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НА ПРЕП. МАРИЯ ЕГИПЕТСКА

В онова време Иисус, като повика дванайсетте, по-
чна да им говори, какво ще стане с Него: ето, въз-
лизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде 

предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го 
осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще 
се поругаят над Него, и ще Го бичуват, и ще Го оплюят, 
и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне. Тогава 
се приближиха до Него Зеведеевите синове, Иаков и 
Иоан, и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш, каквото 
поискаме. Той ги попита: какво искате да ви сторя? 
Те Му рекоха: дай ни да седнем при Тебе, един от-
дясно, а друг отляво, в славата Ти. Но Иисус им рече: 
не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, 
която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което 
Аз се кръщавам? Те отговориха: можем. А Иисус им 

каза: чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, 
с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам 
да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; 
сядането е на ония, за които е приготвено. И десетте, 
като чуха, почнаха да негодуват за Иакова и Иоана. 
А Иисус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които 
се смятат за князе на народите, господаруват над 
тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между 
вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде 
големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас 
да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син 
Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи 
и даде душата Си откуп за мнозина. 

(лит. ев. Мк 10:32–45)

На този ден си спомняме за св. Мария Египетска. Тя била 
всеизвестна грешница, предмет на изкушение и събла-
зън за всички, които я познавали. Не знаем как е станала 

грешница. Никога няма да разберем дали злото е било присъ-
що за нея поначало; дали е била съблазнена или насилена, за 
да стане блудница.
Но едно знаем със сигурност: някак си веднъж тя отишла в 
храма на Божията Майка, която 
е образ на съвършената цялост и 
целомъдрие. И неочаквано почув-
ствала, че не може да влезе в него. 
Едва ли има смисъл да си предста-
вяме, че някаква свръхестествена 
сила не ѝ давала да прекрачи пра-
га; тази сила най-вероятно била 
в нея самата. Тя почувствала, че 
тази област е прекалено свята, за 
да влезе в нея, да стои вътре в хра-
ма.
И това се оказало достатъчно, за 
да осъзнае, че цялото ѝ минало е 
потънало в тъмнина и че има само 
един път да излезе от него: да от-
хвърли от себе си всяко зло и да 
започне нов живот. Тя не отишла 
на изповед да търси съвет; отишла 
от града направо в пустинята —  
горещата пустиня, в която нямало 
нищо, освен пясък, глад и отчаяна 
самота.
Тя може да ни научи на нещо много важно. Св. Серафим Са-
ровски не веднъж е казвал на тези, които идвали при него, че 

цялата разлика между грешника, който загива и грешника, 
който намира своя път към спасение, е в едно: в решимостта. 
Божията благодат винаги е до нас, но ние не винаги се отзо-
ваваме, както се отзовала св. Мария, когато внезапно осъз-
нала себе си и заедно с това —  светостта, красотата, целостта 
и целомъдрието на Божията майка. Тогава тя се почувствала 
готова наистина на всичко, за да промени живота си.

И така година след година, в пост 
и молитва сред изгарящата жажда 
и отчаяната самота в пустинята, тя 
се сражавала със злото, което било 
натрупано в душата ѝ. Защото не е 
достатъчно то само да бъде осъз-
нато, не е достатъчно дори да бъде 
отхвърлено със силата на волята: 
то все пак остава в нашите споме-
ни, в нашите желания, в нашата 
лабилност, в цялата тази развала, 
която носи със себе си злото.
Наложило ѝ се да се бори цял жи-
вот, но в края на краищата победи-
ла. Тя действително се „подвиза-
вала с добрия подвиг“, очистила 
се от сквернотата и могла да влезе 
в божията област: не в храма, не 
„някъде“, а във вечността.
Св. Мария Египетска може да ни 
научи и още нещо, което все ня-
кога трябва да осъзнаем: тази 
царствена област —  Църквата, а 

и самия свят, сътворен от Бога, са останали чисти от злото, 
макар че светът се е покорил на злото и му сътрудничи пора-
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ПРИМИРИТЕЛЯТ

Благочестив пустинник пристигнал в един от скитове-
те за кратко време, но като не намерил подходяща ки-
лия, не знаел къде да остане. Друг старец, който имал 

празна стая, му я предложил. Първите дни двамата монаси 
се отнасяли помежду си като братя в Христа, но скоро лю-
бовта им се нарушила.
Като разбрали колко поучителни са беседите на новодо-
шлия, мнозина започнали да го посещават, като му но-
сели кой каквото има. Старецът, който му дал убежище, 
завидял на славата на монаха и си казал: „Аз живея тук 
отдавна, моля се и постя и никой не ме е навестил, а 
този пришелец е тук от няколко дни и всички идват 
при него за благословение“. След това започнал да роптае 
и да злослови монаха. Накрая се стигнало до това, че, къ-
сайки се от яд, изпратил своя ученик да каже на госта да се 

