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† 11 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА. 
НЕДЕЛЯ СЛЕД УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Затова царството небесно прилича на цар, който 
поиска да си разчисти сметката със слугите си. 
Когато почна той да разчистя сметката, доведо-

ха при него едного, който му дължеше десет хиляди 
таланта; а понеже тоя нямаше с какво да заплати, 
господарят му заповяда да продадат него, и жена му, 
и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати; 
тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: гос-
подарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изпла-
тя. А господарят на този слуга, като се смили, пусна 
го и му прости дълга.
Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите 
си, който му дължеше сто динария, и като го хвана, 
давеше го и му казваше: изплати ми, което ми дължиш; 
тогава другарят му падна пред нозете му, молеше 
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го и думаше: имай търпение към мене, и всичко ще ти 
изплатя; но тоя не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, 
докле да изплати дълга.
Другарите му, като видяха станалото, много се огор-
чиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, 
що се бе случило. Тогава господарят му го повика и 
казва: рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, за-
щото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се смилиш 
над другаря си, както и аз се смилих над тебе? И като 
се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, 
докле да му изплати целия дълг.
Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки 
от вас не прости от сърце на брата си прегрешени-
ята му.“ 

(Мт 18:23–35)

Благочестиви християни! Иисус Христос ни предлага раз-
лични поучения, понякога с кротост, понякога —  с притчи, 
за да ни направи милостиви и да прощаваме съгрешени-

ята на другите, както Бог всеки ден прощава безбройните ни 
грехове. Бог винаги ни 
поучава да не бъдем 
злопаметни към нико-
го, а винаги да проща-
ваме. Например, когато 
апостол Петър попитал 
Христа: „Господи, колко 
пъти да прощавам на 
брата си, кога съгре-
шава против мене? До 
седем пъти ли?“, Той 
му казал: до седемде-
сет пъти по седем на 
ден, ако съгреши някой 
против теб, прости му“. 
Но нека тази прошка 
да не ни се струва нещо 
голямо. Това, което Бог 
ни прощава, е повече. Защото всеки час съгрешаваме по хиля-
да пъти и Бог пак ни прощава, както ще чуем сега от днешното 
свето Евангелие.
Благочестиви християни, тази притча е много страшна за 
всички немилостиви законопрестъпници, заплашени от царя. 
Царят е Богочовекът Иисус Христос, а ние сме Негови слуги. 
Той си разчиства сметката с нас, когато изпитва съвестта ни, 
която ни гризе и смущава, когато сме длъжни (грешни); защо-

то всички ние дължим на Бога по много хиляди таланти за 
благата, които ежедневно излива върху нас; затова трябва 
да сме благодарни и да не Го разгневяваме с греховете си. А 
най-много дължат тези, които заемат някаква началническа 

длъжност; защото ще 
дават страшен отговор 
пред Бога, ако не са по-
ложили усилия да нау-
чат народа на доброде-
тели и ако са вършили 
зли и богопротивни 
дела. Такива хора, кои-
то са изразходили Бо-
жиите таланти напраз-
но, най-накрая ще из-
паднат в много трудно 
положение и безкрайна 
мъка, и не само това, 
но и тук Бог ги предава 
на дявола да ги мъчи с 
болести и рани, за да се 
спаси душата им и да 

