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НА СВ. ОТЦИ ОТ 6-ТЕ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОРИ

Вие сте светлината на света. Не може се укри град, 
който стои навръх планина. Нито запалят светило 
и го турят под крина, а на светилник, и свети на 

всички вкъщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да 
видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш 
Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или 
пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. 

Защото, истина ви казвам: докле премине небето и зе-
мята, ни една йота, или една чертица от закона няма 
да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди 
и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в 
царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик 
ще се нарече в царството небесно. 

(Мт 5:14-19)

В тази неделя Православната църква възпява и прославя 
основоположниците на нашата вяра и нашето бого-
словие – светите отци от първите шест вселенски съ-

бора. Вселенските събори са гласовете на Църквата. Те са 
събрания на светиите, свикани и 
проведени под ръководството на 
Св. Дух. Затова под техните акто-
ве отците се подписват с думите: 
„Изволися Святому Духу и нам“.
Главна цел на вселенските събори 
е осъждането на различни непра-
вилни или еретически мнения и 
формулирането на православно-
то учение чрез догматите. Всички 
решения на вселенските събори 
са безусловно задължителни за 
православните християни, което 
означава, че те трябва не само да 
бъдат приемани, но и познавани. 
Правата вяра и нравственият жи-
вот са тясно свързани и не могат 
да съществуват един без друг. 
„Добродетелите на езичниците 
са само позлатени пороци“, отбе-
лязва блаж. Августин. Никой не 
може да се спаси без вяра и дела, 
без да изповядва божествените 
истини и да спазва божествените 
заповеди.
С кои проблеми се сблъскват първите шест вселенски съ-
бора?
Първият е свикан срещу лъжеучението на александрий-
ския свещеник Арий, който отхвърля божествената при-
рода на Божия Син, второто Лице на Светата Троица, и 
дръзва да твърди, че Синът Божи е само висше творение. 
Съборът декларира, че Син Божи е истинен Бог, роден 
преди всички векове и единосъщен с Бог Отец.
Вторият вселенски събор е предизвикан от Цариградския 
архиепископ Македоний, който отрича Божеството на 

третото Лице на Св. Троица и хули Св. Дух, като го на-
зовава „творение“. Съборът утвърждава догмата за равен-
ството и единосъщието на Св. Дух с Бог Отец и Бог Син.
Третият вселенски събор се провежда срещу ереста на Ца-

риградския патриарх Несторий, 
който смята, че на всяка приро-
да трябва да съответства лице и 
по гностически маниер разделя 
човека Иисус от Бога Христос. 
Съборът постановява да се изпо-
вядват две съединени естества в 
Богочовека.
Четвъртият вселенски събор 
заседава срещу ереста на цари-
градския монах Евтихий, който 
в борбата си против несториан-
ството изпада в крайност и твър-
ди, че божествената природа на 
Христос поглъща човешката и 
на практика остава единствена. 
Това лъжеучение се нарича мо-
нофизитство. С известния Хал-
кидонски орос съборът решава, 
че двете естества на Спасителя са 
съединени в едно лице „неслято, 
неизменно, неразделно, неразлъч-
но“.
Петият вселенски събор анате-

мосва съчиненията на тримата сирийски епископи Тео-
дор Мопсуестийски, Теодорит Кирски и Ива Едески, кои-
то са идейна основа на несторианството. С тях е осъден и 
раннохристиянският богослов Ориген, който изповядва 
учение, близко до прераждането, и отрича вечността на 
адските страдания.
Шестият вселенски събор е свикан по повод лъжеучението 
монотелитство, което признава две природи в Христос, но 
само една Божествена воля. Съборът определя, че на двете 
естества съответстват две воли, но човешката не противо-
речи и не противоборства на божествената, а е покорна 
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на нея. По този начин първите шест вселенски събора из-
ясняват по блестящ начин същността на догматите, върху 
които се гради Църквата и християнската цивилизация.
Съборите не са сухи канцеларски заседания „за попълва-
не на протокола“, а изобилстват от конфликти и драми, 
от възвишени полети на мисълта и гнусни предателства. 
На Първия събор в Никея св. Николай скача от мястото 
си и удря шамар на богохулника Арий. Отците веднага 
го низвергват от сан, защото няма право да бие един чо-
век, дори и еретик. Най-видният борец срещу монотелит-
ството св. Mаксим Изповедник непреклонно заявява пред 
съда: „Дори цялата вселена да се причасти с еретиците, аз 
никога няма да се причастя“. Той заплаща скъпо за пра-

вославието си, защото императорските палачи му отскуб-
ват езика и му отсичат дясната ръка. След това получава 
още едно наказание, защото е изпратен на заточение, къ-
дето умира.
Така са защитавали правата вяра и така се ревнували за 
истината св. отци на шестте вселенски събора, чиито име-
на трябва да почитаме с благоговение и чийто пример 
трябва да следваме с благодарение. По техните молитви 
Бог да ни укрепва във вярата и да ни опазва от духа на 
отстъплението и беззаконието, който вече изпълва целия 
свят. Амин!

