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† НЕДЕЛЯ 15 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР 
ВЪЗДВИЖЕНИЕ —  НА ЗАКХЕЯ

След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през 
него. 
И ето, някой си, на име Закхей, който беше начал-

ник на митарите и богат човек,
искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от 
народа, защото беше малък на ръст;
и като се затече напред, покачи се на една смоковни-
ца, за да Го види, защото щеше да мине оттам.
Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, 
видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес 
трябва да бъда у дома ти.

И той бързо слезе и Го прие с радост.
И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби 
се при грешен човек.
А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от 
имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого 
нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.
Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение на тоя 
дом, защото и този е син на Авраама,
понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси 
погиналото. 

(Лука 19:1–10)
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Во имя Отца и Сина и Светаго Духа.

Закхей, за когото ние днес четохме, бил митар, и като та-
къв, той бил обект и на презрение, и на ненавист. Защо? 
Защото той по свободната си воля се подчинил на общия 

враг, защото заради своята изгода той станал сътрудник на 
враговете, защото той живеел чрез безпощадна жестокост за 
своя изгода.
Това, което се говори за него, може, 
в значителна степен, често да бъде 
казано и за нас самите. Светът е 
разделен: той е разделен между Бога 
и всичко онова, което е противно на 
Него, между любовта и ненавист-
та, между светлината и тъмнината, 
между правдата и неправдата, меж-
ду великодушието и сърдечната 
теснота, и ние постоянно избираме 
онова, което ни изглежда удобно и 
изгодно. Ние влизаме в сделка с вра-
га, ние свободно му се подчиняваме 
в надеждата, че от него ще получим 
някакви земни блага. Онова изку-
шение, което отхвърли Христос в 
пустинята, изкушението на власт-
та, богатството, славата, ни държи 
в своите клещи. Какво може да ни 
спаси от това?
Закхей го спасила срещата лице в 
лице с Христа; той надникнал в Не-
говите очи, видял Неговия лик, уловил нещо тайнствено, което 
може да се улови непосредствено от човек към човек, и му ста-
нало ясно, че областта на тъмнината повече не е за него, че не-
правдата —  не е за него, че областта на нелюбовта не е за него. 
Той видял правдата, красотата, смисълът, светлината, Бога, и 
той ги избрал, и това го спасило. Срещата с Бога лице в лице 
може действително съвършено да преобърне нашият живот; 

но има други неща, които също могат да го изменят, от тъм-
нина към светлина, от смърт към живот —  това е любовта. В 
моментите, когато нашето сърце е пълно с любов, в това сър-
це умира алчността, умира себелюбието, умира готовността 
да бъдеш дребен, подъл, низък, нищожен; човек става такъв 
какъвто той е в действителност —  светъл като ангел, сияещ 

от радост, великодушен, щедър, 
дълбок, голям, мислещ за другия, а 
не за себе си, непримирим към не-
правдата.
Но любовта не винаги остава в това 
величие, тя се ражда в нашето сърце 
като живот и победа, но колко често 
човекът, когото ние обичаме, чове-
кът, запалил в нас цялото благород-
ство, цялото величие на което сме 
способни, постепенно става за нас 
предмет на поклонение, идол, на ко-
гото започваме да служим и заради 
когото жертваме всичко. И тогава 
любовта, която би могла да бъде 
живот, светлина, тържество, става 
нова уловка на тъмнината, алчност-
та, затвореността. Ние трябва, пре-
ди да се издигнем до срещата лице 
в лице с Бога, която може да ни се 
даде или не, да се научим да обича-
ме с тази любов, която ни освобож-

дава не само от себе си, от алчността, от страха, от ненавистта, 
която ни освобождава не само от готовността, но даже и от са-
мата способност да се подчиняваме на врага на живота, врага 
на любовта, врага на правдата.
Нека се учим отначало на това. Това ни е достъпно, ние можем 
да запазим своята любов от осквернение, ние можем да запа-
зим своята любов чиста, благородна, великодушна, голяма, и 
тогава ние ще оздравеем от онова дребното, тъмното, ужасява-
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ЗА ЗАКХЕЙ
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• БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ •

ЖИТИЕ НА СВЕТИ БЛАГОВЕРНИ ЦАР ПЕТЪР БЪЛГАРСКИ
30 ЯНУАРИ

Св. благоверни цар 
Петър Български 
(927–969 г.) бил син 

на цар Симеон Велики и 
внук на покръстителя св. 
цар Борис-Михаил.
Някои български истори-
ци възприемат съобще-
нието на византийския 
летописец Лъв Дякон, че 
като узнал за победата на 
Киевския велик княз Све-

