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Защо Господ отказал да удовлетвори молбата на све-
тите апостоли Яков и Иоан и майка им? Те са мо-
лели за нещо добро, именно да 

получат места в Царството на Хри-
ста Спасителя: кажи, тия мои два-
ма сина да седнат при Тебе, един 
отдясно, а друг отляво в Твоето 
Царство (Мат. 20:21). Нима не мо-
жем да се молим за това? Нали така 
е заповядано: Но първом търсете 
Царството на Бога (Мат. 6:33). И 
светата Църква учи всички ни да се 
молим: “Господи, не ни лишавай от 
Твоето небесно царство”. Коя е при-
чината, за да им откаже? Нали после 
те са получили Царството и са про-
славени? Причината е, че те сами са 
си присвоили правото на Царството 
и не само изобщо на Царството, но и 
на нещо определено - най-почетни-
те места в Царството. Ние не можем 
да си присвояваме правото не само 
на определени степени на слава в 
Царството, но и на самото Царство. 
Защото този дар е в ръцете и волята 
на нашия Небесен Отец, и дори при 
строго изпълнение на всички усло-
вия, ние не можем да го знаем пред-
варително. Не зависи от Мене - казва Спасителят, - ся-
дането е на ония, за които е приготвено от Моя Отец 
(Мат. 20:23).
Ето, ние получаваме такъв урок от днешното свето Еван-

гелие: да не си присвояваме Царството и като работим 
всеусърдно за неговото получаване, самото получаване 

да предоставим на Божията воля, да 
го очакваме като милост от нашия 
Небесен Отец, трудейки се в добро-
то без претенции, със съзнанието, че 
сме недостойни, макар да сме извър-
шили всичко заповядано.
Необходимо е да си напомняме за 
всичко това, защото едва потрудили 
се малко за нещо, ние започваме да 
тръбим около себе си, възгордяваме 
се и се поставяме заедно със светите 
и великите, и макар с уста да гово-
рим за себе си смирено, в сърцето 
чувстваме друго, и така се погубваме 
поради неразумие и непредпазли-
вост. За своето спасение ние трябва 
да работим със страх и трепет, а не 
дръзко да предписваме на Бога да 
ни го даде. Да се пазим от такава па-
губна слабост. А колкото до това - на 
какво можем да основаваме такова 
право и такава увереност, ще кажа: 
на смирението, а не на самомнение-
то.
Какво е предразположило Заведее-
вите синове и майка им да се обър-

нат към Господа с такава молба? Първо, защото те са 
били в числото на вярващите, на които били дадени ве-
лики обещания. Второ, че през време на земния живот 
на Спасителя те са му служили с особена ревност, защото 

•  Е В А Н Г Е Л С К О  Ч Е Т И В О  •  

† ПЕТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – 
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. 

