
В онова време Иисус, като минаваше, видя един чо-
век, сляп от рождение. Учениците Му Го попита-
ха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или роди-

телите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито 
тоя е съгрешил, нито родители-
те му, но това биде, за да се 
явят делата Божии върху му. 
Аз трябва да върша делата на 
Тогова, Който Ме е пратил, до-
кле е ден; настъпва нощ, когато 
никой не може да работи. Докле 
съм в света, светлина съм на 
света. Това като каза, плюна 
на земята, направи калчица от 
плюнката и намаза с нея очи-
те на слепия, и му рече: иди 
се умий в къпалнята Силоам 
(което значи: пратен). Той оти-
де, уми се и се върна прогле-
дал. А съседите и ония, които 
го бяха виждали по-преди, че 
беше сляп, думаха: не е ли този, 
който седеше и просеше? Едни 
думаха: този е, а други: прили-
ча на него; той пък казваше: аз 
съм. Тогава го питаха: как ти 
се отвориха очите? Той отгово-
ри и рече: един Човек, Който се 
нарича Иисус, направи калчица, 
намаза очите ми и ми рече: иди 
в къпалнята Силоам и се умий. 
Отидох, умих се, и прогледах. 
Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная. Тогава 
заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди 
сляп. А беше събота, когато Иисус направи калчицата 
и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите, как е 
прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се 
умих, и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: 
Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други 
думаха: как може грешен човек да върши такива чу-
деса? И произлезе помежду им разпра. Казват пак на 
прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето 
ти отвори очите? А той рече: пророк е. Но иудеите не 
повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато 
не повикаха родителите на самия прогледал и ги попи-
таха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие каз-
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вате, че се родил сляп? А как сега вижда? Родителите 
му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син 
и че се роди сляп; а как сега вижда, не знаем, или кой 
му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълноле-

тен; него попитайте; нека сам 
говори за себе си. Това ка-
заха родителите му, понеже 
се бояха от иудеите; защото 
иудеите се бяха вече сдума-
ли да отлъчат от синагогата 
оногова, който Го признае за 
Христа. Затова и родителите 
му казаха: той е пълнолетен; 
него попитайте. Тогава пови-
каха повторно човека, който 
преди беше сляп, и му казаха: 
въздай Богу слава; ние зна-
ем, че Тоя Човек е грешник. 
Той отговори и рече: дали е 
грешник, не зная; едно зная, 
че бях сляп, а сега виждам. 
Пак го попитаха: какво ти на-
прави? Как ти отвори очите? 
Отговори им: казах ви вече, 
и не чухте; какво пак искате 
да чуете? да не би и вие да 
искате да Му станете учени-
ци? А те го изхокаха и рекоха: 
ти си Негов ученик; а ние сме 
Моисееви ученици. Ние знаем, 
че на Моисея е говорил Бог; 
а Тогова не знаем откъде е. 

Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не 
знаете, откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че 
Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши 
волята Му, тогова слуша. Открай век не се е чуло, ня-
кой да е отворил очи на слепороден. Ако Той не беше от 
Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му и ре-
коха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го 
изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го 
намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Той отго-
вори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него? 
Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той 
е. А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони.

(Иоан 9:1–38)

•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† 6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА —  НА СЛЕПИЯ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи 

и на тия, които са в гробовете, дарува живот!
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Кажете, кой е видял и познал Христовата истина, кой е въз-
приел Христовата светлина повече от светите апостоли, 
които просветили целия свят със светлината на Евангел-

