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           И като излезе Иисус, видя много свят и смили се над тях и изцели 

болните им. А на мръкваме приближиха се до Него учениците Му и рекоха: Тук 

мястото е пусто, и времето вече напредна, разпусни народа, за да идат по селата 

и си купят храна. 

            Но Иисус им рече: Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. 

            А те му казват: ние имаме тук само пет хляба и две риби. 

            Той рече: Донесете Ми ги тука. 

            И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе петте хляба и 

двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на 

учениците, а учениците – на народа. 

            И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали къшеи дванайсет 

пълни коша, а ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и 

деца. 

            И веднага Иисус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат 

преди Него насреща, докле Той разпусне народа. 

 

Братя и сестри, 

Днешното литургийно свето евангелие разказва за великото чудо, сторено 

от нашия Господ Иисус Христос. Това е чудото с насищането на повече от 5 

хиляди гладни човеци с преумножените чрез Слово Господне хляб и риба. 

Да, за Господ няма нищо невъзможно. 

Невъзможното за човеци е възможно за Твореца на вселената. 

Оня, Който създава целия видим и невидим свят, без усилие може да 

преумножи земните блага. 

Защото Бог знае от какво имаме нужда. 

Бог знае, че мнозина са дошли от далеч, за да чуят словото Му. Мнозина са 

донесли на ръце болните си. Мнозина се нуждаят от озарението на спасението. 

 И като хора в плът и ние се нуждаем от телесна храна. 

 А нашият Създател най-добре знае това. Ето и Господ Иисус Христос 

приема целия състав на слабата ни човешка природа, приема всичките ни 

немощи, без греха. Богочовекът  Христос не може да не се смили над гладните 

телесно и душевно. 

 И ето - казва евангелист Матей - Иисус се смили и изцели болните. 

 Така Бог първо засища духовните нужди на потърсилите го – изцелява ги, 

проповядва им и ги спасява. 



 А после – не оставя немощните в глад и умора. Защото неслучайно Господ 

казва: „Търсете първом Царството Божие, а всичко останало ще ви се 

придаде”. 
Така и ние, братя и сестри, да не се тревожим за прехрана и облекло. 

Защото Онзи, Който нахрани с 2 риби и 5 хляба над 5 хиляди души, нима ще ни 

остави гладни? 

Онзи, Който се въплъти, за да ни избави от бремето на дявола и смъртта, 

нима ще ни остави да погинем? 

Съвсем не! 

Затова, в каквато и нужда да сме, в каквото и утеснение – винаги да се 

молим Богу. 

 Да казваме: „Слава Тебе Боже, слава Тебе!” 
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