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† НЕДЕЛЯ 15 СЛЕД НЕДЕЛЯ  
ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ – НА ЗАКХЕЯ

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 

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)

Ето, половината от имота си, Господи, давам  
на сиромаси и ако от някого нещо съм взел  
несправедливо, ще отплатя четворно. (Лука 19:8)

Скъпи в Господа братя и сестри,    
След земната кончина на една благочестива християнка 
нейните близки намерили между личните ѝ вещи и една 

нейна молитва, която ще ви прочета за духовна полза. Може 
би в тази молитва ще видим 
себе си или поне част от собст-
веното си духовно състояние. 
Ето и самата молитва: „Госпо-
ди, аз съм най-грешната и не-
годна Твоя рабиня на земята. 
Нямам добри дела, вярата ми 
е слаба и немощна, покаяние-
то ми е никакво, а и скърби 
не мога да търпя. Затова 
единствената ми надежда за 
спасение е Твоята благост, 
Господи. Единственото мое 
упование са молитвите, кои-
то отправят за мен към Тебе 
Богородица, ангелите, свети-
ите. Даром ме спаси, Господи! 
Не влизай в съд с Твоята ра-
биня! Дай ми сили да започна 
нов живот! Помилвай ме, по-
милвай ме, помилвай ме! Да 
бъде Твоята воля!“
Тази дълбокосъдържателна 
молитва е в съзвучие с основ-
ната тема на днешния неделен евангелски разказ за Закхей – 
покаянието! Дълбокото, неотложно покаяние, при което човек 
чувства своята духовна негодност, желае да се промени и от-
правя изпълнен с надежда взор към Властелина на човешките 
сърца – Христос Господ! В този дух свети Симеон Нови Бого-
слов прекрасно разсъждава: „Трябва да се погрижим колко-
то е възможно по-скоро да се разчувства нашата душа, да 

заболедува за своите грехове и да потърси Лекаря на души-
те и телата – Господа Иисуса Христа, и като падне пред 
Него, да Го умолява да излекува болестите на нашите души. 
Тези болести са склонността към богатство, слава и удо-
волствия, поради което хората стават гневливи, досадни, 
безчувствени към доброто, лентяи, жестоки, неправедни, 
тщеславни, горделиви, завистливи, човекомразци и отмъс-

тителни. Какво ще кажеш 
за всичко това? Малки и ни-
щожни ли са тези душевни 
болести? Душата, която 
вярва в Христа, не ги ли чув-
ства и не скърби ли за тях? 
Напротив, тя трябва да за-
плаче и да заридае, да възди-
ша с жаловити вопли, тъй 
че нашият Лекар, като види 
това, да се смили над нея и да 
ѝ даде да види и почувства 
своите болести.” 
Точно това сторила душата на 
Закхей. Тя заплакала, заридала 
и въздъхнала с жаловит вопъл 
към Христа: „Ето, половина-
та от имота си, Господи, да-
вам на сиромаси и ако от ня-
кого нещо съм взел несправед-
ливо, ще отплатя четворно” 
(Лука 19:8).
Защо Закхей казал тия думи? 
Защото се уплашил, че след 

като Господ чул осъждането му от народа – че е грешен човек, 
ще промени решението си и няма да му гостува. Ала Христос 
не слуша зли и осъдителни думи на ближен към ближния. Той 
казва: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм 
дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние” 
(Лука 5:31-32).
Чуден човек бил този йерихонец Закхей! Да, грешник бил, но 
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необикновен грешник. Докато всички други грешници бягали 
от Христа, така както тъмнината бяга от слънцето, грешникът 
Закхей искал непременно да види Иисус. И измислил една хи-
трост. Понеже бил нисък на ръст и нямало как поради огро-
мната навалица да види минаващия през града Давидов Син, 
той се покачил на една крайпътна смоковница и със затаен дъх 
зачакал. Богатият, влиятелният началник се унизил пред хиля-
дите си съграждани и като последния хлапак се покатерил на 
едно дърво, готов да понесе осмиване и присмех, но да види 
Христа Месията. Той, най-грешният, да види Най-Правед-
ния! И какво е това? Да вярва ли на очите и ушите си? 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”(Лука 19:5).
В този момент чудото станало. Христос, Светлината на све-
та (Йоан 8:12), озарил тъмната грешна душа на Закхей и той 
най- после я видял в нейния истински вид: нечиста, смрадна, 
сребролюбива, болна дори до смърт. И разбрал, че днешни-
ят ден е единственият в живота му, когато той, с помощта на 
Оня, Който сега го зове, ще може да я очисти, да я облагоухае с 
живителен дъх (2 Кор. 2:15-16) и оживотвори чрез сълзите на 
покаянието. Затова веднага слязъл от смоковницата и с радост 
повел Христа към дома си. А дом, в който влезе Христос, става 
дом на благословение и спасение: Тогава Иисус рече за него: 
„Днес стана спасение на тоя дом” (Лука 19:9).