ското учение? Те били невиждащи преди това, а после се из-
пълнили с  духовна светлина. И  сега има много тъмни хора, 
непросветени в  никаква наука и  непознаващи философията. 
Това са невиждащите. Но колко от тези невиждащи са станали 
виждащи, всичко разбиращи, познаващи същността на всич-
ки неща, познали истинските цели и задачи на човешкия жи-
вот в светлината на Христовата истина?
Как са станали от невиждащи виждащи!
Озарила ги е Христовата светлина, истинската Светлина, до-
шла в света. Това били тези, на които Господ Иисус Христос е 
дал власт да бъдат Божии чеда. А  нима Божиите чеда могат 
да бъдат слепи? Не, те са най-добре виждащите, те познават 
истината повече от всички, познават истинската, същинската 
светлина.
Господ дошъл за това —  със Своята Божествена Светлина да 
затъмни всяка суетна човешка мъдрост, всяка изкуствена, 
мъждукаща светлина, издигната от самите хора, пълна с гор-
дост, самомнение, самопревъзнасяне. Те смятат, че с  ума си 
могат да постигнат истината. Тези мислещи се за зрящи хора, 
Господ е направил невиждащи, а простите хора, с чисти сърца, 
приели Светото Евангелие с пълна вяра, както малките деца 
приемат думите на своите родители, направил да виждат.
Вие се поставяте за учители на народа и не се считате за слепи. 
Горко ви, защото не разбирате, че сте слепи. Ето словото Гос-
подне към пророк Иезекиил: „Сине човешки! Ти живееш сред 
размирен дом; те имат очи, да виждат, а  не виждат; те 
имат уши да слушат, а не слушат; защото те са дом раз-
мирен” (Иез. 12:2) Към кого били насочени тези думи? Кого 
наричал Господ с устата на пророка „размирен дом”?
Тези думи се отнасяли към Израилския народ, който и на дело 
отстъпил от поклонението на истинния Бог и се отклонил по 
кривите пътища на езичеството. Те били размирни против 
Бога, те въставали против този Бог, Който ги направил Свой 
избран народ, който ги извел от Египетския плен. Те оставили 
своя Бог и се покланяли на ваала и астарта. Заради това осле-
пели и оглупели, не разбирали правдата, били глухи към сло-
вата на истината. Затова те гледайки не виждали и слушайки 

не чували.
Нима са малко днес сред човешкия род такива размирници? 
Това са всички тези, които не желаят да познаят истинската 
светлина, които предпочитат да вървят не по Христовия път, 
а по свои собствени пътища. А Господ говори чрез пророка, че 
всички размирници са слепи и глухи за истината.
Ето какво говори св. пр. Исаия за слепите духом: „и ще поведа 
слепите по път, който те не знаят, ще ги водя по незнайни 
пътеки, тъмата ще направя светлина пред тях, и кривите 
пътеки —  прави: ето какво ще направя Аз за тях, и няма да 
ги оставя.” (Ис. 42:16) Господ говори, че ще поведе слепите 
духом по такива пътища, които те съвсем не познават, а не по 
този път, който те са си избрали, мислейки се за виждащи. Той 
ще ги поведе по неизвестни пътища, за които те никога не са 
мислели, и  ще направи мрака, който ги окръжава светлина, 
и техните криви пътища —  прави.
За какъв мрак говори пророка?
За този мрак, в който живеят хората, нямащи духовна опора 
в  дълбоката вяра в  Бога. Вие знаете колко много са хората, 
забравили Бога, които се измъчват в тежки душевни мъки, не 
виждат смисъл в  живота, хора, които завършват живота си 
дори със самоубийство.
Тяхната душа е тъмна. Те живеят в дълбок мрак. И ето този 
мрак, по думите на пр. Исаия, Господ ще направи светлина. 
И от техните криви пътища, ще ги изведе на правия път: „Ето 
какво ще направя Аз за тях и няма да ги оставя”.
Ето какъв е смисъла на този дълбок отговор Христов към фа-
рисеите, възмущаващи се за това, че Господ ги смята за слепи.
Да вникнем и ние в тези Христови думи и да се убоим от ду-
ховната слепота, да се устремим с цялото си същество към ис-
тинската Светлина. Само това се изисква от нас —  да се отка-
жем от своите собствени пътища, които сами си измисляме, да 
престанем да устройваме живота си така, както ни се иска, да 
признаем, че сме слепи и с цялото си сърце да се обърнем към 
истинската Светлина, Господа наш Иисус Христос.
Тази истинска светлина, това сияние на славата на Отца да оза-
ри нашите тъмни сърца.