маха от килията. Добродетелният ученик дошъл при госта, 
но вместо да му съобщи волята на своя наставник, покло-
нил се и му казал: „Моят отец ми заповяда да те попи-
там здрав ли си?“. „Кажи на твоя отец —  отговорил 
гостът —  да се помоли за мене на Господа Бога, аз съм 
малко болен“. Юношата се върнал при своя наставник, но 
му съобщил друго —  в смисъл, че старецът си намерил дру-
га килия и скоро ще излезе.
Минали няколко дни и старецът отново изпратил своя уче-
ник да каже на пришелеца, че ако не излезе от килията, той 
сам ще отиде и с тояга ще го изгони оттам… Как постъпил 
отново ученикът? „Моят отец, като разбра, че си бо-
лен, ме изпрати да те посетя“ —  казал той на пришеле-
ца. „Кажи на твоя отец, отговорил гостът, че заради 
неговите молитви аз съм вече здрав“. Послушникът се 

ди нас. Ако някога осъзнаем това и почувстваме, че за нас 
няма място там, ако се покаем, ако се отвърнем в ужас от 
себе си с непреклонна решителност, ние бихме могли да 
последваме нейния пример.
Примерът на нейния образ ни се предлага като завършващ 
момент на постното време, тази пролет на живота. Пре-
дишната неделя чухме призива на св. Йоан Лествичник, 

съставил цяла стълбица на съвършенството, с чиято по-
мощ можем да преодолеем злото и да дойдем до истина-
та. А днес виждаме примера на една жена, която от самите 
дълбини на злото се вдигна на висотата на светостта.

Автор: митрополит Антоний Сурожски
Превод: Илиана Александрова
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ЖИТИЕ НА СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК НИКИТА СЕРСКИ
4 АПРИЛ

Св. Никита бил македонски българин от Албания. 
Отначало той се подвизавал на Атон, в руския мана-
стир „Св. Пантелеймон“, гдето като йеромонах бил 

ефимерий —  чреден свещеник. Оттук той преминал на без-
мълвие в скита „Св. Анна“, гдето в уединение до такава 
степен се разпалило сърцето му от любов към Христа, че 
той напуснал Атон и дошъл в град Серес с намерението 
мъченически да умре за християнската вяра. Той се уста-
новил в метоха на известния Серски манастир „Св. Йоан 
Предтеча“, гдето продължавал усилено с пост и молитва 
подготовката си към предстоящия подвиг.
На Велика сряда отишъл в джамията „Св. София“ (Ахмат 
паша), гдето живеел мохамеданският учител с учениците 
си. Никита срещнал един куц ученик и го посъветвал да 
приеме християнско кръщение, ако иска да се оправи от 
куцането. Той отишъл и предал това на своя учител, а учи-
телят повикал при себе си преподобния и се започнал раз-
говор. Св. Никита дръзновено изповядал Христа като из-
вор на изцеление, телесно здраве и вечно спасение. Меж-
дувременно учителят тайно изпратил свой човек до упра-
вителя на града със съобщение да дойдат и да задържат 
под стража изповедника. И действително, той бил хвърлен 
в тъмница.
На следния ден, Велики четвъртък, градският бей уредил 
диспут-спор между преподобни Никита и най-силния те-
хен законоучител в присъствието на всички местни знатни 
и образовани ревнители на мохамеданството. Спорът про-
дължил доста за посрамяване на мохамеданите, за които 
изходът от подобни затруднения всякога бил да бъде за-
питан подсъдимия за Мохамеда. Св. Никита откровено ка-

зал: „Аз считам Мохамеда за измамник и за чувствен 
дявол“!
След това за съдиите било лесно да формулират обвине-
нието си: похулил Мохамеда и проповядвал християнство 
на мохамеданите! Изповедникът пак бил хвърлен в затво-
ра, гдето го подложили на страшни мъчения: тъмничният 
стражар дълго държал горяща свещ под ноздрите му, на 
главата му надявали нажежен железен венец, забивали 
игли под ноктите на пръстите му, окачвали го за нозете 
с главата надолу и горили тялото му. Вечерта на Великата 
събота —  4 април 1808 г. —  той бил осъден на смърт и съ-
щия ден го обесили. Мъченикът поискал прошка от всич-
ки и всички простил.
Тялото му било оставено три дни да виси на бесилката, 
но то никак не се изменило и през всичкото време било 
обърнато с лице към изток. На третия ден на Великден 
протекла кръв от големия пръст на дясната нога и текла 
цял ден. Християните я събирали заедно с земната пръст 
за благословение. Същия ден вечерта беят разрешил на 
християните да снемат тялото и те го погребали зад църк-
вата „Св. Николай“. Мнозина виждали светлина над бе-
силката, преди да бъде снет свещеномъченикът. Един 
търговец не искал да го почита като мъченик, понеже той 
сам си навлякъл мъчение. Но насъне чул глас от иконата 
на Спасителя: „Вярвай без да се съмняваш, че Никита 
е истински Мой мъченик“! Има съставена служба, по 
която се празнува годишната му памет в руския манастир 
„Св. Пантелеймон“ и в скита „Св. Ана“ на Атонската 
Света Гора.