Братя и сестри,
Закхей бил нисък на ръст, но висок в покаянието. Когато 

Христос отивал в неговия град, той, макар и грешен, не из-
бягал от Него, а пламенно пожелал да Го види. Унижил се и 
Господ го възвеличил. Раздал по-голямата част от богатство-
то си на сиромаси. Когато го осъдили, че е грешен човек, той 
не отвърнал на злобата със злоба, а отправил ума, чувствата 
и волята си към Съдията на вселената – Христос Бог. И кое-
то е най-важното: сторил моментално покаяние, придружил 
словесното си покаяние с покаяние на дело. От сребролюбив 
станал безкористен, от погиващ станал спасяващ се… Колко 
много поуки за нас, нереализиралите се Закхеевци! Но дерзай-
те! Бог не изисква от нас да раздадем половината от имуще-
ството си. В замяна на това нека от днес удвоим сълзите на 
покаянието си. Бог не търси от нас четворна отплата в полза 
на ония, които сме ощетили. Вместо това нека станем четири 
пъти по-добри от вчера, от оня ден.
Господи Иисусе Христе, Сине Божий, минавай по-често и по 
улиците на нашия град, на нашата страна! Дарувай ни, Госпо-
ди, да Те виждаме, покачени на духовната смоковница на пока-
янието. И тогава вдигни Божествен взор и към нас и ни кажи, 
че искаш да дойдеш в дома ни, в дома на сърцето ни, за да из-
речеш: „Днес стана спасение на тоя дом.” Амин!

Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, изд. „Витезда”
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ЖИТИЕ НА СВ. МЪЧЕНИК НИКИФОР
9 ФЕВРУАРИ

Пророк Захария е единадесети от мал-
ките пророци. Заедно с пророк Агей 
той подбуждал княза Заровавел да 

възстанови Йерусалимския храм. 
Той предсказал и тържественото влизане на 
Иисуса Христа в Йерусалим, Юдовото пре-
дателство за тридесет сребърника и разбяг-
ването на апостолите по време на Христови-
те страдания.

В град Антиохия 
един свещеник, 
на име Сапри-

кий, и един хрис-
тиянин, на име Ни-
кифор, били свър-
зани помежду си с 
тясно приятелство. 
В такава дружба те 
проживели някол-
ко години. Но ду-
хът на злобата сму-
тил мира, който съ-
ществувал между 
тях; те се скарали 
и страшна вражда 
заменила предиш-
ното приятелство. 
След известно вре-

Пророк Захария се нарича сърповидец, защото имал виде-
ние – слизащ от небето сърп, който покосява неправедните 
люде.
Пророкът починал в последните години от царуването на 
персийския цар Дарий Хистасп, около 520 г. преди Христа.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

ме обаче Никифор разбрал, колко грешни и неугодни Богу са 
чувствата на вражда и пожелал да се помири със Саприкия. 
Но Саприкий не искал и да чуе за това. Напразно Никифор 
прибягвал до посредничеството на общи приятели. Саприкий 
упорствувал в своята вражда, забравяйки, че Господ не приема 
молитвите на тия люде, които таят в ръцете си злоба против 
ближния. Той не искал и да чуе за Никифора. Когато тоя със 
сълзи падал при нозете му и го молил за примирение, Сапри-
кий мълчаливо се отдалечавал и не искал дори да погледне 
предишния свой приятел.
Това било около половината на третото столетие. Настанало 
тежко гонение против християните. Саприкий, като свеще-
ник, бил хванат пръв и отведен на съд при управителя Той 
безстрашно изповядал пред него вярата си.
– Нашита царе Валериан и Галиен – казал управителят –запо-
вядват: всички, които се наричат християни, или да принесат 
жертва на боговете, или да бъдат предадени на мъчителна 
смърт.
– Аз съм християнин – отговорил Саприкий. – Покланям се 
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ЙЕРОМОНАХ СЕРАФИМ (РОУЗ):  
ПРАВОСЛАВИЕТО Е ВЯРАТА, КОЯТО СПАСЯВА ДУШАТА НИ

Всеки православен християнин 
се намира между два свята: се-
гашният паднал свят, в който 

