иисус поставя Своето спасително дело на първо място. Ко-
гато учениците Му го поканили да се нахрани, Той отговорил: 
„Имам храна да ям, за която вие не знаете“ (Иоан. 4:12).
Всички телесни нужди отстъпили пред възможността да из-
тръгне една грешна душа от лапите на греховете, от мъките и 
скърбите ѝ, и да я върне към чистота и радост, към истина и 
величие.
А колко често ние, които сме вярващи, позволяваме на дреб-
ни неща да ни пречат да вършим онова, което има вечна 
стойност!
Иисус Христос, независимо от време и място, от умора и глад, 
се възползваше от всеки случай, да помогне на нуждаещите се: 
слепи проглеждат, прокажени се очистваха, хроми прохожда-
ха, отчаяни биваха насърчени… и във всички тези случаи Той 

действаше със сериозност и достойнство.
3. Иисус Христос слага Своя пръст точно на болката, на рана-
та. Той лекува.
На разслабения казал: „Прощават ти се греховете“ (Марк 
2:58).
На богатия младеж: „Иди, продай имота си и раздай…“ (Мат. 
19:21).
А на самарянката: „Иди, повикай мъжа си и дойди тука“ 
(Иоан. 4:16).
А когато тя започнала да хитрува и казва: „Нямам мъж“, Той 
съкрушил нейната женска хитрина с думите: „Първо каза, че 
нямаш мъж, защото петима си имала, и този, който сега 
имаш, не ти е мъж“ (16:17).
Това било бремето на тази жена. Това била тайната рана на ду-
шата ѝ. Великият Лекар се докоснал до тази рана и я изцерил.
Колко много обременени души и днес се нуждаят от подобно 
докосване до душата, до раната на сърцето им? А колко често 
ние, вярващите, занемаряваме този небесен дълг да помогнем 
на някоя страдаща душа, да се освободи от бремето си и наме-
ри мир! Понякога това е неблагодарна работа. Но беден би бил 
светът, ако нямаше смели и мъдри хора, които с готовност да 
служат на ближния.
Ако пророк Натан не бе изобличил цар Давид, последният би 
погинал в греховете си и никога светът не би чул думите на 
прекрасния 50-ти псалом: „Помилуй ме, Боже, по великата си 
милост…“, тези прекрасни думи, извиращи от дълбината на 
страдащото и разкаяно човешко сърце.
4. Иисус Христос проповядва възвишени истини.
Със самарянката Той говорил за живата вода —  източник на 
вечен живот. Открил ѝ, че Бог е навсякъде, където човешкото 
сърце се издига към Него с искреност. Не скрил, че Сам Той е 
обещаният Месия.
И така, с тази беседа Иисус Христос ни даде пример как да се 
стигне до човешката душа, как да се отнасяме с личността, та 
от обикновен разговор да преминем към висините на духовно-
то естество на Бога, към Небесната храна за душата.
Бог да ни помага да намираме сили в себе си, за да търсим, ми-
слим и говорим за душеспасителните истини, които ни откри 
нашият Спасител Иисус Христос. Амин.

Автор: Ставрофорен иконом Стефан ЕНЕВ
Източник: www.bg-patriarshia.bg
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СВЕТОГОРСКИ СЛОВА

—Мамо, не искам да съм вярваща! Искам да бъда като 
всички! —  казва на своята майка след училище първо-
класницата Альонка.

— Защо? —  попитала я майка ѝ.
— Защо трябва всички да ми се присмиват. Плаче ми се от това. 
Ако не ми разрешиш да бъда невярваща, няма да ходя повече на 
училище!
— Добре. Дай да поговорим, а после ще избереш сама. Съгласна 
ли си?
Альонка кимнала в знак на съгласие и седнала да майка си. А май-
ка ѝ започнала да разказва:
— Дъще, когато беше още на пет месеца, се разболя много теж-
ко. Пет месеца —  това е много малко време. Тъкмо се бе научила 
да седиш и носеше съвсем мънички панталонки и ризка. Много 
плакахме с баща ти. Толкова не искахме ти да умреш, нашата пър-
ва дъщеря, нашето бебенце. А лекарите казваха, че не могат да те 
излекуват. Двете с теб лежахме в болницата. В твоите малки тън-
ки ръчички лекарите понякога вкарваха игли и системи. Когато 
се задъхваше, ти даваха кислородна маска и ти биеха какви ли не 
инжекции. Изпаднах в отчаяние. Животът си отиваше от теб с 
всяка изминала минута. И така една нощ, когато отново започна 
да се въртиш и плачеш, аз, измъчена, застанах на колене, както 
много отдавна ме бе научила моята стара баба, и започнах да се 
моля: „Господи, ако Те има, ако Те има в този свят, спаси дъще-
ричката ми! Изцели я! Направи това чудо, Господи!“ Никога няма 
да забравя за това!
След това дълго време плаках, стоях на колене и започнах да усе-