Св. Лука Войно-Ясенецки
Източник: www.pravoslaven-sviat.org

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

ЗА ИЗЦЕЛЯВАНЕТО НА СЛЕПОРОДЕНИЯ

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВЕТИ МЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НАЙ-НОВИ
26 МАЙ

Св. мъченик Георги Со-
фийски Най-нови се ро-
дил в  София от знатни 

родители българи Иван и Ма-
рия. Нарича се „Най-нов“ за 
разлика от другия мъченик 
Георги Софийски Нови, чи-
ято памет се празнува на 11 
февруари.
Юношата Георги се научил да 
чете и пише и любимо негово 
занимание било да чете Све-
тото Писание.
На 25 години той осиротял от 

баща си. Понеже момъкът се славел с  необикновена красота 
и  добродетелност, турците —  както обикновено постъпвали 
в такива случаи —  пожелали да го привлекат към мохамедан-
ската вяра. Като не успели да постигнат това с лицемерна бла-
гост, те насила навили на главата му свещената за мохамеда-
ните чалма и го провъзгласили за мохамеданин. Оскърбеният 
Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал.
Тогава озлобената мохамеданска тълпа го предала на кадията. 
Нито съблазнителните обещания за високо служебно положе-
ние, нито жестоките мъчения не могли да сломят непоклатната 
твърдост на неговата християнска вяра. Съдията заповядал да 
режат тялото му на ивици от главата до нозете и получените 
рани да бъдат обгаряни със запалени свещи, от което тялото 
на мъченика така пламнало, че не се виждало лицето му. Но 
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•  Г О С П О Д С К И  П РА З Н И Ц И  •

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
30 МАЙ

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

БЕСЕДА ЗА БЛАГОДАТТА БОЖИЯ
от сатаната, за търпението ти  е дадена Моята благодат! Ако 
трябва да се бориш със сатаната, отново ти е достатъчна Мо-
ята благодат!“. Благодатта е всеоръжие. Благодатта е по-силна 
от всички пречки, от всички напасти, от всички тъмни сили. 
Благодатта е непобедима и победоносна. Затова, братя, трябва 
да се молим на Господ да ни даде Своята всесилна благодат. 

всички усилия се оказали напразни.
Последвала окончателната присъда на съдията —  Георги да 
бъде обесен на главната стъгда в  тогавашна София, където 
имало пещ за топене на желязна и медна руда. Заповедта глася-
ла още —  тялото му да остане на бесилката три денонощия, за 
да започне то да се разлага, та да бъде оборена вярата на хрис-
тияните в нетленните мощи на светиите и във възкресението 
на мъртвите. Обаче изтощен от дотогавашни страдания, стра-
далецът умрял в  ръцете на палачите преди да го обесят. Въ-
преки това те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата.
Три денонощия тялото висяло на бесилката, без да настъпи 
разлагане, а напротив —  по стъгдата се носело необикновено 
благоухание от светите мощи на мъченика. Майка му седнала 

под бесилката и прегърнала в скута си нозете на сина си. Така 
тя прекарала трите денонощия. Обесването станало на 26 май 
1530 година.
Подир изтичането на присъденото време кадията предал тяло-
то на мъченика да бъде погребано по християнски, и погребе-
нието било извършено тържествено от тогавашния софийски 
митрополит Йеремия в църквата „Св. великомъченик Георги 
Победоносец“. Сега тези мощи се намират в  неизвестност. 
Майката на мъченика починала на 40-я ден от смъртта на Ге-
орги и била погребана при нозете на сина си.

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

„Не се наскърбявайте, 
няма да ви оставя 
сираци, но ще ви изпратя 
Светия Дух, Господа, 
Който животвори и Който е 
единосъщен на Отца 
и Мен. И ето, Аз съм 
с вас през всичките 
дни до свършека на 
света“(Мат. 28:20).

