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В онова време Иисус влезе в един кораб, отплува 
обратно и пристигна в града Си Капернаум. И ето, 
донесоха при Него един разслабен, сложен на по-

стелка. И като видя Иисус вярата им, каза на разсла-
бения: дерзай, чедо, прощават ти се греховете! Тогава 
някои от книжниците казаха в себе си: Той богохул-
ствува. А Иисус, като видя помислите им, рече: защо 
мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да 

Чедо, прощават ти се греховете!
(Мат. 9:2) - казва Христос в Евангелието.
Благослови, отче!

Благочестиви християни, както пчелите събират от цвето-
вете на овошките медена сладост, така и църковните про-
поведници събират от Божието Писание различни душе-

полезни хубави неща, подобни 
на медена сладост, които, като 
биват прочитани в Божията 
църква, трябва да ги слушаме 
с тишина и голямо внимание, 
а не да разговаряме; защото съ-
грешаваме пред Бога, а грехът е 
голямо зло за човека, тъй като 
не само погубва душата, но и 
докарва болест на тялото, както 
ще чуете сега от днешното све-
то Евангелие.

ТЪЛКУВАНИЕ
Евангелските разслабени са 
двама - единият бил в Иеру-
салим, в къпалнята при Овчи 
порти, в съботния ден (вж. 
Иоан. 5:1¬15), а днешният, до-
несен от четирима, бил в Ка-
пернаум. На онзи Христос ре-
къл: Ето, ти оздравя; недей 
греши вече (Иоан. 5:14), а на 
този рекъл: Чедо, прощават 
ти се греховете, защото и той, 
и онези, които го носели, имали 
голяма вяра и затова получил 
изцеление. Както хананейката 
повярвала и дъщеря ѝ получила 
изцеление и стотникът повярвал, и слугата му получил изцеле-
ние, така и тези, които носели разслабения, повявали и затова 
той получил изцеление. Но и самият разслабен имал голяма 
вяра, затова търпял да го носят на такова голямо разстояние, 
през толкова улици и пазарища, а не както има някои, които 

предпочитат да лежат и да се мъчат, но не позволяват да ги по-
местят, нито пък казват на другиго за болестта си. А днешният 
разслабен търпял всичко с вяра, затова получил изцеление. И 
понеже с вяра всичко се получава, затова и Христос първо му 
простил греховете, а после го изцерил, за да ни покаже, че вяра-
та е погубител на греховете и да ни увери, че много болести на 

тялото идват от греха, както ка-
зал пророк Иеремия за Иеруса-
лим: “Ще бъдеш наказан с рани 
и болести за беззаконията си”, 
и когато изцерил разслабения, 
го нарекъл чедо заради вярата 
му; защото, където има оставя-
не на греховете, там има осино-
вяване. Затова и ние не можем 
да се наречем синове Божии, 
докато не измием греховете си 
с покаяние като онзи разслабен, 
за когото се чудели книжници-
те; защото и други свети човеци 
изцерявали телесни болести, но 
никой не успял да направи така, 
че на някого да му бъдат про-
стени греховете. Само Бог може 
да прави това, затова книжни-
ците си помислили за Христа, 
че богохулства, когато рекъл на 
разслабения: Прощават ти се 
греховете. Но Христос веднага 
показал божеството Си с това, 
че им познал мисълта и рекъл: 
“Защо мислите лошо в сърцата 
си? За Мен е възможно и съвсем 
лесно да Му простя греховете 
и да го направя да ходи, за да 

разберете, че имам власт като Бог на земята да прощавам 
греховете, макар да Ме виждате като човек и да Ме мислите 
за такъв”.
Християни, виждате ли, че греховете се прощават на земята? 
Трудете се да премахнем греховете си, докато сме на земята; 
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ЗА РАЗСЛАБЕНИЯ

кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани 
и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт 
на земята да прощава грехове (тогава казва на раз-
слабения): стани, вземи си постелката и върви у дома 
си. И той стана, взе си постелката и отиде у дома си. 
А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, 
Който е дал такава власт на човеците. 

(Ев. Мат. 9:1-8.)
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Св. Прокопий е роден 
в Йерусалим. Като 
езичник носел името 

Неаний. Майка му го въз-
питала в езичество и го 
дала на служба при цар Ди-
оклетиан, който го оставил 
в своя дворец. След време 
царя го направил воевода 
и му заповядал да отиде в 
Александрия да преследва 
християните - да ги лишава 
от имот и да ги предава на 
съд. Тогава Неаний казал 