Автор: Архим. проф. Павел Стефанов
Източник: www.sveticarboris.net

Писано е, че Илия пак ще дойде в 
последните дни и ще пророчест-
вува между езичниците и всред 

родовете на израилевите синове. Той 
ще говори с висок глас към народа: 
„Братя, никой от вас да не вярва на 
божия противник – антихриста, – за-
щото скоро ще бъде унищожена не-
говата измама. Ето, Господ идва от 
небето в славата на своята Божест-
веност, за да съди живите и мърт-
вите и да въздаде на всекиго според 
делата. Безсрамният змей, дяволът, 
не ще може да търпи изобличения-
та на пророка и ще го убие, и няма 
да позволи да погребат тялото му. И 
след като тялото му остане три дена 
и половина – както евангелист Йоан 
свидетелствува за него в своето ви-
дение, – дух от Бога пак ще влезе в 
Илия и той ще се изправи пред всич-
ки човеци. Голям страх ще обземе всички, които стоят 
пред него и гледат чудното му възкресение. С такава 
благодат Христос го прослави над всяка човешка сила. 
С такива чудеса го въоръжи Христос, висшата Премъд-
рост. С такава слава го украси като с венец десницата на 
Вседържителя. И наистина Илия беше от млади години 
чуден с делата си, със смайващите си пророчества, със 
своята неизказана сила и с голямата си власт. Той стана 
подобен на серафим и херувим. С чудесата си той сияе 
като слънце, увенчава с похвали благочестивите човеци, 

носейки върху себе си венеца на Гос-
поднята слава, и с божествения огън 
изгаря противниците. Илия просия 
между пророците, както слънцето 
между звездите, и озари със светло-
зарни лъчи цялата вселена. Той по-
мазваше чрез благодатта пророци и 
царе, прогонваше бесовете и унищо-
жи, изтръгвайки из корен, всичките 
им капища заедно със служителите 
им. Наистина той беше доброплод-
на маслина, която разлива духовна 
сладост. Със словото си той затваря-
ше небесата и с духовна молитва пак 
оросяваше с дъжд и напояваше земя-
та. Той закриляше човеците от Божия 
гняв с чистосърдечна молитва.
Илия – огненосен и втори предтеча 
на Христовото пришествие!
Илия – светлозарна зорница!
Илия – пречист и пречестен съд на 

Божие обитаване!
Илия – богонасадена лоза, която напои с благоухание 
целия свят!
Илия – светлозарно слънце!
Илия – дъждоносен облак!
Илия – високолетящ орел!
Илия – боговдъхновен език!
Илия – златозарен лъч!
Илия – проповедник на истината за Христовото при-
шествие!

Во плоти Ангел, /  
пророков основание, /  

вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, /  
свыше пославый Елисееви благодать /  

недуги отгоняти / 
 и прокаженныя очищати, /  

темже и почитающим его точит исцеления.

Ангел в плът, /основа на пророците, /  
втори предтеча на Христовото пришествие,  
славният Илия / 
 който отгоре изпрати благодат на Елисей / 
да прогонва недъзите /  
и да изцерява прокажените / той дава из-
целения и на тия, които го почитат.

ИЗ: „ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ” ОТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
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Светата вяра, над която са се присмивали и се присмиват 
рационалистите, наричайки я сляпа, е толкова тънка и 
възвишена, че може да бъде постигната и преподадена 

само чрез духовния разум. Разумът на света ѝ е противен, 
той я отхвърля. Когато поради някаква материална необ-
ходимост я намерят за нужна или търпима, тогава лъжовно 
я разбират и обясняват, защото слепотата, която те припис-
ват на вярата, е присъща на падналия човешки разум.
Вярата е свята и истинна само тогава, когато е вяра в све-
тата Истина, когато тя е същата вяра, която е донесена на 
земята от въчовечилата се Божествена Истина, Господа на-
шего Иисуса Христа.