Както Аз по-рано бях с  проро-
ците, така ще бъда и с вас. Аз 
избавих Моисея от ръцете на 

египтяните; Аз поразих с  Иисус 
Навина в битка седем племена; Аз 
изтръгнах Илия от ръцете на Ие-
завела; Аз дарих на Елисея двойна благодат; Аз избавих Дави-
да от ръцете на Саула; Аз извлякох Йеремия от лъвската яма; 
Аз запазих Даниила от устата на лъва; Аз ликувах с тримата 
отроци в пещта и ги спасих, а враговете им —  изгорих! Както 
с всички тези съм бил —  така ще бъда и с вас.
Като погледнал към Йерусалим, Христос рекъл: „Йерусалиме, 
Йерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш 
пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чеда-
та ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не 
рачихте!“(Мат. 23:38).
Горко вам, чеда на Йерусалима, за това, че дойдох в името на 
Моя Отец и вие не Ме приехте, а дявола, който всякога ви из-
мамва, приемате! Заради това именно „ето, оставя се вам 
домът ви пуст“. Нека не остане камък върху камък във ва-
шия храм —  славата на вашия храм, с която вие се гордеехте, 
ето, Аз я  отдавам на вярващите в  Моя кръст и  възкресение. 
Вместо вашия храм, Аз ще основа църква; вместо пророците, 
които Аз изпращах сред вас и  които вие видяхте, Аз ще из-
пратя Моите ученици да проповядват на света кръщение за 

покаяние и  прошка на греховете. 
Аз ви дадох скрижалите на завета, 
а на народите ще дам евангелието 
на спасението. Аз ви дадох закон, 
а вие го отхвърлихте, а на народите 
ще дам благодат вместо закон. Аз 
ви дадох манна, и вие, като се на-
ситихте, вместо на Мен, поклони-
хте се на телеца; на народите пък 
ще дам небесен хляб, който слиза 
от небето, т. е. Моето тяло. Аз ви 
източих вода от камък, и вие, като 
уталожихте жаждата си, Ме огор-
чихте; на народите пък ще дам 
чаша от Моята кръв, за да пият от 
нея за вечен живот!

На учениците Си Иисус казал: мир вам, братя! Постъпвайте 
така, както ви научих. Не се огорчавайте, че отивам при Отца 
Си —  ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас. Аз оти-
вам и след десет дена ще ви изпратя Утешителя, Светия и Жи-
вотворящ Дух. И когато Той говорил, ето, множество ангели Го 
обкръжили и серафими, осенявайки Го, възклицавали: „Свят, 
свят, свят е Господ Саваот! Цяла земя е пълна с Неговата 
слава!” (Ис. 6:3). Тутакси след това облак светъл осенил пла-
нината и  хорът на пророците се събрал на нея. В  средата на 
пророческия сонм бил и Давид с духовната си лира; той, под-
буждайки Иисуса да се възнесе на небето, казвал: „Бъди пре-
възнесен по-високо от небесата, Боже, и  над цялата земя 
да бъде Твоята слава!“(Пс. 56: 6). На апостолите пък Давид 
говорил: „Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и  се покла-
няйте на подножието Му: то е свято!” (Пс.98:5). В това вре-
ме, „както Го гледаха, Той се подигна и облак Го подзе изпред 
очите им“(Деян. 1:8).

Автор: Св. Йоан Златоуст
Източник: www.pravoslaven-sviat.org

Стига ти Моята благодат (II Коринт. 12: 9).

Даже Своите свети апостоли Господ не е оставил без изку-
шения. Но затова пък им дал благодат! Когато сам сатана-
та започнал да вреди на апостол Павел, Павел се помолил 

на Бога сатаната да отстъпи от него. На това Господ му отгово-
рил: Стига ти Моята благодат! Т.е. „Ако трябва да търпиш 
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24 МАЙ  
† 6 Неделя след Пасха —  на Слепия. 
Преп. Симеон Дивногорски. Ден на Българската 
просвета и култура и на славянската писменост 
(Молебен). Гл. 5, утр. ев. 8, ап. Деян. 16:16–34 
(с. 42), лит. ев. Ин 9:1–38 (Тип. с. 468) 

25 МАЙ  
❈ 3-то намиране честната глава на  
св. Йоан Кръстител (Службата е 
като Тип. с. 318, т. 3, буква Д)

26 МАЙ  
❈ Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски,  
Най-нови (Отдание на Неделя на слепия)  
(Тип. с. 320, т. 5) 