на царя:
“Чух за тия люде, че почитат някой си Христос, син Божий, че 
по нрав са твърди и по вяра крепки и че предпочитат да ум-
рат, отколкото да принесат жертва на нашите богове. Зато-
ва, струва ми се, неудобно да ги принуждаваме да изпълняват 
нашите закони.” Изричайки хулни думи за християнската 
вяра, Диоклетиан убедил Неаний в законността да се преслед-
ват християните и го изпратил в Александрия.
На път за Александрия се извила силна буря. Неаний видял 
във въздуха светъл кръст и чул глас да го призовава към вя-
рата в Христа и да му казва: “Чрез тоя знак побеждавай вра-
говете си!” Като стигнал в Скитопол, той повикал златар и 
поръчал да направи кръст, приличащ на оня, който видял във 
въздуха. Златарят отначало не се съгласявал да изпълни по-
ръчката, понеже се боял да не би да се изложи на опасност, ако 
направи знака на галилеяните, т.е. на християните. Неаний го 
успокоил, като го уверил, че за това никой няма да узнае. Тога-
ва златарят тайно направил кръст от злато и сребро по указа-

нията на воеводата. Когато кръстът бил готов, на него веднага 
се появили образите на три лица с еврейски надпис: на горната 
част бил образът на Спасителя, а от страни - архангелите Ми-
хаил и Гавриил. Воеводата запитал: “Чии са тия образи?” Но 
златарят отговорил, че не знае, и разказал, че не е могъл ни-
как да ги изличи. Неаний разбрал, че кръстът има божествена 
сила, поклонил му се, целунал го и го взел да го пази у себе си.
Когато Неаний пристигнал в Йерусалим, гражданите го по-
молили да ги избави от разбойнически чети, които ограбвали 
пътници и отвличали жени. Неаний с войска отишъл да гони 
разбойниците, поразил ги и върнал всички отведени от тях. 
Майка му го посъветвала да благодари на боговете за този свой 
успех. Но Неаний ѝ казал, че не бездушните идоли, а негови-
ят Бог му помогнал да срази разбойниците. И той изпочупил 
всички идоли в дома на майка си. Ужасена от това, майката 
отишла в Антиохия при царя да се оплаче от сина, загдето пре-
зрял боговете и оскърбил самата нея. Диоклетиан се разгневил 
и заповядал на Юст, управител на Палестина, да вразуми от-
клонилия се в християнството Неаний, а ако не го послуша да 
го предаде на мъчения.
Юст пристигнал от Кесария и съобщил царската повеля. Не-
аний признал, че е християнин и заявил, че е готов да отиде на 
смърт заради вярата си. След това отвързал воинския си пояс 
и го хвърлил в знак на отричане от царската служба и идолско-
то нечестие. Управителят заповядал да го съблекат гол, да го 
окачат на дърво и да стържат тялото му с железни нокти, а 
след това да го затворят в тъмница. Подкрепен във вярата чрез 
небесно явление, Неаний в същата нощ приел своето кръще-
ние с име Прокопий (което значи „преуспяващ”). Като видели 
мъжеството и доблестта на изповедника, някои войници също 
така се обърнали към Христа. Те били кръстени от епископ Ле-
онтий и на другия ден открито изповядали вярата си в Христа. 

защото, като отидем там, няма да има нито покаяние, нито из-
повед. Тогава Христос, като простил на разслабения греховете 
му, му казал да си вземе одъра и да си ходи, за да не кажат 
завистливите книжници, че това е илюзия, а за да видят и те, 
че Той наистина го е изцерил. И той станал, взел си одъра пред 
всички и си отишъл вкъщи, а народът, като видя, че Иисус го 
изцери само с една дума и му даде сила да стане и да си вземе 
одъра, почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт на 
човеците. Защото не вярвали, че Той е Иисус, а мислели, че е 
човек чудотворец.

ПОУЧЕНИЕ
Благочестиви християни, всеки от нас, който е грешен, е раз-
слабен с душевните си сили, но ако искаме лекарство за ду-
шевните си сили, трябва като днешния разслабен да отидем в 
Капернаум, тоест в светата Църква, със смирение, покаяние, 
изповед. И като отидем с тези добри дела пред Бога, тогава и 
ние ще чуем сладкия Христов глас: Чедо, прощават ти се грехо-
вете! И като се излекуваме от греховете си, да вземем като одър 
тялото си и да вървим с него по Божиите заповеди, да вършим 
добро според силата си. И ако искаме да не съгрешаваме по-
вече, трябва да мислим, че Бог знае всичко, вижда всичко и 
въздава всекиму според делата му, както мислела някога и це-
ломъдрената Сусана (вж. Дан. гл. 13, 14). Защото, макар из-
раилевите старци да я заплашвали, че ще я убият с камъни, 
ако не съгреши с тях, тя пак не се съгласила да стори грях, а си 

