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† 6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА СЛЕПИЯ

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

му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съ-
грешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят 
делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата 
на Тогова, Който Ме е пратил, докле 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 очите на сле-
пия, и му рече: иди 
се умий в къпалня-
та Силоам (което 
значи: пратен). Той 
отиде, уми се и се 
върна прогледал. 
А съседите и ония, 
които го бяха виж-
дали по-преди, че 
беше сляп, думаха: 
не е ли този, който 
седеше и просеше? 
Едни думаха: този 
е, а други: прилича 
на него; той пък 
казваше: аз съм. 
Тогава го питаха: 
как ти се отвориха 
очите? Той отговори 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 на-
прави 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 чудеса? И произлезе помежду им раз-
пра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво каз-
ваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: про-
рок е. Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп 
и прогледал, докато не повикаха родителите на самия 
прогледал и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, 

за когото вие казвате, 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 виж-
да, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. 
Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори 
за себе си. Това казаха родителите му, понеже се бо-
яха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали 
да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за 
Христа. Затова и родителите му казаха: той е пълноле-
тен; него попитайте. Тогава повикаха повторно човека, 

който преди беше 
сляп, и му казаха: 
въздай Богу сла-
ва; ние знаем, че 
Тоя Човек е греш-
ник. Той отговори и 
рече: дали е греш-
ник, не зная; едно 
зная, че бях сляп, а 
сега виждам. Пак 
го попитаха: какво 
ти направи? Как ти 
отвори очите? От-
говори им: казах 
ви вече, и не чухте; 
какво пак искате 
да чуете? да не би 
и вие да искате да 

Му станете ученици? 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 вър-
ши волята Му, тогова слуша. Открай век не се е чуло, 
някой да е отворил очи на слепороден. Ако Той не беше 
от Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му 
и рекоха: 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 отговори 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)

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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Възлюбени братя! 
Нашият Господ Иисус Христос след изцеляването на 
слепородения, за което слушахме днес в светото Еван-

гелие, казал: За съд дойдох Аз на тоя свят, за да виждат 
невиждащите, а виждащите да станат слепи (Иоан. 9:39). 
Тези думи на Господа не можело да бъдат изслушани рав-
нодушно от гордите мъдреци и праведници на света, ка-
квито били иудейските фарисеи. Тяхното самолюбие и ви-
сокото им мнение за себе си се почувствали оскърбени. На 
думите на Господа те отговорили с въпрос, който изразявал 
и негодувание, и самомнение, и насмешка, и ненавист към 
Господа, съединени с презрение към Него. Нима и ние сме 
слепи? – казали те. С отговора на въпроса на фарисеите Гос-
под изобразил пред тях душевното им състояние, послу-
жило за начална причина за въпроса. Да бяхте били слепи, 
им казал Той, не щяхте да имате грях; но сега казвате, че 
виждате, затова грехът ви остава (Иоан. 9:40, 41).
Какъв страшен душевен недъг е самомнението! В човешки-
те дела то лишава гордия от помощта и съвета на ближни-
те, а в Божието дело, в делото на спасението, то е лишило и 
лишава надменните фарисеи от най-скъпоценното съкро-
вище – от Божия дар, принесен от небето от Сина Божий, 
лишило ги е и ги лишава от Божествено Откровение и от 
съединеното с приемането на това откровение блажено об-
щение с Бога.
Фарисеите признавали себе си за виждащи, тоест задово-
лително и във висша степен запознати с истинното Бого-
познание, нямащи нужда от никакво по-нататъшно пре-
успяване и учение, и на това основание отхвърлили онова 
учение за Бога, което се преподавало непосредствено от 
Бога.
Добродетелта, противоположна на гордостта и на ней-
ния особен израз в самия човешки дух – самомнението, 
– е смирението. Както гордостта е недъг преди всичко на 
нашия дух, грях на ума, така и смирението е благо и бла-
жено състояние на духа, преди всичко добродетел на ума. 
По тази причина в Свещеното Писание и в писанията на 
отците тя много често се нарича смиреномъдрие. Какво е 
смиреномъдрие? Смиреномъдрието е правилно разбира-
не на човека за човечеството, следователно, то е правилно 
разбиране на човека за самия себе си. Прякото действие 
на смирението, или смиреномъдрието, се състои в това, 
че правилното разбиране на човека за човечеството и за 
самия себе си примирява човека със себе си, с човешкото 
общество, с неговите страсти, недостатъци, злоупотреби, с 
личните и обществените обстоятелства – примирява го със 
земята и небето. Добродетелта смирение е получила своето 
име от пораждания от нея вътрешен сърдечен мир. Когато 
имаме предвид само успокоителното, радостно, блажено 
състояние, пораждано в нас от добродетелта, я наричаме 
смирение. А когато възнамеряваме заедно с това състояние 
да посочим и неговия източник, тогава я наричаме смире-
номъдрие.
Не мислете, възлюбени братя, че даденото от нас определе-
ние, в което смиреномъдрието е наречено правилен начин 
на мислене на човека за човечеството като цяло и в част-
ност за самия себе си, е било случайно. Такова определение 
на смирението и смиреномъдрието е дадено от Самия Гос-
под. Той е казал: Ще познаете истината, и истината ще 
ви направи свободни (Иоан. 8:31, 32). Но какво е духовната 

