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† 5 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА — НА САМАРЯНКАТА

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 каз-
ва: дай Ми да пия. Защото учениците Му бяха отишли 
в града да купят храна. Жената самарянка Му казва: 
как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която 
съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сноше-
ние със самаряните.) 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. Жена-
та Му казва: господи-
не, ни почерпало имаш, 
па и кладенецът е дъл-
бок: отде тогава имаш 
живата вода? Нима Ти 
си по-голям от отца ни 
Иакова, който ни даде 
тоя кладенец, и сам 
той от него е пил, и си-
новете 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 из-
вор 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 право 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 покланя-
ме. 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 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 по-
кланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Казва 
Му жената: зная, че ще дойде Месия, наричан Хрис-
тос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести. Иисус 

й казва: Аз съм, Който 
говоря с тебе. В това 
време дойдоха учени-
ците Му и се почудиха, 
задето Той се разгова-
ря с жена; ала ни един 
не рече: какво искаш, 
или какво приказваш 
с нея? Тогава жената 
остави стомната си 
и отиде в града и каз-
ва на човеците: дойде-
те и вижте един човек, 
който ми каза всичко, 
що съм направила: да 
не би Той да е Хрис-
тос? Тогава те изля-
зоха из града и идеха 
към Него. Между това 
учениците Го молеха, 
казвайки: Рави, яж! Но 
Той им рече: Аз имам 
храна да ям, която 
вие не знаете. Поради 
това учениците дума-
ха помежду си: да не 
би някой да Му е доне-
съл да яде? Иисус им 
казва: Моята храна е 
да изпълнявам волята 
на Оногова, Който Ме е 
пратил, и да извърша 

Неговото дело. Не вие ли казвате, че още четири ме-
сеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: подигнете 
си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели 

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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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”.

Да би знаяла… кой е Оня, Който ти казва:
дай Ми да пия, ти сама би изпросила
от Него, и Той би ти дал вода жива
(Иоан. 4:10)

Благослови, отче!
Благочестиви християни, както бистрата вода на ня-
кой извор напоява мнозина и утолява жаждата на раз-

умни и неразумни, така и бистротата на евангелската на-
ука напоява еднакво всички жадни — както иудеите, така 
и елините, и много други езичници, както и днешната 
самарянка, за която разказва днешното свето Евангелие.

ТЪЛКУВАНИЕ

Израилтяните, които живеели от много време там, се на-
ричали самаряни от Самор планина, а тази планина 

била наречена Самор по името на владетеля Самор. Поне-
же тези израилтяни съгрешавали много пъти, Бог се раз-
гневил и ги предал на асирийския цар, който ги поробил 
и ги разселил из Вавилон и Мидия, а някои от тях остана-
ли в Самария, където асирийците, които се били заселили 
там от различни места, ги измъчвали жестоко. Но Бог, за 
да покаже на онези варвари вавилонци и мидийци, че не е 
предал евреите в ръцете им заради слабостта им, а заради 
греха им, пуснал в Самария лъвове, които изяждали онези 
варвари. Но асирийският цар, като разбрал това, попитал 
еврейските старци какво е това? А те му казали: „Бог пази 
онова място и не приема там онези, които не познават за-
кона, но ти, царю ако искаш да отървеш хората от тези 
лъвове, изпрати там еврейски свещеници да ги научат на 
Божия закон, та да ги помилва Бог“. Тогава царят изпратил 
там еврейски свещеници, които научили онези варвари на 
закон Божий и им предали петте Моисееви книги (вж. 4 
Царств. 17:24–28). И колкото евреи имало там, се наричали 
самаряни, макар всички да били Авраамово племе, защо-
то Авраам бил халдеец, за това наричали Иаков свой отец, 
понеже бил изкопал кладенеца, край който почивал Хрис-
тос, когато се трудел за нашето спасение и седнал на голия 
камък, за да ни научи, как трябва да се трудим за душата 
си. И там поискал вода от самарянката, за да се разхлади от 
голямата жега, защото било по пладне, в най-големия пек, 
когато целият добитък пладнува. Христос искал да се раз-
хлади, но самарянката не му дава вода, понеже бил иудеин. 
Оттук ясно се вижда, че тази жена не била глупава, а била 
умна, защото знаела, че евреите се гнусели от самаряните. 
За това и Христос и казал следните високи и божествени 
думи: „О, жено! Да би знаела, Кой съм Аз, Който говоря 
с теб, би поискала от Мен жива вода“. Христос нарекъл 
жива вода Своето учение. Защото както водата измива 
различни мръсотии и гаси страшни пожари, така и Хрис-
товото учение очиства различните грехове и телесните 
страсти. Жива вода се нарича и благодатта на Светия Дух, 