казала: “Ако съгреша, Бог ще види и ще ме изпрати на  вечна 
мъка, а ако не съгреша, ще ме предадат на съд и ще ме убият 
с камъни като блудница според закона”. Затова най-накрая си 
казала: “По-добре да ме убият безгрешна, отколкото да съгре-
ша пред Бога, Който вижда всичко и въздава всекиму според 
делата”. След като Сусана се опазила от греха, Бог веднага я 
избавил от смъртта чрез пророк Даниил, а старците, които я 
принуждавали да съгреши с тях, били убити с камъни. И така 
всеки получава справедлива отплата от Бога.
И ние трябва да правим така. Който не е съгрешил, да се пази 
добре като Сусана, за да не съгреши. А който като човек е съ-
грешил, да не се бави много, а бързо да тича към покаянието; 
защото човек носи тяло и не е възможно да не съгреши - или 
поради незнание, или поради някоя друга причина. Затова чо-
век, щом съгреши, бързо да тича към покаяние и изповед, да 
не се бави в греховете си; защото не знае смъртния си час и 
ако изпревари да го грабне без покаяние, той е вече изгубен. 
Затова пророк Давид казва: Блажен е оня човек, който (...) в 
пътя на грешници не стои и в сборището на развратители 
не седи (Пс. 1:1), тоест: блажен е, който не съгрешава и който е 
грешен, но не се бави дълго време в греха си, а бързо тича към 
покаяние. Слава на нашия Бог във вечните векове. Амин.

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански
Славянобългарски манастир  

„Св. вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон
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Който има смирение, където и да се окаже, чувства покой!
… • …В миналото християните, които имали съзнание за своята ду-

ховна окаяност, казвали „Жив е Христос, живо е и магарето 
ми!”, тоест егоизмът ми.

… • …Където има егоистична воля, мирът бяга.
… • …Молитвата на смирения раздира облаците.
… • …В думата „Кръст” са обобщени всички Страдания на Христос 

и в добродетелта на търпението – цялото духовно състояние 
на човека.
Най-голямото откритие е да открием страстите си. И най-до-
брото научно изследване е да изследваме себе си. Нека се мо-
лим на Бога да ни дава дълбоко покаяние.

… • …Колкото повече се бавиш да поискаш прошка, толкова пове-

Искам да ви подаря... скъпоценна 
верижка от златни колелца, но 
нека тя бъде върху сърцето ви, а 

още по-добре, пазете я в сърцето си 
– тази скъпоценна верижка.
Седем плетки има верижката, седем 
прекрасни златни колелца, ето ги, 
запомнете ги добре!
Първото колелце – да помним Бога. 
Който има това колелце, който по-
стоянно, ежеминутно помни Бога, 
ще Го види пред себе си.
Второто колелце е свързано с пър-
вото – това е страхът Божий. Който 
помни Бога, той няма да направи 

нещо лошо, тъй като ще се побои, няма да иска да обиди Господа, 
Когото вижда пред себе си.
А ако има страх Божий, то задължително ще има и трето колелце 
– покаяние, защото страхът Божий ще покаже всичките ви греш-
ки на вашата съвест.
С покаянието тясно свързан е самоконтрола: да наблюдаваш себе 
си – това е четвъртото колелце на златната верижка.
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СВЕТОГОРСКИ СЛОВА
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ЗЛАТНАТА ВЕРИЖКА СЪС СЕДЕМ КОЛЕЛЦА

че даваш възможност на дявола да пусне корени в теб.
… • …

Всичко, което ви изкушава, което ви поставя в изкушение, го 
изхвърлете, ако ще да изглежда необходимо.

… • …
Днес искат да премахнат думата и понятието за грях отвсякъ-
де, дори и от Евангелието. Така Евангелието става една книга 
за добро поведение, за етикет. Само един враг имаме – греха. 
И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат 
да убият; а бойте се повече от оногова, Който може и душата 
и тялото да погуби в геената (срв. Мат. 10:28). Тоест грехът 
праща в ада и тялото, и душата.

… • …
- Геронда, защо на Света Гора правите толкова много по-
клони?
- За да отслабнем! Какви се тези неща, които питаш, благо-
словени човече? Толкова години си в Църквата и не знаеш? 
Поклоните се правят по много причини. Припадаме с тяло на 

Който искрено се разкайва за своите грехове, той винаги ще следи 
себе си, ще избягва всичко, което може да оскърби Христа.
Петото колелце – най-драгоценното, то е обсипано с брилянти 
– това колелце се нарича смирение. Който има първите четири, 
той ще има и петото, защото такъв човек никога няма да се пре-
възнася над хората, с нищо няма да се гордее, той знае само за 
своите грехове, той само внимателно наблюдава себе си, своите 
постъпки.
А който помни и се бои от Бога, разкайва се за своите грехове и 
контролира, наблюдава себе си, в него има смирение, той е при-
добил мирна съвест, мир в душата – това е шестото колелце.
Седмото колелце, навярно, вие сами ще ми подскажете: у когото 
е светло и мирно на душата, той няма да се сърди или да обижда 
другиго, защото има в себе си седмото колелце – мир с хората, той 
обича хората.
Повтарям още веднъж: помнене на Бога, страх Божий, покаяние, 
самоконтрол, смирение, спокойна съвест и мир с хората.
Вземете този подарък, приберете го и го отнесете вкъщи.

