
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 
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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)

•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •

† ЕДИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Тъй и Моят Отец 
Небесен ще стори с 
вас, ако всеки от 
вас не прости от 
сърце на брата си 
прегрешенията му.  
(Мат. 18:35)

Обични в Господа братя 
и сестри,
В днешната притча 

се разказва как един цар 
опростил огромен дълг 
на свой слуга, но понеже 
този слуга не опростил да-
леч по-малък дълг на свой 
длъжник, царят го предал 
на мъчители, докато не му 
изплати всичко.
Царят – това е Господ Бог, 
слугата представлява чо-
веците, а разчистването 
на сметките е Божият съд. 
Ние сме с голям дълг пред Бога – този дълг са нашите грехове – 
и когато се помолим на Бог да ни опрости големия ни дълг към 
Него, т.е. да прости греховете ни, Той изпълнява просбата ни, 
но при условие, че и ние простим на нашите длъжници, а това 
са ближните ни, които с нещо са съгрешили против нас. Господ 
иска от нас малко, за да ни даде много, да ни даде всичко. Иска 
от нас една лепта, една стотинка, за да ни дарува Царство. За-
щото нашият натрупан дълг към Него е като огромна планина 
в сравнение с малката купчина беди и неприятности, които ни 
причинява ближният. 
Днес всичко е много объркано. Човекът отново е задлъжнял 
до гуша към Бога, съдът е близо, палачът дявол точи ножа си 

и всеки момент ще го приведе в действие, а никой не умоля-
ва Царя-Бог нито за отсрочка, нито за опрощение на дълга си. 
Никой не се кае. Никой дори не се чувства длъжник, сякаш 
длъжник му е Сам Бог. Никой на никого не прощава, хората се 
влачат един други по съдилища, а много често и сами стават 
съдии на ближния си, като го крадат, лъжат или убиват. На-
истина няма нито един праведен, няма кой да разбира: няма 
кой да търси Бога, всички се отклониха от пътя, вкупом 
станаха негодни; няма кой да прави добро, няма нито един. 
Гърлото им – отворен гроб; с езиците си лъстят; под уст-
ните им – аспидина отрова; устата им пълни с клетва и 
горчилка. Нозете им бързи за проливане кръв; пустош и не-
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воля по техните пътища... Страх Божий няма пред очите 
им. (Римл. 3:10-16;18).
Сега всичко е объркано, защото човекът-роб се изживява като 
цар и бог. Защото не иска да се изкачи на Небето, а се напъва 
да свали Небето при себе си на земята. Защото иска Раят да не 
е духовен, а материален...
И какъв е крайният резултат? – Печален. Сега няма да до-
казваме това с цитати от Свещеното Писание, нито с мъдри 
мисли на светите отци, а ще си послужим с тъжната изповед 
на един наш съвременник – груб и устат комик, богат човек, 
нерелигиозен, но умен и искрен. Ето какво казва той: „Пара-
доксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска 
търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим 
повече, но имаме по-малко; купуваме повече, но се радваме на 
по-малко. Имаме по-големи къщи и по-малки семейства; по-
вече удобства, но по-малко време. Имаме повече образование, 
но по-малко разум; повече медицина, по-малко здраве.
Знаем как да си преживяваме, но не знаем как да живеем. До-
бавихме години към човешкия живот, но не добавихме живот 
към годините. Отидохме на луната, но ни е трудно да прекосим 
улицата и да се запознаем с новия съсед...
Пречистихме въздуха, но замърсихме душата. Подчинихме 
атома, но не и предразсъдъците си. Научихме се да бързаме, 
но не и да чакаме. Правим нови компютри, но общуваме все 
по-малко...
Това е времето на големите мъже и дребните души, на по-го-
лемите семейни доходи и повече разводи, по-красиви къщи и 
разбити домове. Времето на еднократния морал, връзките за 
една нощ, времето на хапчетата – те ни възбуждат, те ни успо-
кояват, те ни убиват...”
Какъв е изходът? Изходът ни го посочва апостолът: Спася-
вайте се от тоя опак род (Деян. 2:40). Как? Като започнем 
да се чувстваме длъжници на всички за всичко! Длъжници 

