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20 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Чудото във Витезда“, м.
февруари
Въпроси за преговор:
1.Защо след Иисус Христос вървели толкова много хора? – защото Той с любов
помагал на хората в техните страдания, а думите му носели утеха и хранели
душите им.
2.Какво е това духовна храна? – Словото Божие наричаме духовна храна
3.Как Христос се погрижил и за телесната храна на изгладнелите хора? – Той
преумножил пет хляба и две риби и с тях нахранил пет хиляди души, без да се
броят жените и децата.
4.Какво ни поучава Бог? Кое е по-нужно за нашето спасение? – Господ ни учи
първо да търсим царството Божие и Неговата правда, а Той няма да ни остави и
без земни блага.

Чудото във Витезда
(Йоан 5:1-17)
В евангелието на свети Йоан Богослов се разказва за едно чудо, което Господ
сторил, поради голямото си милосърдие към болните и страдащите.
Имало голям празник и в Йерусалим пристигнали много хора. Дошъл и Иисус
Христос със Своите ученици. В града се намирала къпалня, по еврейски наричана
Витезда, което означава „дом на милосърдието”. В тая къпалня имало шест
отделения, в които лежали множество болни – слепи, парализирани, и чакали
своето изцеление. Ангел Господен слизал от време на време в къпалнята и
раздвижвал водата, и който от болните пръв влизал във водата след това
раздвижване, оздравявал, от каквато и болест да бил налегнат.
Между многото болни тук имало и един разслаблен човек, който търпеливо
чакал от 38 години своето изцеление. Разслаблен ще рече парализиран човек,
който поради болест не може да движи ръцете и краката си. Всеки път, когато
водата се раздвижвала, друг влизал преди него и се изцерявал. А той все си
оставал прикован на болничната постелка. Този нещастник обаче не губел
надежда и вярвал, че някога ще дойде и неговият ред на изцеление. Той не се
излъгал в своята надежда.
И ето - Христос като видял парализирания, смилил се над него и го запитал:
- Искаш ли да оздравееш?
Болният отговорил, че иска, но няма човек, който да го спусне в къпалнята.
Тогава Христос му казал:
- Вземи одъра си и ходи!
И болният веднага скочил на краката си, взел одъра, на който лежал, и
започнал да ходи.
Тъй като това станало в събота, празничен ден според Мойсеевия закон, ден,
в който евреите не работят, мнозина от тях възмутено викнали на изцеления да не
вдига на гърба си постелката. Те дори не обърнали внимание на станалото чудо.
Но оздравелият повтарял щастливо: ”Този, Който ме излекува, ми каза: вземи
одъра си и ходи!”. Той отишъл в храма, за да благодари на Бога за своето
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изцеление. По същото време и Иисус отишъл в храма и като видял изцеления, му
казал:
- Ето, ти оздравя, не греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо!
Човекът излязъл навън и разказал на всички, че Иисус Христос го е
излекувал.
Еврейските началници много добре знаели кой е Иисус и отдавна търсели
начин да Го хванат. Те смятали, че в почивния ден не трябва да се прави нищо,
дори да се лекуват болни. Но Христос им отговорил: ”Моят Отец досега работи
и Аз работя!“ (Йоан 5:17). С това Той казва, че Бог се грижи непрестанно за
хората, дори и в празничните дни. В събота слънцето не почива и тревата не спира
да расте. Бог промисля за всичко, а Иисус Христос, Божият Син, също не спира да
се грижи за всички. В почивния ден, който за нас християните е неделя – денят на
Христовото Възкресение, ние изоставяме ежедневните си трудове и грижи и
посвещваме този ден на църквата и на прослава на Бога, както и на вършене на
милосърдни дела.
Удивителна била вярата на този парализиран, който 38 години не се отчаял и
търпеливо продължавал да чака Божията милост. Заради вярата и търпението Бог
го възнаградил. В този Дом на милосърдието Той проявил към болния голяма
милост, като сторил невиждано чудо и го излекувал напълно. Бог винаги откликва
на онези, които се уповават (надяват) на Него.
Но Господ казва на излекувания разслаблен да не греши вече. С това
Христос разкрива на хората, че болестите често са последица от нашите грехове.
Затова думите на Спасителя са предупреждение към всеки един от нас.
Въпроси към урока:
1.Как се наричала къпалнята, в която ставали изцеленията? Какво значи
това название?- Витезда, което значи „дом на милосърдието“.
2. Какво казал Иисус на разслабления? Какво му напомнил, когато го видял
отново?- Господ му казал: „Стани и ходи!“, а после му напомнил да не греши
повече, с което искал да покаже, че често греховете са причина за болести и
страдания.
3.Защо според вас Христос излекувал болния в събота (почивния ден за
евреите)?- защото почитането на съботата не трябва да пречи на добрите дела.
4.Какво ни показва Господ чрез тази постъпка? – всеки, който търпеливо
понася страданията и се моли, ще получи Божията помощ.
5.В кой ден православните християни празнуват и не работят? - Ние
православните християни почиваме в неделя, защото това е денят на
Възкресението Христово и посвещаваме този ден на църквата и на дела на
милосърдието.
Задача: На всеки водосвет свещеникът чете откъс от евангелието, в който се
разказва за чудото във Витезда. Когато присъствате на водосвет в храма,
поинтересувайте се как се използва светената вода.
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Допълнителен текст:
За светената вода
В храмовете вода се освещава многократно през годината при така наречения
водосвет. Тази светена вода християните могат да приемат на гладно, преди
хранене, при телесно и душевно неразположение. Чрез поръсване с нея се
освещават домовете, вещите и хората. На 5 и 6 януари се извършва Велик
водосвет, който е посветен на големия християнски празник Богоявление
(Кръщение Господне). Богоявленската светена вода се употребява при
изключителни случаи и има голяма целителна сила. Указания за правилното
съхранение и ползване на светената вода от Великия водосвет са дадени лично от
блаженопочиналия български патриарх Максим:
„Богоявленската светена вода трябва да се приема винаги на гладно и винаги
преди нафората. До отдание на празника Богоявление може да се приема всеки
ден. Тя се отнася в домовете и се съхранява през цялата година на специално
място в дома, в близост до икона, кандило, иконостас. При телесни и духовни
нужди (болест, душевни терзания и др.) тя се приема след еднодневен пост.“
(“Българският патриарх Максим освети богоявленска вода и даде указания как се
ползва“ – новина от 05.01.2012, www.bg-patriarshia.bg)
Църквата позволява приемането на богоявленската светена вода дори и без
пост при смъртна опасност.
Приемането на светена вода за утоляване на жаждата или без вяра в действието
на Светия Дух в нея, е недопустимо, и може да доведе до печални последици.

4

Чудото във Витезда – изцеляване на разслабления

Иконата е копирана от www.breakopenword.blogspot.com
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