Автор: Свещеномъченик Серафим Звездински
Източник: www.predanie.bg

Управителят заповядал да им отсекат главите в присъствието 
на Прокопий.
В същия ден до тъмницата се приближили дванадесет жени. 
От прозореца те казали на мъченика: “И ние сме рабини Хри-
стови!” Донесли за това на управителя и той заповядал да ги 
затворят в тъмницата. На следния ден жените били подложени 
на жестоки мъчения - бичували ги, опалвали ги с огън и им 
рязали гърдите. В тълпата стояла майката на Прокопий и пла-
чела. Тя гледала лютите мъки и търпението на жените и извед-
нъж се приближила до съдията и му казала: “И аз съм рабиня 
на разпнатия Христос!” Управителят дълго я убеждавал да се 
откаже от своите думи. Като не успял, заповядал да я отведат с 
другите жени в тъмницата. Като видял майка си, Прокопий се 

зарадвал и чрез епископ Леонтий я кръстил заедно с другите 
жени. Когато след това изповедничките наново били изведени 
на съд те останали твърди във вярата, въпреки че били жесто-
ко бичувани. Накрая били обезглавени.
Управителят Юст скоропостижно умрял. Неговият приемник 
извикал Прокопий в Кесария (главен град в провинцията). 
Там верният Христов последовател бил подложен на жестоки 
мъки - бичували го, опалвали го с огън и разтягали тялото му. 
Най-сетне бил посечен с меч. Така завършил земния си живот 
св. великомъченик Прокопий. Това станало в 303 година.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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8 юЛИ  
† 6 Неделя след Петдесетница.  
Св. вмчк Прокопий. 
Преп. Теофил Мироточиви (Македонски)

9 юЛИ  
Св. свщмчк Панкратий, еп. Тавроменийски       

10 юЛИ  
Св. 45 мчци в Никопол Арменски

11 юЛИ  
* Св. вмчца Евфимия Всехвална.  
Св. равноап. княгиня Олга. 
Преп. Никодим Албански

12 юЛИ  
Св. мчци Прокъл и Иларий.  
Св. праведна Вероника.  
Преп. Паисий Светогорец

13 юЛИ  
Събор на св. архангел Гавриил.  
Преп. Стефан Саваит

14 юЛИ  
Св. ап. Акила.  
Преп. Никодим Светогорец

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СЪГЛАСИЕ
ПРИКАЗКА

Двама старци живееха в една стая и никога не се караха. 
Веднъж единият старец казал на другия:
- Как тъй хората се карат? Я, хайде, и ние да се поскараме 

веднъж.
Другият рекъл:
- Аз не зная как да започнем кавгата.
Тогава първият казал:
- Ето, аз ще оставя помежду ни глинената паничка и ще кажа: 
тя е моя, а ти кажи: не, не е твоя, а моя е. И ще започне спорът, 
а от този спор ще се роди кавгата.
Сговорили се и оставили паничката помежду си.

Единият старец рекъл:
- Паничката е моя.
Другият отговорил:
- А аз мисля, че не е твоя, а - моя!
Първият рекъл:
- Не, не е твоя, моя е!
Тогава вторият казал:
- Е, щом е твоя, вземи я!
И така, те пак не можали да се скарат.

Иван Горбунов-Посадов, сп. „Светулка”, кн. 1, 1921 г.
Източник: www.literaturensviat.com

Художник: Ваня Никитова

земята, за да изразим нашето съкрушение и покаяние. Помага 
ни и това да опираме чело в земята, за да не забравяме, че сме 
пръст и пепел и отново в тази земя ще се върнем. След това се 
трогваме и по този начин възвестяваме, че така ще възкръс-
нем, стоейки изправени на двете си нозе в последния ден, при 
Второто Христово Пришествие. Също така, припадаме на зе-
мята, за да станем и ние духовно добра, подходяща земя, която 
да приеме Христос и да даде стократен плод. Също така покло-
ните са и отдаване на чест и слава на Висшия Бог. Във всеки 
случай от моя опит съм установил, че поклоните помагат мно-

го, за да се огъне и свие нашият самохвален и високомерен дух, 
както станало при митаря.
Ах, ако християните знаеха колко благотворни са поклоните за 
душата и тялото, нямаше да се занимават с йога и всички тези 
индуистки и нюейдж похвати, които им вредят дългосрочно и 
накрая оставят едно демонично зловоние и смрад в душата им.

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