тослав над българската войска в 968 г., цар Петър получил 
апоплектичен удар, вследствие на който и починал на 30 яну-
ари следващата година. Но местни старобългарски паметни-
ци твърдят, че благоверният цар Петър, след като се отказал 
от царския престол, приел монашество и ревностно се под-
визавал в някакъв манастир на столицата Преслав, където и 
мощите му лежали нетленни подир смъртта му.
От благочестива жажда той, като човек боголюбив и благо-
честив, бил в Средец (София) и оттук тръгнал по стръмната 
и недостъпна планина Рила да търси светия пустинножител 
Йоан. И само поради непристъпността на местожителството 
му не могъл да се срещне лично с него, а само от далеч видял 

запаления огън на преподобния, който пък видял отдалеч не-
говата шатра, и си разменили писма. Известни са и неговите 
писмени връзки с прочутия на онова време византийски под-
вижник св. Павел Латърски.
Навярно той съставил известен брой прекрасни поучения с 
нравоучителен характер, чийто автор именува себе си „Пе-
тър монах, Петър цар, Петър някой си, Петър черно-
ризец, Петър недостойний“. До наше време се запазили две 
служби, съставени в негова чест, навярно към края на Х век: 
едната е собственост на българския атонски Зографски мана-
стир и съдържа непълен канон и светилния на утренната, а 
другата е собственост на Белградската народна библиотека и 
съдържа няколко стихири на вечернята и утренната.
За светите мощи и за гроба на благоверния свети цар Петър 
засега нищо не ни е известно.
От много древни времена той е наречен светец: в българска-
та летопис от ХI век, в грамотата на цар Константин Асен от 
XIII  век, в житието на Зографски преподобномъченици от 
същия век, в известния пролог на Станислав от XIV в., в Дра-
гановия именник на българските царе и пр.

© Жития на светиите. Синодално издателство,  
София, 1991 година,  

под редакцията на Партений, епископ Левкийски  
и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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СВЕТИ ТРИ СВЕТИТЕЛИ — ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, 
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ И ЙОАН ЗЛАТОУСТ

30 ЯНУАРИ

Като въздава равно-
честна прослава на св. 
три светители Васи-

лий Велики (379 г.), Гри-
горий Богослов (390 г.) 
и Йоан Златоуст (407 г.), 
светата Църква свидетел-
ствува, че те са равни пред 
нейния съд по дарования, 
заслуги и светост.
Тези великани на све-
тостта, благовестието и 
богословието, които Сам 
Бог подарил на Своята 
Църква в тежките дни на 

нейните противоеретически борби, засияли с безсмъртна 
светлина след своето блажено отминаване от света. Пред 
техните ослепителни дарования и нетленни приноси про-
дължавал да се прекланя свещеният сбор на вселенската 
православна общност. Растящият възторг на вярващите 
християни още от V век за мнозина се превърнал в опасно 
увлечение на неуместни предпочитания. В Цариград през 
XI век се стигнало до истинско разделение между вярващи-

те, които започнали да се обявяват за „василиани“, „григо-
риани“ и „йоанити“.
Наложила се благодатната намеса на самите трима светите-
ли, които целия си живот посветили на църковното едино-
мислие и общохристиянския мир. Те се явили във видение 
на св. Йоан Евхаитски († ок. 1095 г.), който станал митро-
полит на Евхаита през времето на византийския император 
Алекси I Комнин (1048–1118 г.). И от вечността великите 
светители проявили любвеобилна грижа за Църквата, коя-
то била застрашена от смущения поради неразумната любов 
към тяхната памет. Те поръчали на евхаитския светител Йоан 
да каже в Цариградската патриаршия тя да обяви един кален-
дарен ден за общото им чествуване, с което да се утвърди ис-
тината за тяхното еднакво достойнство пред Бога.
За такъв ден през 1076 година бил обявен 30 януари. За ново-
установения празник Йоан Евхаитски съставил тържествена 
служба. В последно време той е също така и празник на пра-
вославните богословски факултети и духовни академии.
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щото, което ни отделя от Бога, което ни пречи да влезем, както 
Закхей е влязъл, в един миг, от тъмния и помръкнал живот, в 
живота на светлината, любовта, където ние и Бог сме едно, съ-

единени с радостта на победоносната среща. Амин.
Автор: Митрополит Антоний Сурожски

Източник: http://mitropolitanthony.blogspot.bg
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• НАРЪЧНИК ПО ПРАВОСЛАВИЕ •

ПО КАКЪВ ПОВОД Е УСТАНОВЕН ПРАЗНИКЪТ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В една злополучна го-
дина от царуването 
на император Юсти-