Където отсъства любовта, там съществуват „лошите“, и къ-
дето съществуват „лошите“, там съществува и отхвърлянето. 
И когато човекът отхвърля братята си, и той бива отхвърлен 
от Бога в Троица.

… • …Моето и твоето е причина за всяко зло. Тоест логиката на 
мое и твое е начало на всяко зло.

… • …Сабята реже всичко, но нищо не може да развърже. По същия 
начин и безразсъдния и остър нрав.

… • …С любов и мир променяш всичко и всички около себе си. Ако 
с любов спечелим брата си, Бога печелим!
Прошката е дело само на силните. Но не на силните по тяло, а 
на тези, които, докато са прави, първи искат прошка.

щам покой в сърцето си. Спомних 
си детството си, вярващата си баба, 
нейните разкази за Христос, нейните 
простички молитви. На мен нямаше 
кой вече да помогне. Никой не мо-
жеше да те спаси, освен Той —  Иисус. 
И знаеш ли, Альонка, Той направи 
това.
След тази моя първа молитва в жи-
вота ми ти крепко заспа. А след из-
вестно време, за почуда на всички 
лекари, теб те изписаха съвсем здра-
ва от болницата и се прибрахме вкъ-
щи. Аз и баща ти бяхме най-щастли-
вите хора на света. Ние на всички и навсякъде разказвахме какво 
направи с нас Господ. Лекарят, който те лекуваше, призна, че е 
престанал да бъде атеист. Така станаха нещата, дъще.
От там насетне много обикнахме Господа, Който извърши тако-
ва чудо. Сега ти трябва да решиш, Альонка: искаш ли да растеш 
вярваща или не. Помисли какво стори с теб Иисус, колко те оби-
ча Той. Трябва ли да забравиш за това заради някого си? Вече си 
голяма, сама трябва да решиш. А аз ще отида да приготвя обяд.
Когато майката се върнала в стаята, момичето стояло на колене 
и шепнело:
— Иисусе, прости ми! Моля Те, прости! Не знаех, че си направил 
толкова много заради мен. Искам винаги да съм вярваща, Господи!

Източник: www.predanie.bg

… • …Да говорим с думи като мед, а не като оцет. Сложи на едно 
поле един съд с мед и един с оцет. Къде ще отидат пчелите?

… • …С каквато нежност се отнасяш към брата си, със същата неж-
ност ще се отнесе и Бог към теб.

… • …Имай любов към всички, но пази себе си от всички.
… • …— Какво правиш, брате?

— Какво да правя, геронда? Седя и броя греховете ми!
— Вместо да броиш греховете си, защо по-добре не броиш Бо-
жията милост?

… • …Цяла нощ се моля и викам: Господи, или спаси всички мои 

Заради твърдата му вяра бил подложен на различни мъчения, 
от тежки по-тежки: слагали огромен камък върху гърдите му; 
връзвали го гол на дървено колело с набити пирони; държали 
го три дни в яма с негасена вар; обували му железни нагоре-
щени обуща и го карали да тича с тях; давали му да пие силни 
отрови. Благодарение на силната си вяра в Христос Георги по-
несъл стоически всички мъчения. Сам Господ Бог му се явил 
и само с допира на ръката Си излекувал раните му. На новите 
мъчения, измисляни от страна на императора, Георги смело 
отговарял: „По-скоро ти ще се умориш да ме мъчиш, отколко-
то аз —  да понасям мъченията.“

Мнозина, като видели твърдостта на Георги, веднага повярва-
ли в Христа. Повярвала и Александра, съпругата на импера-
тора. Диоклетиан наредил и двамата да бъдат посечени с меч. 
По пътя към мястото на наказанието Александра припаднала 
и предала Богу дух. При вида на такава блажена смърт Георги 
прославил Бога и бодро продължил към своята Голгота. Кога-
то стигнали на определеното място, мъченикът спокойно на-
вел глава под меча на палача и бил обезглавен на 23 април 306 
година.