© Жития на светиите,  
Синодално издателство, 1991 година.
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ЗА МНОГОСЛОВИЕТО И МЪЛЧАНИЕТО

върнал при своя наставник и му казал, че гостът моли раз-
решение да остане още само една седмица.
Преминала и тази седмица… Старецът излязъл от търпе-
ние и като взел патерицата, тръгнал да изгони пришелеца. 
Но юношата, като го изпреварил, прибягал до монаха и му 
казал, че учителят му идва да го покани на вечеря… Като 
чул това пришелецът, излязъл да посрещне стареца и като 
му се поклонил, казал: „Аз идвам при тебе, любезни бра-
те в Христа, не си прави труда да идваш при мен!“. 
Изумен от неговата кротост, старецът хвърлил на земята 
патерицата си и се забързал да го разцелува, след което го 
въвел в своята килия и го нагостил с каквото дал Бог.
Като изпратил госта, старецът попитал юношата дали е 
казвал на пришелеца това, което му е било заповядано. 

„Не“ —  отговорил послушникът. Старецът се зарадвал ду-
шевно, като разбрал, че неговата завист била посята от 
дявола. Той паднал в краката на своя ученик и му казал: 
„Отсега ти си мой отец, а аз ще ти бъда ученик, за-
щото само чрез твоята постъпка бяха спасени души-
те на двама ни“.
Ето поучителен пример за тези, които обичат да разнасят 
новини от къща в къща. Християни, ако видите двама, 
които се карат помежду си, използвайте всички начини 
да ги помирите! Така ще избавите от гибел заблудените, 
а за себе си ще придобиете още една от най-важните до-
бродетели.

Из: „Училище за благочестие“
протойерей Григорий И. Мансетов

Вече казахме колко бедствено и вредно е да съдим ближ-
ните, по-точно казано сами да падаме под осъждане и 
да страдаме от собствения си език, нещо което се случ-

ва и с видимо духовни люде. Сега редът изисква да посочим 
причината на този порок и вратата, през която той влиза 
в нас или по-точно казано, през 
която излиза от нас.
Многословието е седалище, на 
което тщеславието много обича 
да сяда и тържествено да демон-
стрира себе си. Многословието 
е признак за неразумност, вра-
та на злословието, водител към 
смехотворство, слуга на лъжата, 
изтребване на сърдечното уми-
ление, призоваване на унинието, 
предтеча на съня, разпиляване на 
вниманието, изтребване на сър-
дечното съхранение, охлаждане 
на светата топлина, помрачаване 
на молитвата.
Благоразумното мълчание е май-
ка на молитвата, зов от мисления 
плен, хранилище на божестве-
ния огън, страж на помислите, 
съгледвач на враговете, учили-
ще на плача, приятел на сълзите, 
носител на паметта за смъртта, 
живописец на вечното мъчение, 
изследвач на бъдещия съд, по-
мощник на спасителната печал, 
враг на дързостта, съпруг на без-
мълвието, противник на любоучителството, причащение на 
разума, творец на виденията, незабележимо преуспяване, 
тайно въздигане.
Позналият своите прегрешения има власт и над своя език, а 
многословният още не е познал себе си както трябва.
Обичащият мълчанието се приближава към Бога и тайно 
беседва с Него и се просвещава от Него.
Мълчанието на Иисус Христос посрамило Пилат; и безмъл-
вието на устата на благочестивия мъж обезсилва тщеславието.
Апостол Петър изрекъл слово и след това плакал горко, заб-
равил думите на Псалмопевеца: „Рекох си: ще пазя пъти-
щата си, за да не сгреша с езика си“ (Пс. 38:2). А също и 

словото на друг мъдър мъж: „Да се препънеш о земята е 
по-добре, нежели с език“ (Иис. Сир. 20:18).
Но не желая да пиша много за това, макар коварството на 
страстите да ме подтиква. Впрочем ще кажа какво узнах 
някога от един човек, който беседваше с мен за мълчание-

то на устата. „Многословието, 
каза той, се ражда непременно 
вследствие някоя от тези при-
чини: или от лош и невъздър-
жан живот и навици (защото 
езикът, бидейки природен член 
на това тяло, на каквото 
бъде научен, това и после ще 
иска по навик); или пък се раж-
да, както най-често се случ-
ва при подвизаващите се, от 
тщеславието, а понякога и от 
многояденето. Затова често 
става така, че мнозина с из-
вестно насилие и изтощаване 
укротяват стомаха като за-
едно с това обуздават и езика 
и многословието“.
Който се грижи за изхода от този 
живот, той е пресякъл многосло-
вието; и който е придобил плач 
на душата, той се отвръща от 
многословието като от огън.
Възлюбилият безмълвието е за-
творил своите уста; а който обича 
да напуска килията си, той бива 
изгонван от нея чрез страстта на 