ниан през последните дни 
на октомври във Византия 
и съседните страни плам-
нала масова епидемия, 
толкова жестока, че уми-
рали по десетки хиляди 
ежедневно. Някои места 
толкова се обезлюдили, 
че нямало кой да погребва 
умрелите… В Антиохия 
към тази беда се прибави-
ло и ужасно земетресение, 

ежедневно се разрушавали домове и църкви, като много 
народ загинал под развалините им. Заедно с другите бил 
затрупан и Евфрасий, епископ Антиохийски, в момента, 
когато принасял Безкръвната Жертва в храма Господен. 
Мизийският град Помпеопол бил разрушен до половината, 
а другата му половина била погълната от земята с хиляди 
жители. По особено откровение на един свят човек, за да 
се прекрати този Господен гняв, било установено тържест-
веното празнуване на Сретение Господне. Още щом започ-
нали всенощното бдение на 2 февруари с кръстния ход, 
епидемията престанала, нямало повече смъртни случаи, 
земята се успокоила.

Автор: протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“
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10 ГЛАВИ ОТ СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК ЗА ЛЮБОВТА

Ако Ме любите, казва Господ, ще опазите и Моите запове-
ди (Иоан 14:15). Тази е Моята заповед, да любите един 
другиго, както Аз ви възлюбих (Иоан 15:12). И тъй, 

този, които не люби ближния, не пази заповедите, а непазе-
щият заповедите не може да люби и Господа.

***
Блажен е човекът, които може да обича еднакво всеки човек.

***
Блажен е човекът, които не е привързан нито към една тленна 
или временна вещ.

***
Този, който върши милостиня, подражавайки на Бога, не 
прави разлика между злия и добрия, между праведния и неп-
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СИМЕОН БОГОПРИЕМЕЦ

Според свидетелството на Свещеното Писание старецът 
Симеон бил праведен и благочестив човек, който, про-
светен от Светия Дух, очаквал утехата Израилева според 

следното откровение. Когато египетският цар Птоломей, ос-
новател на славната Александрийска библиотека, наредил да 
бъдат преведени Моисеевите и Пророческите книги от еврей-
ски на гръцки език, от израилтяните били избрани 70 мъже, 
мъдри и изкусни и в двата езика —  по-късно споменавани 
като 70-те тълковници. Сред тях бил и праведният Симеон.
Като превеждал книгата на Исаия, когато стигнал до проро-
чеството: ето, Девицата ще зачене и ще роди Син (Ис. 7:14), 
той се усъмнил и спрял, като разсъждавал в себе си: как е 
възможно девица да роди дете? След това взел нож, като ис-
кал да заличи този текст в своя ръкопис… Изведнъж му се 
явил Ангел Господен, който задържал ръката му, и му казал: 
„Вярвай на това, което е написано, ти сам ще видиш 
сбъдването на най-великото тайнство, защото няма 
да умреш, докато не видиш Този, Който трябва да се 
роди от Пречистата Дева —  Христа Господен“. Като 
се укрепил от думите на Ангела и Пророка, от този момент 
Симеон с пламенно желание очаквал пришествието Христо-

во —  живеел праведно и непорочно, не излизал от църква и 
се молел на Бога.
Когато роденият Спасител на четиридесетия ден бил донесен 
в храма от Богоблагодатната Мария, св. Симеон, като познал 
чрез откровение свише, че Този Младенец е обещаният Месия 
и Тази Майка е Светата Дева, над Която се изпълнило проро-
чеството на Исаия, с благоговение и радост взел в своите обя-
тия Господа и възкликнал: сега отпускаш Твоя раб, Владико, 
според думата Си, смиром, защото очите ми видяха Твоето 
спасение (Лук. 2:29,30). Благодарил на Бога за даденото уте-
шение на Израиля и предал духа си. Тогава св. Симеон бил на 
360 години. Така Господ продължил дните му, за да достиг-
не необичайната възраст, в която се родил Безлетният —  Бог, 
Който е извън времето.
Да подражаваме с живот и вяра на праведния Симеон! Тогава 
тук, в света, ще се удостоим да приемем не в обятията си, а в 
сърцата си Христа Господен, а след смъртта: ще бъдем граб-
нати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така 
винаги с Господа ще бъдем (1Сол. 4:17)

Автор: протойерей Григорий И. Мансетов
Из: „Училище за благочестие“

раведния, по отношение на човешките им нужди, но разделя 
на всички по равно, съобразно нуждите, макар и да предпо-
чита добродетелния, поради доброто му поведение пред по-
рочния.

