
































10. Изцеляване на разслабения1 слуга на един 
стотник2 

(Мат. 8:5-13) 
еднъж Господ Иисус Христос бил в град Капернаум. 
Тогава към Него се приближил един римски военачалник 

— стотник. Неговият слуга лежал болен и лекарите не могли 
да му помогнат. Стотникът силно вярвал в Божествената 
сила на Христа. Като паднал пред Спасителя, той казал: 

— Господи, слугата ми лежи разслабен и зле страда. 
Господ видял силната вяра на стотника и любовта му към 

ближния3. Той мигом отвърнал: 
— Ще дойда и ще го излекувам. 
Но стотникът рекъл: 
— Зоспода, afy ме съж достоен да &ле^еш под notcpaSa 

жа, по кажа сажо дджа а слдгата жа ще o^gpaSee. 
Тези слова разкрили дълбокото смирение на римлянина. Той 

считал себе си за толкова грешен човек, че искрено се чувствал 
недостоен да кани Господа в дома си. В същото време стот-
никът вярвал, че пред него е Вседържителят Творец, Който с 
мощното Си слово може да създаде нещо от нищо и да претвори 
онова, което вече съществува. Затова той помолил: "Господи, 
кажи само една дума и слугата ми ще оздравее!" 

Христос се възрадвал и рекъл към всички: 
— Не намерих досега дори в Израиля такава вяра4. И казвам 

ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на 
трапеза с Авраама, Исаака u Якова в Небесното царство, а 
синовете на царството5 ще бъдат хвърлени във външната 
тъмнина6. Там ще бъде плач и скърцане със зъби7. 

Христос противопоставил на неверието на юдеите вярата 
на езичника римлянин. Той предсказал, че след време Христо-
вата Църква ще се разпространи сред повярвалите езичници, 
а дотогавашните Божии избраници ще отпаднат поради 
неверието си. 

А вярващия стотник Господ утешил с думите: 
— Иди си и както си повярвал, нека да ти бъде. 
В същия час болният оздравял. 
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1. Р а з с л а б е н - парализиран човек, който не може да се движи. 
2. Стотник - римски военачалник, управляващ 100 войника. Римляните 
не вярвали в истинния Бог, а били езичници и се покланяли на идоли. 
3. Любовта на стотника към ближния - болен бил не някой роднина 
на стотника, а слугата му. З а него той търсел помощ. Така стотникът 
проявявал онази любов към човека до себе си (ближния), към каквато 
Христос призовава. 
4. Не намерих д о с е г а в Израиля такава вяра - сред евреите, които 
дотогава единствени правилно вярвали в Бога, вярата била отслабнала, 
а повярвалият езичник бил много по-близо до Бога от тях. 
5. С и н о в е т е на Царството - евреите. До идването на Христос на 
земята само те имали правилна вяра в Бога. 
6. Външната тъмнина - адът. Има вътрешна тъмнина. Тя е греховно 
отдалечаване на човека от Бога. Ако човек предпочете греховните страсти 
пред добродетелния живот и допусне в себе си вътрешна тъмнина, душата 
му ще страда след телесната смърт във външната тъмнина. Тя е много 
по-страшна от вътрешната тъмнина. 
7. Плач и скърцане със зъби - безсилен и безсмислен плач. Църквата 
учи хората да се каят за греховете през време на живота си на земята. 
След телесната смърт няма възможност за покаяние. 

11. Изцеляване на един разслабен от град 
Капернаум 
(Марк 2:1-12) 

еднъж Господ Иисус Христос бил в град Капернаум. Както 
винаги към Него се стичал народ. Христос поучавал в 

един дом, а пред вратата било пълно с хора. 
Четирима души носели на носилка свой близък — разслабен. 

Като не могли да достигнат Спасителя, те разкрили покрива 
на къщата, в която бил Той, и спуснали одъра1 с болния. 