Един майски ден, в мъчителен момент от живота си, 
Пушкин пише своите „скептични куплети“:
Дар напразен, дар случаен

си живот мой и защо
си ми даден, щом по участ
си осъден на тегло?

И чия враждебна власт
ме из нищото призва,
потопи душата в страсти
и ума разколеба?

Цели нямам в дните мои,
пусти са сърце и ум
и ме мъчи безутешно
скучният житейски шум.

Велик е талантът на Пушкин. Но за съжаление, той може 
единствено да поставя въпроси, без да е в състояние да на-
мери отговори за тях. Талант само по форма, не и по смисъл.
Доловил тежестта на настроението на поета от стиховете 
му, митрополит Филарет (Дроздов), въпреки огромната си 
заетост, решава да му подаде ръка... Той високо ценял та-
ланта на Пушкин, но в тези стихове усетил „стонa на из-
губената душа”, ”ропотa на самопогубващото отчаяние” и 
като духовен лекар побързал да се притече на помощ...
Отговорът на приснопаметния Московски светител бил 
ободряващо послание в същата стихотворна форма:

Ненапразно, неслучайно
Бог живота ни е дал,
не без волята Си тайна
и на съд го е предал.

С упорита своенравност
сам аз злото призовах,
потопих душата в страсти
и ума разколебах.
Тебе, Господи, забравих,

Всяка друга вяра, освен вярата в светата Истина, е суеверие. 
А плодовете на суеверието са погибел.
Тази вяра е осъдена от Бога. В нея вярват идолопоклонни-
ците, покланяйки се на своите кумири, мюсюлманите – 
вярвайки в лъжепророка Мохамед и в корана, еретиците 
– в богохулните си догмати и в своите ересиарси, рациона-
листите – в падналия човешки разум.
Такава ще бъде и вярата в антихриста, в нея ще вярват не-
говите последователи.

Автор: Св. Игнатий (Брянчанинов), „Избранные письма”
Източник: www.sretenie.bg

но Ти в мрака просияй,
сърце чисто и ум светъл
в мене, Боже, Ти създай!

Думите на светителя силно докоснали разтерзаната душа 
на поета. Настроението на Пушкин рязко се изменило след 
като светителят му посочил къде е главният извор на изце-
лението.
Какво е имал предвид приснопаметният светител Фила-
рет? – Той искал да припомни на Пушкин, че всичко се 
извършва по премъдрия Божий Промисъл. Господ желае 
всички да се спасят и да достигнат до познание на истина-
та. Затова по великото Си милосърдие Той допуска за нас 
скърби и понякога наказва човека, възпитавайки го с бащи-
на строгост, грижейки се за него като за син... За да може 
човекът да не погине и да не попадне под един съд с тези, 
които не вярват в своя Създател и живеят в разтление.
Свети апостол Павел, относно времените ни страдания тук 
на земята, казва: Ако търпите наказание, Бог постъпва с 
вас като със синове (Евр. 12:7), за да се въздържаме от блуд 
и похоти (1 Сол. 4, 3-5)... Точно тези редове от Свещеното 
Писание имал предвид митрополит Филарет.
Потресен от думите му, поетът разбрал и почувствал с ця-
лата си душа безсмислието на греховния суетен живот и ос-
ъзнал, че човекът е призван към вечен живот с Бога, който 
може да заслужи, ако във времето на земния си път живее 
според Христовия закон. С дълбоко уважение към висотата 
на архиерейския сан, Пушкин се отзовал на наставлението 
на своя благодетел, пишейки нови стихове:

„От твоите благоуханни думи
пролях потоци от сълзи
и раните на съвестта ми
като с чист елей помаза ти...”

Така Пушкин благодарил на своя целител – митрополит 
Филарет, който още приживе бил смятан за свят, а днес е 
причислен от Църквата към сонма на светиите.

Източник: www.sretenie.bg
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Илия – разрушител на сатанинската измама!
Илия – добър помощник и ревнител на Божия закон!
Илия – огненовдъхновен език, пламтящ от ярост про-
тив враговете на истината!
Илия – горещ застъпник на скръбните!
Илия – твърда скала на вярата!

Илия – добър водач на всички към вечния живот!
Ние те молим, въведи във вечния живот и нас, кои-
то почитаме твоя пресвят празник, за слава и чест на 
Пресветата и Пребожествена Троица – на Отца и Сина 
и Светия Дух, сега и всякога и вовеки. Амин!

