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† 11 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА. 
НЕДЕЛЯ СЛЕД УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Рече Господ тая притча: царството небесно прилича 
на цар, който поиска да си разчисти сметката със 
слугите си. Когато почна той да разчистя сметка-

та, доведоха при него едного, който му дължеше де-
сет 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 запла-
ти; тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: 
господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти 
изплатя. 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: из-
плати ми, което ми дължиш; тогава другарят му падна 

Притчата за лукавия раб (Мат. 18:23–35), изложена в днешното 
евангелско четиво, повдига твърде болезнени за нас въпроси. 
Тя завършва един дял в Евангелието от Матей, в който Хрис-

тос говори подробно какви трябва да са отношенията в христи-
янската общност (църквата). С различ-
ни думи и в различна форма Той повта-
ря една и съща истина —  животът в тази 
общност е най-важното нещо в света и 
хората, които искат да бъдат нейни чле-
нове, трябва да сторят всичко възмож-
но, за да подхранват връзките на вза-
имната си любов. Нищо —  нито завист, 
нито съперничества, нито страсти —  не 
трябва да пречи на нея. Ако един член 
на тази общност се отдели като заблу-
дена овца, той трябва да бъде търсен и 
върнат.
Петър моли Спасителя да доизясни те-
мата и да каже колко пъти трябва да се 
прощава на хората, които съгрешават 
в тази общност. Юдейската традиция 
повелява да се прощава три пъти, след 
което следва отлъчване. Апостолът 
предполага, че Иисус ще увеличи гра-
ницата на търпение най-много до седем 
пъти (сакрално число) и остава смаян, 
когато чува, че прошката трябва да се 
повтаря седемдесет пъти по седем, т. е. безкрайно.
Възможно ли е това? Може ли някой от нас да прощава до края 
на живота си с една и съща готовност и любов, а другите да се 
подиграват с него, колкото си искат? Представете си често сре-
щания случай. Вие сте определили среща на някого, оставяте си 
работата, чакате го в кафенето или офиса, той естествено не идва 

и когато го питате за причината по телефона, той небрежно казва, 
че бил забравил или се успал. Може ли това губене на време и 
късане на нерви да се повтаря 490 пъти?
Едва ли. Човешката природа просто не е устроена по този начин. 

Ние можем да преглътнем да ни излъ-
жат веднъж, даже дваж, но на третия 
път този цирк ни омръзва и го прекра-
тяваме. Подсъзнателно правим сметка 
колко влагаме в отношенията си с дру-
гия и колко получаваме в замяна. Ако 
уравнението е с отрицателен знак, ние 
се склонни да го прекратим. Никой нор-
мален човек не очаква да дава постоян-
но и безкористно на другите, а в отго-
вор да получава само ругатни, обиди и 
побои. Според мен препоръчваното от 
Иисус прощаване 70 х 7 е антитеза на 
думите на Ламех, който заплашва, че за 
Каин ще се отмъщава седмократно, а за 
самия него —  седемдесет пъти по седем 
(Бит. 4:24).
Христос допълва Своя отговор на Пе-
тър, като разказва притча за един цар, 
който иска да си разчисти сметката със 
своите слуги. Той не само е изключи-
телно богат, но и е предвидлив —  наел е 
икономисти, които да водят счетовод-

ството му, и тъмничари, които да наказват длъжниците. Първи-
ят раб е взел кредит от 10 000 таланта —  невероятна сума, която 
днес се равнява на около 1,5 милиарда долара. Разбира се, тази 
сума не може да бъде изплатена, затова царят заповядва да бъдат 
продадени в робство длъжникът и неговото семейство и имот. 
Клетникът пада на колене и обещава да плати дълга. Но подобно 
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пред нозете му, молеше 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 прегрешенията му. 

(Мт 18:23–35)
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ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ НА БОЖИЯТА МАЙКА  
С ПЪЛНА УВЕРЕНОСТ И НАДЕЖДА, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИМ ИСКАНОТО

Когато пристъпваш в молитва към Царицата Богородица, пре-
ди да започнеш да се молиш, бъди твърдо убеден, че няма да 
си тръгнеш от Нея, без да полу-

чиш милост. Достойно и праведно е да 
мислим така и твърдо да се надяваме 
на Нея. Тя е всемилостивата Майка на 
всемилостивия Бог-Слово и за Ней-
ните неизмеримо велики и безбройни 
милости възгласят всички векове и 
всички християнски църкви; Тя наис-
тина е бездна на благости и щедрости, 
както се казва за Нея в канона към 
Одигитрия (Канон към Пресвета Бо-
городица Одигитрия, песен 5, стих 
1). Затова да пристъпваме без такава 
увереност в молитва към Нея би било неразумно и дръзко, а съм-
нението ни би оскърбило Нейната благост, както се оскърбява 
и Божията благост, когато пристъпват в молитва към Бога и не 
се надяват да получат от Него исканото. Как бързат да получат 
милост от някой високопоставен и богат човек, за милосърдието 
на когото знаят всички и който е доказал милосърдието си много 
пъти? Обикновено, пристъпват към него със спокойна увереност 
и надежда, че ще получат каквото искат. Така и в молитвата не 
трябва да се съмняваме, не трябва да бъдем малодушни.