се стремим към спасение, и другият 
свят, небесният, родната страна, за 
която копнеем и която, ако водим 
истински християнски живот, ни 
вдъхновява да живеем от ден на ден 
според християнските добродетели 
и любов.
Но понякога потъваме твърде много 
в света. Често, особено в наши дни, 
обикновено забравяме за небесния 
свят. Натискът на светскостта е твър-

де силен днес и често губим предста-
ва да същността на християнския 
живот. Дори да посещаваме църков-
ните служби редовно и да се смятаме 
за „действени” църковни членове, се 
случва нашата въцърковеност да е 
нещо единствено външно, свързано 
с красивите служби и цялото богат-
ство на православното богослужеб-
но предание, но в нас липсва истин-
ското вътрешно убеждение, че Пра-
вославието е вярата, която може да 
спаси душата ни за вечността, липсва 
ни истинска любов и отдаденост на 
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УТРИННАТА МОЛИТВА
(Продължение от бр. 383)

За да прекараме целия ден съвършено, свято, мирно и без-
грешно - единственото средство за това е най-искрената и 
гореща молитва сутрин след ставане от сън. Тя ще въведе 

в сърцето Христа, ведно с Отца и Светия Дух и по такъв начин 
ще даде сила и крепкост на душата срещу нападенията на зло-
то; само трябва да пазим сърцето си. 
Утринна молитва: Боже! Творче и Владико на света! Поглед-
ни милостиво на Твоето създание, украсено с Твоя Божест-
вен образ, в тези утринни часове: нека Твоето око, безброй 
пъти по-светло от слънчевите лъчи, да оживи и просвети 

моята тъмна и умъртвена от греха душа. Прогони от мене 
унинието и леността, дарувай ми веселие и душевна бо-
дрост, та в радостта на сърцето си всеки час и на всяко 
място да славя Твоята благост, светостта Ти, безпредел-
ното Ти величие, безкрайните Ти съвършенства. Защото Ти 
Си мой Творец и Владика на моя живот, Господи, и на Тебе 
подобава слава от разумните Твои създания непрестанно, 
сега и винаги, и във вечни векове. Амин!
(Следва) 

Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ”

само на истинския Бог, Създателя на света, и не мога да се 
поклоня на идолите, които само са създания на човешки ръце.
Управителят заповядал жестоко да мъчат Саприкия, който с 
необикновена твърдост претърпял ужасните страдания и ка-
зал на управителя: „Ти имаш власт само над тялото ми, а 
душата ми Бог пази. Който я е създал!“ Като видял, че мъче-
нията не могат да склонят Саприкия да се отрече от вярата, 
управителят го осъдил на смърт.
Повели свещеника към лобното място. Изведнъж шествието 
било спряно от Никифора. Като паднал при нозете на Сапри-
кия, той му казал: „Мъчениче Христов, прости ми, ако съм 
виновен пред тебе!“ Но Саприкий с гняв се отвърнал от него. 
Никифор продължавал да го моли: „Мъчениче Христов! – пов-
тарял той – прости ми, ако аз, като човек, съм съгрешил пред 
тебе. Ти скоро ще получиш мъченически венец от Христа, по-
неже не си се отрекъл от Него и твърдо си изповядал Неговото 
свято име. Прости ми преди смъртта си!“
Саприкий не искал дори да отговори на Никифора. Толкова 
силна била враждата му. Войниците, които го отвеждали на 
смърт, се чудели как може един човек пред смъртта си да таи 
толкова злоба и омраза. Те казали на Никифор: „Тоя човек 
отива на смърт. Той вече не може да ти вреди. Защо трябва 
толкова настоятелно да го молиш за прошка?“
– Вие не знаете, какво желая аз от изповедника Христов, – от 
говорил Никифор. – Но Бог знае това.
Когато дошли на определеното място, Никифор трети път ка-
зал на Саприкий: „Моля те, мъчениче Христов, прости ми, ако 
аз, като човек, съм съгрешил пред тебе. Писано е: Искайте и 
ще ви се даде (Мат. 7:7), аз искам от тебе прощение“.

