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† НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА  
(МЕСНИ ЗАГОВЕЗНИ)

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 дру-
ги, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави 
овците от дясната Си страна, а козите — от лявата. 
Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясна-
та Му страна: дойдете вие, благословените на Отца 
Ми, наследете царството, приготвено вам от създание 
мира; защото 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 тъмни-
ца бях и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му 
отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, 
и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме 
странник и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те ви-
дяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят 

ще 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)

Ние, православните, се гордеем, че сме приемници на 
древната Църква, основана от Христос. Но не тряб-
ва да забравяме, че между нашите предшественици 

преди 2000 години и повечето днешни християни има 
една основна и, бих казал, фатална разлика. Древните 
очакват трепетно всеки ден второто пришествие на Гос-
пода и „живота в бъдещия век”, докато мнозина от нас 
виждат в християнството полу-
магическо средство за осигуря-
ване само на живот, здраве и бла-
гополучие на земята.
Словото Божие, Библията, ни 
представя Бога в два образа — 
като Цар и ближен, като тран-
сцендентен и иманентен. Те не 
се отричат взаимно, а се допъл-
ват. Понякога Бог се разкрива 
като потресаващо и мощно при-
съствие, като велик Господар, 
Който държи Вселената в десни-
цата Си и всява трепет в сърцата 
на хората. Един от примерите е 
теофанията в пустинята, когато 
Бог се явява на Мойсей в горя-
щия храст. Мойсей е заставен 
да свали обувките си, защото 
мястото е свято и той навежда 
глава като знак за преклонение. В Новия Завет Христос 
се преобразява пред апостолите. Той излъчва светлина 
и енергиите на Неговата божественост просияват чрез 

тялото Му. В посланията на апостол Павел, който нико-
га не вижда Иисус в плът, Христос е трансцендентният, 
възкръсналият, възвисеният Син Божи, Чиято светлина 
го поваля от коня по пътя за Дамаск. В други случаи Пи-
санията разкриват Бога в образа на наш ближен — прия-
телски настроен, човечен, понятен, който ни вдъхва бла-
гост, увереност, надежда. Това е иманентният образ на 

Бога. Както трансцендентността, 
така и иманентността са еднакви 
откровения на живия Бог.
Миналата неделя Христос всъщ-
ност говори за Себе Си, защото 
се представя в образа на бащата, 
прегърнал завърналия се блуден 
син. Тази неделя Той сменя тона 
и разкрива другата страна на 
своята личност и мисия — това е 
образът на Съдията на вселена-
та. Творецът предоставя на чо-
века всичко нужно за неговото 
възрастване в доброто. Но когато 
Той види, че свободната воля на 
човека все повече се извращава, 
когато злото залее цялата земя, 
когато човечеството оскотее до-
толкова, че започне да се прек-
ланя пред Антихриста, Христос 

отново ще дойде на земята. Той ще се яви не като дълго-
търпящ раб, не като унизен слуга, който измива нозете 
на учениците Си, а като строг и безкомпромисен Съдия, 
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ПРЕП. ПРОКОПИЙ ДЕКАПОЛИТ
27 ФЕВРУАРИ

ТРОПАР, ГЛАС 8

Преподобни Прокопий бил от Десетоградие (Декапо-
лис), около Галилейско море (Палестина), поради кое-
то бил наречен Декаполит. От младост той се отдал 

на постнически и други подвижнически трудове, чрез 
които сърцето се очиства и духът се издига към Бога.
Когато настанало гонение против иконите от страна 
на император Лъв Исаврянин (717–741 г.) Прокопий се 
вдигнал в защита на иконите, като доказвал, че иконо-
почитанието не е идолопоклонство, понеже християни-
те знаят, че кланяйки се пред иконите, те не се кланят на 
мъртва материя, а на живите светци, които са изобразе-
ни на иконите. Поради това Прокопий зверски бил мъ-

чен, бит и с желязо стърган.
Когато след смъртта на Лъв Исаврянин иконите били по-
ставени отново в църквите, Прокопий се върнал в своя ма-
настир, където прекарал останалите си дни в мир. В дъл-
бока старост той се преселил в небесното царство, където 
съзерцава ангелите и светците, чиито ликове почитал на 
земята.
Заедно със свети Прокопий се подвизавал с духовен подвиг 
и страдал ученикът му Василий, чиято памет се празнува 
на 28 февруари.