станат милостиви като днешния господар, на когото, като се 
помолил слугата му да го почака малко, той се умилостивил и 
му опростил целия дълг. (господарят) казал да продадат жена-
та и децата му, за да го накара да коленичи с плач и молба, та да 
получи опрощаване. Тогава и господарят му опростил всичко, 
само и само да помни доброто и да прави така със своите длъж-
ници. Но понеже бил неблагодарен, слугата веднага забравил 
това голямо добро; защото, като излязъл и намерил един свой 
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длъжник, който имал да му дава сто динария, го нападнал без-
човечно и му искал стоте динария. Длъжникът се молел и каз-
вал: „Почакай малко и ще ти платя“, а той не щял и да го слу-
ша. А отишъл и го хвърлил в затвора. Гледайте безчовечност и 
се чудете! На него за една молба му опростили толкова хиляди, 
а той не пожелал да опрости сто динария и затворил длъж-
ника си в затвора. Но после и той получил заслужена отплата 
за зверската си безчовечност. Защото господарят му, щом чул, 
че е затворил длъжника си за сто динария, го повикал, и му 
рекъл: „Лукав слуга, след като ти простих толкова хиляди, не 
трябваше ли и ти да простиш сто динария?“ И господарят му 
отменил предишното си решение и го предал на мъчителите, 
докато не му изплати всичките хиляди.
Християни, виждате ли как справедливият Бог си разчиства 
сметката с лукавия слуга? Щом го видял, че е толкова безми-
лостен, веднага отменил предишното си решение и си взел по-
дареното, понеже се разгневил на безчовечността му. Когато 
бил длъжник, не го нарекъл лукав, но когато видял немило-
сърдието му, го нарекъл лукав слуга; защото немилосърдието 
и злопаметността не само са гнусни за Бога, но и са омразни 
за всички милостиви хора. Слушайте, немилостиви и безчове-
чни, уплашете се и разберете, че сами отвръщате Божиите да-
рове от себе си и си навличате вечна мъка. Слушайте, сребро-
любци и вие, които нямате милост към съседите си. Слушайте, 
вие, които давате пари (назаем) и вземате лихва върху лихвата 
и тъпчете сиромасите. Слушайте и вие, които държите злопа-
метност в сърцето си и се уплашете от Бога за безбройните 
си грехове, защото иначе ще бъдете предадени на дявола като 
днешния лукав слуга, докато изплатите всичките си грехове. 
Ето така Бог ще накаже немилостивите, ако не простят от сър-
це съгрешенията на братята си.
Братя християни, помислете сами по кой път вървим, вижте кол-
ко блага получаваме от Бога, а всички —  и стари, и млади, и мъже, 
и жени, и богати, и сиромаси, и свещеници, и архиереи —  не слу-
шаме повелята Му и потъпкваме светите Му заповеди. Всички 

сме се отдалечили от Бога, няма кой да прави добро (Пс. 13:1,3; 
52:2,4), но всеки постъпва по своя воля, а не по Божията. Затова 
винаги съгрешаваме пред Бога: с лъжа, с ежечасни клетви, с оби-
ди, лакомия, грабеж и лихварство, с което събличаме сиромасите 
и пием кръвта им като вълци, за да имаме да харчим за ядене, 
пиене и други телесни похоти. Помислете колко мъчно влиза в 
Небесното царство този, който не раздава от честно придобитото 
си имущество на сиромасите, а къде ще отидат тези, които пият 
сиромашка кръв и грабят несправедливо? Далече, далече ще бъ-
дат от Бога всички, които вършат беззаконие, и всички немилос-
тиви, които не прощават на своите братя християни съгрешения-
та им. Но някой може да каже: „Как да му простя, след като ме е 
псувал, гонил, клеветил, безчестил и така нататък?“. Но я чуйте 
какво казва Господ: Отмъщението е Мое, и Аз ще отплатя (втор. 
32:35; Рим. 12:19; Евр. 10:30), а пророк Исаия казва: „Гладен ли е 
врагът ти, нахрани го, прости му и го предай на Бога Той да му 
отплати“. Помислете колко хули и обиди претърпял Христос от 
юдеите и колко Го хулели, били, плюли и Му се присмивали по 
време на разпъването, поставили Му на главата венец от тръни и 
Го приковали гол към кръста, но Той пак не изпитал отмъстител-
ност, а и като висял на самия кръст, казал: Отче! прости им, по-
неже не знаят, що правят (лук. 23:34). Ако ли пък кажете: „Хрис-
тос търпя, защото беше Бог, а ние сме човеци и не можем“, то 
помислете за апостолите и мъчениците —  нали и те бяха човеци 
като нас, но как търпяха да ги мъчат, гонят и убиват и как благо-
славяха онези, които ги хулеха, търпяха, когато ги гонеха, утеша-
ваха се, когато ги обиждаха, и прощаваха от все сърце на онези, 
които ги мъчеха; като например първомъченик Стефан, който и 
когато издъхвал се молел за евреите, които го убивали с камъни, 
и казвал: „Господи, прости им, защото не знаят какво правят!“. 
Затова както ние прощаваме на човеците прегрешенията им, така 
и Бог ще прости нашите.

