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†  ЕДИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

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 

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)

В сърцето на всеки човек се намира ключът за портите 
на Рая, и ключът за вратата иа Ада. Ключът за рая 
- това е милосърдието, а ключът за ада - туй е жесто-

косърдието.
Спомнете си за страшния съд, тъй както е описан от све-
ти апостол и евангелист Матей (25:31-
46)!
Ще наследят Царството небесно ония, 
които са нахранили гладни, напоили 
жадни, прибрали странници, облекли 
голи, посетили болни, споходили за-
творени.
Разбира се: тук става дума не само за 
физически, телесно гладни, жадни, 
странници, голи, болни, затворени, но 
- и за духовно гладни, жадни, странни-
ци, голи, болни, в тъмница, и им е пос-
лужено. - Ще кажете: „Как е послужено 
на духовно гладни, жадни, странници, 
голи, болни, затворени?” - Ето как: на 
гладни за истината е помогнато да я на-
мерят; на жадни за правда е съдейству-
вано да я добият; на странници в духо-
вен смисъл, тоест на отчуждени от Бога, 
е оказана помощ да се върнат в лоното 
на вярата; на голи в духовно отношение, тоест на люде 
без добродетели, е способствувано да постигнат такива; 
на болни духовно, тоест на заразени от ереси, от лъжеу-
чения, е спомогнато да се освободят от тях; на намиращи 
се духовно в тъмница, тоест в духовен мрак, потънали в 
невежество и заблуди, е оказано съдействие да се просве-
тят.
Значи: достойните за Царството небесно са проявили в 
живота си жалост, милост, състрадание, делова любов 
към ближния.

Обратно: във вечния огън, във вечната мъка ще отидат 
ония, които не са нахранили гладен, не са напоили жа-
ден, не са приели странник, не са облекли гол, не са спо-
ходили болен и затворен, пък не само във физическо, но 
и в духовно отношение. Тоест: ония, които не са прояви-

ли в живота си жалост, милост, състра-
дание, любов към ближния, а са били: 
безжалостни, безмилостни, несъстрада-
телни, жестоки.
За да ни поучи и вразуми и да ни пред-
пази и избави от жестокосърдието, Гос-
под Иисус Христос е казал Притчата за 
милостивия цар и жестокосърдния слу-
га, която чухте днес от прочетеното ли-
тургийно свето евангелие (Мат. 18:23-
35). Един цар поискал да си разчисти 
сметката със слугите си. Когато започ-
нал той да разчистя сметката, довели 
при него едного, който му дължал мно-
го голяма сума, в евангелието е казано: 
„десет хиляди таланта”, които сега пра-
вят милиони левове. Понеже тоя нямал 
с какво да заплати, царят заповядал за 
изплащане на дълга да продадат слу-
гата, и жена му, и децата му, и всичко, 

каквото имал. Тогава длъжникът паднал на колене пред 
царя и, кланяйки се, молил да го почака. Царят се сми-
лил, пуснал го и му простил целия дълг... Опростеният 
слуга, като излязъл, намерил едного от другарите си, 
който имал да му дава една незначителна сума, в еван-
гелието се казва: „сто динария”, около 60 сегашни лева. 
Хванал го, започнал да го души и поискал незабавно да 
му се издължи. Тогава онзи паднал пред нозете му и за-
почнал да го моли за отсрочка. Ала жестокосърдният 
кредитор не се съгласил, а отишъл и хвърлил в тъмница 
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своя длъжник, докле изплати дълга.
Други слуги, като видели станалото, много се огорчили 
и отишли, та разказали на царя за всичко, що се бе слу-
чило. Справедливият цар повикал жестокосърдния слу-
га и му рекъл: „Рабе лукави, аз ти простих целия оня 
дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се 
смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?” 
И като се разгневил, предал жестокосърдния слуга на 
мъчители, докле му изплати целия дълг.
Към тая Притча Господ Иисус Христос прави такова 
приложение: „Тъй и Моят Отец небесен ще стори с вас, 
ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегре-
шенията му”.
Братя и сестри,
Ние грешим, много грешим. Всеки ден, всеки час, даже 
всяка минута грешим. И искаме Бог да ни прости всички 
наши грехове И Му се молим така: „Прости нам дълго-
вете ни” (Мат. 6:12), „прости нам греховете ни” (Лук. 
11:4). А сами ние сме злопаметни, жестоки, коравосър-
дечни, безмилостни към другите. За съжаление, ние 
обикновено даже и не подозираме и не съзнаваме тази 
наша раздвоеност! Трябва и нас някой да вразуми, как-
то Александрийският патриарх свети Йоан Милостиви 
вразумил един царедворец.
Този царедворец бил злопаметен и жестокосърден. Не-
гов приятел тежко го обидил. Царедворецът, въпреки че 
приятелят му многократно искал прошка, не желаел на 
никаква цена да му прости и да се помири с него. Патри-
архът свети Йоан Милостиви го увещавал да прости и се 
помири. Ала царедворецът упорито отказвал.
Веднъж Светителят поканил царедвореца в своята до-
машна църква на Божествена литургия. Царедворецът 
дошъл, - В църквата нямало богомолци. Сам Патриархът 
служел, а на клироса пял само един певец, комуто царе-
дворецът почнал да помага в пеенето. Когато започна-
ли да пеят Господнята молитва „Отче наш”, пригласял 

