
Проповед на Неделя Месопустна 

Братя и сестри, 

          В днешната неделя – Месни заговезни – в навечерието на Великия пост, 

Църквата възправя пред очите ни величавата и грандиозна картина на Страшния 

съд. 

          Чухме литургийното евангелско четиво. Господ Иисус Христос ни 

разкрива тази тайна – тайната на всеобщото възкресение на мъртвите и за съда 

над цялото човечество. 

          При това Свое Славно дохождане, Синът Човечески – нашият Спасител, 

вече няма да бъде страдащ Изкупител. Той ще дойде като Съдия, заедно с 

всички Свои ангели, ще седне на престола на славата Си. Пред Него ще се явят 

всички народи, всички хора от създание мира досега. Книгите ще се разтворят и 

тайните дела ще се разкрият. И Бог ще отдели отдясно, от почетната страна -

праведниците, а отляво – непокаялите се грешници. 

          Господ нарича праведните „овци от Своето стадо“, като така изтъква 

кротостта и незлобието на праведника. А грешниците са наречени кози, защото 

са непокорни и непослушни. 

          Тук вече Добрият Пастир, Кроткият и Спасяващ, Всемилостив Владика и 

Човеколюбец, тук вече Той – Всесилният е праведен Съдия. И Съдът е наречен 

„Страшен“ не за друго, не за друго, а защото е страшен за грешниците, сред 

които сме и всички ние. 

          Дано Господ се смили над нас – да сторим някому милост, напоим или 

нахраним някого в нужда, да помогнем и обгрижим някой немощен, да сдобрим 

врагове, да покрием немощите на другите, да простим и да се молим за прошка, 

и така, по великата Негова милост и най-вече по застъпничеството на 

Пречистата Владичица наша Богородица, Честния Предтеча и всички светии, да 

се озовем от дясната страна – при спасените. 

          Да не забравяме, че времето на земния ни живот изтича безвъзвратно и ще 

застанем пред този нелицеприятен Божи съд. И най-важното – не само делата, 

но дори и помислите ни ще бъдат разкрити пред всички – пред ангели и човеци. 

          Да молим Господа за снизхождение, непрестанно да Го молим. И 

молитвата „Господи, помилуй“ да пребъдва в умовете и сърцата ни. 

          Господ да се смили над нас и над всички човеци в часа на Своя праведен 

съд.  

          Амин! 
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