на Господа, нямащи с какво да изплатим огромния си дълг, но 
непрестанно зовящи: Отче наш, Който си на небесата!... 
Прости нам дълговете ни... (Мат. 6:9, 12). Длъжници на 
ближните си, вършещи всичко от душа, като за Господа, а 
не за човеци (Кол. 3:23). Длъжници на длъжниците си, зна-
ейки, че който счита себе си за нещо, бидейки нищо, той 
себе си мами. (Гал. 6:3).
Длъжникът обикновено е беден човек и не разчита много на 
себе си, за да се нахрани и облече, а се надява на подаянията на 
другите. Точно така е и в духовната сфера: чувстващият себе 
си грешен и беден на добродетели човек изцяло се надява за 
спасението си на Божията милост. Това именно е смирението, 
встъпването в първото блаженство: Блажени вие, бедните ду-
хом, защото ваше е царството Божие (Лука 6:20).
Длъжникът е в непрестанен страх и отегчение кога ще върне 
дълга си, няма ли заемодавецът да го предаде на съда, а съдът 
да го хвърли в тъмница. И духовният длъжник пред Господа 
храни в душата си благодатния страх Божий, съкрушава се, 
въздиша, плаче с покайни сълзи и умолява за отсрочка на дъл-
га си, докле заплати...

Братя и сестри, 
Ние никога не можем да издължим огромния си дълг пред 

Царя на царете и Господа на славата, но не това иска от нас 
Христос, нашият Бог. Той иска и ние да простим, за да ни прос-
ти и Той. Да простим на враговете си, на оскърбилите ни, на 
всички всичко... Св. Никодим Светогорец съветва: Направи 
някое добро на този, който те е оскърбил, за да покажеш 
твоето миролюбиво благоразположение към него: приятел-
ска дума, услуга или нещо подобно. Така ще изпълниш онова, 
което заповядва свети Давид: Отклони се от зло и направи 
добро... (Пс. 33:15). Амин.

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, Изд. „Витезда“

Преподобни Пимен се родил в Еги-
пет около 340 г. Бил съвременник 
на Паисий Велики, Йоан Колов и 

Памво. Още от младини той отишъл 
да се подвизава в пустинята с двамата 
си братя.
Искреността на Пименовото отри-
чане от света била така безгранична, 
че той се отказал дори от свиждане с 
майка си, когато тя дошла да навести 
децата си в малкия манастир. Само по 
силното настояване на братята Пимен 
дошъл до вратата, зад която стояла 
майка му, и ѝ казал: “Мамо, какво по-
вече предпочиташ: да ни видиш тук 
на земята или там – във вечността? 
Ако великодушно понесеш временната 
раздяла с нас, то в бъдещия живот непременно ще ни видиш. 
Тъй много ние се надяваме на Божието човеколюбие!” “Щом не-
пременно ще ви видя там – отговорил добрата и благочестива 
майка, - то не желая да ви видя тук.” И утешена с тая надежда, 
тя си заминала от пустинята, без да прави вече опити да види 
децата си и да ги отвлича от подвига на избрания от тях живот.
По-късно преподобни Пимен също така отказал да приеме и 

управителя на египетската област, 
който бил чул много за подвижни-
чеството му и пожелал да го посети. 
Преподобният отказал да го прие-
ме, понеже смятал, че ако висши 
светски лица, започнат да го посе-
щават, то мнозина и от простия на-
род ще нарушават неговото усамо-
тение и тогава той ще се подложи 
на опасност да изгуби смирението 
и да падне в гордост.
Преподобни Пимен се славел със 
строгия си живот и имал много 
ученици, които наставлявал с го-
ляма мъдрост. “Един брат, който 
живее заедно с други братя – казвал 
той, - трябва да бъде като каменен 

истукан: оскърбяван – да не се сърди, прославян – да не се пре-
възнася.” “Злобата никога не изгонва злоба, но ако някой ти 
стори зло, ти му направи добро, и твоето добро ще победи 
неговата злоба!”
Преподобни Пимен починал около 450 година.