и Патриархът. Но, след думите: „насъщния ни хляб дай 
ни днес”, Патриархът млъкнал, па спрял и певецът, тъй 
че царедворецът сам изпял думите: „И прости нам дъл-
говете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си”.
В този момент Светителят се обърнал към непримиримия 
царедвзрец и с кротък упрек му рекъл: „Виж, сине мой, в 
какъв страшен час сме, и какво говориш ти на Бога: „прос-
ти ми, както и аз прощавам!”... Истина ли говориш? Ти 
прощаваш ли?” Тези думи тъй поразили царедвореца, че 
той, облян в сълзи, паднал в нозете на Архипастиря и из-
викал: „Всичко, каквото ми заповядаш, Светейши Владико, 
ще изпълня!”... И действително изпълнил: още в същия ден 
се помирил със своя обидчик и от сърце му простил.
Братя и сестри,
Да се опомним, докато е време! Да бъдем милостиви, да 
прощаваме на ония, които ни прегрешават! Само така 
ще заслужим и ние прошка от Небесния наш Отец! Спа-
сителят ни предупреждава: „Ако простите на човеците 
съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец, 
ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и ва-
шият Отец няма да прости съгрешенията ви” (Мат. 
6:14—15).
Да проявяваме милост, жалост, състрадание, действена 
любов към ближните, за да се окаже и нам милост от 
Бога! Свети апостол Яков пише: „Съдът ще бъде безми-
лостен за оногова, който не е показал милост: милост-
та бива похвалявана на съда” (2:13). Спасителят казва: 
„Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помил-
вани” (Мат. 5:7).
Никога да не забравяме приложението, което Господ 
Иисус Христос прави към Притчата: „Тъй, - както Ца-
рят постъпил със жестокосърдния слуга, - и Моят Отец 
небесен ще стори с нас, ако всеки от вас не прости от 
сърце на брата си прегрешенията му”! - Амин!
Автор: † Митрополит Софроний Доростолски и Червенски
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КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Св. пророк Захарий и света праведна Елисавета са родители на св. 
Иоан Предтеча. Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - 
сестра на Анна, майка на св. Дева Мария.

Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара от Иродовите вой-

ници, задето не казал къде е синът му - детето Иоан, за да го погубят по 

наредбата за избиване на Витлеемските младенци.
Автор: † Траянополский епископ Иларион, Пространен 

православен месецослов, изд. Тавор

***

Св. Елисавета била „от дъщерите Ааронови“(Лук. 1:5). Според пре-
дание, водещо началото си още от апостолско време, именно св. 
пророк Захария, като първосвещеник в храма в Йерусалим, въвел 

Пресвета Богородица в храма.
Източник: www.pravoslavieto.com
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Рождество Твое, Богородице Дева, радость 
возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия 

Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив 
клятву, даде благословение, и упразднив 

смерть, дарова нам живот вечний.