защото водата, като падне от небесните облаци на земята, 
съживява целия свят и макар да е една, в трендафила става 
червена, в крина — бяла, в смокинята -сладка, в пелина — 
горчива, на друго място — тръпчива, и така нататък, така 
и Светият Дух, като слезе от небето, макар да е един, се раз-
деля на различни дарове. Светият Дух се нарича и огън, 
защото огънят върши различни неща, тоест топли, гори, 
свети, очиства, така и Светият Дух просвещава верните, из-
гаря греховете, очиства човешките души. Ето това е живата 
Христова вода, за която самарянката не разбрала, а попи-
тала Христа откъде е взел вода, след като няма почерпало 
(кофа), и казала: Нима си по-голям от Иаков, който ни 
изкопа тоя кладенец! А Христос не казал самохвално, че е 
по-голям, а смирено показал, че е Самият Бог, като рекъл: 
„О, жено! Не се чуди на Иаков, който ви даде гнила вода, 
а се чуди на Мен, защото ще ти дам вода жива, която за-
вежда човека във вечния живот и става извор в сърцето му“. 
Като чула това, жената казала на Христа да я напои с тази 
жива вода, за да не ожаднява и да не ходи вече да вади вода 
от кладенеца. Но тъй като искал да даде тази благодат и на 
мъжа ѝ, Христос я изпратил да го повика, а тя, за да скрие 
греха си, казала, че няма мъж. Но Христос като всевиждащ 
Бог знаел всичко и за това ѝ рекъл, че не казва истината, 
защото имала петима. Тогава жената казала: „Господи, Ти 
си пророк, знаеш всичко и право казваш за мен“. Вижте 
разумна жена — не попитала за слава и богатство, а за вяра 
и благочестие. Защото казала: „Господи, нашите бащи са 
се покланяли на тази Самор планина, на която Авраам 
щял да принесе в жертва сина си Исаак и на която Иаков 
направил жертвеник, та се поклонил на Бога, а вие казвате, 
че трябва да се покланяме в Иерусалим“. Тогава Христос 
рекъл: „О, жено! Ще дойде време, когато нито на тази пла-
нина, нито в Иерусалим ще се покланят на Бога, а навсякъ-
де и на всяко място. Вие, самаряните, се покланяте на Онзи, 
Когото не познавате, а ние, евреите, се покланяме на Онзи, 
Когото познаваме“. Самаряните и евреите се покланяли 
на един Бог, но само евреите вярвали, че Бог е навсякъде 
и обхваща всичко, а самаряните мислели, че Бог е само те-
хен и се намира само на Самор планина, за това Христос 
казал на самарянката, че не познават Бога. А като казал, 
че спасението е от иудеите, имал предвид, че е приел тяло 
от евреите. А като казал, че истинските поклонници ще се 
покланят на Бога с дух навсякъде, имал предвид христия-
ните. Защото християните не се покланят на Бога на едно 
място, като евреите в Иерусалим или като самаряните 
на Самор планина с жертви, а се покланят с дух навсякъ-
де с права вяра и съкрушено сърце. Защото Бог е Дух, за 
това трябва да му се покланяме с душевна чистота и да Му 
принасяме безкръвна жертва, съкрушено сърце и смирена 
душа, както казва пророк Давид, жертва Богу е дух съкру-
шен (Пс. 50:19). Такава жертва иска Бог от нас, а не да колим 
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за жетва. Вече и жетварят получава награда и съ-
бира 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 което вие не сте се трудили; други 
се трудиха, а вие влязохте в техния труд. И много са-
маряни от оня град повярваха в Него по думите на же-
ната, която свидетелствуваше: каза ми всичко, що съм 

сторила. Затова, когато самаряните дойдоха при Него, 
молиха 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)
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СВ. ПРЕПОДОБНИ СИМЕОН ДИВНОГОРСКИ
† 596 ГОДИНА. ЧЕСТВА СЕ НА 24 МАЙ

Св. Симеон Стълпник, Дивног-
орец, е наречен така, понеже се 
подвизавал на стълп-кула и по-

