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Благочестиви християни, както мечките и лъвовете са 
най-свирепи сред зверовете, така и митарите и неправед-
ните грабители са най-лукавите грешници сред хората, за-

щото митото е неправедно богатство, което прилича на разва-
лена мая, която вмирисва и доброто. Защото ако смесим дори 
малко неправедно богатство с нашето, цялото става неправед-
но и често заради неправедното из-
губваме и праведното. Ако ли пък не 
изгубим тук, Бог ще ни осъди на веч-
но мъчение, ако не върнем четворно 
неправедното като Закхей, за когото 
ще чуете от Евангелието.

ТЪЛКУВАНИЕ
След като отворил очите на слепия, 
Иисус Христос влязъл в Иерихон. 
С Него вървели много хора, сред 
които бил и Закхей. Тъй като бил 
чувал за Христовите чудеса, той же-
лаел да Го види, но не можел от на-
рода, защото бил нисък на ръст. За-
това се покачил на едно дърво, за да 
Го види, като мине оттам. Закхей бил 
ненаситен сребролюбец и макар да 
бил много богат, искал да стане още 
по-богат; затова станал началник на 
митарите и най-майсторски отнемал 
насила чуждата собственост. Но Ии-
сус Христос, като познал, че той ще се покае от цялото си сър-
це, скоро го накарал да отхвърли неправдата като непотребна 
дреха и да стане милостив и човеколюбив, без богатството да 
му пречи. Защото, като видял Закхей на дървото, Иисус раз-
брал, че той има гореща вяра и е готов за покаяние. Затова му 
рекъл: Слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. 
И Закхей слязъл и Го приел с радост. Той желаел само да види 
Иисус, а бил удостоен и да Го приеме у дома си. Но другите 
хора, като видели това, почнали да роптаят и да злословят 
Иисус, че бил влязъл при грешник. Защото хората считали, 
че митарите, които взимат неправедно, са най-големите греш-

ници. Но Иисус Христос, за да придобие грешния Закхей, не 
обръщал внимание на техните хули. С това учи и нас да тър-
пим малките беди и хули, за да придобием някое голямо благо. 
Както Закхей, който, за да придобие спасение, казал: „Господи, 
ето сега ще раздам половината от имота си на сиромаси и 
колкото съм взел несправедливо, ще го върна в четворен раз-

мер“. Вижте чисто сърце и правилно 
покаяние. Още не бил чул от Хрис-
та никакво учение и веднага станал 
праведник, милостив и раздал поло-
вината от имота си на сиромасите, а 
другата половина запазил, за да вър-
не с нея в четворен размер това, кое-
то бил отнел несправедливо. Защото 
Старият Завет заповядвал: „Който 
открадне овца или нещо друго да даде 
четири за едното“ (Изх. 22:1), така 
и Закхей сам се осъдил и заплатил в 
четворен размер несправедливо от-
нетото. Чуйте, неправедни грабите-
ли, и ако искате спасение, направете 
и вие като Закхей. Върнете чуждите 
неща, ако не в четворен размер, то 
поне колкото сте взели. Защото ако 
върнете чуждото, ще получите спа-
сение, както Закхей получи спасение. 
Щом той казал, че ще върне отнетото 
несправедливо, Иисус веднага рекъл: 

„Днес стана спасение на тоя дом, защото и Закхей трябва да 
получи спасение, понеже е син на Авраама“. Който има вяра 
като Авраам, се нарича син на Авраам. Защото както Авраам 
напусна родината си, така и Закхей изостави сребролюбието 
и митарството; както Авраам имал безплодна жена, така и За-
кхей имал безплодна душа; и както Авраамовата жена роди-
ла плод —  Исаак, така и Закхеевата душа получила спасение и 
родила добродетел и милост. Тук ако някой каже: „Ами щом 
като Закхей е бил толкова богат, защо не му направили място 
да отиде близо до Христа, ами се покачил на дървото?“, отго-
варям, че или тези, които са били близо до Закхей, не са го по-
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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 
твоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже Син 
Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото. 

(Лк. 19:1–10)

В онова време Иисус влезе в Иерихон и минаваше 
през него. И ето, някой си, на име Закхей, който 
беше началник 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 смоковница, за да Го види, защото 
щеше да мине оттам. Иисус, като дойде на това мяс-
то, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез 
по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той 
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знавали, или пък неговите грехове са му забранявали да отиде 
близо и затова той се покачил, за да Го види отдалеч.

