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          Тогава Той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града 

Си. 

          И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като 

видя Иисус вярата им, каза на разслабения: Дерзай, чедо, прощават ти се 

греховете! 

          Тогава някои от книжниците казаха в себе си: Той богохулства. 

          А Иисус, като видя помислите им, рече: Защо мислите лошо в 

сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да кажа: Прощават ти се греховете ли 

или да кажа: Стани и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт 

на земята да прощава грехове (тогава казва на разслабения): Стани, вземи 

си постелката и върви у дома си. 

          И той стана, взе си постелката и отиде у дома си. 

          А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, Който е дал 

такава власт на човеците. 

 

Братя и сестри, 

            В днешното литургийно свето евангелие евангелист Матей разказва 

за изцелението на един разслабен – тежко болен, парализиран човек, 

изцеление, сторено от Всемилостивия Лекар – Спасителя Иисус Христос. 

Но преди да изцели телесно болния заради вярата на неговите близки, 

Господ го изцелява духовно. Той казва на парализирания: „Чедо, 

прощават ти се греховете“. 

           Веднага зле настроените към Христа книжници решават, че Синът 

Човечески богохулства. Те не познават в Иисус – Сина Божий, Който иде 

за да спаси света. 

           Те знаят, че само Бог може да прощава грехове. Затова и Христос 

прощава грехове, защото е Богочовек и има властта за това, дадена Му от 

Отца. 

            Но книжниците си мислят, че Спасителят казва това, защото делото 

на прощение грехове е невидимо, а делото на изцеление е видимо за 

всички чудо. 

           Затова Христос ги укорява: „Защо мислите зло в сърцата? … Син 

Човеческий има и на земята власт да прощава грехове“. 

           Спасителят сега се обръща към болния с думите: „Стани, вземи си 

постелката и иди у дома“. 



            За Бог няма нищо невъзможно. Но нима прощението на греховете е 

по-малко чудно от надигането на това отслабнало от годините, 

изнемощяло тяло? Прощението на грехове е също такова велико чудо, 

както и изцелението. Нека не забравяме това. 

            И да пристъпваме към Тайнство Изповед с ясното съзнание за 

чудото, което се случва – свещеникът, подобнострастен като нас човек, 

има властта да развърже греха ни, и тази власт е дадена от Самия Господ. 

           С трепет да извършваме спасението си, да се каем искрено, да се 

стараем да не падаме в същите грехове, да се уповаваме Господу, че Сам 

Той избелва греха ни със Своята невеществена, нетварна светлина. И да 

осъзнаваме великата Божия милост за всяко наше дело. 

           Защото Христос е казал: „Без Мене не можете да вършите нищо“ 
(Ин.15:5). 

            Божието благословение да е с всички вас! Амин! 
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