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† 4 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА — НА РАЗСЛАБЛЕНИЯ

В онова време възлезе Иисус в Иерусалим. 
А в Иерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, 
по еврейски наричана Витезда, която има пет прит-

вора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, 
хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи во-
дата, защото Ангел Господен от време на време слиза-
ше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв 
влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, 
от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един 
човек, болен от трийсет и осем години. Иисус, като го 
видя да лежи и като узна, че боледува от дълго вре-
ме, казва му: искаш ли да оздравееш? Болният му от-
говори: да, господине; но си нямам човек, който да ме 
спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато 

пък аз дойда, друг слиза преди мене. Иисус му казва: 
стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, 
взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота. Поради 
това иудеите думаха на изцерения: събота е; не бива 
да си дигаш одъра. Той им отговори: Който ме изце-
ри, Той ми рече: вземи одъра си и ходи. Попитаха го: 
кой е Човекът, Който ти рече: вземи одъра си и ходи? 
Но изцереният не знаеше, кой е, защото Иисус се бе 
отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. 
След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, ти 
оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо 
по-лошо. Човекът отиде, та обади на иудеите, че Иисус 
е, Който го изцери.

(Иоан 5:1–15)

“Ето, ти оздравя; недей греши вече,  
за да те не сполети нещо по-лошо.” (Иоан 5:14)

В древния  Иерусалим  при  така  наречените  „Овчи 
порти“  се  намирала  къпалня,  чийто  останки  са  от-
крити при археологически разкопки през 1881 годи-

на. Наричали я Дом на милосърдието, на еврейски Ви-
тезда. Тя имала пет притвора и по времето на Христос те 
били пълни  с множество 
болни  страдащи  от  раз-
лични лечими и нелечи-
ми болести.
Те  пребивавали  там 
и чакали  чудото,  което 
ставало  на  неопределен 
период  от  време,  когато 
Бог  изпращал  Ангел  от 
небето,  да  раздвижи  во-
дата, за да стане тя целеб-
на. Който успеел да влезе 
пръв  в лечебната  вода 
непременно  оздравявал, 
независимо  от  болестта 
си.
Сред множеството имало 
един  човек,  който  чакал 
цели 38 години.
Като  узнал  за  дългото  му  боледуване,  Господ  Иисус 
Христос го запитал: „Искаш ли да оздравееш?“, болният 
отговорил:  „Да, но си нямам човек, който да ме пусне 

в къпалнята, когато се раздвижи водата“.  Иисус  му 
казал: „Стани, вземи одъра си и ходи!“ Човекът веднага 
оздравял, взел одъра и си тръгнал. На това чудо Госпо-
дне е посветен и днешният празник, наречен Неделя на 
разслабения, т. е. на освободения от болестта си. Всички 
ние също приличаме на хората струпани във Витезда, за-
щото имаме нужда от благодатната помощ на Господа, 

но  сме  загубили  волята 
си да опознаем и преодо-
леем своята греховност.
Иска ни  се да  се излеку-
ваме  от  болестта,  но  не 
желаем  да  премахнем 
причината за нея, не мо-
жем  да  различим  добро 
от  зло  и нямаме  сили  да 
вървим по пътя към Бога, 
защото греха е помрачил 
разсъдъка  ни.  Затова е 
блажен  човекът,  който 
понася всички страдания 
с търпение  и упование 
на  Господа.  Един  негов 
ден  тежи  повече  на  не-
бесните  везни  от месеци 
и години  живот  на  без-

божника. Блажен е човекът, който не роптае в страдани-
ята, но с търпение и упование на Бога изследва причи-
ните за тях и ги открива в самия себе си. Адам и Ева са 
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СПАСИТЕЛНИТЕ СТРАДАНИЯ