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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ТРОПАР, ГЛАС 2

Споменът за праведника 
е с похвали, за теб е 
достатъчно Господнето 
свидетелство, 
Предтече: наистина си 
бил най-честен сред 
пророците, защото си 
се сподобил да кръстиш 
в Иорданските води 
Проповядвания; радващ 
се да пострада за 
истината, си благовестил 
и на затворените в ада 
Бога, явил се в плът, взимащ греха 
на света и дарил ни велика милост.

Подобно на някой, който се катери по стръмна планина, и 
с крака и ръце се старае да направи крачка напред, не по-
мисляйки да се връща назад, били великите православни 

подвижници в своя труден път към Царството Божие. Наис-
тина за удивление са техните подвизи и тяхното безстрастие. 
Св. Пимен не пожелал да види своята майка, когато тя дошла 
да го посети. Един княз пожелал да види Пимен, но той отка-
зал. Тогава князът намислил с хитрост да накара стареца да 
се срещне с него; а именно – той арестувал Пименовия пле-
менник и казал на Пименовата сестра, че ще освободи сина ѝ 
само ако Пимен дойде да разговаря с него. Сестрата отишла в 
пустинята, похлопала на вратата, замолила брат си да излезе и 
спаси сина ѝ. Но Пимен не излязъл. Тогава сестрата започна-

КОНДАК, ГЛАС 5

Славното Предтечево 
посичане беше някакъв 
Божествен промисъл,  
за да се проповядва 
пришествието и на 
затворените в ада;  
да ридае Иродиада, 
поискала беззаконното 
убийство, тя не възлюби 
Божия закон  
и вечния живот, 

 но временния и суетния.

ла да нарежда и да кълне. Но Пимен не излязъл. Чул за това, 
князът наредил да се напише писмо до Пимен и да му се каже, 
че ако Пимен поне писмено – щом не пожелал лично, – по-
моли княза да освободи неговия племенник, князът ще стори 
това. Пимен отговорил: „Могъщи княже, заповядай добре да се 
изследва вината на юношата, па ако вината му е такава, че 
той заслужава смърт – нека умре, та с временното наказа-
ние да избегне вечните мъки. Ако вината му не е за смъртно 
наказание, накажи го според закона и след това го освободи“. 
Като прочел такова справедливо и безпристрастно разсъжде-
ние, князът твърде много се удивил и освободил юношата, а 
почитта си към Пимен удвоил.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и Охридски

Гласът на викащия в пустинята говори: 
пригответе път Господу, прави направете в 
пустинята пътеките за нашия Бог (Исая 40: 3).

Когато царят иска да посети някое място, той праща пред 
себе си своите вестители. На необикновен Цар прилича 
необикновен вестител. На Царя Христос вестител в пус-

тинята бил Моисей, в Иерусалим – пророците, в Назарет – ар-
хангел, във Витлеем – източните мъдреци, на Иордан – Иоан. 
Никога, нито един цар в човешкия род не е имал такива ве-
стители. Свети Иоан Кръстител също бил тъй необикновен 
и забележителен като другите Христови вестители. Той бил 
глас, викащ в двойна пустиня – в йорданската и в човешка-
та. Както йорданската пустиня била безплодна и суха, така и 
пустинята на човешкия дух била безплодна и суха. Иоан не 
могъл да озелени и оплодотвори човешката пустиня, но той 
я чистел и разоравал – така приготвял почвата и изравнявал 
пътищата за великия Сеяч, който, идвайки, носел със Себе си 

и семе, и дъжд – семето на учението, което ще посее, и дъжда 
свише, с който ще да озелени и оплодотвори [пустинята]. Чрез 
покаянието Иоан приготвял пътя, а с водното кръщение из-
правял пътеките. И пътят, и пътеките са човешките души. С 
покаянието човешките души се подготвяли да приемат семето 
Христово, а с водното кръщение – да зарият семето дълбоко 
в почвата на техните сърца. И горди, и бедни, като се потопят 
голи във водата, стават еднакви и равни в своята нищета пред 
величието на преславния Спасител Христос. Всякой дол да се 
изпълни и всяка планина и хълм да се снишат. Тук не става 
дума за земни долини и хълмове, а за нищите човеци и за гор-
дите човеци. Както мъртвите в гробището пред очите на всич-
ки човеци са еднакви, такива са и всички грешници – и нищи, 
и горди, и роби, и господари – всички са еднакви пред живия 
Бог. Това е чудното видение на Исаия, сина Амосов – пророк 
на живия Бог, единствения и истински Бог.
О, Господи Царю небесни, Комуто денонощно се кланят небес-
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† 11 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Луп. 
Св. Ириней, еп. Лионски. Гл. 2, утр. ев. 11, ап. 
1 Кор. 9:2-12 (с. 142), лит. ев. Мт 18:23-35 
(Отдание на Успение Богород.) (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