(Мк 10:32-45)
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майката Му е служила с имуществото си заедно с други-
те. Трето, че те вече имали от Господа знаци за особено 
благоволение и близост. Подобни неща са уместни и в 
наше време. Но въпреки всичко - това не е повод за пре-
тенции, а само подбуда за смирение и по-голяма ревност 
за спечелване на Царството.
И от нас някои си присвояват Царството поради това, че 
са християни, а на християните е казано: Който вярва 
в Сина, има живот вечен (Иоан. 3:36). Наистина така е. 
Царството Божие принадлежи на християните. То за тях 
е и устроено. Но човек трябва да бъде истински христия-
нин, за да си присвоява това, което е обещано на христи-
яните. Но дали сме истински християни, това не можем 
да определим сами. В бъдеще това ще определи сам Гос-
под, казвайки едному: верни рабе, а другиму: рабе ле-
нив и лукав. Така че името християнин не е основание 
за претенции, а подбуда за смирение, страх и по-голяма 
ревност да бъдем истински християни.
Други си присвояват Царството поради това, че извърш-
ват някакво служение на Господа. Някой попости извест-
но време, походи на църква, помоли се у дома си, даде 
милостиня, направи дарение, или и за друго нещо се 
потруди за Господа - и започва да мисли, че е в числото 
на светиите и да си присвоява светлите небесни обители. 
Всички тези трудове са похвални и необходими в делото 
на спасението. Но Господ не се задоволява само с тях. А 
какво казва? - Сине, дай ми сърцето си. Освен делата на 
благочестие и трудовете на добротворство, нужно е да 
посветим на Господа още и всички чувства на сърцето. 
А посветени ли са тия чувства Нему, това може опреде-
лено да знае само всевиждащото Божие око, а от сами-
те нас това се прикрива от нашето самолюбие. От това, 
че някои се трудят, не следва че те могат дръзновено да 
си присвояват достойнството на близки до Бога, а това 
трябва да ги подбужда към страх или към предпазливата 
мисъл: така ли тичаме, та трудовете ни да не са напраз-
ни? Оттук те ще възхождат към ревността - да внимават 
върху движенията на сърцето и да се грижат да ги попра-
вят и насочват към Господа.
Трети си присвояват Царството поради това, че получа-
ват понякога знаци на особено благоволение или бли-
зост на Бога, като: особено вдълбочаване в молитвата, 
особено просветление на мислите, сърдечна топлота, 
чувство на нравствена сила и външно покровителство на 
Бога в житейските и граждански дела. Всички това става 
и наистина е признак на особено Божие благоволение и 
милост, но не бива да ни предразполага да мислим: ето 
постигнахме вече, а да разпали по-голяма ревност към 
целта, уподобявайки се на Апостола, който и след по-
лучаване на дара е казвал: но се стремя, дано постигна 
(Фил. 3:12), т.е. стремя се все повече и повече, не ще ли 
стигна? Когато бащата милва своето дете по главичката 
или му дава бонбони, защото е започнало да разбира 
буквите и да срича, значи ли, че той го счита за съвърше-
но? И нима детето би направило добре, ако си въобрази, 
че то може вече да се сравни с добрите четци и да изоста-
ви азбуката? Ето, същото е и с нас. Знаците на особено 
Божие благоволение се дават не за да покажат оконча-
телното съвършенство на оногова, който ги получава, а 
за да го подбудят към все по-голямо и по- голямо усър-
дие в започнатото - с увереност, че не напразно тича.
И тъй, няма основания, поради които ние да можем да си 
присвояваме Царството. Как така, ще каже някой? Нали 

това може да разслаби всяко желание. За какво да се тру-
дим? - Ние трябва да се трудим в очакване да получим, 
без да си присвояваме права и претенции. Пътят, по кой-
то тичаме, е верен и води към Небесното царство. Нека 
съсредоточим цялото си усърдие към това - да тичаме по 
тоя път вярно и без отклонения, и непременно ще достиг-
нем до вратата на Царството. Но по-рано да не си го прис-
вояваме. Ето, вижте как са постъпвали в това отношение 
Божиите светители. Един от тях просиял с високи добро-
детели, но когато умирал, плакал. Братята го запитали: 
“Отче, нима и ти се боиш?” Той отговорил: “През целия 
си живот аз желаех да вървя по истинския път, но не зная 
какво ще определи за мене Милостивият Господ”. Друг 
светия бил изкушаван всякак от сатаната към самоприс-
воение на спасението. Когато той умирал, сатаната му ка-
зал: “Ти ме победи (а това е същото - да се спаси и да влезе 
в Царството Божие)”. Светецът отговорил: “Ти си лъжа и 
лъжеш, че съм те победил. Още не е дошло време да се 
каже това”. По пътя за Небесното царство сатаната пак 
казал на светия: “Ти ме победи”. “Махни се, лукав прелъс-
тител, отговорил той, още не е дошло време да говорим 
така”. Когато светецът влизал в самото Царство, сатаната 
отдалеч викал: “Ти ме победи”. Светителят отговорил: 
“Сега вярвам, че си победен, но не аз те победих, а моят 
Господ Иисус Христос те победи в мене, недостойния”.
Ето как трябва да избягваме да си присвояваме Царство-
то, при всичките ни усилия за неговото получаване. Но 
това не значи, че трябва да намалим своето усърдие или 
да проявим съмнение, че ще получим Царството, напро-
тив - извършвайки със страх и трепет своето спасение, все 
повече и повече да разпалваме нашата ревност за негово-
то получаване. Нека се трудим, без да жалим силите си. 
Да не се вглеждаме в това, което сме направили, и да не 
мечтаем какво трябва да получим за стореното, а цялото 
си внимание да насочим към това, какво ни предстои да 
вършим, страхувайки се да не пропуснем нещо от него.
Небива да се отчайваме. Нека си спомним за света Мария 
Египетска. Днешният неделен ден е посветен на нейната 
памет. След обръщането ѝ от греховния живот към Гос-
пода, тя какви ли не трудове е понесла. Но до самата си 
смърт е казвала: “Аз съм непотребна грешница, недостой-
на за никаква милост от Бога”. Така говорела дори и тога-
ва, когато със своята прозорливост е узнала и името на ста-
реца Зосима. Иначе и не може. Който истински се труди, 
той вижда ясно, че Божията помощ му съдейства. Когато 
този урок се повтаря през целия живот, в сърцето се създа-
ва едно убеждение, че всеки съвършен дар е от Господа. А 
оттук какво остава? - Само едно: да се молим: “Боже, бъди 
милостив към нас, грешните. Но без всяка мисъл за отчая-
ние или дори съмнение. Така и Господ, когато предложил 
на Зеведеевите синове условието: “можете ли да пиете ча-
шата” и те обещали: “можем”, т.е. приели условието, не 
им казал: не ще получите, а казал само, че не зависи от 
Него да даде, а комуто Отец благоволи да даде. С други 
думи, пийте чашата, носете всички трудности, свързани с 
вашето следване по Мене, но получаването на Царството 
и степените на слава в това Царство предоставете на воля-
та на Моя Отец Небесен. А това е същото - да се трудим 
в очакване, без присвояване. Ето, така нека тичаме и ние, 
братя, за да постигнем. Амин.