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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страдали заради неверието си, праведният Иов — зара-
ди духа на  злобата,  а слепороденият юноша, на когото 
милосърдният Бог е развързал очите, е страдал за слава 
Божия и за вечна награда.
Разумният човек търси причината за страданията вина-
ги в себе си, а неразумният обвинява другите. Разумният 
човек помни греховете си и със страх Божий очаква стра-
дания за тях. Той знае, че всяка болест в този кратковре-
менен живот е допусната от Човеколюбеца Бог за негово 
благо. Бог допуска хората да страдат по милост, а не по 
правда. Ако Той съди по правда, всеки грях би водил до 
неизбежна смърт, както казва св. апостол Иаков: „А сто-
рения грях ражда смърт” (1:15).
Вместо  смърт  Господ  изпраща  лекарство  чрез  страда-
нието. Няма на света страдание толкова тежко и пагуб-
но, колкото сторения грях, защото греха води до смърт 
на  душата.  Страданията  не  само  трябва  да  се  понасят 
с търпение  и упование  на  Господа,  но  с благодарност 
и радост, както казва св. апостол Петър в първото си пос-
лание:  „Но ако участвате в Христовите страдания, 
радвайте се” (4:13).  Да  участваш  в Христовите  страда-
ния означава да страдаш съзнателно и разумно, кротко 
и търпеливо, за да се очистиш от греховете и да се ожи-
вотвориш. Когато св. Иоан Златоуст умирал в изгнание, 
измъчен и унизен от хората, последните му думи били: 
“Слава на Бога за всичко”.
Чрез разслабения, който 38 години страдал парализиран 
с търпение и упование, ни се разкриват две истини. Той 
търпял болестта, чиято причина била в него самия. Все-
могъщият Господ го изцерил с Божествена сила, казвай-
ки: „Стани, вземи одъра си и ходи”. Той не  го попитал 
дали вярва, защото вярата му била очевидна. Той лежал 
38  години  с вяра  и упование  в небесната  помощ  и не 
само вярвал в чудесното действие на Божия ангел, но той 
вярвал  и в Спасителя,  иначе  не  би  Го  нарекъл  Господ. 
Спасителят  изцелявал  множество  бесновати  и глухоне-
ми, от които не изисквал вяра, а правел това от чисто ми-
лосърдие. И във Витезда Той се ръководил от милост към 
страдащия от дълги години парализиран човек.
Но искал да покаже жестокосърдечието на хората оста-
нали безразлични към мъките на своя ближен. Той из-
вършил това чудесно изцеление в събота, за да изобличи 
иудейското идолопоклонничество и да внуши, че чове-
ка е по-важен от съботата, а милосърдието е по-ценно от 
всякакви законови формалности. Вкаменените сърца на 
иудеите са разкрити чрез думите на разслабения, който 
разказва  за  изцелението  си  като  за  нещо много  важно, 

а след това споменава, че е носил постелята си. Иудеите 
не обръщат внимание на изцелението, на истината, че 
му е възвърнат живота.
Естествено би било да го попитат Кой го е изцерил. Но 
вместо  това  се  интересуват Кой му е  казал  да  си  вземе 
одъра  и да  си  ходи.  Разслабеният  разкрива  истината 
и тази негова постъпка не остава неизвестна на Господа. 
Той го  среща сред тълпата в иерусалимския храм и ка-
тегорично  го  предупреждава:  „Ето, ти оздравя, недей 
греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо”.
Съществува тясна връзка между болестта и греха. Хрис-
товите думи изразяват една дълбока истина — нашите 
телесни  страдания  често  ни  се  изпращат  за  изцеление 
на душевните ни болести. Както пише блажени Теофи-
лакт Охридски: „Тукашните страдания са вразумления, 
а отвъдните — наказания”.  Всеки  грях е  оскърбление 
на  Бога  и Богоотстъпничество.  Когато  злоупотребява 
със свободата на волята си и нарушава Божиите запове-
ди, човек се отдалечава от източника на живота — Бога, 
а който  се  отчуждава  от  Бога,  неизбежно  се  доближава 
до сатаната.
Света  Синклитикия  Александрийска  ни  казва:  „Дяво-
лът има множество остри оръжия. Когато не побежда-
ва душата с бедност, дава богатство, за да я прелъсти. 
Ако не я победи с обиди и унижения, обсипва я с похвали 
и слава. Когато е победен от здравето на човека, пора-
зява тялото му с болести…, за да помрачи в ленивите 
любовта към Бога”.
Затова, нека да принасяме плодове достойни  за покая-
ние, да вършим дела на милосърдие и да станем подобни 
на онзи човек, за когото псалмопевецът казва: „Блажен е 
оня, който пригледва бедни и сиромаси! В злочест ден 
Господ ще го избави! Господ ще го подкрепи в леглото на 
болестта му! Господ ще го запази и ще заварди живота 
му, и той ще бъде блажен на земята” (Пс. 40:2–4). Амин!

Източник: www.pravoslavenhram.com

КОНДАК, ГЛАС 3, ПОДОБЕН: ДЕВА ДНЕС

Моята душа, Господи, във всякакви грехове 
и с неизправни дела люто разслаблена
издигни с Твоето Божествено могъщество,
както и разслабления Си въздигнал някога,
за да ти зова спасен:
слава, щедри Христе, на Твоята сила.
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СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ
6 ЯНУАРИ

ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1
Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, 
откри се поклонението на Св. Троица; 
защото гласът на Отца свидетелстваше за 
Тебе, като Те нарече възлюбен Син; 
и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото. 
Христе Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе”.

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

ПРЕП. ПАХОМИЙ ВЕЛИКИ
15 МАЙ

ИЗ „ЖИТИЕ НА ПРЕПОДОБНИЯ  
НАШ ОТЕЦ ПАХОМИЙ ВЕЛИКИ”

Пахомий  се  родил  в Горен  Египет 
—  в Тиваида,  в околностите  на 
град  Есне,  в последното  десети-

летие  на  трети  век  (ок. 295 г.).  Роди-
телите му били ревностни езичници. 
Той  се  запознал  с християни  много 
по-късно,  по  време  на  кратката  си 

служба  във  вой ската.  Дарби  за  чист 
живот  у него  се  забелязвали  твърде 
рано, още преди познаването на Хри-
ста. […]
Свети Пахомий не бил чужд на кни-
жното  образование,  както  свидетел-
ства  за  това  по-късната  му  дейност. 
Родителите  му  били  състоятелни 
хора, а сред египтяните била развита 
любовта  към  учението.  Децата  били 
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СВ. БАТАШКИ МЪЧЕНИЦИ
17 МАЙ

ТРОПАР, ГЛАС 1.
Вменихте се като овце за 
заколение и мъки страшни 
претърпяхте за името 
Христово, старци, мъже, 
момци, младенци и майки, 
целомъдрени невести и девой-
ки чисти: всехвални баташки 
мъченици — на българския род 
украса, молете Христа нашия 
Бог за нас, които с вяра и любов 
почитаме страданията ваши.

ИЗ „ЖИТИЕ НА 
СВ. БАТАШКИ МЪЧЕНИЦИ

Всемилостивият,  но  и всеправеден  Бог,  Който  про-
мишлява както за царства и народи, така и за всеки 
отделен човек, никога не е оставял, не оставя и сега 

без Своята човеколюбива грижа и нашият православен 
български  народ.  Когато  той е  вървял  здраво  и неот-
клонно по Неговите пътища и е пазел  заповедите Му, 
тогава се е и радвал на Неговите щедри благословения 
и е пребъдвал в мир и всяко благоденствие; когато пък е 
потъпквал святата Му воля и се е предавал на всякакви 
грехове и беззакония, смирявал го е с крепката Си дес-
ница  и е  допускал  да  го  владеят  друговерци  и друго-
родци, докато не се покае и завърне отново при Него.
Така  нашият  християнски  Бог  постъпи  със  страната 
и народа  ни  в края  на  14-тото  столетие  от  раждането 
по плът на Неговия Син, Господ и Спасител наш Иисус 
Христос, и в края на 19-то столетие от същото преславно 
събитие. Най-напред заради неговите тежки и неразка-
яни грехове, Той го предаде под робство на нечестивите 
и неверни агаряни, а след това виждайки искреното му 
покаяние и ужасни злострадания, му изпращаше хиля-
ди знайни и незнайни мъченици — изкупители, които 
със  своята  пролята  кръв  измиха  петното  на  неговото 