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

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

който ще отдели неизлечимите от здравите хора. Пър-
вото Му пришествие е в смирение, а второто — в слава.
Идеята за Страшния съд е открита още на пророк Да-
ниил, който пише: „Бидоха поставени престоли и седна 
Старият по дни.., и ето, на небесни облаци идеше сякаш 
Син Човеческий, дойде до Стария по дни и биде доведен 
при Него. И Нему бе дадена власт, слава и царство, за 
да Му служат всички народи, племена и езици” (7:9,13–
14). Като допълва това видение на пророка, Евангелието 
казва: „И ще се съберат пред Него всички народи; и ще 
отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от 
кози” (Мат. 25:32). Господ нарича праведниците „овци”, 
защото те са тихи, кротки и следват вярно пътя, посочен 
от Спасителя. „Кози” са наречени грешниците, защото 
те са вироглави, шугави, безпътни и се кланят на ве-
чните „златни телци” — природата, вещите, плътското 
мъдруване.
Според Христос критерият за спасение ще бъде един-
ствено проявеното милосърдие: „Гладен бях и Ми дадох-
те да ям; жаден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме 
прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посе-
тихте; в тъмница бях и Ме споходихте” (ст. 35–36). Не-
доумението на праведниците, които питат кога са стори-
ли всичко това, се обяснява с тяхното смирение. Подобен 
въпрос задават и грешниците, които упорито искат да се 
оправдаят, както се стреми да се оневини богаташът от 
притчата за богатия и Лазар. В собствените си очи те не 
са виновни за нищо. Грешниците биха послужили от все 
сърце на Господа, ако Той би им се явил лично. Цял жи-

вот те отблъскват всяка протегната към тях ръка. Те не са 
в състояние да пречупят волята си и да признаят, че не 
са направили добро нито на Христос, нито на ближните, 
след което да помолят поне за милост.
Някои тълкуватели заключават от днешния евангел-
ски текст, че за спасението е важно само помагането на 
ближния и извършването на добри дела. Според тях ве-
роучението и богослужението са ненужни измислици 
на хората. Но всъщност без правоверие и без освеще-
ние в църковните тайнства не е възможно да се отгово-
ри така, както отговарят праведниците, и не може да се 
даде такава смирена оценка на личните трудове. Пара-
доксалното е, че ако праведниците биха се съгласили 
с оценката на Господа и ако грешниците биха помолили 
за милост, съдбата на едните и другите би била противо-
положна. Но Господ веднага ги разделя и поставя едните 
отдясно, а другите отляво на Себе Си. Той знае предва-
рително техните отговори. Любовта на Спасителя прави 
всичко възможно, за да отговорят хората като праведни-
ците и Той не е виновен, когато хората си затварят очите 
и запушват ушите като грешниците.
Грешниците ще отидат „в огън вечний, приготвен за дя-
вола и неговите ангели” (ст. 41). Формулировката тук е 
много точна. Никой няма да ги влачи и мъкне там, а те 
сами ще се хвърлят в неугасващите пламъци на адски-
те мъки поради своето бесовско съпротивяване на Бога 
и Неговата истина. Да ни пази Господ от такава участ!

Автор: Архим. доц. д-р Павел Стефанов
Източник: www.pravoslavie.bg
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СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ
6 ЯНУАРИ

ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1
Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, 
откри се поклонението на Св. Троица; 
защото гласът на Отца свидетелстваше за 
Тебе, като Те нарече възлюбен Син; 
и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото. 
Христе Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе”.

ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ ПРОКОПИЙ ДЕКАПОЛИТ 
И ПРЕПОДОБНИ ВАСИЛИЙ СПОДВИЖНИК ПРОКОПИЕВ

С проливане на твоите сълзи  
безплодната пустиня си разработил,
а с въздишките из глъбини делата  
си стократно уплодоносил.
И, стана светилник на вселената,  
сияейки с чудеса,
Прокопие отче наш, моли Христа Бога 
да се спасят нашите души.



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2
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СВ. АМВРОСИЙ ОПТИНСКИ: КРАТКИ СЪВЕТИ КЪМ ЖЕЛАЕЩИЯ ДА СЕ СПАСИ

—В Писанието е речено: ако някой те удари по дяс-
ната буза, обърни му и лявата. Това означава: ако 
някой те клевети или напада без вина, той те удря 

по дясната буза. Не роптай, ами понеси търпеливо удара 
и му обърни лявата си буза — спомена за твоите неправед-
ни дела.
— Трябва търпеливо и без роптание да понасяме всичко, 
което е понесъл Христос, и да се молим искрено за онези, 
които ни клеветят, както се е молел и Той за онези, които 
са Го разпъвали.
— “По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели бо-
гат да влезе в царството Божие” (Мат. 19:24). Бедността 
спасява, а не богатството.
— Пречки на пътя към спасението са: любовта към похва-
лите и хорското признание; любовта към телесните удо-
волствия и материалните блага; нестраненето от съблазни-
телни предмети.
— Царството Божие в нас можем да придобием като се 
стремим към следните неща: правда, милостиво сърце 
и дейна любов към хората, мирен дух, мир със своята съ-
вест и мир с Бога чрез покаяние. Ако е придобил това, 
християнинът е спокоен и радостен и когато го сполитат 
скърби и грижи.
— Царството Божие не е в думите, а в делата, тоест в из-
пълнението на всичко, което е заповядал Господ. Няма 
полза от молитви и ходене на църква, ако не живееш пра-
ведно и нямаш дейна любов към хората.
— “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” 
(Мат. 25:42–43). Това ще чуят мнозина от нас в деня на 
Страшния съд. И на такива християни Господ ще каже: 
“Идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за 
дявола и неговите ангели” (Мат. 25:41) — па ако ще и да са 
имали сто икони в къщата си и да са правели по сто покло-
на на ден.
“Мнозина звани, малцина избрани” (Мат. 20:16). Не всеки, 
който е кръстен и се моли и ходи на църква, ще се спаси, 
а само онзи, който е променил живота си и изпълнява Бо-
жиите заповеди наистина.
— Молитва без дейна любов към хората е безполезна. 
Плод на истинската молитва е любовта към ближните.
— “Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе 
в царството небесно, а онзи, който изпълнява волята на 
Моя Отец Небесен” (Мат. 7:21). Ако не вършиш добро на 
близки и далечни хора, ако сърцето ти не трепти от жалост 
към бедните и гладните, то напразни са твоите пости и мо-
литви. Бог няма да ги приеме.
— Имай в гърдите си сърце топло, състрадателно и жалос-
тиво, а не хладно и пресметливо — и ще се спасиш.
— Който е придобил в душата си Царството Божие в този 
живот, ще премине свободно в Царството Небесно, а който 
не го е придобил, ще премине в бъдния живот с трепет.
— “Не можете да служите на Бога и на мамона” (Мат. 
6:24). Праведният не търси благата на този свят, нито се ин-
тересува от тях. Който обича благата на този свят — хубава 
храна, красиви дрехи, развлечения, пътешествия — обръ-
ща гръб на Царството Божие.
— Който е привързан към земния хляб, тоест към земните 
удоволствия и блага, няма да вкуси от хляба на ангелите.