Твоето рождение, Богородице Дево, радост 
възвести на цялата вселена, защото от тебе 
възсия Слънцето на правдата, Христос, нашият 
Бог и, разрушил клетвата, даде благословение и, 
обезсилил смъртта, дарува нам живот вечен.
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ТРОПАР, ГЛАС 1

Много християни, когато дават милостиня, гле-
дат лицата на хората. Старецът Иероним съ-
ветвал точно обратното. „Когато даваш ми-

лостиня, не гледай лицето на човека - дали е добър 
или лош. Когато можеш, давай, без да изследваш. 
Милостинята покрива много грехове.“ И друг път 
съветвал: „Когато ти донасят нещо, защо по всяка-
къв начин препятстваш на даващия да получи бла-
годат и показваш, че нямаш смирение? Ако не при-
тежаваш това, което ти носят, вземи го. Ако ли го 
имаш, без да казваш нищо, го давай на друг, който 
го няма.“
Старецът Епифаний постоянно казвал: „Сключил 
съм договор с Бога: аз изпразвам джобовете си, да-
вайки милостиня, а Той ги напълва. Той никога не е 
нарушавал нашия договор. Как тогава аз да го на-
руша? Дано никога не се случи!“
За горделивеца старецът Амфилохий казвал: „Его-

СВЕДЕНИЯ  
ЗА ПРАЗНИКА

Този празник е 
първото съби-
тие, свързано 

с Евангелието. Въз-
поменава се в на-
стъпващата нова 
църковна година.
На този ден, по 
думите на молит-
вата, „Бог престол 
свят на земле Себе 
предуготовал“, за-
щото Светата Дева 
като станала Бо-
жия Майка, стана-

ла сякаш Божий престол на земята. Родителите на Пре-
светата Дева били благочестивите Йоаким и Ана. Спо-
ред преданието Йоаким произхождал от царски род, а 
Ана.- от първосвещенически род.
Празникът е установен от най-дълбока древност. Указа-
ния за него има у св. Иоан Златоуст, св. Прокол, Епифа-
ний и блажени Августин. През пети век за него се споме-
нава в служебника на Геласий. Тогава епископът на Кон-
стантинопол Анатолий написал стихирите за Рождество 
Богородично.

истичният човек не привлича никого. Дори и да при-
влече някой, той скоро ще се отдръпне. Духовният 
съюз става неразривен само тогава, когато човек 
срещне детски дух, невинност и святост.“
Старецът Иосиф Исихаст подчертавал, че доброде-
телите се придобиват със старанието на човека при 
подкрепата на Божията благодат. Той използвал 
следния пример: „Земеделецът преорава земята, 
оплевява я, сее и чака Божията милост. Ако Бог не 
прати в нужното време дъжд и благоприятни вет-
рове, земеделецът губи наградата за трудовете си. 
Така става и с нас. Ако Господ не ни прати очиства-
щите води на Своята благодат, ние оставаме голи, 
без плодове и делата ни стават храна за демоните, 
защото ги задушават нашите страсти - и ние не 
пожънваме нищо. Да не забравяме, че добродетели-
те, «не сторени добре», стават зло.“

***

 КАКВО РАЗКАЗВА СВ. ПИСАНИЕ

Пресветата Дева Мария се родила в Галилейския град 
Назарет от праведни Иоаким и Анна. Иоаким е от 
царски род - рода на Давид. Анна - от свещенически 

род - рода на Аарон. Нямали деца и се молили на Бога 
за рожба.
На един голям празник Иоаким отишъл в Иерусалим да 
принесе жертва. Там бил упрекнат от първосвещеника, 
че бил недостоен като бездетен да принася дар на Бога. 
Наскърбен, той отишъл в имението си, дето били стада-
та му, и се предал на пост и молитва четиридесет дни.
Анна, като узнала причината за незавръщането му, раз-
тъжена, усилила молитвата си.
Господ изпълнил молбите им: благовестникът на Божи-
ите тайни Архангел Гавриил известил на Иоаким, че ще 
им се роди преблагословена дъщеря, чрез която ще се 
благословят всички земни племена и ще бъде дарувано 
спасението  на целия свят. Също известил и на Анна и 
й казал да иде в Иерусалим и при «златните порти» ще 
намери мъжа си, комуто е известено това.
Отишла и точно там се срещнали и споделили радосттта 
от ангеловото известие.
Анна родила светата Девица, на която дали име Мариам, 
което се тълкува «госпожа-надежда». Родителите при-
несли жертва благодарствена, като помнели думите на 
Ангела.