Заради проявената вяра Божественият Изкупител в миг 
изрекъл: 

— Чедо, прощават ти се греховете. 
В дома били влезли и фарисеи. Те чули Господните думи и 

си помислили: 
— Той богохулства! С каква власт може човек да прощава 

грехове? Само Господ има тази власт. 
Разкривайки Себе Си като Бог Тайновидец2, Христос им 

отвърнал: 
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— Защо мислите така в себе си? Кое е по-лесно да кажа: 
прощават ти се греховете или стани, вземи си одъра и ходи? 
Но за да знаете, че Син Човешки има власт на земята да 
прощава греховете3, ето казвам на болния: "Стани, вземи си 
одъра и си върви у дома". 

Така Уорастос ос/яспал, че кората, преда да лекд&ат 
тялото са, тпряс/Sa да се гражат ^а ддшагпа са, noneotce 
тялото страда ^арада теошате греосо&е. 

Разслабеният станал, взел носилката си и излязъл. 
Всички, които видели това, прославили Бога и рекли: 
— Никога не сме видели толкова голямо чудо. 

1. Одър - легло; място на което се лежи. 
2. Разкривайки С е б е Си като Бог Тайновидец - за да вразуми 
невярващите фарисеи и да породи спасителна вяра в сърцата им, Христос 
отговорил на мислите, които фарисеите не били изказали гласно. Само 
Господ може да знае човешките мисли. 
3. Син Човешки има власт на земята да прощава греховете — 
Второто Лице на Светата Троица - Бог Син, приело човешко естество и 
станало и Син Човешки, но същевременно продължавало да бъде Всемо-
гъщ Бог с пълна Божествена сила и власт. 

12. Изцеляване на един разслабен, който 
V/ 

лежал при Овчите порти1 на град Йерусалим 
(Йоан 5:1-17) 

риближавало времето на един голям еврейски празник 
С и Господ Иисус Христос отивал в град Йерусалим, за да 
го отпразнува в храма. При Овчите порти на града имало къпал-
ия — "Витезда "2. На еврейски език "витезда" означава "дом на 
милосърдието ". Така наричали къпалнята, понеже в нея слизал 
Божий Ангел, раздвижвал водата и първият човек, който се 
потапял след това, оздравявал от всичко, което го мъчело. 

Близко до къпалнята Господ видял да лежи човек, пара-
лизиран от 38 години. Христос го запитал: 

— Искаш ли да оздравееш? 
Болният рекъл: 
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— Да, Господине, ала си нямам човек, който да ме спусне 
в къпалнята. Когато Ангел раздвижи водата и аз се опитам 
да вляза, друг, по-бърз от мене, ме изпреварва. 

Болният не знаел, че \ а то^а, tcoiimo £.яр£а £ Здога, пащо 
noieve пе е пошресГпо. Той търсел човек, който да му по-
могне, а до него бил Властелинът на всички човешки съдби. 

За да утвърди вярата на болния, Спасителят заповядал: 
— Стани, вземи си одъра и ходи! 
В същия миг болният оздравял и проходил. 
Благодарен за милостта, изцеленият отишъл в Йерусалим-

ския храм. Там Божият Син го видял и му казал: 
~ <smo, та о^раЛл. effete а греша £ete, ^а (ра не та 

се слу^ъа пещо още по-лошо. 
Така Господ открил на човека, че причина за бедите му са 

неговите собствени зли дела. Господ поучил, че когато па 
опъжи/ие мжсое пеш/штае, поето PJJColi па е а/упра/тал, а пие 
прюд/ълж,а.4t gxi грешаж, &dootcecm£-enomo тьра£осъg ае ще 
gyon^cne (jyа па поспьагпе по£а, още гьо-спърашиа сГе^а. 

1. Овчи порти на Йерусалим - градски врати, през които въвеждали 
в Йерусалим животните, предназначени за жертвоприношение в храма. 
2. Къпалня В и т е з д а - виж снимка № 12 (стр. 194) - разкопки на 
къпалнята Витезда. 

13. Изцеляване на един човек е изсъхнала 
ръка 

(Марк 3:1-5) 
съботен ден и Спасителят влязъл в една синагога. 

Cj (j Там се молел на Господа и един човек с изсъхнала ръка. 
Христос повикал сакатия и му казал: 

— Изправи се насред храма и протегни ръката си. 
Човекът сторил така и ръката му веднага оздравяла. 
Озлобени, фарисеите започнали да говорят: 
— Днес е съботен ден. В него Бог заповядва хората да не 

вършат никакви свои дела. 
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