27 МАЙ  
Св. свщмчк Терапонтий. Св. мчк Терапонтий 
Софийски (Отдание на Пасха) (Тип. с. 470) 

28 МАЙ  
† Възнесение Господне (Спасовден) (Тип. с. 471) 

29 МАЙ  
Св. Александър, патр. Александрийски.  
Мчца Теодосия девица

30 МАЙ  
Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

Живееше момиченцето Галя. Беше добра и от-
зивчива. Помагаше на родителите си, не 
обиждаше децата в  детската градина, оби-

чаше и  се грижеше за животните, както можеше: 
птичките с трохички хранеше, катеричките с оре-
хи, а веднъж дори донесе вкъщи котка, но се оказа, 
че е на съседите и се наложи да я върне.
Разбраха животинките за добротата ѝ. Събраха се 
на съвещание в парка как да зарадват момиченцето. 
Таралежът предложи да му подарят ябълка, защото 
имал много. Събирал ги с игличките си, а после ги 
подарявал на приятелите си. Птиците предложиха 
да подарят букет, а катериците —  жълъди. Допълзя гущерът с гу-
щерката и осемнайсетте си гущерчета. Мъдрата гущерка бързо 
реши спора —  трябва да покажат на Галя тяхната чудна хралупа. 
Всички се зарадваха! Как не се сетиха веднага? Та нали в съсед-
ната градинка има необикновено дърво. Всеки, който идвал при 
него, намирал вътре някакъв подарък. Нека момиченцето идва 
при дървото, когато иска, и да намира подаръчета.
На следващия ден, когато Галя хранеше гълъбите, те изведнъж 
литнаха нагоре и отлетяха на няколко метра от нея. Последва ги. 
Така птиците я доведоха до чудното дърво с хралупата. Помисли 
момичето и нерешително пъхна ръката си в хралупата. Извади 
два пакета —  едни такива красивички и вързани с панделки: пър-
вия със сребърна, а втория със златна. „Но кой да взема“ се за-
мисли момичето. Реши да отвори и двата и така да разбере кой е 
за нея. В първия имаше шоколад —  любимото му лакомство. Във 
втория —  малка чинийка, точно такава, каквато беше счупило 
миналата седмица от бабиния сервиз. Спомни си колко се раз-
строи тогава баба ѝ —  сервизът бил на повече от двайсет години, 
такива вече не правили и тя много си го обичала. Какво да вземе? 
Галя много, много обичаше сладичко, особено шоколад… Но все 
пак взе чинийката. Шоколада върна обратно, мислейки си, че си-
гурно е за друго дете.

Как се зарадва баба ѝ! Галя засия от щастие. А шо-
колада… нима може да донесе толкова щастие, кол-
кото има в сияещите очите на баба?
След няколко дни Галя отново отиде при дървото. 
В  хралупата отново намери два пакета. В  единия 
имаше красива гривна със зелени камъни. Беше 
ѝ съвсем по мярка. Нито едно момиче в детската 
градина нямаше такава красива гривна! Във вто-
рия имаше конци, игли и плат. Галя се замисли —  
ако вземе гривната ще е като принцеса, но пък ако 
избере втория пакет, ще се научи да бродира и да 
прави подаръци за приятелите си. Отново избра 

втория пакет.
Сега се учи да бродира. Не  е лесно, но без усилия нищо не се 
постига. Скоро ще се научи и  ще почне да бродира кърпички 
и салфетки за приятелките си.

Автор Наталия Климова
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЧУДНОТО ДЪРВО

Благодатта —  това е Бог в нас. Благодатта е Царството Божие 
в нас. Когато благодатта Божия е в нас, в нашите души е ден. 
А денят значи светлина, знание и безстрашие.
Ние, братя, не можем тук на земята да изпросим нещо от Бога, 
което да е по-добро от Божията благодат. Ако получим и цялата 
вселена в дар, то този дар ще е по-малък от благодатта Божия.

О, Господи пребогати, непресъхващ Изворе на всесилната 
благодат, ороси с Твоята благодат коравите наши сърца, та 
да заплачем пред превеликата Твоя доброта за нашата преу-
жасна неблагодарност. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски, 
Из „Охридски пролог”