свобода, преподавана от Истината, ако не светият, благода-
тен мир на душата, ако не светото смирение, ако не еван-
гелското смиреномъдрие? Божествената Истина е нашият 
Господ Иисус Христос (Иоан. 14:6). Той е възвестил: Поуче-
те се от Мене, от Божествената Истина, понеже съм кро-
тък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите 
си (Мат. 11:29). Смиреномъдрието е начин на мислене на 
човека за себе си и за човечеството, внушен и внушаван от 
Божествената Истина – „Устата на смиреномъдрия говорят 
истината“- е казал преп. Марк Подвижник.
Самомнението е горчива и пагубна самозаблуда, убийстве-
на лъжа, чрез която мами себе си заслепеното човечество и 
чрез която го мамят демоните.
Лъжливи са възгледите и основанията на човешката гор-
дост и самомнение. Гордият гледа на себе си като на са-
мобитно същество, а не като на Божие създание; земният 
живот му изглежда безкраен, смъртта и вечността – несъ-
ществуващи. За него няма Божи Промисъл: той признава 
за управител на света човешкия разум. Всичките му поми-
сли се влачат по земята; животът му е принесен изцяло в 
жертва на земята, на която би му се искало да си устрои 
непрестанно наслаждение на греха. И към тази безумна, 
неосъществима цел се стремят с всичките си усилия засле-
пените фарисеи и садукеи.
Напротив, паметта за смъртта съпътства смиреномъдрия 
по пътя на земния живот, наставлява го да действа на зе-
мята за вечността и, което е най-чудно, самите му дейст-
вия биват въодушевени от някаква особена благотворност. 
Смиреномъдрият действа за добродетелта, а не според под-
будите на страстите и не за удовлетворяване на страстите; 
следователно неговите действия не могат да не бъдат бла-
готворни за човешкото общество. Смиреномъдрият вижда 
себе си като нищожна прашинка сред огромното мирозда-
ние, сред времената, сред човешките поколения и събития, 
минали и бъдещи. Умът и сърцето на смиреномъдрия са 
способни да приемат Божественото християнско учение и 
непрестанно да преуспяват в християнските добродетели; 
умът и сърцето на смиреномъдрия виждат и усещат паде-
нието на човешката природа и поради това са способни да 
признаят и приемат Изкупителя.
Смиреномъдрието не вижда достойнства в падналата чо-
вешка природа, то съзерцава човечеството като превъз-
ходно Божие създание, но заедно с това съзерцава и греха, 
проникнал в цялото същество на човека и отровил това съ-
щество; смиреномъдрието, признавайки великолепието на 
Божието създание, признава и безобразието на създанието, 
изкривено от греха, то постоянно скърби за това бедствие. 
Но гордостта и самомнението, изходатайствали падение-
то и погибелта на човечеството, не виждат и не осъзнават 
падението в човешката природа: те виждат в нея само до-
стойнства, съвършенства и изящество, и смята самите ду-
шевни недъзи и страсти за достойнства. Такъв възглед за 
човечеството прави мисълта за Изкупителя напълно из-
лишна и чужда. Виждането на гордите е ужасна слепота, 
а невиждането на смирените е способност за виждане на 
Истината. Към това се отнасят и думите на Господа: За 
съд дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а 
виждащите да станат слепи. Приели Господа смирените, 
и се просветили с Божествената Светлина, а гордите, довол-
ните от себе си, Го отхвърлили, и още повече се помрачили 
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с отхвърлянето и хулата срещу Бога.
На чистото нощно небе ярко светят безброй звезди, над-
преварвайки се една друга в изобилието на светлината, но 
с появяването на слънцето те изчезват, сякаш престават да 
съществуват, макар и всъщност да остават на своите места. 
Така и човешките добродетели, когато се сравняват една 
с друга, имат своя светлина, но с появяването на Божест-
веното добро те изчезват пред Светлината на Божество-
то. Апостолът, беседвайки за добродетелите на патриарх 
Авраам, е казал, че Авраам има похвала, но не пред Бога; а 
относно Бога: повярва Авраам на Бога, и това му се вмени 
за оправдание (Рим. 4:2, 3). Така би следвало да постъпят 
фарисеите, хвалещи се със своя произход по плът от Авра-
ам, но отчуждили се от него по дух. В противоположност 
на неговия начин на действие, те пожелали да задържат за 
себе си мнимите достойнства на ветхия човек и чрез това 
да станат неспособни за самопознание и Богопознание, те 
чули страшната присъда на Господа: да бяхте били слепи, 
тоест, ако признавахте своята слепота, не щяхте да имате 
грях; но сега, бидейки слепи, казвате, че виждате, затова 
грехът ви остава. Вие сте го усвоили и сте го запечатали в 
себе си с вашето самомнение.
В младостта си свети Апостол Павел бил възпитаник на 
фарисеите, но той не последвал тяхното ожесточение и са-
момнение. Той бил, както разказва сам за себе си за наше 
назидание, евреин от евреите, по закон – фарисеин, по 
правдата на закона – непорочен. Но това, що беше за мене 

придобивка, казва той, поради Христа счетох го за вреда. 
Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството 
на познаването Христа Иисуса, моя Господ (Фил. 3:58).
Възлюбени братя! Да подражаваме на свети Апостол Па-
вел и на другите свети Божии угодници: да пристъпим 
към Бога, като изцяло отхвърлим пагубното самомнение, 
посредством смирението. Посредством смирението да се 
прилепим към Бога, чрез него да привлечем към себе си 
вниманието и милосърдието на нашия Бог, Който е ка-
зал: Ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения 
духом и на треперещия пред Моето слово (Ис. 66:2). Чрез 
виждането и осъзнаването на своите грехове да включим 
себе си в числото на грешниците, възлюбени от Бога, чрез 
отхвърляне на самомнението да изключим себе си от чис-
лото на лъжливите праведници, иначе ще се отрече от нас 
Бог, Който е казал: Не съм дошъл да призова праведници, а 
грешници към покаяние (Мат. 9:13).
Сърцето ни да бъде съзидано от смирението като духовен 
жертвеник на Бога, а жрецът на Всевишния Бог – нашият 
ум – да Му възнася духовни жертви, да възнася жертва на 
умиление, жертва на покаяние, жертва на изповядване, 
жертва на молитва, жертва на милост, преизпълвайки вся-
ка жертва със смиреномъдрие: защото сърце съкрушено и 
смирено Бог не ще презре (Пс. 50:19 – слав.). Амин!

Автор: Св. Игнатий Брянчанинов, Из «Аскетическа 
проповед». Творения, том 3, Славянобългарски манастир 

„Св. Вмчк Георги Зограф“,Света Гора, Атон, 2006 г
Източник: www.pravoslavieto.com

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,
радость сотворивый учеником  

обетованием Святого Духа,
извещенным им бывшим благословением,
яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Възнесъл си се в слава, Христе, Боже наш,
зарадвал учениците с обещанието  
за Светия Дух,
уверил ги чрез благословението,
че Ти си Син Божи, Избавител на света.

До пришествието на Сина Божий на земята, небето 
било заключено за родените на земята, и въпреки че 
в дома на небесния Отец има много жилища (Йоан 

14:2-3), в тях не можело да се намери място за грешни-
те потомци на Адам; самите ветхозаветни праведници в 
смъртта си слизали с душите си в ада (Бит. 37:35). С явя-
ването в плът на нашия Господ Иисус Христос, Който 

примирил Бога с човеците, небето със земята; съшестви-
ето Му в ада и освобождаването оттам на ветхозаветните 
праведници и накрая тържественото Му възнасяне на 
небесата с възприетото от Него човешко естество, Той 
открива за всички хора Царството небесно.

Автор: Архиеп. Макарий, Из „Догматическое 
богословие“, Църковен вестник, Година 102, брой 11

•  Г О С П О Д Н И  П РА З Н И Ц И  •

† ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (СПАСОВДЕН)
10 ЮНИ

ТРОПАР НА ВЪЗНЕСЕНИЕ

ОТВАРЯНЕ НА ЦАРСТВОТО
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6 юНИ  
† 6 Неделя след Пасха - на Слепия.  
Преп. Висарион Египетски Чудотворец. 
Преп. Иларион Нови. Гл. 5, утр. ев. 8, ап. 
Деян. 16:16-34 (с. 42), лит. ев. Ин 9:1-38

7 юНИ   
Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. 
Св. мчца Валерия

8 юНИ  
Св. Ефрем, патр. Антиохийски,  
Прен. мощите на св. вмчк Теодор Стратилат. 
Св. Марк и юлий Доростолски (Отдание 
на Неделя на слепия) (Тип. с. 469)

9 юНИ   
❈ Св. Кирил, архиеп. Александрийски 
(Отдание на Пасха) (Тип. с. 470)

10 юНИ   
† Възнесение Господне (Спасовден)  
(Тип. с. 471)

11 юНИ   
* Св. апли Вартоломей и Варнава. 
Св. Богородица “Достойно есть”. 
Св. Лука Симферополски

12 юНИ   
Преп. Онуфрий Велики. Преп. Петър Атонски
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Преди много, много години живял един старец, който 
се казвал Авраам. По Божия воля цял живот се скитал 
по земята. Бог му обещал, че ще стане баща на велик 

и силен народ. Той имал красива жена Сарра, бил богат 
и всички го уважавали. Но една мъка им тежала – незави-
симо от Божието обещание нямали деца. Така остарели и 
вече били изгубили надежда, че ще имат свое чедо.
Веднъж в един зноен ден пред шатрата на Авраам спрели 
трима пътници. Той ги посрещнал и поканил в дома си, а 
Сарра приготвила богата трапеза.
Това, обаче, не били обикновени пътници, а самият Господ 
Бог. Та когато гостите се нахранили, Авраам чул следните 
думи:
След година пак ще дойда при тебе и Сарра ще ти роди 
син. - Сарра тайничко дори се засмяла, защото вече била 
стара, а на старците не им се раждат деца! – Господ про-
дължил:

Защо се смееш, Сарра? Нима за Бог има нещо невъзможно?
След година думите Му се сбъднали. На Авраам и Сарра се 
родил син, когато нарекли Исаак.

Автор: A. Соколов, Из книгата: „Библия за деца”
Превод : Храм „Св. прор. Илия”

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

НА АВРААМ МУ СЕ РАЖДА СИН

(Продължение от бр. 506)

Ти нима не знаеш, че настоящият живот е пътешествие? 
Ти нима си гражданин – ти си пътник. Разбра ли какво 
ти казах? Ти не си гражданин, а пътник и странник. Не 

казвайте мой е този град, а мой – онзи. Никой няма град, 
градът е във висините, а настоящето е път. И ние пътеше-
стваме всеки ден, докато се движи природата. А има ли 
такъв, който по пътя да заравя злато? Когато влезеш в стра-
ноприемница, кажи ми украсяваш ли я? Не, а ядеш и пиеш 
и бързаш да излезеш. Настоящият живот е странопри-
емница. Ние сме дошли и прекарваме тук настоящия си 
живот; да се постараем да излезем с добра надежда; нищо 
няма да оставяме тук, за да не загубим там. Когато влезеш в 
страноприемницата, какво казваш на слугата? Гледай къде 
оставяш вещите; да не забравиш нещо тук, да не се загуби 

нищо, нито една дреболия, нито една вещ, за да донесем 
всичко вкъщи. Така и в настоящето ще гледаме на живота 
като на страноприемница и нищо няма да оставяме тук, 
в нея, а всичко ще отнесем в отечеството. Ти си пътник и 
странник, даже си по-малко от пътник. Как така? Сега ще 
ти обясня. Пътникът знае кога влиза в страноприемницата 
и кога ще излезе от нея, защото това е в негова власт. Някога 
аз си приготвям прехрана за дълго време, а Господ ме при-
зовава: „Безумецо, нощес ще ти поискат душата; а това, що 
си приготвил, кому ще остане?“ (Лука 12:20) Неизвестен е 
изходът, нетраен е имотът, хиляди стръмнини, от всички 
страни вълни. Защо се увличаш безумно от този призрак? 
Защо, като оставяш истината, прибягваш към сенките?

Превод: Людмила Савова
Източник: www.sveticarboris.net

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

СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ: АКО САМ НЕ СИ НАВРЕДИШ, 
ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ТИ ПРИЧИНИ ВРЕДА