Свети Софроний, Епископ Врачански
Източник: http://sveta-gora-zograph.com/

Св. Ириней, един от великите отци на Църк-
вата, се родил в Смирна. Той бил ученик на 
смирненския епископ св. Поликарп.

„Аз живо помня —  писал св. Ириней вече на ста-
рост —  всичко, което ми разказваше Поликарп за 
своите беседи с Йоан Богослов, който говорил за 
Иисус Христос, за Неговите чудеса и учения. И 
Поликарп вярно ни предаваше онуй, което бил чул 
от очевидеца на Словото на живота. Аз, по Божия 
милост, слушах всичко това с внимание и го запи-
сах не на хартия, а в сърцето си.“
Ириней, ученикът на великия Поликарп, ръкопо-
ложен от него за презвитер, също така ревностно 
служил Богу и заедно с Потин проповядвал в Га-
лия. Там тия двама свети мъже турили основите 
на църквите в Лион и Виена през последната поло-
вина на второто столетие. Тия църкви били скоро 
изпитани чрез жестоко гонение и се оказали верни 
на Бога.
Езичниците разпространявали най-ужасни клеве-
ти против християните и с това възбудили против 
тях всички жители на страната. Християните били 

влачени в тъмници, бити с тояги и камъни, а иму-
ществата им били ограбвани. Но те показали несъ-
крушимо мъжество и твърда вяра.
Между мъчените в туй време особено бележита е 
една млада девойка на име Бландина, прислужни-
ца в една християнска къща. Тя била подложена 
на най-жестоки изтезания, за да изтръгнат от нея 
признание за приписвани на християните престъ-
пления, или пък да я заставят да се отрече от Хри-
ста. Но тя само повтаряла: „Ние сме християни и 
не вършим престъпления“. Няколко дни я мъчили 
и най-после я хвърлили на зверовете да я разкъсат.
Престарелият еп. Потин бил също така повикан 
на съд. На въпроса на управителя: „Кой е Богът 
на християните?“ —  той безстрашно отговорил: 
„Ти ще узнаеш, ако бъдеш достоен“. Мъчили го и 
след това полужив го затворили в тъмница, гдето 
скоро предал Богу дух. Гонението и след това про-
дължило със страшна сила. Множество християни 
загинали в жестоки мъчения. Езичниците знаели, 
че те вярват във възкресението на мъртвите, зато-
ва изгаряли телата им и пепелта хвърляли в реката, 
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НАСТАВЛЕНИЯ ЗА КРОТОСТТА И СМИРЕНИЕТО

Смирението е най-главното средство, с помощта на кое-
то ние можем да извършим делото на нашето спасение.
Смирението е нещо повече от добродетел: то е цялост-

ното християнско светоусещане, началото на новозаветния 
живот и самият този живот.
Ето защо преп. Макарий Египетски в своите дивни творе-
ния говори, че смирението е признакът на християнството, 
т. е. критерият, по който можем да определим християни ли 
сме, или езичници; има ли в нас благодат, или няма; с Бога 
ли сме, или без Бога; щастливи ли сме, или нещастни.
Без смирението нито една от добродетелите няма за нас ни-
каква спасителна сила.
И може ли да бъде другояче, когато самата благодат —  глав-
ното средство за нашето спасение, ни се дарува от Бога, 
само ако имаме смирение.