Автор: Св. Теофан Затворник, „Духовно огледало. Слова 
за покаянието и поста през светата четиридесетница”
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•  Л А З А Р О В А  С Ъ Б О ТА  •

СИНАКСАР НА ЛАЗАРОВА СЪБОТА
Стих: Ти плачеш, 
Иисусе, проявявай-
ки човешката при-
рода, а възкреся-
ваш приятеля с бо-
жествената сила.

В този ден праз-
нуваме възкре-
сението на све-

тия и праведен Ла-
зар Четиридневен, 
Христовия приятел. 
Той бил по рожде-
ние евреин, от сек-
тата на фарисеите, 
син на фарисея Си-
мон, родом от село 
Витания. Когато 
Господ наш Иисус 
Христос извършвал 

Своя земен път за спасението на човешкия род, Лазар ста-
нал Негов приятел по следния начин. Понеже често бе-
седвал със Симон, който също очаквал възкресението на 
мъртвите и много пъти ходил в дома им, то Христос много 
обикнал Лазар, заедно с двете му сестри Марта и Мария.
Наближавали спасителните страдания Христови, когато 
вече подобавало всички да се уверят в тайната на Възкре-
сението. Иисус пребивавал отвъд Йордан, възкресявай-
ки от мъртвите преди това дъщерята на Иаир и сина на 
Наинската вдовица. А неговият приятел Лазар заболял 
тежко и умрял. Иисус, макар да не бил там, казал на уче-
ниците Си: „Нашият приятел Лазар заспа”, и след малко 
отново рекъл: „Лазар умря!”. И повикан от сестрите му, 
той оставил Йордан и дошъл във Витания, близо до Йе-
русалим, на около петнайсет стадия. Посрещнали го лаза-
ревите сестри с думите: „Господи, ако ти беше тук, брат 
ни нямаше да умре. Но и сега, ако Ти е угодно можеш да го 
вдигнеш, защото всичко можеш!”. Иисус попитал хората: 
„Къде го положихте?”. Тогава всички отишли на гроба и 
когато отместили камъка, Марта казала: „Господи, мири-
ше вече, защото от четири дни е вече в гроба.”. Като Се 
помолил и просълзил над лежащия в гроба, Иисус викнал 
със силен глас: „Лазаре, излез вън!”. И мъртвият веднага 
излязъл, разповили го и си отишъл у дома.
Това велико чудо възбудило завистта на иудеите и те се 
сговорили против него, но Той отново напуснал предели-