неже този стълп бил построен на 
планината, наречена Дивна.
Симеон се родил в Антиохия Си-
рийска в 522 година. Майка му Мар-
та след смъртта на мъжа си, загинал 
под развалините на своята къща по 
време на земетресение, възпитавала 
сина си в гореща любов към Бога, 
от която било проникнато нейното 
собствено сърце. И небезплодно се 
оказала нейното възпитателно въз-
действие: възприето от младенеца, 
то го превърнало в избран съсъд на 
Божията благодат.
Когато Симеон бил на пет години, 
майка му го поверила на светия 
старец Йоан Стълпник, който се 
подвизавал в пустинята. Подража-
вайки му, Симеон пожелал подобен 
подвиг и скоро надминал своя учител с истинско ангел-
ско търпение. Опитният старец Йоан, боейки се, да не 
би нежният отрок да изнемогне от непосилния подвиг, 
съветвал го да не се предава на такъв преждевременен 
труд. Но Симеон, подкрепян свише, продължавал свое-
то молитвено стоене пред Бога. Но не се задоволил той 
с това състояние.
Минали шест години и той поискал по-висок стълп, 
за да се отстрани повече от земята. Построили му друг 
стълп, висок 40 лакти. Като прекарал на него осем годи-
ни, Симеон по божествено откровение отишъл в Див-
на гора, в околностите на Антиохия, и там — на висок 
хълм — основал обител и стълп върху скала.
При своя монашески подвиг св. Симеон така разпре-
делял времето си: от сутрин до деветия час (IX час по 

библейското времеизчисление се 
равнява на 15 часа, т. е. 3 ч. след 
обед) той се молел, след това се от-
давал на четене и писане до залез- 
слънце, след това пак се молел и без 
сън стоял на молитва до зори. А на 
разсъмване той — според житиепи-
сеца — «заповядал на съня като на 
свой слуга да дойде при него не за 
дълго, и като подрямвал малко, съ-
буждал се и започвал своя ден».
Младият подвижник получавал сви-
ше велики откровения. Той се из-
пълнил с мъдрост, а народът, който 
се събирал около стълпа, благого-
вейно слушал неговите поучения. 
Стълпникът се отегчавал от своята 
слава и от честите посещения на на-
рода, затова и поискал да се пресели 
на Дивна гора като по-усамотено 
място; но и там народът идвал при 

него, а той никому не отказвал помощ — с добра дума, 
с изцеление или с предупреждение. С прозорливост той 
предсказвал бъдещи събития. Така той предсказал смър-
тта на антиохийския архиепископ и земетресението, 
което разрушило Антиохия.
Св. Симеон приел по откровение свише свещенически 
сан на 33 години от селевкийския епископ Дионисий, 
макар по-рано да отказвал тази чест. Светителят го завел 
в църква, там го посветил в свещенически чин и с пеене 
на псалми отново бил изведен на стълпа, на който пре-
подобни Симеон в продължение на 70 години непре-
къснато извършвал своя велик подвиг до блажената си 
смърт в 596 година.

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

животни, защото Христос, когато се разпна и стана жертва 
за целия свят, тогава всички жертви престанаха и станаха 
ненужни и безполезни. За това не е прилично, нито не-
обходимо да колим сега животни за жертва. Tрябва само 
да оставим нашите лукавства, да укротим страстите си, да 
спазваме Божия закон, да се обичаме и да не правим на ни-
кого онова, което не е добро. Това е най-приятно на Бога 
и най-полезно за нас.

ПОУЧЕНИЕ

Чухте как Сам Христос рекъл на самарянката, че трябва 
да се покланяме на Бога с дух и истина, тоест да говорим 

истината и пред Бога, и пред хората, а не да говорим с уста 
едно, а да мислим в сърцето си друго, защото истината е от 
Бога, а лъжата е от дявола. И който обича истината, обича 
Бога и езикът му се освещава, а който обича лъжата, оби-
ча дявола и езикът му се осквернява. Както и самият закон 
повелява и казва: „Не свидетелствай лъжливо против брат 
си християнин“ (вж. Мат. 19:18, Изх. 20:16). Защото лъжа-
та убива човешката душа и докарва кавга между хората. 

И който лъже, е враг на Бога и е гнусен, както казва пророк 
Давид: „Враговете Господни излъгаха пред Него и лъсти-
вите уста са гнусни пред Господа“. А който се надява на 
лъжа, гони ветровете. За това трябва да живеем в чистота 
и който се придържа към истината, ще получи вечен жи-
вот и жива вода, с която ще угаси телесния си огън и ще 
измие душевните си и телесни грехове. За това и аз най-на-
края коленича пред Бога със съкрушено сърце, изповядвам 
право и казвам: „Господи, съгрешихме пред Твоето вели-
чество и беззаконствахме, потъпкахме заповедите Ти, 
изоставихме правдата и не спазихме обещанието си, но 
моля Те, Господи, не ни се гневи, приеми молението ни зара-
ди Твоята спасителна кръв и заради молбите на Пресвета 
Богородица и ни накажи тук за греховете ни, като чедо-
любив Баща колкото можем да търпим, а там ни подари 
Небесното царство, та да се веселим заедно с Теб и с Твои-
те свети ангели сега и винаги, и във вечните векове, амин“.

