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† ДЕВЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

В онова време Иисус накара учениците Си да влязат 
в кораба и да минат преди Него насреща, докле 
Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той 

се качи на планината, за да се помоли насаме; и ве-
черта остана там самичък. А корабът беше вече сред 
морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше 
противен. И на четвърта стража през нощта отиде Ии-
сус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като 
Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: 
това е привидение; и от страх извикаха. Но Иисус вед-
нага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз съм, не бойте 

се! Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позво-
ли ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: дойди. 
И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за 
да иде при Иисуса; но, като видя силния вятър, уплаши 
се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме! 
Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: мало-
верецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вя-
търът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха 
се, поклониха Му се и казаха: наистина си Божий Син! И 
като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска. 

(Мт 14:22-34)

(22-33) И веднага Иисус накара ученици-
те Си да влязат в кораба и да минат преди 
Него насреща, докле Той разпусне народа.

Думата накара показва как неразлъчни били с Госпо-
да учениците Му, те искали винаги да бъдат с Него. 
А  разпускането  на  народа  означава,  че  Господ  не 

искал никой да Го съпровожда, за да не се покаже често-
любив.
И като разпусна наро-
да, Той се качи на пла-
нината, за да се помо-
ли насаме; и вечерта 
остана там самичък. А 
корабът беше вече сред 
морето, и вълните го 
блъскаха, защото вятъ-
рът беше противен.
Като  се  качва  на  пла-
нината,  ни  показва,  че 
трябва да  се молим, без 
да  се  разсейваме.  Защо-
то  всичко  прави  за  нас, 
Сам  няма  нужда  от  мо-
литва. Моли се до късно, 
за да ни научи да не ос-
тавяме бързо молитвата, 
но да я възнасяме особе-
но нощем, когато има най-голяма тишина. Допуска уче-
ниците да бедстват в морето, за да се научат мъжестве-
но да понасят изкушенията и да познаят Неговата сила. 
Това,  че  корабът  бил  сред  морето,  показва  най-голяма 
опасност.
И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при 
тях, като ходеше по морето. А учениците, като Го ви-
дяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: това е 
привидение; и от страх извикаха. Но Иисус веднага заго-

вори с тях и рече: дерзайте! Aз съм, не бойте сe!
He се явил веднага при тях, за да укроти бурята, но око-
ло четвъртата стража, защото така ги учел – да не искат 
бързо отстраняване на бедите, а да ги претърпяват мъ-
жествено с благодарение, и чак после, когато вече много 
пострадат,  да  просят  избавление  от  напастите.  Нощта 
се разделяла на четири части и  всяка  стража  се  сменя-

ла през три часа. И така. 
Господ  отишъл при  тях 
след  деветия  час  на  но-
щта и ходел по повърх-
ността  на  водата  като 
Бог.  А  учениците,  като 
видели  нещо  толкова 
необикновено  и  дивно, 
Го  сметнали  за  приви-
дение, защото не Го по-
знали  по  външен  вид 
и  заради  тъмнината,  и 
от  страх.  Тогава  Господ 
преди всичко ги ободря-
ва и казва: Аз съм, Който 
всичко мога, дерзайте!
Петър отговори и Му 
рече; Господи, ако си Ти, 
позволи ми да дойда при 
Тебе по водата.

Поради пламенната си любов към Христа, Петър желае 
веднага и преди всички да се приближи към Него. При 
това той вярвал, че Иисус може не само да ходи по вода-
та, но и на него да даде тази възможност и не казал: запо-
вядай ми да ходя, но да дойда при Тебе. Първото би озна-
чавало тщеславие, а второто е знак на любов към Христа.
А Той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръг-
на по водата, за да иде при Иисуса; но, като видя силния 
вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: Господи, 
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избави ме!
За да покаже силата Си, Господ постлал пред Петър мо-
рето. Но виж: преодолявайки по-голямата опасност – мо-
рето,  той  се  уплашил  от  по-малката  –  вятъра.  Толкова 
слаба е човешката природа! А щом се уплашил, веднага 
започнал да потъва. Значи Петър започнал да потъва, ко-
гато вярата му отслабнала. Това го научило да не бъде 
високомъдър и послужило за успокоение на останалите 
ученици,  които,  вероятно,  му  завидели.  Освен  това  то 
показало  колко  по-високо  от  тях  е  Христос,  Който  тъй 
дълго ходел по водата, докато Петър едва не потънал.
Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: малове-
рецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът 
утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, по-
клониха Му се и казаха: наистина си Божий Син!
Показвайки, че не вятърът, а малодушието, било причи-
на за потъването на Петър, Христос укротил не вятъра, а 
малодушието му. Затова, когато хванал Петър и го поста-
вил на водата, позволил на вятъра още да духа. Впрочем 
Петър не се усъмнил напълно, а малко, частично. Колко-
то се уплашил, толкова и не повярвал, а с вика: Господи, 
избави ме, лекувал своето неверие. Затова не се нарича 
неверен, а маловерен. Тогава и онези, които били на ко-
раба, се освободили от страха, защото вятърът утихнал. 
Познали от това Иисуса, те изповядват Неговото Божест-