ПОУЧЕНИЕ
Братя християни, искате ли да видите Иисус Христос? Пока-
чете се на височината на добродетелта като Закхей на дървото 
и ще Го видите. Тоест да отхвърлим всяка неправда, за да не 
бъдем осъдени на вечно мъчение. Защото щом ще бъде осъден 
този, който не раздава от справедливо придобитото си иму-
щество, то колко повече ще бъде осъден онзи, който неспра-
ведливо граби чуждото? Сам Бог казва: „Който не нахрани 
гладни, не облече голи, не прибере странници, не посети болни 
и затворници, ще гори вечно с дяволите“ (виж Мат. 25:41–46). 
Ами колко повече ще гори без милост заедно с дяволите онзи, 
който граби хляба от гладните, съблича голите сиромаси, гони 
странниците, наскърбява болните и затваря хората? Бог е пра-
веден и обича правдата, затова не приема милостинята ни с 
приношението ни в църква, ако са от неправда. Както казва 
Писанието: „Мръсни са пред Бога жертвите на нечестиви-
те и грешните“ (ср. Притч. 15:8). Трябва да почитаме Бога 
от праведните си трудове, а не от грабеж; защото който даде 
милостиня или дар на Бога от неправда, той досажда на Бога. 
От неправда милостиня не става, нито от клетва —  благослове-
ние, или пък от сълзи —  благодеяние. Който неправедно взема 
чуждо и дава милостиня, той върши не милост, а неправда. 
Защото, който дава дарение от неправда, той краде от светата 
литургия. Сам Бог казва: „Което е най-мръсно, на Мен го при-
насяте, и обличате и покривате Църквата Ми със сиромаш-
ки сълзи“. Затова когато решим да дадем милостиня или дар 
Богу, или да направим нещо в църквата, да помислим дали е 
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от нашия праведен труд или е от сиромашки сълзи и от запла-
тата на слугите, и ако видим, че доброто ни е от неправда, то 
не е приятно на Бога. Защото Сам Бог казва: „Ако принесеш в 
църква дар или нещо друго, като дойдеш до църковната врата, 
помисли, ако имаш с някого разпра и сте скарани, остави дара 
си пред вратата на църквата и иди първо се помири с този, с 
когото имаш разпра, омраза или друго зло, и тогава се върни и 
принеси дара си на Бога и той ще бъде приятен на Бога“ (срв. 
Мат. 5:23–24). Ето, който прави така и се грижи за сиромасите 
от праведните си трудове, е на височината на добродетелите и 
гледа Христа като Закхей от дървото и става спасение на него-
вия дом. А който взема неправедно от сиромасите, в неговия 
дом става не спасение, а проклятие; защото ако богатият, който 
граби неправедно, е силен, то сиромашките сълзи и въздишки, 
които викат към Бога и се чуват до небето, са по-силни. И този 
сиромашки плач е погубил мнозина езичници и немилостиви 
хора. Бог много се грижи за сиромасите и когато търпят с бла-
годарност, им прощава греховете, а враговете им, които вър-
шат насилие и неправда, ще бъдат осъдени от Бога на вечно 
мъчение. Затова ако искаме да получим милост от Бога, трябва 
и ние да проявим милост към сиромасите, и колкото сме взели 
неправедно, да го раздадем на сиромасите като Закхей, и след 
това, да дадем и от нашите праведни трудове, за което Бог ще 
ни въздаде на Страшния съд и ще ни дари Небесното царство, 
с помощта на 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.

Преп. Максим Изповедник 
е един от най-големите и 
авторитетни църковни 

отци и учители на Правосла-
вието.
Той е пламенен защитник на 
чистотата на православната 
вяра, запечатал верността си 
към нея с мъченическия под-
виг на изповедничеството. В 
своето богословие св. Мак-
сим разработва православно-
то учение за двете воли, съ-
ответстващи на двете естест-
ва —  Божествено и човешко, 
в Богочовешката Личност на 
Сина Божий Иисус Христос, 

Паметта на най-великия проповедник измежду най-вели-
ките отци и учители на християнската Църква св. Йоан 
Златоуст се празнува на 13 ноември —  деня на неговата 

заточеническа кончина в град Комана Понтийска.