***
Както споменът за огъня не топли тялото, така и вярата без 
любов не създава в душата светлина на познанието.

***
Ако не искаш да отпаднеш от Божествената любов, тогава не 
допускай брат ти да заспи с огорчение от тебе, нито сам зас-
пивай, огорчен от него, но иди първом се помири с брата си, 
и тогава дойди и принеси дара си (Мат. 5:24), принеси дар на 
Христа с чиста съвест, любов и прилежна молитва.
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29 ЯНУАРИ  
† Неделя 15 след Неделя подир Въздви-
жение - на Закхея. Пренасяне мощите на 
св. Игнатий Богоносец. Св. мчк Димитрий 
Сливенски. Гл. 7, утр. ев. 10, ап. 1 Тим. 
4:9–15 (с. 291), лит. ев. Лк 19:1–10

30 ЯНУАРИ  
❈ Св. Три светители велики архиереи:  
Василий Велики, Григорий Богослов и  
Йоан Златоуст. Св. свщмчк Иполит, папа 
Римски. Св. благоверен цар Петър Българ-
ски. Преп. Сергий Къпински (Тип. с. 200)

31 ЯНУАРИ  
Св. безсребреници и чудотворци Кир  
○○○и Йоан. Св. мчци Серапион и Папий

1 фЕВРУАРИ  
❈ Св. мчк Трифон (Предпразненство на Сре-
тение Господне) (Трифоновден) (Тип. с. 205)

2 фЕВРУАРИ  
† Сретение Господне (Тип. с. 208)

3 фЕВРУАРИ  
Св. Симеон Богоприимец  
и Анна пророчица. Св. пророк Азарий

4 фЕВРУАРИ  
Преп. Исидор Пелусиотски.  
Св. мчк Иадор. Преп. Иасим Чудотворец

Нека ви бъде по вашата вяра.
(Мат. 9:29)

Жителите на едно село не били виждали дъжд вече повече 
от половин година. Всички разбирали, че може да на-
стъпи глад, ако скоро не завали: реколтата и животните 

може да загинат. Свещеникът обходил всички къщи и помолил 
всеки да се моли за дъжд, а в неделя хората трябвало да дойдат 
в църквата и заедно да се молят за дългоочакваната влага.
Дошла неделя, всички се събрали в църквата за възнасяне на 
молитви и просби към Господа. В момента, когато свещени-
кът бил готов да извърши молебена, хората видели едно мал-
ко момиче в близост до амвона, което държало голям чадър. 

Всички я гледали с недоумение. Някой на шега решил да я по-
пита, защо ѝ е такъв голям чадър, при такава суша? На това 
момичето отговорило: „Нали идваме да се молим за дъжд. 
Аз вярвам, че когато се помолим, ще дойде дъждеца.“
Свещеникът се обърнал към момичето, взел я на ръце и ка-
зал: „ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете 
на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се 
премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно“ (Ма-
тей 17:20). Това малко момиче ни показа пример за нели-
цемерна вяра, каквато всеки трябва да има. Благодарение 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •    

НЕКА ВИ БЪДЕ ПО ВАШАТА ВЯРА
(ПРИТЧА)

***
Не слушай езика на клеветника, нито твоят език да услажда 
слуха на обичащия злоречия, защото, който с удоволствие го-
вори или слуша думи срещу ближния, ще отпадне от Божест-
вената любов и ще се окаже чужд на вечния живот.

***
Затвори устата на клеветящия в твоите уши, за да не съгре-
шиш с него двойно, приучавайки се и сам на тази пагубна 
страст, като не му препятстваш да безчести ближния.

***
Все още няма съвършена любов този, който се настройва към хо-
рата в зависимост от техните характери, единият обичайки, а дру-
гият ненавиждайки за това или онова. Или пък един и същи човек 

според случая веднъж да обичаме, а друг път да ненавиждаме.

***
Пет са причините, поради които хората се обичат помежду 
си, за тяхна похвала или осъждане: или заради Бога, добро-
детелният човек обича всички, а него обича дори и неправед-
ния; или по естеството, както родителите обичат децата, и об-
ратното; или поради тщеславие, както този, който е хвален, 
обича хвалещите го; или от корист, както богатия обичаме 
за това, което получаваме от него; или поради сластолюбие 
например чревоугодникът обича тези, които, като негови съ-
мишленици, го канят често на пиршества. Първата любов е 
похвална, втората и да, и не, а останалите са греховни.

Източник: www.sveticarboris.net

на вярата на това малко момиченце още днес ще завали“.
След службата, хората се разбързаха по своите дела, но в този 
ден никой не успя да свърши нищо, защото им попречи така 
дългоочакваният и благословен дъжд.

Превод от руски: 
 „Православно братство при храм „Св. прор. Илия“