Автор: Св. Софроний, Епископ Врачански, 
„Поучително Евангелие”,

Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”
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22 МАЙ  
 † 5 Неделя след Пасха на Самарянката. 
Св. мчк Василиск. Св. мчк Йоан- Владимир,  
княз Български, чудотворец. Гл. 4, утр. 
ев. 7, ап. Деян. 11, 19–30 (с. 34), 
лит. ев. Ин 4:5–42 (Тип. 466)

23 МАЙ   
Св. Мария Клеопова, мироносица. 
Преп. Михаил Синадски

24 МАЙ   
� Преп. Симеон Дивногорски.  
Ден на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската 
книжовност (Молебен)

25 МАЙ   
� 3-то намиране честната глава на св. Йоан 
Кръстител  
(Отдание на Преполовение) (Тип. с. 330, т. 2в)

26 МАЙ   
� Св. ап. Карп.  
Св. мчк Георги Софийски, Най-нови (Тип. с. 334)

27 МАЙ   
Св. свщмчк Терапонтий. Св. мчк Терапонтий 
Софийски. Св. Йоан Руски, Изповедник

28 МАЙ   
Преп. Никита, еп. Халкидонски. Преп. 
Софроний Български (Отдание на 
Неделяна Самарянката) (Тип. с. 468)
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Обединена българска банка
За :Църковното настоятелство при храм „Св. прор. Илия“
(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

В една гора расли Бреза и Ела. Стояли 
една срещу друга и крепели птичите 
гнезда. Сутрин слънцето изгрявало 

зад Елата и затова тя цялата била окъпана 
с лъчи. Брезата се притеснявала за при-
ятелката си, че всеки момент може да се 
запали.
- Моля те, дръж се! Моля те не се запалвай! 
Ще изгориш! Какво ще правя без тебе?
Но тя шепнела толкова тихо, че нищо не 

ѝ се разбирало. Елата я гледала, но не можела да разбере 
защо Брезата толкова се вълнува. Скоро слънцето се изди-
гало над гората, Елата преставала да гори и Брезата се ус-
покоявала. Започвал денят и двете дървета, поздравявайки 
се, дружелюбно размахвали клони.
Но идвала вечерта. Слънцето залязвало точно зад Брезата 
като я огрявало с огнени лъчи. Елата на свой ред започвала 
да се притеснява — горката Брезичка сега ще се запали!
- Дръж се, Брезичке! — шепнела Елата. — Ако изгориш, ще 
остана без приятелка. Не ме оставяй!
Какво ти е, Еличке? Защо се вълнуваш?
Но Елата не я чувала и продължавала да се тревожи.
След това слънцето залязвало и Брезата вече не пламтяла. 
Приятелките си пожелавали лека нощ и спокойно заспива-
ли. До сутринта…
Сутринта всичко се повтаряло — Брезата се притеснявала 
за Елата, а вечерта — Елата за Брезата. И всичко това се пов-

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЕЛА И БРЕЗА
таряло от времето, когато и двете били малки фиданки.
Така денят започвал с: „Не изгаряй, Еличке!“ и свършвал с: 
“Не изгаряй, Брезичке!“. Всяка се грижела и притеснявала 
за приятелката си.

Автор: братя Бондаренко
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

Мнозина са вършили удивителни дела, възкресявали 
са мъртви, подвизавали са се, за да вкарат заблудени-
те в пътя на спасението, вършили са велики чудеса. 

Много хора са познали Бога с тяхна помощ. Впоследствие 
обаче тези, които са възкресявали мъртви са изпаднали 
в срамни страсти. И по този начин с греховните си дела, 
които са станали явни, са съблазнили мнозина. Всъщност 
те самите са били болни, но вместо да се грижат за душев-
ното си здраве, те се хвърлили в откритото море на този 
свят, за да лекуват и спасяват душите на другите, погубвай-
ки по този начин и своята надежда, и душата си.
Който ненавижда прелъстяването и разсейването на ума 
в светските неща, той вижда в сърцето си своя Владика 

и Господ.
За да вземе Бог под внимание нашите добродетели, те тряб-
ва да се съпровождат с телесно въздържание и чиста съвест.
По-добре е да живееш с орли, отколкото с алчен и ненаси-
тен човек.
По-добре е да живееш със сакат и отхвърлен човек, откол-
кото с горд.
По-добре е да те гонят, отколкото ти да гониш; по-добре е 
да те разпъват, отколкото ти да разпъваш; по-добре е да те 
оскърбяват, отколкото ти да оскърбяваш; по-добре е да те 
клеветят, отколкото ти да клеветиш.

Източник: www.pravoslaven- sviat.org
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СЪВЕТИ НА СТАРЕЦА АРХИМАНДРИТ ЮСТИН ПЪРВУ


