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Евангелие от  Лука (19:1-10) 
 

След това 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 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. 

 
 
Из Първо посланието на свети Апостол Павел до Тимотея 
(4:9–15) 

 
 

Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане. Затова се и 

трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, Който е 

Спасител на всички човеци, а най-вече на верните. Поръчвай това и 

поучавай.Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за 

верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Докле дойда, 

занимавай се с четене, наставление и поучаване. Не занемаряй 

дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане 

върху ти ръцете на свещенството. За това се грижи, в това пребъдвай, 

та успехът ти да бъде явен във всичко. 
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ГРЕХОВНО ПАДЕНИЕ И ДУХОВЕН ВЪЗХОД 

 

Ставроф. ик. Димитър ЙОРДАНОВ 

 

Йерихон, палмовият град, отново бе развълнуван. Вестта 

за  изцеряването на слепия просяк Вартимей разтърси целия град. 

Христос Пророкът, Праведникът, Благодетелят - приятел на 

отрудените и презрените - на път за Йерусалим щеше да мине през 

техния богат с цветя и плодове град - резиденция на властници и 

царедворци. 

Пъстра върволица, море от народ задръсти улиците. Сърцата се 

вълнуват. Всички искат да видят Иисус. Сред навалицата задъхан 

един дребен на ръст човек прави неимоверни усилия да се промъкне 

напред, за да види и той Иисус. Това е известният на всички и 

мразен от всички грабител и 

лихвар, началникът на митарите 

Закхей. Той бе слушал за Христос, 

за Неговото възвишено учение, за 

любовта Му към грешниците и 

митарите, за Неговите чудни дела. 

Не празно любопитство, а съдбовна 

тревога на сърцето го бе довела 

сред тълпата народ. С измама и 

грабеж той бе натрупал голямо 

богатство. В него бяха изчезнали 

завинаги основните тонове за 

честит човешки живот: правда, мир 

и радост. Правдата бе потъпкана с 

безправие и жестокост. Закхей 

нямаше мир. Сълзите на 

несправедливо ограбените от него  
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бедни люде, воплите на вдовици и сираци тревожеха съвестта му. 

Той нямаше радост. Това противоречие между богатството и 

външния блясък, от една страна, и вътрешната духовна нищета - от 

друга, създаде тази съдбовна тревога в сърцето на митаря. С такава 

душевна нагласа и вълнение Закхей желае да види Иисус. Сред буйно 

придошлия човешки поток той съобразително взема едно странно 

решение. Изтичва напред, покачва се на една смоковница край пътя, 

за да види от там Иисус. Закхей, бирникът-сребролюбец, е оставил 

грижата за своето богатство и земната суета. Той не се смущава от 

враждебните  

погледи и от презрителната човешка оценка. От смоковницата - 

дървото символ на разкаяние, той копнее да види Иисус. 

От височината на дървото, след вглъбен размисъл Закхей вижда в 

Христос въплътената Божия любов и святост. Но и Христос, 

величествен и кротък, вижда Закхей. „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). Иисус видя 

искреното разкаяние и решителния преврат в душата на Закхей. 

Благословена спасителна среща! Христос отново върна мира и 

радостта в сърцето на Закхей. По думите на св. евангелист „той бързо 

слезе и Го прие с радост" (Лука. 19:6). 

Гост в сърцето, Христос стана скъп гост и в дома на Закхей. Св. 

евангелист Лука не ни съобщава нищо за това, как е минало 

гостуването на Христос в дома на Закхей. То не е и потребно. 

Дълбоко развълнуван от високата чест, благодарен за великата Божия 

милост, Закхей тържествено обявява своето свято решение. „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" (Лука. 19:8). Каква достойна, 

смела заява! 

Неговото натрупано с грабеж и измама богатство трябва да отиде 

там, където има човешка несрета, сух залък, разплакани очи! Той 

иска да излее обич, защото Христовата любов изпълва сърцето му. 

Закхей е нов, преобразен, слънчев човек! Той и домът му са „чеда на 

Авраама" (Лука. 19:9), чеда Божии. Облъхан от възраждащата сила на 

Божията любов, неговият дом става светъл дом на радост и мир. И 

ние слушаме сладкия ободрителен глас на Спасителя: „Днес стана 

спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже син 

Човечески дойде да подири и спаси погиналото" (Лука 19:9-10).  
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„Днес" - това е най-великото благодатно време за всеки човешки 

живот и за всяка земна човешка съдба. 

Вечната божествена мисия на Христос в света бе „да призове 

грешниците към покаяние" (Мат. 9:13), „да подири и спаси 

погиналото" (Лука. 19:10). Христос отхвърли формалните ревнители 

на закона - книжниците и фарисеите, отрече тяхната външна 

законническа праведност и прие презрените грешници от низините 

на живота. От митарите и бедните рибари Христос направи 

вдъхновени апостоли; от разбойниците и блудниците - светци! 

Великият тайновидец и апостол на любовта св. Йоан Богослов в 

своята книга Откровение е записал думите на Агнеца - Господ 

Иисус Христос: „Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе 

гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и 

той с Мене" (Откр. 3:20). 

През низа на изминалите 20 века и днес Христос чука на дверите на 

човешките сърца. Той желае да посети нашите домове. Подобно на 

евангелския Закхей да Го приемем като най-скъп Гост, за да стане 

Неговото божествено посещение наша радост и наше спасение. 

Амин. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