многословието.
Позналият благоуханието на огъня, слизащ свише, избяг-
ва многолюдните събрания, както пчелата —  дима. Защото 
както димът изгонва пчелата, така и за такъв е нетърпимо 
многолюдието.
Малцина могат да удържат водите без бент; още по-малко са 
онези, които могат да удържат невъздържаните уста.
Удържалият победа на това стъпало с един удар е отсякъл 
множество злини.

Автор: Преп. Иоан Лествичник
Преп. Иоан Лествичник, Лествица, Слово 11
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Имало едно време един ленив човек, който никак не искал да 
захваща работа. По цял ден се излежавал под ябълковите 
дървета и чакал да мине някой, за да има с кого да поговори. 

Докато имал още от бащиното си наследство, той се издържал с 
парите от него, а когато похарчил и последното петаче, започнал 
да взима назаем от познати. Но понеже не връщал нищо на ни-
кого, хората скоро престанали да му помагат.
Тежък станал животът. Никой не му давал нито стотинка. Да ра-
боти го мързяло, но и да не работи не можело, нали трябва да се 
яде. И така, отишъл той веднъж при един свой стар познат да 
опита да му иска в заем.
— Ех, брате, не подобава да живееш така като просяк —  отгово-
рил приятелят му. Трудът е нещо дивно, а мързелът —  противно.
— Ох, друже —  въздъхнал ленивецът, —  Господ ме е направил та-
къв ленив, никаква работа не ми е по сърце. Дай ми съвет —  как 
да стане така, че хем да не работя, хем да получавам пари?
Огорчил се онзи, че приятелят му така говори за Господа, и ре-
шил да го вразуми.
— Не ми се вярва на мене, че Господ им е виновен на безделни-
ците. Но знаеш ли, защо не вземеш да идеш на Света Гора, Атон? 
Там живеят монаси —  те не работят, само си седят по килиите и 
чакат пожертвования.
Зарадвал се ленивецът, поблагодарил на своя приятел и се от-
правил към Света Гора монах да става. Когато стигнал до един от 
Атонските манастири, било Сирни заговезни. Славно го нагос-
тили братята и той останал при тях до неделя —  красота, покой, 
никой за нищо не го закачал. Лежал си ленивецът под ябълкови-
те дървета и ходел само на трапеза с братята. „Каквото търсех, 
това и намерих“, мислел си. Той бил гостенин, затова го хране-
ли и се отнасяли ласкаво към него.
Но започнал Великият пост. Отишли монасите в църквата, за-
почнали да правят земни поклони, да се молят и да плачат. Един 
се затворил в килията си за целия пост, за да се моли за прощава-
не на греховете, друг пък дал обет за мълчание, за да не осквер-
нява устата си с празни думи.
В Чисти понеделник нямало нито обяд, нито вечеря, а във втор-
ник вечерта му дали коричка хляб. „Ох, ужас, тук ще умра от 
глад! —  мислел си човекът. —  Я по-добре да ида в друг мана-
стир“.
В другия манастир обаче било съвсем същото, само дето тамош-
ните монаси носели вериги и власеници. Дали вериги и на лени-
веца —  вдигнал ги, после ги пуснал и изохкал тежко! И с храната 
било същото.
Отишъл в трети манастир, в четвърти… Навсякъде едно и също. 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛЕНИВЕЦ НА СВЕТА ГОРА
БЪЛГАРСКА ПРИКАЗКА

Приискало му се да се върне у дома, но така бил изнемощял от 
глад, че се побоял да тръгне на такъв дълъг път.
В крайна сметка взели ленивеца на служба в един манастир. Той 
започнал да мете двора, понеже и без това не умеел нищо друго. 
Поработил там, после поработил и на друго място —  привикнал 
към манастирския живот. Веднъж, докато наливал вода от река-
та, видял в нея отражението си и се изумил —  имал дълга брада, 
бил слаб и бледен, целият в черно, с броеница в ръка —  досущ 
като монах! Отначало му станало жал за себе си, но после проу-
мял, че така дори е по-добре. Някогашният ленивец скоро съв-
сем престанал да отбягва работата.
И когато след много, много години при него дошли поклонници 
за духовен съвет, той им казал:
— Приятели мои, който не работи, няма да яде. Молете Бога да 
не допусне да станете лениви и да забравите към какво сте приз-
вани. А всички ние сме призвани към това да се уподобим на 
Христа.
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