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Дето бъде трупът, там ще се съберат орлите,
казва Христос в Мат. 24:28.

ТЪЛКУВАНИЕ

Благочестиви християни, днешното свето Евангелие, в което 
се говори за Второто Христово пришествие, е едно от Хрис-
товите пророчества, защото, когато беше на земята заедно 

с апостолите, Христос, освен че извърши безброй чудеса, каза 
на апостолите и седем пророчества: първо, каза за Себе Си, че 
Син Човеческий ще бъде предаден (Мат. 20:18; Марк. 10:33; Лук. 
18:31), което се сбъдна, когато Иуда Го предаде; второ, за апосто-
лите: ще ви предадат на съдилища (Мат. 10:17; Марк. 13:9; ср. 
Лук. 21:12), и това се сбъдна, когато апостолите пострадаха; трето 
и четвърто, за Иерусалим и храма: няма да остане тук камък 
върху камък (Мат. 24:2; Марк. 13:2; Лук. 19:44; 21:6), и това се 
сбъдна, защото вавилонският цар Навуходоносор, като разруши 
Иерусалим и зароби евреите, срина и храма до основи и пето, каза 
за антихриста: мнозина ще дойдат в Мое име (Мат. 24:5; Марк. 
13:6; Лук. 21:8); шесто, за смущението на целия свят: ще въста-
не царство против царство (Мат. 24:7; Марк. 13:8; Лук. 21:10); 
и седмо, за Страшния съд. Последните три не са се изпълнили, 
но и те ще се изпълнят, когато му дойде времето, а кога —  само 
Бог знае. Свети Иполит Римски казва за тези три пророчества 
следното: „Когато наближи Второто Христово пришествие, ан-
тихристът ще се роди в град Вавилон от една нечиста еврейка и 
като порасне, ще прави чудеса като Христа и ще възкреси мърт-
ви, но ще направи всичко мечтателно (лъжовно), а не действи-
телно като Христа. И като се издигне, ще се представя пред 
хората за кротък и добър. Тогава ще настане голям глад, а той, 
като прочете Писанието и се научи да пости, ще обикне много 
еврейския народ и като отиде в Иерусалим, ще се възцари и ще 
възстанови еврейския храм. Но след като царува три години и по-
ловина, ще дойдат Енох и пророк Илия да проповядват на хората 
да не вярват на антихриста, а той ще се разгневи срещу тях и 

като залови Енох и Илия, ще ги посече, и тогава всички стихии 
ще се изменят и бързо ще изчезнат. След това Христовото при-
шествие ще блесне като светкавица. Най-напред ще се яви Хрис-
товият Кръст и пред него ще тече огнена река, която ще очисти 
всички мръсотии по земята. След това ще се зададе Христос в 

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

ЗА СТРАШНИЯ СЪД

им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте 
сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, 
Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които 
са от лявата страна: идете от Мене, проклети, в огън 
вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото 
гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме 
напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не 
Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. 
Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те 
видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или 
болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще 
им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не 
сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене 
не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а 
праведниците —  в живот вечен. 

(ев. Мт 25:31–46)

Рече Христос: А кога дойде Син Човеческий в сла-
вата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще 
седне на престола на славата Си и ще се съберат 

пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, 
както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овци-
те от дясната Си страна, а козите —  от лявата. Тогава 
Царят ще каже на ония, които са от дясната Му стра-
на: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете 
царството, приготвено вам от създание мира; защо-
то гладен бях и Ми дадохте да ям; жаден бях и Ме 
напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме 
облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и 
Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят 
и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахраних-
ме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник 
и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме 
болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще 
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славата Си заедно с всички небесни ангели, които ще уловят ан-
тихриста и слугите му и ще го хвърлят във вечния огън. Тогава 
четирима ангели ще засвирят с тръби от четирите краища на 
света, всички починали ще възкръснат и всички живи и всички 
възкръснали мъртви от всички вери ще се съберат в Иерусалим, 
където е центърът на земята. Защото там ще бъде поставен 
Христовият престол, около който ангелите ще стоят със страх 
и трепет. Тогава всички хора ще се съберат там с телата си 
и душите си; те ще бъдат на една възраст и с еднакъв външен 
вид. Тогава Христос с една дума ще отдели светите апостоли и 
всички праведници от дясната Си страна и ще рече: „Дойдете, 
всички праведници, при Мен да се радвате и веселите безкрайно. 
Защото имахте любов и милост —  и гладни нахранихте, жадни 
напоихте, странници прибрахте, голи облякохте, болни и за-
творници посетихте“. После ще рече и на грешниците страшно 
и сърдито: „Идете, всички вие, проклети грешници, в безкрайния 
огън да плачете и да горите безкрайно. Защото нямахте любов и 
милост към сиромасите“. И тогава грешниците ще отидат с плач 
и жалост във вечна мъка, а праведниците ще отидат с голяма ра-
дост в Небесното царство да се веселят там с Христа“. Християни, 
мислете, че животът ни отминава, смъртният час наближава и 
ни чака Страшният съд, където всички ще се съберем и нашите 
грехове и лоши дела, като завист, хули, обиди, подигравки и всич-
ките ни лоши помисли, ще бъдат изложени на показ пред целия 
свят. Ще ги виждаме като написани на книга там, където Христос 
ще съди целия свят —  елини, иудеи, еретици и всички грешници, 
и ще иска отговор за всичките им дела. О, колко страх и скръб ще 
обземат тогава грешниците, щом погледнат от една страна вечна-
та мъка и страшните ангели, а от друга страна —  своите грехове, 
явни пред Божия престол и пред целия свят. О, грешници, къде 
ще се скриете тогава от праведния Съдия? Кой ще ви избави, щом 
там никой не ще може да помогне на друг: нито майка, нито баща, 
нито брат, нито сестра, нито деца, нито внуци, нито роднини, 
нито съседи, нито мъдрец, нито богат, нито сребро, нито злато? 
Защото там всеки ще стои със страх: и богат, и сиромах, и стар, и 
млад, и мъж, и жена, и началник, и подчинен, и самият цар. Само 
една помощ ще има всеки —  от собствените си дела, (и от тях ще 
получи) или оправдание, или осъждане.
И оправдание ще получат праведниците, които са били кротки и 
плодовити откъм добродетели като овцете, а осъждане ще полу-
чат грешниците, които са били развратени и безплодни (празни 
откъм добродетели) като козите; защото както козата не може да 
стане овца, така и грешникът не може там да стане праведник. О, 
колко ще се посрамят всички, които не са повярвали в Кръста и 
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които разпнаха Христа, щом видят честния Кръст да слиза от не-
бето с голяма слава и светлина. Тогава ще заплачат горчиво всич-
ки неверници и грешници, които ще отидат във вечната мъка, 
както казва пророк Давид: Нечестивците не ще възкръснат 
на съда, нито грешниците —  в събранието на праведните (Пс. 
1:5 —  слав.), тоест: нечестивците няма да възкръснат за съд, нито 
грешниците ще застанат от страната на праведниците, а ще въз-
кръснат само за да бъдат изпратени във вечна мъка. Бог е създал 
вечната мъка само за дяволите, но грешниците сами си я купуват 
с големи усилия. Помислете как ще бъдат осъдени тези, които са 
от лявата страна, защото нямат милост. Ами тези, които са граби-
тели, завистливи, блудници, магьосници и пълни с безброй други 
грехове —  те къде ще отидат? Светият Дух казва, че те ще отидат 
вън от Божието лице, във вечния огън, който никога не угасва. 
О, колко е страшно човек да чуе жаловития глас на грешници-
те, които се мъчат сред адския пламък, плачат и нареждат, но 
напразно; защото там няма покаяние —  в ада няма покаяние“ —  
казва Давид. Идете сега мислено във вечната мъка и попитайте 
грешниците кой ги е завел там да се мъчат. И те ще ви кажат, че 
там не ги е завел никой друг, освен греха. И като вземете пример 
от тях, помъдрейте, докато имате време, докато сте живи и здра-
ви, докато сте млади и силни, потрудете се да припечелите в този 
лъжовен свят Небесното царство, където са истинската радост и 
веселие, които ще наситят сърцето ни, когато се явим там, как-
то казва пророк Давид: Ще се наситя, когато ми се яви Твоята 
слава (Пс. 16:15 —  слав.). Дайте сега на човешкото сърце всички 
световни блага и вижте, че няма да се насити; защото сърцето ни 
се насища само тогава, когато отиде при Бога. Затова и ние като 
разумни хора, ако искаме да спечелим с този живот небесното 
царство, трябва да се потрудим за доброто и да изоставим хули-
те, лъжите, завистта, лукавството и други подобни, за които ще 
даваме отговор пред Бога и Той ще ни осъди за тях с грешниците. 
Христос заради нас слезе от небето, стана човек, претърпя мъ-
чения, бе прикован към кръста, бе положен в гроб, Той и днес е 
готов заради един грешник да се разпне, за да го придобие, стига 
само грешникът да се покае на този свят. Ако ли пък не се покае и 
умре грешен, там Христос не ще може нищо да му помогне; защо-
то тогава няма да бъде време за покаяние и помощ, а само за съд 
и въздаяние всекиму според делата —  или рай, или вечна мъка. Но 
дано Бог ни вразуми да изоставим нашите злини, за да получим 
и ние небесното царство и да се веселим винаги с нашия Господ 
Иисус Христос. Нему слава във вечните векове, амин.
Свети Софроний, Епископ Врачански, „Поучително Евангелие“

Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“,  
Света Гора, Атон, 2007 г.

Св. мъченик Георги Софийски Нови 
се родил от благочестиви родители 
българи Димитър и Сара в градеца 

Кратово, Македония. След като бил на-
учен да чете и пише, той усвоил занаята 
златарство. Като останал без баща, кра-
сивият и умен юноша бил принуден да 
избяга в големия град София, защото на 
турците било по-лесно в малкия град да 
го вземат насила в своята вяра и в ени-
чарската войска. Но и тук завистливото 
око на турците скоро открило редките 
качества на неговата външна и вътреш-

на красота, затова те изпратили при него един свой книжник уж 
с поръчка, а всъщност да поведе разговор с него по въпросите на 
вярата. Георги, макар да бил само на 18 години, със своите умни 
въпроси и отговори заставил своя посетител да млъкне засрамен. 
Тогава турчинът се върнал при ония, които го изпратили, и казал, 
че този човек е опасен за мохамеданството и насила трябва да бъде 
потурчен.
И ето, кадията (съдията) повикал Георги уж за поръчка. Като го 
видял, той бил поразен от неговата изключителна красота. От-
ново започнал разговор за вярата и младият християнин добре 
съумял, от една страна, да защити своята вяра, а от друга —  не-
опровержимо да докаже тъмнотата на мохамеданството. При-
състващите турци силно се озлобили и отвели Георги в затвора. 
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• О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

ДУШЕПОЛЕЗНИ ПОУЧЕНИЯ
За всяко добро дяволът е направил фалшив дубликат, който 
трябва да умееш да разпознаваш.

… • …

Не бъди като кон, който всеки човек и бяс може да яха. Бъди 
сериозен, твърд и стабилен.

… • …

Никакви опити за спиране на разложителния процес в Църк-
вата. Това е безсмислено и опасно днес! Използвай Божиите 
заповеди и избягвай приказките за религия и политика. Сила-
та е в мълчанието, молитвата, самовглъбеността в собствената 
сърдечна килийка. Бъди незабелязан като бръмбар под листо. 
Пази съвестта си, като в никакъв случай не я афиширай и не 
я дискредитирай пред никого. Не бъди директен и конкретен, 
нито изследвай пред хората тънкостите. Ако това не спазваш, 
сетне ще те принудят да измениш на вярата си.

… • …

Спомни греховете си и ще се убедиш, че винаги си достоен 
за наказание.

… • …

Гневът произтича не от болест, а от гордост. За да не се преда-
ваш на раздразнителност и гняв, не трябва да бързаш. Много 
внимавай над себе си да не оскърбиш някого с вид на презре-
ние.

… • …

Ако приемаш хората в Божие име, то към тебе всички ще бъ-
дат добри.

… • …

Потруди се в делата си и ще прогониш леността, унинието 
и скуката, и ако търпеливо се помолиш, от много злини ще се 
избавиш.

