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ТЪЛКУВАНИЕ НА СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ЗА НЕДЕЛЯ НА ЗАКХЕЯ

Господ отнема най-здравите съсъди на дявола и раз-
рушава крепостите му. Виж как не само митарите е 
направил Свои ученици, но и началника на мита-

рите Закхей пленява за спасение. А че митарят е низ-
ко същество, и главният сред митарите като началник 
в злобата е още по-мерзък, в това никой не се съмнява. 
Защото митарите придобиват своите средства за живот 
от сълзите на бедни-
те. Обаче този начал-
ник на митарите не е 
презрян, но оказвайки 
гостоприемство, като 
въздаяние получава 
спасение. Защото, ко-
гато пожелал да види 
Иисуса и затова се по-
качил на една смоков-
ница, Господ го видял, 
преди той сам да види 
Господа. Така Бог на-
всякъде ни предваря, 
щом само види наша-
та готовност. Иисус 
му заповядал по-скоро 
да слезе, защото тряб-
ва да бъде в дома му. 
Закхей не се забавил, 
защото не бива да се отклоняваме, когато Христос пове-
лява нещо, слязъл и Го приел с радост, макар мнозина 
да роптаели. Нека видим какви плодове принася той по 
случай Христовото посещение. Половината от имота 
си, Господи, давам на сиромаси – казва той. Виждаш ли 
неговия плам? Той започнал да сее без пощада и не дал 
нещо маловажно, но жизнено важното. Защото и онова, 
което удържал, удържа, за да има възможност да го даде 
на обидените. Така научава и нас, че няма никаква пол-
за, ако някой с неправедно богатство милува едни, а оби-
дените оставя без внимание. Виж как постъпва и той са-

мият в този случай. Ако някого с нещо е обидил, връща 
четворно, като с това възмездява несправедливостта, коя-
то е причинил. Защото истинската милост не просто по-
крива щетата, но прави това с лихва, съгласно закона. А 
законът принуждавал крадеца да заплати четворно (Изх. 
22:1). И ако разгледаме в подробности, ще видим, че ре-
шително нищо не е останало от имота му. Половината от 

него той дава на сиро-
маси и му остава само 
другата половина. От 
нея той отплаща чет-
ворно на онези, които 
е обидил. Затова, ако 
животът на този на-
чалник на митарите се 
състоял от неправди, а 
той за всичко придо-
бито с неправда отпла-
ща четворно, виж, че 
се е лишил от всичко. 
В това отношение той 
мъдрува по-високо 
от закона и се оказва 
ученик на Евангелие-
то, понеже е възлюбил 
ближния повече от 
себе си, и не само на 

думи, но и на дело. Защото не е казал: ще дам половина-
та, ще отплатя четворно, но: ето, „давам“ и „отплащам“. 
Той знае наставлението на Соломон: не казвай на прия-
теля си: „иди си и дойди пак, и утре ще ти дам” (Притч. 
3:28). Христос му благовести спасение. Днес, казва Той, 
ти даваш и днес получаваш спасение. Защото думите за 
тоя дом, без съмнение посочват Закхей, който получава 
спасение. Под дом се разбира Закхей, защото бездушно 
здание Господ не би нарекъл син на Авраама, а очевидно 
е нарекъл така одушевения негов стопанин. Нарекъл го 
син на Авраама, може би защото той повярвал и се оп-

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)
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С явяването Си в плът Синът Бо-
жий стана Син Човечески, за 
да подири и спаси погиващия 

в греха човешки род. Яви се „свет-
лината на разума“, която разкрива 
Божието битие, води до познание на 
истината, осветява пътя на отдале-
чилия се от Бога човек към възвръ-
щане на изгубения рай, към дости-
гане на душевно спасение.
Грехът отдалечава от Бога - безгреш-
ния, чистия, безпределния, безкрай-
ния, вездесъщия Бог. Човекът се ли-
шава от достойнството си да общува 
с Бога, да изживява блажената ра-
дост от непосредствената си близост 
с Него, да чувства благодатното Му 
присъствие в тайнствата на света-

та ни Църква. И пак сетне стига до 
съзнанието, че „от Господа е спасе-
нието“ (Пс. 3:8). „Този е камъкът... 
и в никого другиго няма спасение; 
защото под небето няма друго име, 
на човеци дадено, чрез което тряб-
ва да се спасим“ (Деян. 4:11-12).
С голяма радост и благодарност към 
Бога старецът Симеон Богоприимец 
посрещнал в Йерусалимския храм 
Спасителя - 40-дневен Младенец, 
носен от пречистата Му майка, до-
шла в смирение послушна на зако-
на Господен (Лев. 12:8), след дните 
на нейното очистяне, да представи 
пред Господа божествената си Ро-
жба.
Старецът станал богоприимец. След 

Радуйся, благодатная Богородице Дево,
из тебе бо возсия солнце  
правди Христос Бог наш,

просвещай сущия во тме.
Веселися и ти, старче праведний,

приемий во обятия Свободителя душ наших,
дарующаго нам воскресение.

Радвай се, благодатна Богородице Дево,
защото от тебе изгря Слънцето на правдата,
Христос - нашият Бог, просвеща-
ващ намиращите се в тъмнина.
Весели се и ти, старче праведни,
приел в обятията си Освободителя на нашите души,
Даряващия нам възкресение.
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
2 ФЕВРУАРИ

ТРОПАР, ГЛАС 1

ОЧИТЕ НИ ВИДЯХА СПАСЕНИЕТО

равдал с вярата, а може би защото великодушно презрял 
богатството и възлюбил бедните, подобно на патриарха. 
Забележи, че Господ нарекъл Закхея син Авраамов сега, 
когато видял в него същия начин на живот. Не казал: 
защото и тоя „бил“ син на Авраама, но е сега. Защото 
преди, когато бил началник на митари и събирач на да-
нъци, нямал никакво сходство с праведника и не бил не-
гов син. За да загради устата на роптаещите, че влязъл 
в дома на грешен човек, Господ казва: Син Човеческий 
дойде да подири и да спаси погиналото. Такъв е буквал-
ният смисъл. Но това може да се изясни подобаващо и 
иначе, в полза на нравствеността. Всеки, който е по-стар-
ши от мнозина в злобата, е духовно малък на ръст, за-
щото плътта и духът са противоположни помежду си, и 
затова той не може да види Иисуса заради народа; тоест 
смущаван от страстите и житейските дела, той не може 
да види Иисус да действа и да минава. Защото такъв не 
усеща никакво действие, подобаващо на християнина. А 
минаването на Иисуса означава именно това, че Христос 
върши нещо в нас. Такъв човек, който никога не е виж-
дал Иисус да минава и не е изпитал никакво действие, 
присъщо на Христа, често от разкаяние идва в съзнание 
и се качва на смоковницата, тоест презира и потъпква 
всякакво удоволствие и наслада, образ на които е тя, и по 
такъв начин, като се извиси над себе си и положи начало 
на възхождането в сърцето си, вижда Иисус и бива видян 
от Него. Тогава Господ му казва: слез по-скоро, тоест чрез 

покаянието ти си достигнал висок живот, слез чрез сми-
рение долу, за да не бъдеш измамен от високомерието. 
Смири се по-скоро, защото, ако се смириш, Аз трябва 
да бъда у дома ти. Аз, казва, трябва да бъда в дома на 
смирения. Защото ето на кого ще погледна: на смирения 
и съкрушения духом и на треперещия пред Моето слово 
(Ис. 66:2). Такъв човек ще даде половината от имота си на 
бедните, тоест бесовете. Ние имаме два вида имот: теле-
сен и душевен. Всичко телесно праведникът отстъпва на 
бесовете, наистина бедни и лишени от всякакво благо, 
но от душевния имот не се отказва. Както е известно, и 
за Иов Господ казва: само душата му запази (Иов. 2:6). 
Ако е обидил някого, такъв отплаща четворно. С това 
се намеква, че всеки, който чрез покаяние преминава на 
пътя, противоположен на предишната злоба, с четири 
добродетели изцелява всички предишни грехове и така 
получава спасение. Той е наречен син на Авраама, поне-
же подобно на него е излязъл от своята земя и родството 
с предишната злоба, заселил се е извън бащиния дом, то-
ест вън от себе си, и се е отрекъл от самия себе си (защото 
е бил дом на своя баща, дявола (Йоан. 8:443) и така, за-
станал вън и отчуждил се от себе си, получава спасение.

Автор: Блаж. Теофилакт Български, архиеп. Охридски. 
Из „Благовестник, или Тълкувание на Светото 

Евангелие“, Зографски манастир, Св. Гора, 
Източник: paraklis.uni-sofia.bg
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Вие сте вече чисти чрез словото,  
що съм ви проповядвал (Иоан 15: 3).

Чрез Словото Господ е сътворил света, чрез Словото 
е обновил света, чрез Словото опрощава греховете, 
цери болестите, прогонва злите духове, укротява 

бурите и ветровете. Със Своето свето Слово и сега оч-
иства хората, та като са чисти, да принесат плод. Като 
лозе, което се реже и чисти. Словото на Господа е мощ-
но, защото излиза от Всесилния. Чрез Словото на Гос-
пода са сътворени небесата (32: 6). Словото Господне 
е светло като слънце, но когато трябва, и изгарящо 
като слънце, и изгаря всичко онова, що е против Гос-
пода. Словото Господне е сладко като мед, но когато 
е потребно, и горчиво като лекарство. Словото Госпо-
дне е добре дошло като приятел, който чука на вратата 
точно когато е най-необходим, но когато трябва, Сло-
вото Господне е като съдия, който ни заварва в греха 
и съди без да търпи оправдания. Словото Господне е 
истинно, праведно, мъдро, милостиво – затова е тъй 

всесилно. Никой и нищо не може да му противостои 
– нито на небето, нито на земята. И човешкото слово е 
силно, когато е истинно, праведно, мъдро и милости-
во. Но както една лоша болест може да изнури и отсла-
би [даже] исполин, та да стане по-безсилен и от дете, 
тъй лъжата, неправдата, безумието и немилосърдието 
обезсилват човешкото слово и то замязва на безсмисле-
ното лаене на лисицата срещу луната. Който си пести 
думите, кове от тях чисто сребро. А който безмилостно 
ги разпилява, той смесва среброто с пръст.
Твоето Слово, Господи, е живот и истина. Очисти ни 
с Твоето всесилно Слово, тъй както си очистил апос-
толите. Та да принесем много плод и да се удостоим с 
Твоето Царство. На Тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор: Св. Николай, еп. Жички и 
Охридски, из „Охридски пролог”
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БЕСЕДА ЗА СЛОВОТО БОЖИЕ, КОЕТО ОЧИСТВА КАТО ОГЪН

като столетия очаквал „утехата Израилева“ и сбъд-
ването на предсказанието на Светия Дух, че „няма да 
види смърт, докато не види Христа Господен“ (Лука. 
2:26), той възпял химн с поглед, устремен към небето, 
с утеха, поставила знаменателен предел между две 
епохи, с надежда и вяра че изгрява светлината на све-
та. Прегърнал Младенеца, благословил Бога и рекъл: 
„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, 
смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що 
си приготвил пред лицето на всички народи, - светли-
на за просвета на езичниците и слава на Твоя народ 
Израиля“.
Учудени изслушали тези думи Йосиф и Приснодева, 
изненадала ги тази необикновена среща. И те виждали 
в очите си спасението от Бога - Светлина от Светлина, 
Бог истинен от Бог истинен, Спасител не само за юде-
ите, но за целия свят. Древното отминава, всичко става 
ново, обновява се по образа на Създателя си. Законът 
се покрива от благодатта. Един свят си отива, умиращ 
в греха, друг свят се ражда в светлина и безсмъртие.
Озарен от просвещението на Светия Дух, многолет-
ният старец вижда с пророчески взор изобилните 
духовни блага, които Месия ще дари на човеците. Те 
ще бъдат и славата на богоизбрания народ. Името на 
Христа ще бъде обаче и предмет на противоречия, ще 
стане причина за падане и ставане на мнозина. Кой-
то повярва и се кръсти - ще стане и ще бъде спасен, 
който не повярва - ще падне и ще бъде осъден. Но в 
падението си нечестивите ще бъдат озлобени и жесто-
ки, отмъстителни и подли, ще разпнат на кръст Свет-
лината, за да останат завинаги чеда на мрака. А това 
ще прониже като с меч душата майчина, за да запише 
сетне Църквата кръсто-богородичната песен: „Оръжие 
прониза твоята пресвята душа, когато видя невинно 
разпнат твоя Син и Бог“. „Светът се радва, че при-
ема избавление, а моята утроба гори, като виждам 
разпятието Ти, което за всички търпиш, Сине и Боже 
мой!“
Благочестивата Анна пророчица била свидетел и 

участник в сретението - посрещането на Господа. И 
нея Бог удостоил да стане съпричастна на това храмо-
во и всемирно тържество, а тя се приготвяла за него, 
като не се отделяла от храма, служейки Богу с пост и 
молитва денем и нощем. Вдъхновено прославяла Бога 
и възвестявала името Му на всички, които очаквали 
избавление в Йерусалим. Младенецът пък растял и 
крепнел духом, изпълвал се с мъдрост, пребъдвал в 
благодатта Божия.
И днес тези свещени мигове на сретението вълнуват 
сърцата ни. Питаме се - често ли срещаме Иисуса, за-
ставаме ли достойно пред Неговото лице? В Христа 
се кръстихме и облякохме, умихме се и се осветихме, 
миропомазахме се и се просветихме, приехме „печа-
та на дара на Светия Дух“ и станахме поданици на 
Царството Божие. Растем, учим се, напредваме, изби-
раме път в живота, стремим се да ходим в светлината 
на евангелската добродетелност. Тя е за всички. Блика 
и грее от срещите ни с Господа чрез словото Божие в 
светата Библия, в храма на богослужение, на молитва 
и изповед, в общението със светата Чаша, във върше-
нето на добри дела.
„Душата ми жадува за Бога силний, живий: кога ще 
дойда и ще се явя пред лицето Божие!“ (Пс. 41:3).
„Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен е 
човекът, който се Нему уповава!“ (Пс. 33:9).
С надежда и упование очакваме и оная велика и ре-
шителна среща с Божието лице - след многобройни-
те житейски лутания, след борбите и крушенията, 
след възхода и паденията - на Страшния съд, когато 
ще чуем: „Дойдете вие, благословените на Отца Ми“ 
(Мат. 25:34), или „идете от Мене, проклети, в огън ве-
чний“ (Мат. 25:41). В този решаващ финал на земните 
ни усилия жадуваме „да срещнем Господа във въздуха“ 
(1 Сол. 4:17) и винаги с Него да бъдем. Амин.

Левкийски епископ НЕОФИТ /нинездравстващият 
Български патриарх/, „Църковен вестник“, бр. 5, 1993г
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31 ЯНУАРИ  
† Неделя 15 след Неделя подир  
Въздвижение - на Закхея.  
Св. безсребреници и чудотворци Кир 
и Йоан. Св. мчци Серапион и Папий. 
Гл. 1, утр. ев. 1, ап. 1 Тим. 4:9-
15 (с. 291), лит. ев. Лк 19:1-10

1 фЕВРУАРИ  
❈  Св. мчк Трифон (Предпраз-
ненство на Сретение 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

5 фЕВРУАРИ  
Св. мчца Агатия (Добра). 
Св. мчца Теодулия

6 фЕВРУАРИ   
Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. 
Варсануфий Велики. Св. Йоан пророк. 
Св. фотий, патр. Константинополски. 
Св. мчци Доротея, Христина и Калиста

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЧИСТО СЪРЦЕ

Едно малко момченце на име Митко отишло в гората 
на разходка с братчето си и с други по-големи деца. 
След летния дъжд цветята се усмихвали, окъпани в 

дъждовни капчици, а тревичките растели по-бързо от 
друг път и се зеленеели.
Втурнали се големите деца да берат гъби на широка-
та поляна, а Митко седнал на един пън и разглеждал 
наоколо. Всичко в този горски кът му било интересно. 
Видял една сърничка, две мечета и един черен кос.
Сърничката ходела да пие вода в близкото поточе и 
копитцата ѝ се изцапали с кал. Мечетата, като се тър-
каляли в пръста, без да му мислят, кожухчетата им се 
покрили с прах. А косът носел в човката си едно червей-
че и тя била изцапана. В това време подскочило близо 
до него едно зайче. То било чисто беличко. Играело си, 
стъпвало само по чистата тревичка. На слънцето греело 
като пухкав сняг.
Понеже Митко бил добро дете, зайчето не се уплаши-
ло от него. Приближило се и станали другарчета. Като 
се загледал в зайчето, видял, че то има светли очички, 
които греели като две бисерни капчици роса, защото 
никога не нападало по-малките зайчета.
Помислил Митко, че зайчето има добро сърце. Бил 
умен и знаел, че сърцето се оглежда в очите. Знаел, че и 
с душата е така. Което дете е добро, има светли очички, 
а което направи някаква пакост, веднага очичките му 

потъмняват. Нещо се замътва в тях. Особено когато се 
сърди и обижда другарчетата си.
Митко се върнал от горската разходка още по-умен. 
Той получил добър урок от зайчето. И решил винаги 
да пази дрехите и обувките си чисти, за да прилича на 
него.
Ако зайчето не беше добро, само кожухчето му щеше 
да бъде бяло като сняг, но очите му нямаше да блестят 
така. И какво щеше да се случи! Той щеше да се радва 
отдалече на бялото зайче, но като се приближи и пог-
ледне размътените му очи, щеше да се разочарова от 
него.
И Митко реши, както пази чисти дрехите и обувките 
си и си измива редовно ръцете със сапун, така да пази 
и сърцето си чисто, за да бъде приятен на всички като 
доброто бяло зайче.

Автор: Монахиня Валентина (Друмева), 
„Православно букварче”