Смирението определя насоката на целия наш християнски 
живот; то е неговата основа. Заради смирението Господ ни 
дава благодат. А благодатта ни дава сила неотклонно да 
спазваме Божиите заповеди. Изпълнението на заповеди-
те пък ни прави участници в Христовата радост и тук, и в 
бъдещия живот. Затова, ако в нас има смирение, то всички 
християнски добродетели ще ни бъдат присъщи, защото 
смирението е тяхната основа.
Заради смирението и кротостта благодатта ще ни запази от 
всички вражески козни, ще превърне всички наши скърби в 
радост, ще ни съедини навеки с Христа и ние още в земния 
си живот ще изпитваме неизказана небесна радост от това 
единение с Бога.
Нека смирението бъде за нас най-първата и основна добро-
детел. Ако го имаме, то ние ще придобием дивна кротост 
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Няма данни за рождената дата, нито за родното място на свети 
свещеномъченик Симеон Самоковски. Но е известно, че той 
става Самоковски митрополит през есента на 1734 г., ведна-

га след смъртта на своя предшественик Митрополит Ефрем (t 28 
август 1734 г.). От запазената летописна бележка на Митропо-
лит Симеон Попович за негово посещение в 
Рилския манастир в края на същата година се 
вижда стилно обработен почерк и подпис на 
високограмотен българин и архиерей.
Историческата обстановка през първата по-
ловина на XVIII век се характеризира с маси-
рано турско насилие над българското населе-
ние и особено над българското духовенство. 
Османската империя воюва на два фронта —  с 
Руската и с Австрийската империя. По това 
време приблизително започва организирана 
съпротива срещу турците в Самоковска мит-
рополия. Център на заверата е Долнолозен-
ският манастир „Свети Спас“, а ръководител 
и главен инициатор —  митрополит Симеон 
Самоковски, подкрепян от висши духовни-
ци, воглаве с Ипекския сръбски патриарх, под 
чиято диоцеза в това време е Самоковската 
митрополия.
Седалището на Митрополит Симеон е в Дупница, поради липса 
на голям храм в Самоков. Тогава в Самоков се е служило един-
ствено в Бельовата църква „Рождество Богородично“.
Около 20 юли 1737 г. Самоковският митрополит е арестуван от 
турците, митрополитският дом е ограбен и разбит, а свети Симе-
он е окован и хвърлен в тъмница, където е измъчван 23 дни.

Около 18 август, окован във вериги и с железни гюллета на крака-
та, с оскубани брада и коса, целият в кръв и рани, Самоковският 
митрополит е отведен в София. В същото това време, по запо-
вед на Али паша Кюпрюлюоглу, са обесени около 350 свещеници, 
монаси и софийски граждани. Пред него застанал и Митрополит 

Симеон, като главен организатор и водач на 
заверата срещу султана. Три дни свещеномъ-
ченик Симеон Самоковски бил затворен в 
турските казарми и измъчван.
На 21 август 1737 г. го завели под бесилото зад 
църквата „Света София“. Когато го окачили 
на въжето, се строшило дървото. Окачили 
го втори път —  скъсало се въжето. Едва на 
третия път Митрополитът издъхнал. Тялото 
му висяло три дни, докато въжето отново се 
скъсало. Али паша забранил погребение в 
София.
Божият промисъл определил тялото на Мит-
рополит Симеон Самоковски да бъде погре-
бано в притвора на Бельова църква „Рождест-
во Богородично“, вляво зад вратата, където в 
1994 г., при археологически разкопки, архео-
логът Веселин Хаджиангелов открива гроб-

ната яма с част от мощите на мъченика и част от Евангелието, 
митрополитския жезъл, златоткана митрополитска одежда. Ня-
колко години по-късно мощите на светеца са положени да почи-
ват на видно място в Бельовата църква.

Източник: Сайт на Община Самоков
<http://www.samokov.bg/simeon.html>

като мислели, чрез това да докажат суетността на тяхната вяра.
За живота на св. Ириней са се запазили твърда малко подробнос-
ти, затова не е известно как се е спасил от това ужасно гонение. 
Но след смъртта на Потин лионските християни го избрали за 
епископ. Известно време той ръководил Божията църква и по-
ложил живота си за Христа в последните години на второто сто-
летие, при царуването на Септимий Север. Във време на негово-

то епископство различни лъжливи тълкувания на Св. Писание 
смущавали вярващите. Св. Ириней написал против ересите пет 
книги. В тях ясно и красноречиво излага християнското учение и 
опровергава лъжеучителите.

©Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година, под редакцията на Партений,  

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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20 АВГУСТ   
† 1 Неделя след Петдесетница.  
Неделя след Успение Богородично.  
Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски. 
Гл. 2, утр. ев. 11, ап. 1 Кор. 9:2–12 (с. 142), 
лит. ев. Мт 18:23–35 (Тип. с. 401–402)

21 АВГУСТ  
Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа Хелеспонтска  
и Васа Солунска.  
Св. свщмчк Симеон Самоковски

22 АВГУСТ  
Св. мчк Агатоник и дружината му.  
Св. мчца Евлалия девица. Преп. Антуса

23 АВГУСТ  
Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Лионски  
(Отдание на Успение Богородично)  
(Тип. с. 404)

24 АВГУСТ  
Св. свщмчк Евтих.  
Св. мчк Татион. Св. Козма Етолийски

25 АВГУСТ  
Възвръщане честните мощи на  
св. ап. Вартоломей. Св. ап. Тит

26 АВГУСТ  
Св. мчци Адриан и Наталия

•  д Е т с к и  с в Я т  •

МАГАРЕ И КОН
НАРОДНА ПРикАЗкА

Магарето и Ко-
нят тръгнали 
на воденица. 

Магарето се влачело 
едвам-едвам, защото 
на гърба му били на-
товарени два чувала 
жито, а охранения 
кон препускал пра-
зен и бодро цвилел.
— Ох! —  изпъшкало 
магаре то.  —  Колко 

много тежат чувалите! Задъхвам се. Ако падна, ще умра. 
Моля ти се, Кончо, помогни ми! Кажи на стопанина да прех-
върли единия чувал на твоя гръб.
Но конят си правел оглушки и пет пари не давал за своя 
претоварен другар.
На едно каменисто място магарето се препънало, строполи-
ло се на земята и издъхнало под чувалите.
Тогава стопанинът на двете животни наместил магарешкия 
самар и чувалите върху конския гръб, шибнал коня с кам-
шика си и го подкарал напред. Конят се превил под тежкия 
товар, въздъхнал, извил глава към магарето и рекъл:

— Ех, братко, ако бях послушал молбите ти, сега щях да нося 
само един чувал жито. И захванал да преплита краката си.

Източник: сп. „Камбанка“, бр. 1,2017 г.

с присъщата ѝ възвишена добродетел —  любовта към вра-
говете. Защото само при наличието на смирение Господ ни 
дава Своята благодат, а единствено тя може да ни даде сила 
да обичаме онези, които ни оскърбяват.
Спасително е да си припомним, че ап. Павел, говорейки в 
своето Първо послание до коринтяните за любовта като за 
най-висш дар на Светия Дух, под нея разбира не благотво-
рителността, нито дори туй да раздадем целия си имот на 
бедните. И това е понятно. Та нали и чревоугодници, и пия-
ници, и блудници, и горделивци, и тщеславни хора неряд-
ко се занимават с благотворителност. Благотворителността 
всъщност е само подготвително стъпало към придобиване 
дара на съвършената любов, но тя не е самата тази любов.
Тогава какво трябва да разбираме под любов? Светите отци 

учат, че под съвършена любов трябва да разбираме кротост-
та, т. е. кроткото приемане на нанасяните ни обиди. Защото 
Господ изисква от нас да имаме истинска любов към нашите 
врагове (Мат. 5:44), към тези, които ни обиждат. Господ иска 
да им прощаваме от цялото си сърце.
Кротостта се изразява най-напред в мълчание на устата, ко-
гато ни оскърбяват. Та нима да отвърнеш на оскърбление-
то с кротост не е велико чудо? Ето защо преп. Йоан Касиан 
казва в своите дивни творения, че кротостта, или кроткият 
човек, е чудо на чудесата. Кротостта —  това е нашето съвър-
шенство.
(Следва)

Св. Серафим Софийски (Соболев) (1881–1950)
Източник: www.pravoslavieto.com