Когато се молиш на Владичицата или на някой светец, предста-
ви си твърдо, че си член на Църквата, в която Владичицата е ос-

новен камък на зданието, Началница 
на мисленото назидание (Акатист на 
Пресвета Богородица, икос 10), и 
знай, че ти си тясно свързан вътрешно 
с всички небесни жители като камък 
от зданието, макар и мек и нетвърд. 
Ако гледаш на себе си по този начин, 
ще разбереш защо молитвите толкова 
лесно стигат до светиите —  защото ние 
всички сме под една Глава —  Христа 
(срв. Еф. 1:22) и всички сме одушеве-
ни с единия Божий Дух.

… • …

Ние се молим на всеблагата и всенепорочна Божия Майка —  и 
Тя се моли за нас. Прославяме Нея, която превъзхожда вся-
каква слава, а Тя приготвя вечна слава за нас самите. Често 

Ѝ казваме: „Радвай се“, и Тя моли Своя Син и Бог: Сине мой въз-
любени, дай им вечна радост за това, че Ме приветстват с радост.

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“
Славянобългарски манастир  

„Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон
Иверска икона на Пресвета Богородица  

от манастир „Света Нина“, Бодбе, Грузия

обещание е абсурдно. Дори ако той работи по 40 часа седмично 
през следващите 150 000 години, той не може да плати дължимата 
сума. По някакви причини, известни само на него, царят неочак-
вано се смилява, прощава му дълга и го пуска на свобода.
Какво прави длъжникът, който има възможност да повтори ве-
ликодушието на господаря си? Той хуква по улиците, хваща за гу-
шата един свой дребен клиент, който му дължи само 100 динария 
(днес около 3 000 долара), и го кара да му плати дълга веднага. 
Онзи му се моли за отсрочка по същия начин, по който креди-
торът моли царя. Но големият длъжник е жесток и алчен. Той 
хвърля своя ближен в затвора. Щом царят научава за стореното, 
отменя прошката си и предава едрия длъжник на палачи, които 
да го мъчат, докато изплати астрономическия си дълг.
Елементарното тълкуване на тази странна притча е, че тя въплъ-
щава златното правило: „Прави на другите това, което искаш 
да ти правят“. Но нещата са по-сложни. Защо притчата започ-
ва оптимистично, а завършва песимистично? Кое кара раба да е 
толкова зъл и неспособен да прости незначителна част от собст-
вения си огромен дълг? Отговорът е, че той просто не е разбрал 
необятното величие на прошката на царя.
В много случаи нашата прошка е формална и театрална —  на-
пример на Сирна неделя, когато често даваме и искаме прошка 
ритуално, без да сме изчистили лошите чувства към другите от 

сърцето си. В Америка думата „sorry“ (извинявай, прощавай) 
се произнася толкова често, че се обезсмисля и превръща в кух 
етикет. На другия полюс са повечето българи, които дотолкова са 
се отчуждили от християнския морал, че прощават само в краен 
случай, през зъби, с намусена гримаса, сякаш правят някаква го-
ляма услуга на съгрешилия. Обърнете внимание, че Господнята 
молитва „Отче наш“ не казва: „Прости ни греховете“, а „Прости 
ни дълговете“. Под „дългове“ тук се разбират не само извършени-
те грехове, но и неизвършените добри дела, включително прош-
ката. Пред Бога всички ние сме неплатежоспособни и духовно 
фалирали длъжници. Затова поуката на притчата не е казаното 
още от Конфуций: „Прави на другите това, което искаш да ти 
правят“, а „Прави на другите това, което Бог Отец вече е на-
правил за тебе, като е жертвал на кръста Своя Син за твоите 
безбройни дългове“.
В древност раби Хилел се хваща на бас, че ще изрече целия Закон, 
застанал на един крак. Той вдига единия си крак и казва: „Какво-
то мразиш, не прави на ближния. Това е целият Закон, а остана-
лото е неговото тълкуване“. Хилел спечелва баса. Но Христос ни 
заповядва не само да избягваме злото, но и да правим добро —  въ-
преки всичко.