и така става изразител на догматическата истина на Вселен-
ската църква срещу монотелитската ерес. Неговото учение по 
този важен въпрос залегнало в основата на вероопределение-
то на VI Вселенски събор (681 г. сл. Р. Хр.).
Преп. Максим Изповедник е бил един от най-високообразо-
ваните мъже на своето време. Той е блестящ познавач на глав-
ните направления на древногръцката философия, от чието 
идейно наследство учителите на Църквата черпели изразни 
средства за по-ясното и точно формулиране на християнското 
богооткровено учение. Дълбоко ерудиран и проникнат от духа 
на светоотеческото богословие, познаващ отлично богатото 
идейно съдържание на Христовото учение, духовното наслед-
ство и дълбоките корени на Църковното предание, св. Максим 
се проявил като плодовит християнски мислител и авторите-
тен учител на истините на вярата.

Източник: www.pravoslavieto.com

На днешния ден се възпоменава тържественото връщане на 
светите му мощи на 27 януари 438 г. от Комана в Цариград 
и полагането им в църквата „Св. Апостоли“, където била 
погребана и причинителката на неговите страдания, им-
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ОБИЧАЙ МЕ ТАКЪВ, КАКЪВТО СИ

Силната душа укрепва със скърбите, слабата душа с утешени-
ята. Силната душа става само по-твърда в изпитанията, а сла-
бата душа оживява само в парникови условия. Силната душа в 
изкушенията бързо придобива непрестанната молитва, слабата 
душа овладява молитвата в продължение на целия свой живот. 
Силната душа успява да придобие благодат в зряла възраст и 
бързо излиза от живота със смъртта, слабата душа се уповава на 
помилване и го намира при последното дихание. Силната душа 
се спасява със смирение, слабата душа с търпение.

… • …

Лесно е да обичаш дивите животни и гостите, но много е 
трудно да обичаш близките хора.

… • …

Замислял ли си се някога, сине, че Аз 
зная твоите проблеми, твоите стра-
дания и борби, и слабостите на твоя 

живот? Аз познавам и твоята плахост, 
греховете ти, и въпреки всичко все ти 
казвам: дете Мое, дай Ми сърцето си и 
Ме обичай такъв, какъвто си. Във всеки 
момент, във всяка ситуация, в която се 
намираш, в удоволствията и неволите, 
във вярата и неверието, обичай Ме та-

къв, какъвто си.
Аз искам любовта на твоето осиромашало сърце. Защото, ако ча-
каш да бъдеш съвършен за да Ме обичаш, тогава никога няма да 

1. Как да станеш по-добър? —  Раздели с ближния неговата 
беда.
2. Как да станеш по-скромен? —  Раздели с ближния своята 
слава.
3. Как да станеш по смирен? —  Раздели с ближния неговата 
немощ.
4. Как да станеш по-честен? —  Не забравяй за своите дългове.

… • …

Ако искаш да видиш своето бъдеще, съумей да видиш свое-
то настояще, защото бъдещето —  това е само преминаване от 
едно настояще към друго настояще и само в настоящето ти е 
дадено да видиш Бога.

Автор: Монах Симеон Атонски

Ме обичаш. Ако си слаб в изпълнението на твоите задължения, и 
извършването на добродетели, и ако често падаш в тези грехове, 
които не искаш да правиш, Аз ти позволявам да Ме обичаш. Оби-
чай Ме такъв, какъвто си.
Нима Аз не бих могъл от всяка песъчинка да сътворя ангел сера-
фим, който блести от чистота, пламенност и любов? Нима Аз не 
съм всемогъщ? И, ако Аз искам да дам предимство и стойност на 
осиромашалата любов на твоето сърце, не Съм ли Аз господар на 
Моята любов?
Дете Мое, позволи Ми да те обичам. Аз обичам твоето сърце. С 
времето ще те преобразя, но днес и винаги, обичай Ме такъв, ка-
къвто си.
Искам това да правиш: искам да видя как от дълбините на твоето 
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СВЕТЕНА ВОДА

Бабичка дошла при свещеника с въпрос:
— Какво да правя с дядото? Стана непоносим! Спори, не 
признава своите грешки, ругае! Въобще не мога да се раз-

бера с него!
Отецът ѝ дава бутилка с вода и казва:
— Това е светена вода, щом дядото прекрачи прага след работа, 
или щом само той повиши глас- веднага вземи в устата свете-
на вода и задръж колкото можеш. Колкото повече я държиш, 
толкова повече светената вода ще помогне! Като свърши бу-
тилката, за още ще дойдеш.

След седмица бабата тича за 
още вода:
— Благодаря, отче! Помогна 
светената водичка! Дядото 
сега е мек, като памук. Наши-
ят живот вече е просто за за-
вист на съседите —  тишина и 
спокойствие! Налей, отче, още 
светена вода!