во. Защото да се хода по морето е свойствено не на човек, 
а на Бог, както казва и Давид: Твоят път в морето, Тво-
ите пътеки в големите води (Пс. 76:20).
По духовно разяснение, корабът означава земята, вълне-
нието – животът на този век, смущаван от злите духове, 
нощта  –  неведението.  Христос  се  появил  при  четвърта-
та стража, тоест при края на вековете. Първата стража е 
заветът  с Авраам,  втората  –  законът на Мойсей,  третата 
– пророците, а четвъртата – пришествието на Господа в 
плът. Той Сам спасил връхлетените от буря в нощта на 
неведението, когато дошъл и пребивавал с нас,  за да Го 
познаем и  да му  се  покланяме  като  на  Бог.  Забележи и 
това, че случилото се с Петър в морето предзнаменувало 
неговото отричане от Христа, и обръщането и покаянието 
му след това. Както тогава той казвал с дръзновение: няма 
да се отрека от Тебе (Мат. 26:35),  така и тук казва: поз-
воли ми да дойда при Тебе. И както там Господ допуснал 
той да се отрече, така и тук допуска да потъва. Но както 
тук прострял към него ръка и не му позволил да потъне, 
така и там чрез покаянието го извлякъл от дълбините на 
отречението.
И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска.

Автор: Блаж. Теофилакт Български, архиеп. Охридски, 
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Св.  Козма  Етолийски  е  малко  извес-
тен  у  нас  гръцки  светец  –  равноа-
постол  и  новомъченик,  обесен  от 

турците на 24 август 1779 г. в Албания. 
Житието му е написано скоро след мъ-
ченическата му кончина от св. Никодим 
Светогорец. Бързото съставяне на жити-
ето и името на автора му – св. Никодим, 
са ясен знак, колко важно е било за гръц-
ките православни християни от времето 
на турското робство паметта за св. Козма 
да бъде запазена жива. С право може да 
се каже, че за поробените гърци св. Ко-
зма има онази роля, която за българите 
от същото време има преп. Паисий Хи-
лендарски, дал начало на национално-
то ни Възраждане.
Този  „нов  апостол“,  както  нарекли  св. 
Козма неговите съвременници, се родил в гръцката област 
Етолия, в малкото селце Мега Дендро през 1714 г. „Син на 
благочестиви родители, от които биде отгледан и получи 
образование  посредством  „учение  и  наставление  Госпо-
дне“ (Еф. 6:4), пише за произхода му св. Никодим. Когато 
навършил двадесет години, „начева да учи при йеродякон 
Ананий от Дервисано“. В същото време става известно учи-
лището при Ватопедския манастир на Св. Гора и св. Козма 
постъпва в него. С особена прилежност, редом с другите 
науки, които изучава, бъдещият „проповедник на св. Еван-
гелие“ набляга в усвояването на науката „Логика“, препо-
давана от настоятеля на училището Никола Дзурдзулиу.
Старателен  в  науките,  св.  Козма  „още  мирянин  с  името 
Коста“ впечатлявал монаси, учители и съученици с голя-

мото  си  „усърдие  да  придобие  съвър-
шенство в пост и молитва“.
След  западане  на  ватопедското  учили-
ще,  поради  напускане  на  главните  му 
учители, св. Козма остава на Св. Гора и 
„се приютява в свещения манастир „Фи-
лотей“,  където  приема  монашество“. 
Той  „навлиза  с  голямо  прилежание  в 
трудния  монашески  живот.  По-късно, 
понеже манастирът  се  нуждаел  от  све-
щеник, с решително настояване и умо-
ляване на отците бива ръкоположен за 
йеромонах“.
Но  не  подвигът  на  светогорското  под-
вижничество е духовният жребий за св. 
Козма.  Избран  съсъд,  още  от  малък  в 
сърцето му  се ражда „желание да под-
помага със знания своите братя христи-

яни“. По-късно  това желание  преминава  в  „безпределно 
копнение и ревност“ по евангелска просвета, породени от 
окаяното духовно състояние, в което се намирали гърците. 
За това състояние св. Козма силно скърбял. В житието му 
св. Никодим разказва за епархии, „подивели и където има-
ло възможност да изчезне благочестието и християнският 
живот“, където „християните били станали по-лоши дори 
от нечестивите езичници“. За да поправи това,  св. Козма 
се решава да поеме кръста на „великото и трудно дело на 
апостолската проповед“.
Но смирен и добродетелен, той не се осмелява да предпри-
еме нищо, преди да разбере каква е Божията воля. Св. Ко-
зма се обръща за помощ към Свещ. Писание и когато след 
сърдечна молитва го отваря – „о, чудо... прочита думите на 
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Ако  сърцата ни  са  с  Господ,  тогава и нашите  езици, 
ръце, крака – цялото ни тяло – не може да бъде против 
Бога. Вашето сърце! Вашето сърце! Пригответе сърцето 
си за Господа.