Но и тук Саприкий останал неумолим, не приел молбата на 
брата, не смекчил гнева си, и Господ го наказал за неговото 
жестокосърдие. Господ, праведният Съдия, отнел от него бла-
годатната сила, която го укрепявала сред мъченията, и сърцето 
на Саприкий, немилосърдно и жестоко, се изпълнило веднага 
с малодушен страх от смъртта. Когато дошло времето да наве-
де глава под меча, той веднага се отрекъл от Христа и извикал 
с висок глас: „Не ме убивайте! Ще направя всичко, каквото за-
повядват царете: ще се поклоня на боговете и ще им принеса 
жертва“.
Тия думи ужасили Никифор. „Какво правиш, възлюбени бра-
те? – извикал му той. – Опомни се, не се отричай от Госпо-
да, не изгубвай небесния венец, който ти си сплел чрез много 
страдания! Ти вече стоиш пред вратата на чертога Христов, 
и Господ ще ти даде вечен живот за временната смърт, коя-
то ще приемеш за Неговото име!“ Но увещанията на Ники-
фор останали безполезни. Саприкий затворил сърцето си за 
гласа на любовта и милосърдието, и то сега останало глухо и 
за спасителните съвети. Той повторил отречението си. Тога-
ва Никифор, обръщайки се към войниците, извикал: „Мене 
със смърт накажете! Аз съм християнин!“ Един от войници-
те се завтекъл при управителя и му разказал, че Саприкий се 
отказал от Христа, но един друг, на име Никифор, се обявил 
за християнин и бил готов да умре за вярата си. Управителят 
заповядал да освободят Саприкий, а на Никифор да отсекат 
главата. Никифор радостно склонил глава под меча.
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3 ФЕВРУАРИ  
†  Неделя 15 след Неделя подир Въздвижение  
на Закхея. Св. Симеон Богоприимец  
и Анна пророчица. Св. пророк Азарий.  
Мчк. Диодор. Гл. 3, утр. ев. 3, ап. 1 Тим. 
4:9-15 (с. 291), лит. ев. Лк 19:1-10

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

5 ФЕВРУАРИ  
Св. мчца Агатия (Добра). Мчк Еладий

6 ФЕВРУАРИ  
Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. Варсануфий 
Велики. Св. Йоан пророк.  
Св. Фотий, патр. Константинополски.  
Св. мчци Доротея и Калиста (Тип. с. 216)

7 ФЕВРУАРИ  
Преп. Партений, еп. Лампсакийски.  
Преп. Лука Еладски.  
Св. 1003 мчци Никомидийски

8 ФЕВРУАРИ  
Св. вмчк Теодор Стратилат.  
Св. прор. Захария Сърповидец

9 ФЕВРУАРИ  
Св. мчк Никифор Антиохийски  
(Отдание на Сретение Господне) (Тип. с. 216)

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

НЕПОСЛУШНОТО ЯРЕБИЧЕ
ПРИКАЗКА

Пин-пин, мал-
кото яребиче, 
не харесваше 

гъстата къпина, 
под която се кри-
еше цялото му се-
мейство.
- Омръзна ми! – 
рече той на майка 
си. – Тъмно, сен-
често! И само ши-
пове! Дето мръд-
неш, боде. Ще се 
махна!
- Да не си посмял 
– закани се стара-
та яребица.
Десет деца имаше 
тя. Кое по-напред 
да гледа? Пин-пин 

я издебна веднъж и – дим да го няма! Спря на една полян-
ка. Ама каква полянка! Без нито едно трънче. Само цвето-
ве: макове, метличини, маргаритки. А слънцето грее, топли, 
гали като майчино крило.
Изпъчи се Пин-пин. Кой като него. Нищо не му прави сян-
ка. Нищо не го боде!
Но не щеш ли – беда!
Шумна шумка, трепна вейка и – ето я Лиса.
Дебне, премигва, облизва се.
Ами сега? Де да се дене клетият Пин-пин?
Припна той да се спасява. Бяга и вика:
- Олеле! Загивам!
Чу го майка му. Втурна се насреща, преметна се, запърха 
пред Лисината муцуна, престори се на ранена. И Лиса се из-

лъга. Спусна се подире ѝ.
А Пин-пин само туй чака – бух! – в къпинака. Свря се в сре-
дата, в най-гъстите шипове.
Ето долетя и старата яребица, прикътка децата си.
Лиса опита да се мушне под една клонка, опита под друга – 
не може! Пък и те, не клонки като клонки, а бодлива мрежа. 
Най-сетне си отиде сърдита, гладна. Запиля се нанякъде с 
раздран нос.
Три дни по ред Пин-пин не напусна родното скривалище. 
Струваше му се, че по-хубаво от него няма на света.

Автор: Петър Бобев в. „Славейче”, 1962, бр. 6

Христа, въплътеният Бог и Основателят на нашата вяра. Колко 
често църковният ни живот е просто навик, нещо, което правим 
външно, ала без да се променяме отвътре, което не ни кара да из-
растваме духовно и така да ни води към вечен живот в Бога.

… • …

Положете още малко усилия. Носете кръста си без да се оплаква-
те. Не мислите за себе си, че сте нещо особено. Не оправдавайте 
собствените си грехове и слабости, но виждайте себе си такива, 
какъвто наистина сте. И най-вече, имайте любов помежду си.

Източник: www.predanie.bg


