
Евангелско четиво и проповед на Неделя на Разслабления 

Йоан 5:1-15 

           Подир това имаше иудейски празник, и възлезе Иисус в Йерусалим. 

А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана 

Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, 

слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото 

Ангел Господен от време на време слизаше 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 време, 

казва му: Искаш ли да оздравееш? 

          Болният му отговори: 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 изцери, 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. 

            В името на Отца и Сина и Светия Дух! 

          "Ето, ти оздравя, недей греши вече..." 

                                      Братя и сестри, 

 

           С тези думи Господ Иисус Христос се обръща към изцеления 

парализиран. Разслабленият от 38 години носи бремето на тежката си 

болест. Надява се да бъде изцелен и чака раздвижването на водата в 

къпалнята Витезда. Но други болни го преварват, други успяват да потопят 

в лечебната вода своите близки, когато Ангелът Господен раздвижва 

водата. Други успяват да се изцелят. А този клетник - не. 

Иисус го пита: "Искаш ли да оздравееш?" А немощният отвръща: "Да, 

господине, но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, когато се 

раздвижи водата." 



           Иисус му казва: "Стани, вземи си одъра и ходи." 

Ето Божията сила - Словото, чрез Което е създаден света, казва на болния: 

"Стани!" Второто Лице на Светата Троица - Въплътилият се Бог, изрича 

"Стани!" Самият Всесилен Спасител на света призовава и ето - не е нужно 

дори потапяне в лековитата вода. Безсилното тяло, лежало неподвижно 

цели 38 години, сега ще може веднага да вдигне своя тежък болничен 

одър. 

          За Бога няма нищо невъзможно. И Господ казва на изцеления: "Ти 

оздравя, недей да грешиш вече..." 

          Ще рече - тежката болест е постигнала разслабления като наказание 

за греховете му. 

          Защото често пъти телесната болест следва духовната немощ. Грехът 

предхожда болестта и това го виждаме с очите си постоянно. Затова нека 

не просто да внимаваме за своите болести, а да гледаме на скритите недъзи 

на душите си. Да се борим, като призоваваме Божията Майка и светиите, 

да се борим с коварните греховни навици, с различните си немощи, като 

помним, че времето ни на тази земя е твърде кратко. Да не се оправдаваме, 

че сме сами и затова не можем да извършим делото на нашето спасение, да 

не казваме, че си нямаме човек, както казваше разслабления. Да търсим 

причината за нашите бедствия преди всичко в самите нас и нашата 

собствена грехолюбива природа. Да не се оправдаваме с другите, а да 

придобием духовен взор за нашите греховни язви. Да се радваме на 

чуждите успехи, да скърбим с чуждото нещастие, да се молим за себе си и 

за целия свят и да осъзнаваме, че не сме сами, че Бог е с нас, че ни милва и 

спасява. 

          И дори наистина да нямаме до себе си човек, който да ни спусне в 

къпалнята на изцелението, да призоваваме Божието Име. И Господ, който 

изцели разслабления, ще изцели и нашата болна от грехове душа. И ако е 

угодно Нему - и болното ни тяло. 

          Честит възкресен ден! 

          Благословението на Въплътилия се и Възкръснал Спасител и на 

цялата Небесна Църква да е с всички нас. Амин! 
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