Източник: www.pravoslavieto.com
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6 СЕПТЕМВРИ  
* Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип. Чудо 
на св. архангел Михаил (Тип. с. 68)

7 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчк Созонт (Предпразненство на 
Рождество Богородично) (Тип. с. 69)

8 СЕПТЕМВРИ  
†  Рождество на Пресвета Богородица  
(Тип. с. 71) (Разрешава се риба)

9 СЕПТЕМВРИ  
❈ Св. праведни богоотци Йоаким и Анна.  
Св. мчк Севириан (Тип. с. 73)

10 СЕПТЕМВРИ  
Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора

11 СЕПТЕМВРИ  
Преп. Теодора Александрийска

ДАРЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ПО СМЕТКА:
IBAN: BG50UBBS80021090315830 |  BIC: UBBSBGSF

Обединена българска банка
За :Църковното настоятелство при храм „Св. прор. Илия“
(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Веднъж Бог из-
патил на Исаия 
сън. Той питал 

кого да изпрати 
при хората и Исаия 
поискал да прати 
него. След това ви-
дял трона, на който 
седи Бог и ангели-

те, които Го възхваляват. Уплашил се, защото знаел своя-
та греховност, а и народът му се покланя на идоли. Но в 
този миг до олтара се приближил Ангел, взел от жертве-
ника въглен, докоснал с него устата на пророка и казал, 
че греховете му са простени. На пророка му било трудно, 
защото обичал народа и му било мъчно да му каже, че за-
служава наказание.
Отишъл при цар Ахаз, но той не го послушал и построил 
олтар на идол. Едва когато Иерусалим бил заплашен от 
вражеско нападение, царят се обърнал за помощ към ис-
тинския Бог и Той защитил града от неприятелите.
Чрез своите пророчества пророк Исаия подготвял евре-
ите за раждането на нашия Спасител Иисус Христос. Той 
говорел, че Девица ще роди Син, когото ще нарекат Ема-
нуил, което значи „Бог е с нас“. Той ще бъде Син Божий, 
ще спаси много хора, но ще изпита и много мъки на земя-
та. Хората ще го измъчват жестоко, а после и ще го уби-
ят, но Иисус ще възкръсне. Хората не слушали пророка и 
продължавали да грешат.
След смъртта на Ахаз, цар станал неговият син Езекия, 
който обичал Бога и често разговарял за Него с Исаия. 

Когато асирийците обградили Иерусалим, Езекия пратил 
пратеници да преговарят. Военачалникът започнал да се 
подиграва с царя и Бога. Царят и Исаия се помолили на 
Бога да накаже асирийците, които не преставали да Го ху-
лят. За една нощ Ангел убил повечето войници, а жесто-
кият военачалник побягнал ужасен.
След време цар Езекия тежко заболял. Пророк Исаия му 
предрекъл скорошна смърт. Царят бил още млад и не му 
се умирало. Пророкът горещо се помолил на Бога и Той 
продължил живота на царя с още петнайсет години. 

Автор: А. Соколов, из книгата „Библия за деца“
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

• Б И Б Л И Я  З А  Д Е Ц А  •

ПРОРОК ИСАИЯ

ЖИВЕЙ НЕЗАБЕЛЕЖИМО

Търси мир в душата и ще се спасиш!
Заловил се веднъж един монах да помага на хората. 
Много добри дела извършил за хората, но в себе си 

не намерил никаква промяна, даже още повече се осуе-
тил. Като видял това, се уединил, а за да не стои бездеен 
в уединението, заловил се с трудове. Изградил няколко 
килии, разкопал градина, насадил дръвчета. И тъй меж-
ду грижите не забелязал, как започнал да остарява и си-
лите му чувствително намаляли.
А съмненията не го напуснали, даже още повече нарас-
нали: правилно ли живее той или не правилно? Докато 
веднъж му дошли на ум думите на неговия Старец: „Жи-

вей незабележимо, търси мир в душата и ще се спасиш!”
Затворил се в колиба, оставил си само някакво малко 
ръкоделие, а всички останали сили отдал на молитва. 
Незабелязано за самия себе си забравил за целия свят и 
неговата суета, после забравил даже и това, има ли тяло 
или няма, и не знаел вече на земята ли се намира или на 
Небето...
Тъй и преживял той мирно и тихо, благодарейки със съл-
зи на Бога за милостите, а на своя Старец за добрия съвет.
Казал старият монах: „Направи своя живот непрестан-
на молитва, всичко останало е суета и напразно изгу-
бено време”

Източник: www.pravoslavenhram.com