Св. Николай Велимирович

***
Търсете Бог всеки ден, но търсете Го в сърцето си, а не 
извън него.

Св. Нектарий Егински
***

Ето ви белег: ако сте притеснени за нещо, това означава, 
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св. ап. Павел: „Никой да не търси своята полза, а всякой – 
ползата на другиго“ (1 Кор. 10:24). Сам той споделя: „Наме-
рих това слово, в което Христос казва, че нито един христи-
янин, мъж или жена, не бива да се грижи само за себе си как 
да се спаси, но да се грижи и за братята си да не изпаднат 
в грях.“ И ако тези думи се отнасят за всеки християнин, 
то колко повече са казани за свещеника, чиято единствена 
грижа по думите на св. Козма трябва да бъде повереното 
му паство, за което да е готов „да се принесе в жертва“.
След „това известие от Словото Божие“ св. Козма търси и 
благословията на манастирските отци. Когато я получава, 
той  заминава  за Константинопол,  за  да  бъде  благослове-
но делото му от Константинополския патриарх Серафим 
(1757-1761). От него св. Козма получава и „писмено позво-
ление“,  а по-късно „разрешение и благословение“ от па-
триарх Софроний II (1774 – 1880). Освен това в Константи-
нопол той намира в лицето на „тамошните благочестиви 
архиереи и учители единомишленици, които го подтикват 
към това свещено дело“.
В  столицата  на  Османската  империя  св.  Козма  се  среща 
още и с брат си, учителя Хрисант, за да го научи последни-
ят „на някои необходими знания от ораторското изкуство, 
за да овладее правилата за водене на беседи“.
Едва сега, укрепен с Божията благословия и с тази на свето-
горските отци и на двама патриарси, и сам положил труд 
в подготовката си за проповед, св. Козма „благословено за-
почва да проповядва Евангелието на Небесното царство“.
Св. Козма проповядва на „достъпен език, като този на ри-
барите“. Поученията му,  пише  св. Никодим Светогорец, 
„за тях споделяме лично отношение, защото сме го слуша-
ли с ушите си... бяха миролюбиви и успокоителни, така че 
се виждаше как бяха изпълнени изцяло с жизнерадостта и 
спокойствието на Светия Дух...“
Св. Козма бил тачен не само от хирстияните, но и от турци-
те и албанците, които идвали „да чуят поученията му, и го 
признаваха за Божи човек“. Но той бил мразен със „страш-
на омраза“ от евреите. „Те“, пише св. Никодим Светогорец, 
„прокудените от Бога“, разгневени от успеха на пропове-
дите на св. Козма в Янина, го наклеветяват пред местния 
паша, че  е руски шпионин. Бог  запазва Своя угодник от 
еврейските „смъртоносни кроежи“, но макар и да се „до-
казва, че тези обвинения са измислени и чисто клеветни-
чески“, пашата предприема изземване на имуществото на 
християните в града. В отговор св. Козма открито „обявя-
ва евреите за явни врагове, готови всеки миг да извършат 
всякакво зло на християните“. Тогава евреите, не можейки 
да понесат разобличенията, „отиват при Курт паша (упра-
вителя на големия град Берат), и му дават много пари, за 
да убие св. Козма“. А пашата, въпреки че познавал добре 
светеца и „харесвал беседите му“, съблазнен от парите, го 
предал на смърт чрез обесване.
Св. Никодим описва кончината на св. Козма така: „Отвеж-
дат го на място, където течала голяма река и след като го 

свалят от коня... му откриват, че имат заповед от Курт паша 
да го убият. Светецът приема с радост това решение, пада 
ничком и  се  помолва на  Бога,  благодарейки и  славейки, 
че от любов към Него жертва живота си, което душата му 
винаги  е желаела... След  това  става,  благославя четирите 
посоки на света... и се помолва за всички християни... Вар-
варите му слагат въжето на гърлото и веднага след като го 
стягат, божественият му дух излетял на небето. Така триж-
благословеният Козма, този преполезен за всеки човек... се 
удостоява да приеме от Господа двоен венец и като равноа-
постолен, и като свещеномъченик на 65 години“.
Тялото на св. Козма след това било свалено от дървото и 
хвърлено в реката с голям камък на шията. След три дни 
то било намерено по чуден начин от ефимерия на нами-
ращия  се близо до  с. Коликондаси манастир „Въведение 
Богородично“ отец Марко. Той видял, че „св. мощи се но-
сят по водата и преподобният стои в изправено положение, 
като жив“. Отец Марко ги извадил от реката и погребал с 
големи почести  в  своя манастир,  зад  св.  олтар. По-късно 
частици от мощите били разнесени „по различни места и 
от тях множество болни получавали изцеление“.
По молитвите на св. свещеномъченик и равноапостол 
Козма Етолийски, нека и „ние да се сподобим с Царство-
то небесно! Амин“.