Архим. Павел Стефанов
Източник: www.pravoslavieto.com

В рождестве девство сохранила еси,
во успении мира не оставила еси, Богородице,
преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,
и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

При раждането си съхранила девството,
при успението не си оставила света, Богородице.

Преминала си към Живота, Майко на истинския Живот,
и с твоите молитви избавяш от смърт нашите души.
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СВ. ПРЕПОДОБНИ ЙОАКИМ ОСОГОВСКИ
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ЗА ЛЮБОВТА КЪМ БОГА

Осоговската пла-
нина се издига 
югозападно от 

Кюстендил. По нея 
сега минава грани-
цата между Бъл-
гария и Сърбия 
(днешна Македо-
ния —  бел. ред.). 
Мястото, където се 
е подвизавал пре-
подобният Йоаким 
Осоговски, се на-
мира в Сърбия (дн. 
Македония —  бел. 
ред.). Не е извест-
но къде се е родил 
Йоаким. Живял е 
през ХІ  век и се е 
представил в Гос-

пода в самото начало на ХІІ век, когато България се намирала 
под византийска власт. Той е един от четиримата велики бъл-
гарски подвижници-отшелници, оказали най-силно влияние 
върху благочестието на своя народ и особено върху българ-
ското монашество —  преподобните Йоан Рилски, Гавриил Лес-
новски, Прохор Пчински и Йоаким Осоговски.
Веднъж Йоаким като странник дошъл да се помоли в домаш-
ната църква на местния болярин в село Градец. В разговор с 
добрия болярин той го помолил да му посочи подходящо мяс-
то за уединен подвижнически живот. И боляринът му посо-
чил една пещера близо до реката Сарандапор (по гръцки) или 
Крива река (по български). Като се преселил в тази пещера, 
Йоаким преживял в нея всичкото останало време на своя жи-
вот в строг пост и съзерцателна молитва.
Веднъж на него случайно се натъкнали ловци, отчаяни от не-
успеха си в лова. Преподобният им показал едно място, къде-
то те хванали много лов. От това време нататък работите на 
тези хора въобще тръгнали добре, поради благословението на 
светия подвижник. Но когато друг път нарочно посетили пе-

Ти си завършила земния Си живот, Пресвета Дево, като 
жертва на Божествената любов.
Още щом си станала Майка на Своя Спасител, Ти си из-

брала като единствена своя цел Неговата Божествена любов. 
Сърцето Ти е живяло и се е хранило с този пламък, който Те е 
съгрявал. През всичкия Ти живот нищо друго не е изпълвало 
цялото Ти същество, освен тази Божествена любов. Мислите, 
чувствата, думите, действията, страхът, упованието, радостта, 
скръбта, всичко е произтичало от любовта Ти към Твоя Бо-
жествен Син. Колкото повече познаваме величието и безкрай-
ните съвършенства на Бога, толкова повече Го обичаме и ни 
се открива Неговата любов. Но кой от най-чистите твари Го 
е познал по-съвършено от Теб, родилата Твореца на всичко и 
всички.
О, сърца на светиите! Вие сте били изпълнени с тази любов; 

щерата му, те намерили подвижника да лежи на земята умрял 
и го погребали там. След това често дохождали на гроба му с 
кадило и свещи.
След 50 години един овдовял свещеник, на име Теодор, от село 
Осмидол в Овчеполския край се поселил в мястото, където се 
подвизавал Йоаким и приел монашеско пострижение с името 
Теофан. Преподобни Йоаким му се явявал няколко пъти и му 
заповядвал да извади от земята нетленните му мощи. Теофан 
изпълнил заповедта на стареца. После построил и манастир с 
храм на името на преподобния. В този манастир и досега ле-
жат светите мощи на преподобни Йоаким.
Един болярин се озлобил против невинния Теофан, но бил 
хвърлен от коня на земята. При падането му се счупили и два-
та му крака. Преподобни Йоаким му се явил насън и му запо-
вядал да направи дар на манастира и да се помири с игумена 
Теофан. Боляринът изпълнил заповедта и оздравял напълно, 
като че нищо не е било.
Много пъти преподобният опазвал по чудесен начин имота на 
своя манастир от грабеж на странични лица. Той също така 
наставлявал като истински игумен манастирските братя, кога-
то те правели грешки.
След освобождението на България от византийско иго (1186 г.) 
преподобни Йоаким в сънно откровение предупредил, че бъл-
гарският цар Калоян ще посети манастира в деня на неговата 
памет и че братята са длъжни да го посрещнат.
Годината на своята кончина преподобни Йоаким благоволил 
сам да открие на сън: „Осем години пред голямото слънчево 
затъмнение“, което станало на 19 март 1113 г. Следователно, 
преподобни Йоаким Осоговски се представил в Господа на 16 
август 1105 г. (Житието му е публикувано от проф. Йордан 
Иванов, Български старини из Македония, София, 1931 г., 
стр. 400–404).