… • …

Когато те нападне мрачно настроение, не забравяй да уко-
ряваш себе си, като помниш колко си виновен пред Бога. Ос-
ъзнай, че не си достоен за нещо по-добро и веднага ще получиш 
облекчение от мрачните, неприятни помисли. Почувстваш ли 
се неспокоен, повтаряй често: „Търси мир“.

… • …

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

ЗА ТЪРПЕНИЕТО

Един монах имал любовта на петима от старците в манасти-
ра, но един не го харесвал и се стараел да го оскърбява по 
различни начини. Монахът изгубил търпение и като оставил 

обителта, се отдалечил в друга. Там осем души се отнасяли към 
него с любов, но двама го ненавиждали. Той напуснал и отишъл в 
трети манастир, но там само седем от братята проявявали някак-
во благоразположение към него, а петима се отнасяли с голямо 
неудоволствие. Монахът отново решил да търси ново убежище.
По пътя той размислял за своето нещастие и се ужасявал при 
мисълта, че навсякъде може да му се случи същото. Той търсел 
начин как да се спре и да заживее на едно място и след дълги раз-
мишления намерил… Това се оказало търпението! Зарадван от 
щастливата мисъл, той взел един лист и написал: ТЪРПИ! След 
това влязъл в първия манастир, който срещнал.
Тук нерядко се случвало на добрия старец да понася досадата не 

само на един или двама, но понякога и на всички братя. Въпреки 
това поради дадения на Бога обет той не искал да го нарушава, 
никога не се изкушавал, дори и в мислите си да променя послед-
ното си местопребиваване. Когато се случело някой много силно 
да го огорчи, той само изваждал от пояса си хартийката и прочи-
тал: ТЪРПИ В ИМЕТО НА ИИСУСА, СИНА БОЖИЙ, след кое-
то се успокоявал. По този начин добродетелният старец прекарал 
спокойно целия си живот.
Който иска да живее спокойно в обществото, сред хората, трябва 
с равнодушие да посреща всички неприятности, които ще му бъ-
дат причинявани. Без тази много необходима добродетел човек 
ще променя място след място и целия му живот ще бъде подобен 
на вихър.

Протойерей Григорий И. Мансетов,  
„Училище за благочестие“

Свещеникът, в чийто дом св. Георги пребивавал и при когото се 
изповядвал, успял да се добере до него, за да му вдъхне твърдост в 
изповедничеството.
Когато втори и последен път бил повикан пред съда, мъченикът 
така се защитил с доказателства от двете вери, че кадията не го 
намерил виновен в нищо, обаче не бил в състоянието да го защи-
ти от своите разярени единоверци, поради което го предоставил 
в техни ръце. Тогава те повели Георги към градската стъгда, гдето 
запалили голям огън, в който хвърлили мъченика с вързани ръце. 
Когато връзките изгорели и ръцете се освободили, той започнал 
да се кръсти и да се моли, като накрая казал: „Господи Иисусе Хрис-
те, в Твоите ръце предавам духа си!“ Тогава един разярен турчин 
го ударил по главата с едно дърво и той паднал мъртъв. Това ста-
нало на 11 февруари 1515 година.
Колкото и да се стараели турците да изгорят на прах тялото му, 
това не им се удало: дървата изгаряли, а тялото оставало цяло! 

През нощта някой от християните тайно донесъл тялото на мъ-
ченика в древната църква „Св. Марина“ (тя се намирала в двора 
на днешната Софийска митрополия), гдето и го погребали тър-
жествено, след като получили благосклонното разрешение на ка-
дията. Служба му съставил някой още в древно време, а житието 
му било съставено от софийския свещеник „поп Пею“, чието име 
останало в акростиха на канона и в чийто дом пребивавал св. Ге-
орги. Както свидетелства житиеписецът на св. мъченик Николай 
Софийски, Матей Граматик, подир някое време светите мощи на 
мъченика Георги били поставени в някоя от софийските църкви 
(може би същата „Св. Марина“) за общонародно поклонение. 
Сега не се знае къде се намират те. Една част от тях сега се съхра-
нява в Драгалевския манастир „Св. Богородица“, а друга —  в Рил-
ския манастир.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)



Енорийският лист се издава с благословията на председателя 
на храма—протойерей Емилиян Костадинов

Адрес на редакцията: 
 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

11 ФЕВРУАРИ  
† Неделя Месопустна. (Месни заговезни)  
Св. свщмчк Власий, еп. Севастийски.  
Св. мчк Георги Софийски, Нови

12 ФЕВРУАРИ  
Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски.  
Св. Антоний, патр. Константинополски.