Аветор: Иконом Емил Паралингов
Източник Църковен вестник, бр. 16 / септември 2004 г./

Източник: www. mitropolia-sofia.org
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СВ. КОЗМА ЕТОЛИЙСКИ КАЗВАШЕ:

–Братя мои,  когато бях млад, имах  един погре-
шен помисъл. В началото ми се струваше до-
бър и правилен. Но по-късно горко се разкаях 

заради него!
Моят помисъл ми говореше: „Млад съм! Да направя сега 
още някой грях. Да се порадвам на това или онова, което е 
забранено. Няма да пропадне светът от това. Когато оста-
рея, ще върша добри и благородни дела.“
Такъв ми беше помисълът. А защо се разкаях?
Понеже междувременно греховете се вкорениха дълбоко в 
мен. И сега когато пораснах и остарях, не мога да ги оставя 
и да върша това, което е добро!
Ето защо внимавайте и вие, за да не пострадате от същото. 
Пазете се. Вършете добри дела, а не грехове. Именно тези 
дела да се вкоренят във вас, а не греховете...
Този, който от младини започне борбата за добродетелта, 
не си губи времето след това, за да си лекува раните, но още 
от самото начало получава награди. И придобива трофеи 
и побеждава постоянно като олимпийски шампион, още 
от млад е облажаван и напредва в старостта с украсена гла-
ва от безброй победни венци...

Източник: www.zadrugata.com
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Вече  знаете,  че 
Елисей  бил 
ученик  на  св. 

Пророк  Илия.  С 
помощта  на  Бога 
направил  много 
чудеса.
Първото  извър-
шил  в  град Иери-
хон. Всичко в този 
град  било  хубаво. 
Едно  притесня-
вало  гражданите. 
Водата била мръс-
на  и  безвкусна  и 
никой  не  можел 
да  я  пие.  Проро-
кът взел сол, изси-
пал я във водата и 

тя станала здравословна и вкусна.
В Израил живеела вдовица с двамата си синове. Тя била 
много бедна и имала само малко масло. Нямало с какво 
да ги храни, а и трябвало да изплати един заем. Заемо-
давецът я заплашвал, че ще ѝ вземе децата за слуги. Про-
рок Елисей я пратил да намери повече съдове и, когато 
започнала да налива в тях от маслото, те се напълнили 
догоре. Тя продала маслото, изплатила дълга си и спаси-
ла синовете си.
Пророкът  често  се  отбивал  в  село  Сонам.  Там  отсядал 
при едно благочестиво семейство, което му било постро-
ило отделна стаичка. Те нямали деца и това ги измъчва-
ло. Пророкът им обещал, че след година ще имат чедо. 
Така и станало. Но след години момчето се разболяло и 
умряло. Тогава пророк Елисей го възкресил и предал на 
майка му.
В Сирия живеел военачалникът Нееман. Той бил много 
богат, но се разболял от проказа. Никой лекар в страната 

не могъл да му помогне. В дома му живеело момиче ро-
биня от Израил. То посъветвало господаря си да отиде 
при пророка. Нееман тръгнал  за Израил. Когато прис-
тигнал, пророкът изпратил ученика си Гиезий да го из-
прати да се изкъпе седем пъти в река Иордан. Неман се 
обидил, че пророкът не го е приел лично и искал да се 
върне в Сирия, но приближените го убедили да послу-
ша пророка.  Той  така и направил,  след  което напълно 
оздравял.
Много чудеса извършил пророк Елисей и починал в дъл-
бока старост.

Автор: А. Соколов, из книгата „Библия за деца“
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

• Б И Б Л И Я  З А  Д Е Ц А  •

ПРОРОК ЕЛИСЕЙ

че не сте се предали изцяло на Божията воля, макар за 
изглежда, че живеете според Неговата воля.

Св. Силуан Атонски

***
Мъдростта ще ни предпази от вълците, а добротата ще 

предотврати превръщането ни във вълци.
Патриарх Павле

***
Смиреният човек, живеещ духовен живот, когато чете 
Св. Писание, отнася всичко към себе си, а не към другия.

Св. Марк Подвижник


