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✝ Неделя Сиропустна (Сирни заговезни) 

 

Евангелие от  Матея (6:14-21) 
 

Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости 

Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, 

и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога постите, 

не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата 

мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, 

те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и 

умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но 

пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в 

скришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, 

дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но 

събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и 

дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището 

ви, там ще бъде и сърцето ви. 

 
 
Из посланието на свети Апостол Павел до Римляни 
(13:11–14:4) 
 

И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил 

часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо до нас 

спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се провали, а денят се 

приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем 

оръжието на светлината. Като в ден, да се държим благоприлично, 

без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на 

сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист; но облечете се в 

Господа нашего Иисуса Христа, и грижите за плътта не превръщайте 

в похоти. Немощния във вярата приемайте без препирни за мнения. 

Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който 

яде, да не презира оногова, който не яде; и който не яде, да не осъжда 

оногова, който яде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш 

чуждия слуга? Пред своя Господар стои той, или пада. И ще бъде 

изправен, защото Бог е мощен да го изправи. 
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✝ Неделя Сиропустна (Сирни заговезни) 

 
Простено - прости! 

 
Професор Тотю Коев 

 

Още в дълбока древност Православната църква е установила и 

утвърдила различни средства, чрез които да подпомага своите 

членове по пътя на тяхното духовно възрастване и нравствено 

усъвършенстване. Едно от тези средства е взаимното опрощаване. 

Църквата ежегодно отрежда един неделен ден, в който призовава 

всички към взаимно прощение. Това е т.нар. Неделя на 

всеопрощението, след която започва Великият пост. 

В деня на всеопрощението, преди да седнат на заговезната трапеза, 

православните християни посещават вечерното богослужение в 

храма: там слушат затрогващи църковни песнопения; вглъбяват се в 

себе си; правят преценка на отношенията си към родители, деца, 

близки, приятели, познати и колеги; чуват чрез словото от амвона 

божествения призив да простят на всички всичко (с което те 

съзнателно или несъзнателно са ги огорчили, оклеветили, охулили), 

да им подадат ръка с братско чувство и да ги помолят и те да 

простят на тях. 

Осъзнали величието и 

тайнствеността на момента, 

почувствали силата на 

всеопрощението, в братска 

прегръдка шепнат: 

"Простено-прости!" Този 

момент е наистина 

емоционално изключително  
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богат. "Простено-прости!" ще рече, че първо ти прощаваш на този, 

който те е наскърбил, охулил, оклеветил, и едва тогава молиш него и 

той да стори същото. Когато и двамата направят това искрено, на 

душите олеква, сърцата се стоплят. 

Човекът по природа е призван към нравствено съвършенство. В това 

е смисълът на неговия земен живот. Нравственото съвършенство се 

постига с усилия и напрежение на волята, защото греховната повреда 

на човешката душа е дълбока. Тя обхваща ума, чувството и волята, 

обхваща цялостно човека. Грехът по своята същност е противене на 

Божия закон, на Божията воля. А на него сме подвластни всички. 

Именно грехът със своята противоестествена същност може да 

наруши и действително нарушава духовната връзка между хората. 

Съзнаваме или не, но греховете ни към нашите ближни, към другите, 

с които сме в лични или обществени взаимоотношения, са много. 

Поради това и отговорността ни пред тях е голяма. Често пъти ние 

оскърбяваме другите, несправедливи и неискрени сме към тях, 

мамим ги съзнателно или несъзнателно, създаваме им спънки в 

живота, оклеветяваме ги лично и обществено, нанасяме им тежки 

душевни рани. 

Обикновено ние добре виждаме греховете на другите, а своите (често 

пъти по-големи) не забелязваме, защото себелюбието, горделивостта 

и злобата са ни завладели. Иисус Христос нарича лицемер всекиго, 

който вижда слабостите и грешките на другите, но не забелязва 

собствените си грехове. Да съдиш другия е лесно, а да съдиш самия 

себе си е трудно. Необходимо е преди всичко да извършиш най-

тежкото, тогава без много усилия ще извършиш лекото. Ако това 

житейско правло се изпълняваше от всички, на земята би настъпил 

златен век. 

Взаимното опрощение е един от пътищата, който води към тъй 

мечтания от всички ни златен век. В тази връзка да спомним думите 

на Фьодор Достоевски, че за да простиш, трябва да разбереш, а 

разбереш ли - не можеш да не простиш. Какво ще рече да разбереш? - 

Ще рече да вникнеш в мисълта на другия, да надзърнеш в неговото 

"аз", да разбереш подтиците му за една или друга негова постъпка, да 

се поставиш на негово място, да погледнеш на себе си и на другите 

през неговите очи. Успееш ли да сториш това искрено и всецяло, 

тогава в лицето на другия ще видиш себе си и мярката към другия ще 

приложиш към себе си. А това ще рече, че си го разбрал. Разбереш ли 

другия, поставяйки се на негово място, не можеш да не му простиш.  
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Прощавайки на другия, все едно прощаваш на себе си. С каквато 

мярка мериш, с такава ще ти се отмери. 

Живеем в усилно време. Нервите 

ни са опънати до край, огрубяхме и 

забравихме вековни християнски 

ценности, всеки търси вината за 

това у другите. Не е ли време да 

отворим ушите си и особено в деня 

на всеопрощението да чуем Божия 

призив: обичай и прощавай! На 

това ни учи сам Иисус Христос, 

Който казва: "Ако простите на 

човеците съгрешенията им, и вам 

ще прости небесният ви 

Отец" (Мат. 6:14). 

Бог е щедър. Неговата любов е 

безмерна. Нека се опитаме да 

вземем частица от нея. Тя ще 

стопли вледенените ни сърца, ще регулира отношенията ни един 

към друг. Нека простим на всички всичко в името на любовта. Да си 

простим взаимно в Божия храм, в нашите домове, на работните си 

места. Това ще бъде подтик за нов духовен подем и нов принос към 

радостта на общото помирение. И нека не забравяме, че грехът 

отчуждава хората един от друг, а прошката ги сближава и 

побратимява. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