Източник: www.facebook.com/Biblioteka.Pritvor/

ператрица Евдо-
ксия, съпруга на 
източния импе-
ратор Аркадий. 
Босфорът почер-
нял от лодките 
на посрещачи-
те, както било и 
при връщането 
на светителя от 

първото заточение. 
Синът и дъщерята на Аркадий и Евдоксия —  Теодосий ІІ и 
сестра му Пулхерия се молели пред гробницата на св. Йоан 
Златоуст за опрощаването на техните родители. През време 
на Латинската империя светите му мощи били отнесени в 
Рим и сега почиват в катедралата „Св. Петър“.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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 гр. София, ж.к. „Дружба” 2, храм „Свети Пророк Илия”

 www.svetiilia.bg

www.svetiilia.bg

21 ЯНУАРИ  
† Неделя на Закхея.  
Преп. Максим Изповедник. 
Св. мчк Неофит

22 ЯНУАРИ  
Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий Перски.  
Св. свщмчк Петър, еп. Български.  
Св. мчк Сионий Български

23 ЯНУАРИ  
Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски.  
Св. мчк Агатангел. 
 Св. Павлин, еп. Нолански

24 ЯНУАРИ  
Преп. Ксения Римлянка. Мчк Вавила

25 ЯНУАРИ  
❈ Св. Григорий Богослов,  
архиеп. Константинополски

26 ЯНУАРИ  
Преп. Ксенофонт и дружината му. Св. Амон

27 ЯНУАРИ  
❈ Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст

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.)

Отмина бурята. Над полето се появи 
дъга. И реши врабчето:
— Как може да съм толкова непривле-

кателно? Ще се изкъпя в дъгата и ще стана 
такова красиво, като папагала!
Полетя то към дъгата, но тя се отдалеча-
ваше все по-далече и по-далече. А после и 
съвсем изчезна. Спусна се врабчето към зе-
мята и бе така огорчено, че даже не забеля-

за, как попадна в разположената на тревата 
мрежа.
— О-о, това е само едно врабче! —  възкли-
кна разочарован ловецът на птици, виж-
дайки улова, и пусна врабчето.
А ако то бе станало, наистина, подобно на 
папагала, щеше да се лиши от свободата до 
края на дните си.

Автор: Монах Варнава (Санин)
Източник:  

www.facebook.com/Biblioteka.Pritvor/

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДЪГАТА И ВРАБЧЕТО
ПРИКАЗКА

сърце пораства любовта. Обичам те, и тебе, и твоите слабости, 
обичам и любовта на бедното твое сърце. Искам постоянно да 
чувам повикът на твоето сърце: „Господи Иисусе, аз Те обичам.“
Единствено искам песента на твоето сърце, а не твоята мъдрост 
и таланти. Ако бих ти ги дал, защото си слаб, с тях ти би нахра-
нил своето самолюбие! Само едно е важно за Мен: да видя какво 
правиш с любовта. Бих могъл да ти помогна и за по-големи неща, 
но не —  ти трябва да бъдеш доброволен слуга. Още повече, и това 
малкото, което имаш ще ти го взема, защото за любов те сътворих.
Днес стоя пред портите на твоето сърце като просяк —  Аз, царят 
на царете. Хлопам и чакам, побързай да Ми отвориш. Не се оп-
равдавай с твоята бедност. Ако истински би се вгледал в своята 
бедност, ти би умрял от болка.

А това, от което би Ме заболяло най-много е това да видя, че се 
съмняваш и губиш доверие в Мен. Искам да мислиш за Мен все-
ки час, ден и нощ. Също така искам и дребните неща да вършиш 
от любов към Мене. Разчитам на теб, да Ми даряваш радост. И 
не се притеснявай затова, че нямаш тези добродетели. Аз ще ти 
подаря Моите. Ако страдаш, Аз ще ти подаря сила. А ако Ми да-
ваш любовта си, Аз щедро ще те надаря с онова, което обичаш 
най-много и което дори не си го и сънувал.
Мисли за това да Ме обичаш такъв, какъвто си. И да става как-
вото трябва. Не чакай да се осветиш, за да можеш да Ме обичаш. 
Тогава, никога няма да Ме обичаш. А сега, дете мое —  върви си, 
върви!… И обичай Ме такъв, какъвто си.

източник: www.pravoslaven-sviat.org