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

но какво е любовта ви пред пълнотата на любовта на Присно-
девата към Господа? Служебни духове, Серафими! Вие пламе-
неете от любов към Господа; но любовта на Приснодевата към 
Господа превишава и серафимската любов.
За да проумеем и да разберем любовта Ти, Майко на най-чис-
тата Любов, трябва да обичаме Господа, подобно на Теб.
Пресвета Дево, Ти, Която си образ на съвършената любов, 
нека и моето сърце да стане жилище на благочестието.
Като подражавам на живота Ти и на всички, угодили на Госпо-
да, желая да обичам единствено Спасителя, с истинното упо-
вание, че ще завърша земния си живот в любов към Него, в 
любов вечна и неизменна.

Св. Филарет Московски,  
„За подражанието на Пресвета Богородица“

Славянобългарски манастир  
„Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон
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12 АВГУСТ  
† 1 Неделя след Петдесетница. Неделя след 
Преображение. Св. мчци Фотий и Аникита.  
Преп. Паламон Египетски.  
Преп. Максим Изповедник

13 АВГУСТ  
Св. Тихон, еп. Воронежки и Задонски.  
(Отдание на Преображение Господне)

14 АВГУСТ  
Св. прор. Михей.  
(Предпразненство на Успение Богородично)

15 АВГУСТ  
† Успение на Пресвета Богородица.

(РАЗРЕшАВА СЕ РИБА)
16 АВГУСТ  

❈ Пренасяне на св. Убрус. Св. мчк Диомид. 
Преп. Йоаким Осоговски.  
Преп. Херимон Египетски.  
Прпмчк Никодим Метеорски. Мчк Стамат

17 АВГУСТ  
Св. мчк Мирон презвитер. 
Преп. Алипий иконописец

18 АВГУСТ  
❈ Св. мчци Флор и Лавър.  
Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец  
(Събота след Успение Богородично)

Това станало, когато момченцето Иван било на осем го-
дини. Веднъж, докато играело с приятелите си, внезапно 
пребледняло, повдигнало към небето глава и ръце, и се 

строполило безчувствено на земята. Когато дошло на себе си, 
всички го питали какво се е случило с него, а то отговаряло, 
че е видяло в небето Царицата.
— Ти пък откъде разбра, че това е Царицата? —  го запитали 
хората.
— Ами Тя имаше корона с кръстче —  отвърнал той.
— А защо падна?- питали го отново.
— Около Нея имаше толкова силно слънце, че не зная как да 
го опиша! —  прошепнал в отговор Иван и заплакал.
Оттогава започнали да забелязват, че Ванко някак се е про-
менил, станал е тих, замислен и избягвал детските игри и 
неотлъчно следвал майка си. И всичко това става защото в 
детското му сърчице възникнала жива вяра в Бога.
След известно време в тяхното село лумнал пожар. Семей-
ството на Ванко съвсем скоро се било преместило в новопос-
троена къща. Пламъкът се прехвърлял бързо от една къща на 
друга, и нямало откъде да дойде спасение. Горещината била 
толкова нетърпима, че не само не можело да заливат огъня с 
кофи вода, но и никой не можел да отиде близо до горящите 

къщи. Ето, огънят наближавал и много скоро щял да се прех-
върли върху дома на мъничкия Ванко. Викове, дим, плач! Ня-
какви парчета с трясък се пръскали във въздуха, всичко плу-
вало в чернилка от сажди, хората се задушавали и кашляли. 
Не знаейки към кого да се обърне за помощ, Ванко започнал 
да протяга ръце към Църквата, която се намирала недалеч от 
къщата му и плачейки молел:
Царице Небесна! Остави ни нашата къщичка, та тя е още съв-
сем новичка!
И какво се случило? Богородица чула молитвата на момче-
то, сърцето на което било изпълнено с любов към Нея и към 
Бога. Огънят по чуден начин даже не докоснал дома на Ванко, 
макар селото да изгоряло цяло, до последното храстче. Кога-
то Ванко пораснал станал монах. Живеел в манастира Опти-
на Пустиня.
Православните хора го знаят като стареца Йосиф.
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