Автор: Христо Темелски
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6 МАй  
† 5 Неделя след Пасха на Самарянката.  
Св. вмчк Георги Победоносец.  
Св. йов Многострадални. (Гергьовден)

7 МАй  
Св. мчк Акакий. Св. Авив, еп. Некрески

8 МАй  
❈ Св. ап. и ев. йоан Богослов.  
Преп. Арсений Велики

9 МАй  
❈ Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор.  
Пренасяне мощите на  
св. Николай Мирликийски чудотворец.  
Пренасяне мощите на св. Новоселски мъченици  
(Отдание на Преполовение)

10 МАй  
❈ Св. ап. Симон Зилот.  
Възстановяване на Българската патриаршия

11 МАй  
† Св. равноапостолни Методий и Кирил.  
Св. свщмчк Мокий

12 МАй  
Св. Епифаний Кипърски и св. Герман  
патриарх Константинополски.  
Св. свщмчк Ермоген, патриарх Московски 
(Отдание на Неделя на Самарянката)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛИСИЦА И ГЛИГАН
ПРИКАЗКА

Вървяла вед-
нъж Кума 
Лиса из го-

рата и съгледала 
край един дъб 
един едър глиган, 
който източвал 
зъбите си в коре-
ните на грамад-
ното дърво.
Спряла се лисана 
и му проговори-
ла:
— Добър ти ден, 

побратиме. Ами какво работиш там под дървото?
— Дал ти Бог добро, лисице-сестрице. Не виждаш ли, че аз си 
точа зъбите…
— Ех, глупак си бил, побратиме!… Защо ти са източени зъби, 
когато наоколо ти няма никакъв враг, с когото да се биеш?…
Поклатил глиганът глава и казал:
— Не съм глупак аз, кумице. Трябва винаги още отнапред все-
ки да бъде приготвен за бой, а не да почнем да се готвим след 
като неприятелят ни е вече нападнал. Тогава да се отървавам 

братя, или зачеркни и мене. Не искам Рая сам.
… • …В последните времена добротата, смирението и любовта ще 

спасят човека. Добротата ти открива вратите на Рая, смире-
нието те поставя в Рая и любовта ти явява Христос.

… • …Усмивката е „крива“, която изправя всички кривини.
… • …Радостта, която познаваме, е радостта, която подаряваме.
… • …Сърцето ни трябва да е толкова широко, по-широко от ця-

лата земя, в него да се побират всички, без да ги отхвърляме 
или да различаваме свои или чужди, праведни или грешници, 
добри или зли, приятели или врагове. Ако това стане, тогава 

душата се раздробява и не е достойна за Рая. Във всеки слу-
чай трябва да знаем, че всичко, което зачеркваме и отхвърляме 
като непотребно и невалидно, добрият Христос го прибира в 
Своята гореща и неизмерима любов.

… • …Християнинът трябва да обикне цялото творение, дори и 
почвата, върху която стъпва, „и за праха му жалеят“, казва 
псалмопевецът (Пс. 101:15). Сърцето ни трябва да се разши-
ри, да стане милостиво и меко като свежо напоена нива, за да 
вмести в себе си с любов цялото творение, което Божията лю-
бов и мъдрост е създала, цялата вселена, разумна и неразумна, 
видима и невидима.

Автор: о. Дионисий Тамбакис
Източник: www.pravoslaven-sviat.org

ли ще мисля или зъби да точа. При всяка работа е тъй: бъди 
готов всякога, ако искаш да ти е мирна главата.

Автор: Георги Стоянов Пейчовски,  
сп. „Светулка“, кн. 3,1908 г.
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