27 АВГУСТ  
Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий

28 АВГУСТ  
Преп. Моисей Мурин

29 АВГУСТ  
❈ Отсичане главата на св. Йоан Предтеча  
и Кръстител. 
Преп. Анастасий Струмишки (Пост) (Тип. с. 405)

Дарения се приемат по банкова сметка:
IBAN: BG50UBBS80021090315830

BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

Една жена излязла и на 
улицата пред дома си ви-
дяла трима старци с дъл-

ги бели бради. Тя не ги позна-
вала, но си помислила: „Не ги 
познавам, но сигурно са глад-
ни“. Поканила ги да влязат.
– А мъжът ти вкъщи ли е? – 
попитали те.
– Не, – отговорила – няма го.
Тогава не можем да влезем – 
отговорили те.
Вечерта, когато мъжът се вър-
нал, жената му разказала за 

случилото се.
– Иди и им кажи, че вече съм си вкъщи и ги покани.
Жената излязла и поканила старците.
– Не можем да влезем и тримата, - отговорили те.
– Но защо? – учудила са жената.
– Той се казва Богатство, а онзи – Сполука, аз пък се казвам 
Любов – обяснил единият старец. – Сега се върни при мъжа си 
и решете кого от нас бихте искали да поканите в дома си.
Като чул разказа на съпругата си, мъжът много се зарадвал.
– Колко хубаво! Щом трябва да избираме, хайде да поканим 
Богатство. Нека влезе и ни направи богати!
– Скъпи, защо да не поканим Сполука? – възразила жена му.
Разговора чула дъщеря им и предложила да поканят Любов.
– Тогава в дома ни винаги ще има мир и разбирателство – на-
стоявала тя.

– Добре, нека наш гост да е Любов, – съгласили се родителите.
Поканили Любов, но след него тръгнали и другите двама стар-
ци. Изненаданата жена попитала:
– Нали можеше да влезе само един от вас. Аз поканих Любов. 
Как така и вие идвате?
Старците отговорили:
– Ако бяхте поканили Богатство или Сполука, щеше да влезе 
само той, а другите двама щяха да останат навън. Но ние ви-
наги следваме Любов. Където има любов, има и богатство, и 
сполука!

Из: „Мъдри притчи за деца“ 
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛЮБОВ, БОГАТСТВО И СПОЛУКА
ПРИТЧА

Църковното настоятелство 
при храм "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ"

с предстоятел иконом Емилиян Костадинов, 
най-съредчно моли всички благочестиви 

християни да подпомогнат довършването 
на новоизграждащия 

се храм "СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ"

ните войнства, погледни още веднъж на нашата нищета и, за-
ради Твоето понизяване и Твоите страдания за нас, ни спаси. 
На Тебе слава и хвала вовеки.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и 
Охридски из „Охридски пролог”

КРАТКО ПОУЧЕНИЕ
„Да видиш сам собствените си грехове, това е все едно да ви-
диш лицето си без огледало. Как можеш да го видиш? За теб 
това е невъзможно, но за околните е лесно. Ти можеш да виж-

даш лицата на другите, а пък те - твоето лице. Тая промисли-
телно дадена възможност да виждаме чуждите лица и петната 
по тях ни учи на две неща: 
1. спрямо ближните - да я използваме по най-благороден на-
чин за взаимно, братско вразумление и 
2. спрямо себе си - да се смиряваме пред чуждото виждане на 
нашите недостатъци, а не гордо да отхвърляме всяко братско 
изобличение.”

Автор: Архимандрит Серафим (Алексиев),  
Из книгата “Молитвата на св. Ефрем Сирин в 

светлината на светоотеческото учение”


