
Евангелско четиво и проповед 

 на Неделя Сиропустна, 2016 

 

Матей 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 лицемерните; 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. 

 
В Името на Отца и Сина и Светия Дух! 

Братя и сестри, 

 

          Без прошка няма християнство. Без прошка няма любов. 

Без прошка е невъзможно спасението. Без прошка не ще бъдат 

простени и нашите грехове. Без прошка не можем да пристъпим 

към единението с Христа в Светата Чаша! 

          Сам Господ казва: „ако простите на човеците, и на вас Бог 

ще прости“. 

          Защото нашата вяра е вярата на опрощението. Христовото 

учение е учението, което разяснява, че миналото може да бъде 

зачертано. Да, всичко лошо изчезва в мига, когато от сърце си 

кажем „Простено – прости“. Защото няма как да обичаме Бога, 

Когото не виждаме, ако таим омраза към ближния, който е до нас. 

          Нека смекчим сърцата си за прошка, а не за безчувствие и 

измамно съзнание за нашата непогрешимост. 

          Всички сме много грешни. А Бог ни търпи – праведните 

обича, грешните милва и всички призовава към спасение. 

          Да не се леним да търсим прошката. Защото колкото 



прощаваме, толкова и Отец ще ни прости. И не само в днешния 

ден, но и във всеки момент да бързаме да се сдобрим и да 

поискаме прошка. Защото знаем от житията – някои са се 

спасили, точно защото са дали опрощение. 

           Ако нямаме прошка – нито молитвата, нито поста, нито 

добрите дела ще ни бъдат от полза. 

Да очистим сърцата си с благоуханието на прошката, та да молим 

благодатта да дойде в нас. 

           Иска се само да простим! 

           На вечернята в днешния ден всички си дават взаимно 

опрощение. Така ознаменуваме началото на поста с чист духовен 

взор, победили всяка злост и неприязън. 

          Честит възкресен ден на всички! 

         Божието благословение да е с всички вас! Амин!  