Източник: www.svetiilia.bg
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не мощите на св. свщмчк Фока

23 юЛИ  
Св. мчци Трофим, Теофил и другарите им. 
Св. свщмчк Аполинарий, еп. Равенийски

24 юЛИ  
Св. вмчца Христина

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“

Преди Христа Бог ръководел еврейския народ чрез 
избрани благочестиви хора, наричани пророци. 
Да се пророкува не означава само да се предсказ-

ва бъдещето по Божие внушение. То означава още да 
се водят беседи и поучителни проповеди и да се тъл-
кува Словото Божие.
Един от най-известните пророци от онова време бил 
свети пророк Илия. Той произлизал от свещениче-
ски род и получил добро образование и духовно възпита-
ние. Имал пламенна вяра и любов към Бога.
Родил се в град Тесвит, който се намирал на изток от река 
Йордан, близо до Галаатските планини. Баща му се казвал 
Савах. Живял по времето, когато царувал езическият цар 
Ахав, който имал град Самария за столица. И царицата 
Иезавел била езичница. Тя била дъщеря на сидонския цар. 
Оттам донесла идола на сидонския бог Валаал. Двамата по-
читали идола Ваал за бог. Царят построил голямо капище и 
му принасяли жертви. С това той увлякъл еврейския народ 
в идолопоклонство и оскърбил истинския Бог.
Пророк Илия решил да го изобличи. Той отишъл при него 
и му казал да остави поклонението на идола Ваал, който е 
демон. Царят не го послушал. Тогава Илия си позволил да 
го заплаши, че ще се помоли Бог да не дава дъжд на земята, 
за да се вразуми. Предпочитал и той да умре от глад, но да 
помогне на народа.
Царят се разгневил и искал да го погуби. Затова свети про-
рок Илия отишъл далече, в една долина, където имало по-
ток и останал там. Бог изпращал врана да му носи хляб. А 
сушата продължила три години и шест месеца. Народът 
започнал да се осъзнава и да моли Бога за дъжд. Свети Илия 
пак отишъл при царя да го помоли да се вразуми, но той не 
склонил.
Тогава свети Илия предложил да отиде с идолските жре-
ци на планината Кармил. Поклонниците на Ваал били 450 
жреци, а той бил сам с Бога. Предложил да приготвят два 
жертвеника. На когото огънят сам се запали, неговият Бог 
е истинският.
Присъствал много народ. Жреците приготвили жертвата и 
започнали да се молят, но огънят не се запалвал. Те викали 
Ваал, но той не ги чувал. А свети Илия с пълна вяра към Бога 
приготвил жертвеника си, като изкопал около него окоп и 
го напълнил с вода. Вдигнал ръце и започнал да се моли. 
Паднал огън и запалил жертвата му. Дори водата закипяла.
След това казал на Ахав да побърза да се прибере, защото 
ще завали пороен дъжд. А той останал на планината и се 
молел за заблудения народ. Царицата се ожесточила срещу 

светия пророк и искала да го погуби. За да се укрие 
от гнева ѝ, той отишъл в една пещера. Там се молел 
ден и нощ.
Когато наближило времето свети пророк Илия да 
напусне земния живот, Бог с колесница го взел на 
небесата.
А цар Ахав умрял от раната си, която получил в бит-
ката със сирийците. Трагично загинала и Иезавел. А 

синовете им били убити при царуването в Самария на цар 
Ииуй. Целият им род се унищожил заради греховния им 
живот.
Свети Илия се нарича огнен пророк, защото страдал за вя-
рата в Бога, Когото пламенно обичал. Жалел за заблудата 
на народа, който като безумен почитал мъртвите богове, а 
забравил своя Бог.
Ваал при различните народи бил наричан с различни име-
на, свързани с начина на почитането му. Например някои 
народи го наричали бог на мухите, защото страдали от 
много мухи и насекоми и му се молели да ги избави от тях.
Илия в превод от еврейски означава крепост Господня. Све-
ти пророк Илия напълно заслужил това име, защото него-
вата вяра била непоклатна като скала.
Той е един от най-почитаните пророци в нашата Църква. 
Народът го тачи и му се моли особено когато настъпи про-
дължителна суша. А свети пророк Илия се моли от небесата 
да се усилва вярата, особено в децата, които най-лесно могат 
да се заблудят от съвременните ваалови жреци – сектантите.

Монахиня Валентина Друмева
Източник: www.arhiereiskopz.com
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СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ


