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Рече Господ тази притча: двама човека влязоха 
в храма да се помолят: единият фарисеин, а дру-
гият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се 

в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като дру-
гите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, 
или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам 
десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като 

стоеше надалеч, не смееше дори да повдигне очи към 
небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди 
милостив към мене грешника! Казвам ви, че тоя оти-
де у дома си оправдан повече, отколкото оня; поне-
же всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; 
а който се смирява, ще бъде въздигнат.

(Лук. 18:10–14)

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Разкривайки пред вас смисъла на притчата за митаря 
и фарисея, ви казах, че техният подход към Бога е 
различен, понеже единият представя пред Бога свои-

те добродетели, като се гордее с тях, а другият, според 
думите на св. Антоний Велики, възлага на главата си 
своите грехове и приведен от вина, пристъпва към Бога.
За нас, нямащите никаква представа за многобройни-
те дела на фарисея, на които Църквата ни призовава 
да подражаваме, за нас, носещите все още в себе си жи-
тейска гордост, светска гордост — защото не се гордеем 
с духовното си богатство, а само 
с външните си дарования, способ-
ности и одежди — е особено важно 
в дните, в които светата Църква ни 
подготвя чрез тези притчи за нача-
лото на Великия пост, да разберем, 
че напразна ще бъде нашата мо-
литва, напразни ще бъдат добри-
те ни дела, ако не са извършени за 
Бога, а за света. Защото и фарисе-
ят, както се казва в Евангелието, 
обича да прави всичко на показ, 
желае да председателства събра-
нията и да заема първо място на 
гощавките, да проповядва и да по-
учава. Такива хора и особено ние, 
които нямаме делата на фарисея, 
трябва да помним, че „е безполезна 
молитвата на тщеславния“, без-
полезно е всяко добро дело, което 
се върши на показ, безполезна е 
и добродетелта на такъв човек, за-
щото тя ще остане без награда.
В основата на тщеславието стои 
„упованието  в своето  старание“ и „отхвърлянето  на 
Бога“, „отблъскването  на  Неговата  помощ“. Защото 
вършейки нещо на показ, аз не го правя, за да въздам 
дължимото на Бога и да Му възвърна своя преумножен 

талант — „това е Твое“, а за да получа похвалата на хо-
рата. По този начин единственото, което утвърждавам, е 
моето „аз“, защото се нуждая от хората само за да ме 
похвалят. Това е „видимият“ идол, както казват светите 
отци. Тук аз служа не на Бога, а на хората, но дори и това 
служение не е предназначено за тях, а за самия мен. 
Фарисеят вече отхвърля Бога. Той идва и казва: „Боже, 
благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабите-
ли, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: 
постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що 
придобивам“ (Лук. 18:11–12). Значи съм добре. Ти си ме 

създал и аз Ти благодаря, но пове-
че не се нуждая от Твоята помощ, 
както този митар, покланям Ти се, 
но Ти вече не си ми нужен. Това е 
отношението на човек, който по-
ставя своето „аз” и своята доброде-
тел начело на живота си.
Трябва да знаем с какво ще влезем 
във Великия пост. От външните 
дела — поста, който сме си нало-
жили, посещенията в храма, учас-
тието в дългите служби — може 
да не излезе нищо. Защото същия 
този пост можем да извършваме 
заради самите себе си, заради свое-
то тщеславие, а не заради Бога, 
а заради това, че аз го правя. По-
добен пост е безполезен особено 
ако е извършен на показ.
Митарят и фарисеят носят в себе 
си две истински делания, които 
взаимно се изключват. Фарисеят 
изпълнява закона и при това един 
труден закон, защото не е лесно да 

се спазват всички негови наредби, макар и да са старо-
заветни, но това е безполезно, защото в него няма сми-
рение, а единствено утвърждаване на собственото „аз”.
А митарят, макар да не върши нищо и все още да не е укра-
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сен с никакви добродетели, макар да не се носи като фари-
сея на колесницата на добродетелите, има смирение, тоест 
вече е придобил истинско християнско делание.
Дяволът срещнал един от светите отци и му казал: „Във 
всичко съм подобен на теб с изключение на едно: ти не 
спиш и аз бодърствам, ти постиш и аз нищо не ям, но 
в смирението ти ме побеждаваш.“ Христовото учение се 
постига не чрез дела, а чрез смирение. Може да нахра-
ня някого в името Божие, без да си приписвам каквото 
и да е, и в този случай да извърша истинско християнско 
дело. Ако обаче направя същото, но по някаква друга 
причина и с някаква друга цел, каквато и да е тя, това 
няма да е дело Христово, а дело на сатаната.
Вървете и се поучете от фарисея и от митаря, ни казва 
светата Църква: поучете се от делата на първия, но в ни-
какъв случай не се възгордявайте, защото делата сами по 
себе си не означават нищо и няма да ви спасят, а в също-
то време не забравяйте, че и митарят все още не е спасен, 
той само е оправдан пред Бога повече, отколкото добро-
детелния фарисей.
Само ако вървим по този път, можем да очакваме, че за 
нас Великият пост няма да бъде напразен. В действител-
ност всички ние неведнъж сме се оплаквали, че безполез-
но преминава животът ни и по-конкретно постите.
Можете постоянно да изпитвате себе си — какво пред-
ставлявате — като наблюдавате вашата молитва. Неслу-
чайно Христос показва образите на митаря и фарисея 
по време на молитва, а не на някакво дело. Молитвата е 
огледало на душевното устроение. Вглеждайте се в себе 
си, братя, вглеждайте се във вашата молитва и ще видите 
какво представлявате. И когато в молитвата си не благо-
дарим на Господа за постиженията си, а размишляваме 
за множеството свои грехове, които един свети отец, за 
да поучи братята си, оприличил на огромна, невидима 

за нас торба с пясък, която носим на гърба си, вместо да 
мислим за греховете на брата ни в Христа, които при-
личат на малка кошница, носена отпред на гърдите му, 
ако насочваме духовния си поглед към своите грехове 
и заставайки на молитва, просим милост като слуги не-
годни, а не като такива, които се кланят пред началника 
си по задължение — тогава молитвата ни ще ни покаже 
нашето устроение.
Смирявайте се през тези дни, вглеждайте се в себе си, 
вглеждайте се в душата си — какви противни неща има 
в нея, какви мерзости — насочете вниманието си към 
онези страсти и грехове, които носим в себе си и толкова 
много се стараем да скрием от другите. Само при това 
условие можем да отидем при Господа като каещи се 
блудни деца и да Го молим да бъде милостив към нас, 
грешните.
Нека всеки от вас през тези дни изправи молитвата си, 
защото без молитва, без покаяние, ние не сме християни. 
Моля ви, братя, помислете върху това.
Обикновено ние не постъпваме така. Ако нямаме дела, 
ние ги създаваме в мечтите си и започваме да ги смята-
ме за реалност. А трябва да се смирим. И ако се смирим, 
тогава и да дойдат скърби, ще можем да благодарим на 
Господа: „Слава на Тебе, защото Ти си ме смирил.“
Нужно е да се погрижим за душата си. Много ви моля, 
братя, не подминавайте нито митаря, нито фарисея. 
Нека се вслушваме в светата Църква и да подражаваме 
на делата на фарисея, но всичко добро да приписваме не 
на себе си, а на Бога, и всичко отвратително и скверно да 
смятаме за свое. Тогава няма да влезем във Великия пост 
с празни ръце, а от все сърце ще въззовем заедно със съз-
дателя на Покайния канон — св. Андрей Критски: „По-
милуй ме, Боже, помилуй ме.” Амин.!

Автор: Св. свщмчк Сергий Мечев
Източник: www.bogonosci.bg
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ТРОПАР НА БОГОЯВЛЕНИЕ, ГЛАС 1
Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, 
откри се поклонението на Св. Троица; 
защото гласът на Отца свидетелстваше за 
Тебе, като Те нарече възлюбен Син; 
и Духът във вид на гълъб потвърди 
верността на словото. 
Христе Боже, Който се яви и просвети 
света, слава на Тебе”.

ТРОПАР НА СВ. КИРИЛ
От пелени прилежно направи 
Премъдростта своя сестра, 
богогласни, взе я като 
сияйна, чиста девица и с нея 
украси душата си като със 
златни мъниста; ти стана за 
Църквата като втори Кирил 
по име и разум, премъдри.

КОНДАК НА СВ. КИРИЛ
Света си обиколил, блажени 
Кириле, за да просвещаваш 
вселената с крепък ум 
и боговдъхновено учение, 
с пресветли зари сееше 
пресветлото Божие слово на север, запад 
и юг. И като имаш дръзновение пред 
Христос, непрестанно се моли за нас.

ИКОС
Възлюбил светия живот, 

мъдри, и просветен 
от зарите на трислънчевото 
Божество, ти като мълния 

премина по вселената, 
просвети северната 

и южната земя, 
а за западните изгря 

като незалязваща светлина; 
затова и от нас прогони 

греховния мрак, 
като измолиш благодат 

свише, и понеже
 имаш дръзновение 

пред Христос, 
непрестанно се моли за нас.
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БОЖЕСТВЕНОТО СМИРЕНИЕ

Във Фригия, област в Мала Азия, живеел 
един богат и знатен човек, на име Фи-
лимон. Когато светите апостоли пропо-

вядвали Евангелието, Филимон повярвал 
и по-късно бил причислен към седемдесет-
те апостоли.
Филимон, още до обръщането си, имал роб 
на име Онисим. Като се провинил в нещо 
пред господаря си, Онисим се побоял от 
наказание и избягал от него в Рим, къде-
то тогава проповядвал св. апостол Павел. 
Множество римляни, като чули словото на 
светия апостол, се обръщали към Господа. 
И Онисим чул проповедта на апостол Па-
вел. Думите му възбудили в него искрено 
разкаяние и пламенна вяра. Той последвал 
апостола. Когато Павел бил подложен на гонения и зато-
чения, Онисим не се отделил от него, приел св. Кръщение 
и продължавал усърдно да му служи.
Павел обикнал Онисима и желаел завинаги да го задържи 
при себе си. Като узнал, че Онисим принадлежи на Фили-
мон, той намерил, че няма право да го остави при себе си 
без волята на господаря. Павел пратил Онисима при Фи-
лимон с писмо, в което молил за него прощение и увеща-
вал Филимона милостиво да приеме своя роб — като брат 
в Христа. Това писмо — послание до Филимон — е помес-
тено между другите послания на апостол Павел в Новия 
Завет на Светата Библия.
Филимон не само простил на Онисим, но и му дарувал 
свобода. Онисим се върнал при св. апостол Павел и му 
служел с ревност и преданост. Той сам, научен от Павел, 
станал един от апостолите и след смъртта на своя учител, 
отишъл да проповядва Словото Божие в далечни страни. 
Той проповядвал в Испания, в много градове на Гърция 
и Мала Азия, и вече в дълбока старост бил поставен епис-
коп в Ефес, след Тимотей и Йоан Богослов. Св. Игнатий Бо-
гоносец споменава за него в едно от своите послания като 
за човек благочестив и деятелен, ревностно изпълняващ 
задълженията си.
Няколко години Онисим бил ефески епископ, обръщал 
езичници към Христа, укрепявал вярващите чрез поуче-
ния и пример на добродетелен живот.
В царуването на Траян (98–117 г.) започнало гонение про-
тив християните и Онисим бил повикан в Рим. Доведен на 
съд при управителя Тертил, Онисим с твърдост изповядал 
Името на Христа. На въпроса, кой е и от какъв род е, той 

отговорил:
— Аз съм християнин. В младостта си бях 
роб на човек, а сега съм верен роб на Госпо-
да Иисуса Христа!
— За каква цена те е купил новият ти Гос-
подар? — запитал управителят.
— Синът Божий, Иисус Христос, със скъпо-
ценната Си кръв ме е изкупил от гибел — 
отговорил Онисим.
На въпроса, какво се нарича суетен живот, 
Онисим изброил пороците, които ни от-
далечават от Бога: сребролюбие, гордост, 
завист, злословие, лъжа и лицемерие, гняв, 
невъздържание и пиянство.
— Всичко това се нарича суетен живот — 
казал Онисим — и на всичко това източник 
и причина е поклонението на лъжливи 

богове. И теб увещавам, Тертиле, познай истината, остави 
временната суета, приеми Закона на любовта към ближ-
ния и се обърни с вяра към Създателя и Спасителя! Той ще 
те приеме, защото не иска гибелта на грешниците, но се 
радва на тяхното покаяние и им прощава предишните съ-
грешения.
Тия думи, пълни с кротост и любов, раздразнили управи-
теля:
— Та значи ти не само самичък упорстваш в заблуждени-
ята си — извикал той. — но и нас желаеш да обърнеш към 
тях? Ти за това ще бъдеш подложен на мъчения.
— Мъченията не ме плашат — отговорил Онисим, — сред 
страданията надеждата за бъдещ живот ще ме утеши и си-
лата Христова ще ме укрепи.
Управителят заповядал да отведат Онисима в тъмницата, 
където светият апостол прекарал осемнадесет дни. Той бил 
утешаван от честите посещения на християните и от тях-
ното съчувствие. На невярващите той проповядвал Слово-
то Божие и мнозина от тях обърнал към истината.
След осемнадесет дни управителят изгонил Онисима от 
Рим и го пратил на заточение в Путеол. И там св. Онисим 
продължавал без страх да проповядва Евангелието и да об-
ръща езичниците.
Като узнал за това, Тертил отново го повикал на съд. Като 
видял, че Онисим е непреклонен във вярата си, заповядал 
жестоко да го бият и след това го предал на смърт. Една 
християнка от царски род взела обезглавеното тяло на све-
тия мъченик и го поставила в сребърен ковчег.

© Жития на светиите,  
Синодално издателство, 1991 година.

(Продължение от бр. 542)

Всички отци от пустинята са единодушни, че себеуко-
ряването е един от най-добрите начини не само да 
стигнем до смирение, но и в това да го поддържаме. Но 

и тук е необходимо това да става с особено внимание и раз-

съдителност. Авва Марк казва, че „духовните човеци, дори 
когато ги онеправдават, себе си укоряват, защото смятат, 
че и те по-рано са съгрешили в нещо и (така е) по-добре, 
защото сега плащат за това”. Достоевски казва, че светът е 
зъл, защото аз съм лош. Нека повторим, че себеукоряване-
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13 ФЕВРУАРИ  
 † Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение 
на Митаря и Фарисея. Преп. Мартиниан. 
Св. Евлогий, архиеп. Александрийски.  
Преп. Зоя (Живка) и Фотина (Светла). Гл. 1, 
утр. ев. 1, ап. 2 Тим. 3:10–15 (с. 299), 
лит. ев. Лк 18:10–14 (Тип. с. 414)

14 ФЕВРУАРИ  
� Успение на св. Кирил 
Славянобългарски. Преп. Авксентий

15 ФЕВРУАРИ  
Св. ап. Онисим. Преп. Евсевий Сирийски

16 ФЕВРУАРИ  
Св. мчци Памфил и Порфирий. Св. Флавиан, 
архиеп. Антиохийски. Св. Флавиан 
Константинополски (Блажи се)

17 ФЕВРУАРИ  
Св. вмчк Теодор Тирон. Преп. Роман Търновски

18 ФЕВРУАРИ  
Св. Лъв, папа Римски. Св. Агапит, 
еп. Синадски. Св. Флавиан, патр. 
Константинополски (Блажи се)

19 ФЕВРУАРИ  
Св. апли Архип, Филимон и мчца и равноап. 
Апфия. Преп. Доситей.  
Преп. Конон, игумен на Пентукла. 
Преп. Евгений и Макарий Изповедници

ДАРЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ПО СМЕТКА:
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Обединена българска банка
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Надул се сапуненият мехур и станал 
по-голям от самия сапун.
- Сбогом, старче! — казал с прене-

брежение и полетял над хора и коли.
В сапунения мехур се преливали всички 
цветове на дъгата, блестял на слънцето, 
а през стените му се виждало синьото 

небе с пухкавите облачета. Бил горд, че е изпълнен с въз-
духа на съвремието и се стараел да избяга по-далече от 
стария си задръстен родител.
„Какво щастие е, че не приличам на него“ мислел си Ме-
хурът и радостно се оглеждал във витрините.
„Акселерация! Какво да се прави“ си мислели всички, 
които го виждали.
А Мехурът продължавал да се носи, носен от градските 
течения, и отвисоко гледал минувачите. Струвало му се, 
че всички гледат само него, възхищават се на големината 
му и разноцветната му дреха.
Но сапунените мехури се пукат, както знаете. Спукал се 
и Този. На металния перваз на един прозорец паднала 
мътна капка. Скоро слънцето я изсушило и на перваза 
останало едва забележимо петно.

Автор: Юрий Степанов
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

САПУНЕН МЕХУР

то няма никаква връзка с безумното привидно смирение. 
Това има голямо значение. Защото според авва Варсану-
фий — себеукоряването е тайнствен, вътрешен и най-вече 
скришен труд, докато формалното смиренословие е външ-
но и предизвиква тщеславие. Себеукоряването изцелява, 
а смиренословието (т. е. смирението на думи) разболява 
още повече болния.
Но защо да се изморяваме и да измъчваме себе си с всичко 
това, когато и нашата епоха ни затруднява толкова много 
и съществува и опасност да изпаднем в песимизъм, ме-
ланхолия и отвръщане от себе си и от Бога? Ето един въ-
прос, който лесно възниква в нашите съвременници. Има 
своето място. Ще отговорим кратко. Известно и сигурно е, 
че болката, която грехът ни даде, може да се изцели само 
чрез болката на аскезата (св. Максим Изповедник). Дори 
съвременни сериозни психолози отхвърлят директно този 
страх, казвайки, че човекът, който разпознава своите греш-
ки и признава своите слабости и се опитва да се поправи, 
не може да бъде завладян от чувство за малоценност и пе-
симизъм.
В житията на светците виждаме ясно силата на смирение-

то. Св. Антоний Велики казва: „Видях всички мрежи на 
врага, прострени по земята, и с въздишка казах: кой може 
да ги избегне? И чух глас, който ми отговори: смиреномъ-
дрието”. Св. Макарий претърпял демонско нападение, но 
не бил победен. Тръгвайки си, демонът му казал: Смире-
нието ти ме победи!
Дело на смирението, главно дело е да бори страстите и тех-
ния подбудител — дявола. То бързо ще издигне и безсил-
ния смирен човек, за да го свърже по-силно с Църквата, да 
го направи мирен, да го извиси и да го спаси. Там, където 
обитава смирението, според св. Йоан Лествичник — не съ-
ществува лицемерие, обвинение, лукавство, вражда, възра-
зяване, непослушание и неподчинение, а само по въпро-
сите на вярата. Смиреният е кротък, любезен, умиляващ 
се, милосърден, милостив, състрадателен, тих, търпелив, 
незлоблив, радостен, несмутим, бдителен, неуморим, без-
страстен.
(Следва)

Автор: Монах Моисей Светогорец
Източник: www.pravoslaven- sviat.org