13 ФЕВРУАРИ  
Преп. Мартиниан. Св. Евлогий, архиеп. 
Александрийски. Преп. Зоя и Фотина

14 ФЕВРУАРИ  
❈ Успение на св. Кирил Славянобългарски. 
Преп. Авксентий (Вечерня, Утреня и Злат. ли-
тургия) (Блажи се риба и млечни храни)

15 ФЕВРУАРИ  
Св. ап. Онисим. Преп. Евсевий Сирийски

16 ФЕВРУАРИ  
Св. мчци Памфил и Порфирий.  
Св. Флавиан, архиеп. Цариградски. 
(Блажи се риба и млечни храни)

17 ФЕВРУАРИ  
Св. вмчк Теодор Тирон.  
Преп. Роман Търновски

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Храм „Св. прор. Илия“ обявява прием на деца от предучилищна 
и ученическа възраст за Неделно училище. Целта на обучението 
е да даде основни познания на децата за православната вяра.

Занятията се провеждат всяка неделя  
от 12:00 часа в помещението на Енорийския 

дом при храма в рамките на 1 учебен час.

Заниманията са безплатни.
Преподавател: г-жа Татяна Колова, магистър по богословие.
Повече информация за програмата, мястото на провеждане и 
записване в Неделното училище:
•	 на място в храма (от 8:00 до 18:00 ч.)
•	 или на телефона на г-жа Колова: 088 95 75 942 (след 19:00 ч.)

Старецът Амвросий Оптински съветвал много от хората, 
които идвали при него да потърпят: на някои —  болести, на 
други —  обиди и несправедливост. А ако някой му казвал: 

„Не мога!“ —  старецът си спомнял тази история.
Имало едно време един човек, търговец. Каквото и да му каже-
ли, той отвръщал:
— Не мога! Слаб съм!
За каквото и да го помолели, той нищо не правел и никому не 
помагал, а все казвал: „Това не мога, онова не мога!“
Веднъж му се наложило да отиде до един друг град. Пътят мина-
вал през Сибир. В онези времена Сибир бил съвсем глух край: 
между селата имало изоставени пътеки и безлюдни места. А на-
вън вилнеел суров студ, люта зима с много сняг.
Препускала шейната на търговеца през поляните, а той загър-
нат в две шуби, от страх тракал със зъби и се оглеждал уплаше-
но. Изведнъж в далечината видял светлинки —  сякаш огънчета 
проблясвали в мрака. Започнал да се вглежда и се сетил, че това, 
което свети са вълчи очи. Какво да прави? Вълчата глутница се 
приближавала все по-повече и повече до шейната. нямало от-

къде да се чака спасение.
В този миг търговецът 
забравил цялата си ста-
рост и слабост, забравил 
своето „не мога“, скочил 
от шейната и за една 
минута се изкачил на 
върха на най-близкото 
дърво. И то навлечен с 
две шуби!
— Ето ти на „не мога“! —  
казал старецът Амвро-
сий.
Преди тази случка тър-
говецът никога не се 
бил изкачвал на дърво, 
а като се уплашил, успял 
да направи това, което никога не бил правил в живота си!

Автор: Марина Альошина
Преведе от руски език: Йоанна Калешева

Източник: сп. „Камбанка“, бр. 3,2017 г.

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

„ЕТО ТИ НА „НЕ МОГА““
ПРИКАЗКА

Самооправданието е голям грях. Непрекъснато грешиш, то-
гава непрекъснато се разкайвай. Така накрая, ако смъртта те 
завари в разкаяние, ще се спасиш. Каеш се? Тогава с милости-

ня изправяй живота си и се чисти от греховете си.
Автор: Св. Серафим (Соболев), 

Архиепископ Богучарски Софийски Чудотворец