те им. Първосвещениците замислили да убият и Лазар, 
защото мнозина, като го видели, повярвали в Христа. Но 
той, разбирайки за заговора им, избягал на остров Кипър 
и заживял там, а в последствие бил поставен от апостоли-
те за епископ на град Китион. Като поживял свято и бого-
угодно, трийсет години след като оживял, отново умрял 
и бил погребан в Кипър, извършвайки при това много 
чудеса.
Преданието казва, че след възкресението си свети Лазар 
почти не ядял, пазейки строго въздържание, а епископ-
ския омофор му подарила Пречистата Божия Майка, коя-
то го направила собственоръчно. Император Лъв Мъдри, 
след едно божествено видение, пренесъл светите му мощи 
от Кипър в Константинопол, в построения от него храм в 
чест на светеца и с почести ги положил в скъпоценна рака 
в дясно от входа, срещу светия олтар. Пребивавайки там 
светите му мощи източват неизказано благоухание.
Светите и богоносни наши отци и по-скоро светите апос-
толи установили да празнуваме в днешния ден възкресе-
нието на Лазар след четиридесетдневния пост за очиства-
не, преди свещенодействието по време на светите страда-
ния на нашия Господ Иисус Христос. Тъй като те считали 
възкресяването на Лазар за първи и основен повод за злия 
заговор на иудеите против Христа, то затова те поставили 
тук празнуването на това чудо, описано само от еванге-
лист Йоан и пропуснато от другите евангелисти, защото 
когато те пишели своите евангелия Лазар бил още жив 
и можел да бъде видян. А по времето, когато свети Йоан 
пишел своето евангелие било необходимо да се докаже, 
че Христос е Син Божи и Бог, че Той възкръснал и че ще 
има възкресение от мъртвите, за което най-силно доказа-
телство бил Лазар. Казват, че и цялото Евангелие на Йоан 
е написано в доказателство за това, тъй като другите еван-
гелисти съвсем не споменават за безначалното раждане на 
Христа.
Лазар нищо не разказал за намиращите се в ада или защо-
то не е видял какво е там или защото му е било заповядано 
да мълчи за видяното.
Има обичай всеки човек, починал неотдавна, да се нарича 
Лазар и погребалната одежда се нарича „лазарома”, за да 
се напомня за първия Лазар. Защото както той по словото 
на Христа възкръсна и отново оживя, така и другите мър-
тъвци ще възкръснат при последната тръба, за да живеят 
вечно.
Христе Боже, по молитвите на Твоя приятел Лазар по-
милуй ни. Амин!

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДОБРО И ЗЛО
ТУРКМЕНСКА ПРИКАЗКА

На млади съпрузи им се родил син. Бил тихо и мило 
дете. Когато навършил седем години, се случило след-
ното: 

Съвсем наблизо живеел човек, който обичал да се хвали. 
„Няма по-умен от мен на света!“ – често повтарял той. Вед-
нъж като копаел земята, се натъкнал на сандък. Поогле-
дал се, опитал се да го отвори, но неуспешно. „Сигурно 
е златно съкровище“ – зарадвал се самохвалкото. Счупил 

катинара и едва надигнал капака , когато от сандъка из-
скочила змия и се обвила около врата му. Съскайки и по-
казвайки жилото си, тя започнала да расте пред очите му.
– Змия, аз те освободих, направих ти добро - започнал да 
се умилква самохвалкото, - а ти отговоряш на доброто със 
зло, искаш да ме удушиш. 
– Винаги на това са ме учили - отговорила змията с човеш-
ки глас. 
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18 АПРИЛ  
†  5 Неделя на Великия пост – 
Преп. Мария Египетска.  
Преп. Йоан. Св. мчк Виктор.  
Гл. 4 утр. ев. 1 ап. Евр. 9:11-
14 (с. 332), лит. ев. Мк 10:32-45 
(Вас. лит.) (Тип. с. 440-441)

19 АПРИЛ  
Преп. Йоан Ветхопещерник

20 АПРИЛ  
Преп. Теодор Трихина.  
Св. Григорий и св. Анастасий, 
патр. Антиохийски

21 АПРИЛ  
Св. свщмчци Януарий и Теодор в 
Пергия (Прежд. лит.) (Тип. с. 442)