отстъпление  и му  даруваха  короната 
на  дългоочакваната  и превъжделена 
свобода.
Слънцесияйна  по  блясък  и звездо-
видна по красота перла от тази корона 
са светите Баташки новомъченици.
Бедно е  човешкото  слово  да  изкаже 
величието  на  техния  подвиг.  Повече 
подобава, когато се споменава тяхното 
име да  се  застане на колене, очите да 
източат извори от  сълзи на умиление 
и гърдите да изтръгнат ураган от въз-
дишки.  Но  за  да  не  се  окажем  черни 
неблагодарници за всичко онова, кое-
то те  са  сторили  за нашето българско 
име и вяра,  тук разказваме  за тяхното 

мъченичество и подвиг.
Годината била 1876, краят на април, началото на май. 
След  току-що  отшумелите  великденски празници ни-
кой  и не  подозирал,  че  много  скоро  след  тях  ще  на-
стъпи Разпети Петък за Батак, за България. Събитията 
в будното родопско селище поразително наподобявали 
евангелските  събития  през  последните  дни  от  земния 
живот на Христа Спасителя: първо небивалите търже-
ства по случай Възкресение Христово и трепетното оч-
акване на  въстанието,  което ще освободи батачани от 
турския гнет приличали на радостната възбуда, обзела 
някога Йерусалим при посрещането на Господа, приет 
за скорошен избавител на евреите от римските потис-
ници; второ и тогава и сега народните настроения бър-
же се сменяли от възторженото „Осанна!” до умопомра-
чителното „Разпни, разпни Го!”; трето и тогава, и сега 
не  липсвали  Иуди  и предатели,  клетвопрестъпници 
и цена за кръв… (…)
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изпращани рано на училище. Тук те се учели да четат 
и пишат, при което им  се преподавали и правилата на 
нравствеността: тези правила се съдържали в самите об-
разци за писане.
Когато  Пахомий  навършил  двадесет  години,  бил  взет 
във вой ската. По това време император Константин во-
дел някаква вой на, вероятно с Максенций, и в 315 годи-
на. Пахомий  със  своите  другари  тръгнал  на  път. При-
вечер стигнали до град Есне. Тук Пахомий и другарите 
му били оставени под стража в сградата на тъмницата. 
Скоро дошли християни със  запаси от хляб и всякакви 
храни и усърдно молели пътниците да подкрепят сили-
те си. Когато след това Пахомий попитал защо тези хора 
така се грижат за тях, без изобщо да ги познават — му 
отговорили, че те са християни и постъпват така заради 
Бога.  Това  оказало  силно  въздействие  върху  впечатли-
телната душа на Пахомий.
На другия ден Пахомий и спътниците му продължили 

пътя си към град Антиное (град на десния бряг на река 
Нил).  Тук много  от младите  вой ници  се  предавали на 
всякакви  утехи  и чувствени  удоволствия.  Те  искали  да 
съблазнят  и Пахомий,  но  той  застанал  над  съблазните 
и настойчиво отклонявал другарите си от злото.
По това време император Константин извоювал победа 
над  враговете  си  и дал  заповед  да  разпуснат  вой ската. 
Заедно с другите и Пахомий се освободил от необходи-
мостта да участва в похода. Сега за него дошло време да 
стане християнин. Той пламенно желаел вярно да служи 
на Христа Бога, да пази себе си чист от всяка сквернота 
на плътта и духа и според силите си да прави добро на 
ближния си. Обет за съвършена вярност на Христа дал 
още когато бил затворен в тъмницата в град Есне, пора-
зен от милосърдието на християните. (…)
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15 МАЙ   
† 4 Неделя след Пасха — на Разслабления. 
Преп. Пахомий Велики. Преп. Ахилий, еп. 
Лариски. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян. 9:32–42 
(с. 25), лит. ев. Ин 5:1–15 (Тип. с. 464)