— Не можеш да станеш християнин, без да промениш из 
основи своя живот, без да намразиш онова, което си оби-
чал, и да обикнеш онова, което си мразил, без да се отре-
чеш вътрешно от света и фалшивите радости, които той 
предлага.
— Иска ни се да наследим Царството Небесно и да бъдем 
с Христос, а да се потрудим заедно с Христос и да постра-
даме заедно с Него — това не ни се иска, никак не ни е по 
вкуса.
— Трите стъпала, които водят към смирение, са: да съзна-
ваш голямата си немощ душевна и телесна; да се самоуко-
ряваш и да обвиняваш за всичко себе си, а не другите; да 
търпиш с благодарност.
— Притчата за богаташа завършва тъй: “Но Бог му рече: 
безумецо, нощес ще ти поискат душата; а това, що си 
приготвил, кому ще остане?” (Лук. 12:20). Жаждата за ма-
териални блага е погубила много души.
— Ако си богат, смятай, че твоите пари са на бедните. Не 
ги пести.
— Който има много грехове и е слаб в борбата с греха, 
нека върви по пътя на смирението, прошката и неосъжда-
нето на другите.
— Грижите и неволите, които идват от болестите, хората 
и външните обстоятелства, трябва да понасяме със смире-
ние и благодарност; а изкушенията на дявола се побежда-
ват само със смирение.
— В Деня на Съда неразкаяните грешници сами ще се за-
пътят към мъките, приготвени за падналите ангели, а не за 
тях.
— Който върви по пътя на любовта към ближните, ще за-
пази благодатта, която е получил от Бога.
— Един селянин пътувал на кон през пазарния площад. 
Наоколо — тълпи народ, блъсканица, врява. А той не по-
глежда ни наляво, ни надясно, ами само побутва лекичко 
кончето си: “Хайде полекичка! Хайде напред!“, и така мал-
ко по малко, крачка по крачка, прекосил целия пазар. Така 
и ти: каквото и да говорят помислите, ти си гледай работа-
та — моли се и се движи напред.
— Голяма духовна утеха се дава за молитвата за живи и ум-
рели.
— Покаянието е нужно както на начинаещите, така и на 
средните и дори на съвършените. То не може да престане 
до гроба.
— Псалм 117:19–20: ”Портите на правдата“ — това са Бо-
жиите заповеди и Божият закон.
— Божията заповед ни нарежда да жертваме имота си 
и живота си за ближните и да “обичаме враговете си, да 
благославяме ония, които ни проклинат, да правим добро 
на ония, които ни мразят, да се молим за ония, които ни 
обиждат и гонят“ (Мат. 5:44), да бъдем търпеливи, мило-
сърдни, независтливи, да не се превъзнасяме, да не се гор-
деем.
— Любовта ни към ближните трябва да е дейна, усърдна, 
жива, а не само на думи; тя трябва да носи плод.
— Полезен е страхът Божи, страхът от бъдещия съд и ве-
чните мъки.
— Как да подражаваш на Бога? 1. Бъди милостив. 2. Бъди 
кротък и мирен, без завист, вражда, злопаметност. 3. Оби-
чай всеки човек.
— Послушанието е голяма християнска добродетел. 
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27 фЕВРУАРИ  
† Неделя Месопустна (Месни заговезни). 
Преп. Прокопий Декаполит, изповедник.  
Св. мчк Геласий. Гл. 3, утр. ев. 3, 
ап. 1 Кор. 8:8–9:2 (с. 317), лит. 
ев. Мт 25:31–46 (Тип. 418)

28 фЕВРУАРИ  
Преп. Василий Изповедник.  
Св. мчца Кирана Солунска

1 МАРТ   
Св. прпмчца Евдокия Илиополска

2 МАРТ   
Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски 
(Службата е великопостна) (Тип. с. 420) 
(Блажи се риба и млечни храни)