22 АПРИЛ  
Преп. Теодор Сикеот

23 АПРИЛ  
Св. мчца Александра.  
Св. мчк Лазар Български 
(Прежд. лит.) (вечерта - Малко 
повечерие) (Тип. с. 442)

24 АПРИЛ  
❈ Лазарова събота.  
Мчк Сава Стратилат (Злат. 
лит.) (Тип. с. 442)
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Дълго време спорели, кой от тях е 
прав, кой е крив, но не стигнали до ре-
шение. В това време минавал покрай 
тях керван камили. Самохвалкото по-
питал най-старата камила: 
– Кажи, камило, може ли да се отгова-
ря на доброто със зло? 
– Може - изфъфлила камилата – всич-
ки камили, които вървят пред мен, са 
ми синове и внуци. Аз ги отгледах и 
ги възпитах. А сега, когато съм стара и 
едвам си влача краката, те искат да ме изоставят в пусти-
нята. Нима това е добро дело? 
– Чу ли? – злорадо изсъскала змията, увивайки се все 
по-плътно около врата на самохвалкото. 
– Чакай, недей да ме душиш - примолил се той - ще попи-
таме някой друг. 
Продължили нататък. На пътя си видели голяма изсъхна-
ла черница. Самохвалкото се спрял и попитал: 
– Хей, дърво! Ти си живяло дълго време на този свят и си 
видяло много. Кажи, може ли да се отговаря на доброто 
със зло?
– Може - изскърцала черницата. – В продължение на 
много години аз правех гъста сянка за почивка на всичко 
живо, а копринената пеперуда се хранеше със сочните ми 
листа. Стопанинът ми забогатя от пашкулите и коприна-
та. А сега иска да ме отсече за дърва. Нима така трябва да 
се отплати за добро?
– Чуваш ли, – отново изсъскала змията и още по-плътно 
се увила около врата. 
– Чакай, змио, чакай - отново започнал да моли самохвал-
кото. Ще попитаме още някого. 
Продължили да вървят. Срещнали по пътя деца. Като ви-
дели змия на врата на стареца, те забравили за играта и 
се разпръснали, накъдето им видят очите. Останало само 
седемгодишното момче на съседите.
Самохвалкото се приближил до него и го попитал: 
– Кажи, момче, може ли да се отговаря на доброто със зло? 
– Е, чичо, - казало момчето - не ме питай за доброто и зло-
то. По-добре кажи защо имаш змия на врата си? 
– Копах земята - подел самохлвалкото - и намерих сандък. 
Стори ми се, че в него трябва да има златно съкровище. 
Отворих капака, а оттам изскочи змия и се уви около вра-
та ми. Сега не ме пуска и иска да ме задуши за това, че я 
спасих. 
– Ехе! – учудило се момчето - сигурно ме лъжеш. Толкова 
голяма змия не може да се събере в един сандък! 
– Истина е, момче – започнал да настоява самохвалкото, - 

тя беше в този сандък. 
– Ей, змия, – казало момчето - истина 
ли е, че ти, толкова голяма, си била в 
този сандък?
– Да, бях – изсъскала змията. 
– Не мога да повярвам – упорствало 
детето. 
– Щом не вярваш, гледай – изсъскала 
змията и отвивайки се от врата на ста-
реца и изпускайки въздух, легнала в 
сандъка, като оставила главата си от-

вън. 
– Ето, но главата не влиза! – усмихнало се момчето. 
– Влиза и още как! – изсъскала змията, скривайки главата. 
В същия миг момчето затворило капака, заключило кати-
нара и попитало зарадвания самохвалко: 
– Чичо, ти ли скри този сандък там, където го намери? 
– Не. 
– Ако не си го оставял ти, трябва да помниш пословица-
та: „Не взимай това, което не си оставял!“. Сега трябва да 
занесеш сандъка там, откъдето си го взел. Самохвалкото 
се учудил на разсъдливостта на момчето и от цялата си 
душа му благодарил за спасението си. Сандъка закопал 
на същото място и повече никога в живота си не се хвалел. 

Източник: Детско списание „Камбанка”, бр. 2, 
2020 г., изд. храм “Свети Атанасий”, Варна