16 МАЙ   
Преп. Теодор Освещени.  
Св. преп. отци, избити в манастира “Св. Сава”

17 МАЙ   
� Св. Баташки мъченици. Св. ап. Андроник. 
Св. мчк Николай Софийски  
(Отдание на Неделя на Разслабления)  
(Тип. с. 465)

18 МАЙ   
� Преполовение. Св. мчк Теодот.  
Св. 7 девици. Св. мчци Петър, Диориний, 
Андрей, Павла, Христина (Тип. с. 465)

19 МАЙ   
Св. свщмчк Патрикий, еп. Брусенски. 
Св. мчк Калуф Египтянин

20 МАЙ   
Св. мчк Талалей. Св. Лидия Филипянка

21 МАЙ    
� Св. равноапостолни Константин 
и Елена (Тип. с. 318, т. 3)
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(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Един  беден  човек  си 
вървял по улицата. Не 
щеш ли, намерил мал-

ка кафява кесийка. Когато 
я отворил,  видял  че  в нея 
има  сто  сребърника. Цяло 
малко състояние!
—  Какъв  късмет!  —  по-
мислил си беднякът — ще 
мога да си купя топла чор-
бица помислил…
Той  не  бил  хапвал  ни-
щичко от дни. Но после се 
вслушал във вътрешния си 
глас.  Тоя  беден  човек  ня-
мал  нищо материално,  но 
имал съвест.

От края на улицата се дочул вик.
—  Изгубена кесия, давам награда.
Това бил притежателят на изгубеното съкровище.
Бездомникът отишъл при него, подал му кесията и по-
питал каква е наградата.
—  Награда ли? Та в кесията имаше двеста сребърника, 
а ти ми я връщаш със сто! — излъгал лукавият богаташ.
И като взели да  се препират, решили да отнесат  спора 
си до съда.
Съдията ги изслушал и рекъл:

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

КЕСИЯ СЪС СТО СРЕБЪРНИКА
—  Аз вярвам и на двама ви. Ти, търговецо, твърдиш, че 
си  загубил  кесия  с двеста  сребърника,  значи  това  не е 
твоята кесия. Затова беднякът, който е намерил кесийка 
със сто сребърника, може да я задържи.
Така спорът бил разрешен…

Източник:: сп. „Камбанка”, бр. 1, 2022 г.

Обичай бедните и им състрадавай, за да бъдеш и ти по-
милван от Бога.
Не изобличавай скърбящите в сърцето си, за да не бъ-

деш наказан  със  същия жезъл и когато  започнеш да  тър-
сиш някой, който да те помилва, да се окаже, че няма такъв!
Помни, че също носиш тленно тяло и прави добро на всич-
ки без изключение.
Разсъдителността е над всички добродетели.
Не укорявай никого за неговото прегрешение, но считай 
себе  си  отговорен  за  всичко,  дори  за  прегрешението  на 
ближния.
По-добре е да те презират, отколкото сам да презираш. По-
добре е да те обиждат, отколкото сам да обиждаш.

Не живей заедно с горд човек, за да не се лиши душата ти 
от благодатта на Светия Дух и по този начин да стане оби-
талище на лукавите страсти.
Който избягва суетната слава на този свят, усеща в душата 
си славата на бъдещия век.
Ненавиждай покоя и благополучното битие, за да запазиш 
помислите си безметежни.
Пази се от многото срещи и се грижи за душата си, за да 
запазиш душевно спокойствие.
Пази се от малките грехове, за да не паднеш в големи.
По-полезно е  да  възкресиш  душата  си  от  страстите,  ми-
слейки за Божественото, отколкото да възкресяваш мъртви.
(Следва)

Източник: www.zadrugata.com

•  О Т Е Ч Е С К И  С Ъ В Е Т И  •

СЪВЕТИ НА СТАРЕЦА АРХИМАНДРИТ ЮСТИН ПЪРВУ