3 МАРТ   
Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск.  
Ден на Освобождението на България  
от османско иго

4 МАРТ   
Преп. Герасим Йордански  
(Службата евеликопостна) (Тип. с. 420) 
(Блажи се риба и млечни храни)

5 МАРТ  
Св. мчци Конон и Йоан Българин
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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“

Всички сили, руб ли и копейки 
бяха дадени за възстановяване на 
храма. А монасите спяха на пода 

в полуразрушените килии, където 
духаше през прозорците и стените, 
а старата печка почти не даваше то-
плина. После падна сняг и полови-

ната братя се простудиха и легнаха болни. И тогава отецът 
— наместник се разпореди да подобрят храненето им и да 
дадат на всеки от монасите по едно топло одеяло. За одея-
лата е нужно да кажем, че по време на „окопния” бит по-
вечето поклонници нощуваха на пода в църквата. Одеяла 
и дюшеци имаше само за старците и децата. А останалите 
спяха така: завиваш се с едната половина на палтото си, 
а другата постилаш под себе си. През нощта се събуждаш 
от студ. Затоплената от вечерта печка е изгаснала, а сту-
дът е сковал стените. И изведнъж усещаш движение в хра-
ма — един след друг влизат монасите и завиват с одеялата 
си спящите хора. В полусъница забелязвам как и мен ме 
завива с одеяло отец Илий, а после отива и разпалва от-
ново печката. Спиш на топло, сякаш си в прегръдката на 
Христос. И изведнъж се събуждаш от мисълта — на мен 
ми е топло, а как им е на другите? Но някой, вече стоплен, 
завива с одеялото си съседа, а той малко по-късно ще пре-
даде одеялото си на друг. Когато мои познати ми дотягаха 
с въпросите защо съм се преместила от столицата в тази 

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ОДЕЯЛО

И Спасителят бе „послушeн до смърт, и то смърт кръст-
на“ (Фил. 2:8).
— Не съм донесъл мир на земята, нито любов към свет-
ското, а меч, тоест разделяне на боголюбивите от свето-
любивите и смирените от славолюбивите (по Мат. 10:34). 
„В света скърби ще имате, но дерзайте: Аз победих света“ 
(Йоан. 16:33), казва Господ.
— Земната участ на човека е — грижи, усилия, болести, 
подвизи, тъги, страдания, лишения. Както е казал цар 
Давид: ”Нямат мира моите кости от греховете ми“ 
(Пс. 37:4). И праведният Йов: ”Не е ли изпитание земният 
живот на човека?“ (Иов. 7:1).
— ”Бъдете мъдри като змии“ (Мат. 10:16). Когато змията 
иска да се освободи от старата си кожа и да се облече в нова, 
тя се провира през тесни места. Така и всеки, който иска да 
се отърве от овехтелия стар човек в себе си, трябва да върви 
по тесния път на евангелските заповеди.
— Любовта към ближните е най-краткият път към Хрис-
тос.

— Господ в Гетсиманската градина е плакал, защото е зна-
ел, че малко хора ще се възползват от Неговите кръстни 
страдания, а мнозина поради злата си воля ще се отдалечат 
от спасението.
— Дванайсетте добри другари:
1. Правда — от смърт избавя.
2. Чистота — при Бога води.
3. Молитва — съединява с Бога.
4. Любов — дето е любовта, там е Бог.
5. Смирение с благодарност — от това сам сатаната тре-
пери.
6. Разсъдителност — над всички добродетели.
7. Вършене на добро — бърз път към спасението.
8. Въздържание — то не се нуждае от заповеди.
9. Усилие — чест за тялото и спасение за душата.
10. Покаяние — радост за Бога и ангелите.
11. Неосъждане — спасение без трудове и мъки.
12. Милост — дело на самия Бог.

Източник: www.pravoslavie.bg

„дупка”, отговарях само с една дума: „Одеяло”. Одеялото 
беше знак на Любовта.
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