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† ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

В онова време Иисус отиваше в града, наречен Наин; 
и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много 
народ. А когато се приближи до градските врата, 

ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя 
беше вдовица; и много народ вървеше с нея от гра-
да. Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: не 
плачи. И като се приближи, допря се до носилото; носа-

чите се спряха, и Той рече: момко, тебе думам, стани! 
Мъртвецът, като се под  игна, седна и почна да говори; 
и Иисус го предаде на майка му. И страх обзе всички, 
и славеха Бога и казваха: велик пророк се издигна 
между нас, и Бог посети Своя народ. 

(Лук. 7:11-16)

Господ Иисус Христос действа постепенно, стъпало-
образно, даже бавно за нашите ограничени сетива. 
Дълъг е пътят от раждането в пещерата, близо до 

Витлеем, до Въз-
кресението в пе-
щерата, близо до 
Голгота. Само Бог 
и шепа хора зна-
ят кое всъщност 
е безпомощното 
Бебе, огласило с 
плача си рождест-
венската нощ, и 
Кой всъщност е 
Възкръсналият от 
мъртвите, огрял 
със сиянието Си 
пасхалната нощ.
Преди да възкре-
си сина на На-
инската вдовица, 
за което говори 
днешното еван-
гелско четиво, 
Христос изцелява 
тъщата на апостол 
Петър, която виж-
да да лежи болна 
от треска. След 
това Той излекува 
слугата на римския стотник още преди да се е срещнал 
с него. Третото чудо, на което се спираме днес, е още 
по-велико – възкресението на един млад човек. Този пе-
риод от проповедта на Иисус може да се нарече пренос-
но „меден месец”. Тълпите го следват очаровани, смая-
ни, привързани към Него, понеже се надяват да видят 
нови поразяващи чудеса. Не след дълго обаче същите 
тези тълпи ще се възмутят и ще се разбягат, когато чуят 
от Него необикновените думи: „Аз съм живият хляб, 
слязъл от небето; който яде от този хляб, ще живее 
вовеки...” (Йоан 6:51).
Христос наближава селото Наин, което се намира в Га-

лилея на шест километра североизточно от Назарет. 
И двете са малки селища, в които всички се познават. 
Както Назарет, така и Наин не се споменават в Стария 

Завет. В същия мо-
мент от портите 
на града излиза 
погребално шест-
вие с умрелия син 
на една вдовица. 
Срещат се двете 
шествия – на Веч-
но Живия и на 
временно мърт-
вия. От уточне-
нието на апостол 
Лука: „Много на-
род вървеше с нея 
от града” (7:12) 
може да се заклю-
чи, че майка и 
синът са извест-
ни и обичани от 
съгражданите си, 
които публично 
изразяват скръбта 
си за тази загуба.
Когато Христос 
съзира раздира-
щата се от плач 
вдовица, „смили се 

над нея”, т.е. сърцето Му се изпълва с жалост и състра-
дание. Но вместо да изказва банални съболезнования 
и да я утешава като другите, Господ ѝ казва само: „Не 
плачи”. По онова време е трагично една еврейка да бъде 
вдовица, защото тя остава сама, без подкрепа, без до-
ход, без надежда. Няма осигуровки, няма пенсии, няма 
благотворителни фондации. Спасителят я подканва да 
спре отчаяния си плач, който няма да промени съдбата 
и да върне сина ѝ. Тя трябва да се довери на Него, Който 
е Господар на съдбата, но и Господар на Закона. Еван-
гелистът неслучайно споменава, че Иисус се докосва до 
носилото (катафалката). В гръцкия оригинал стои оба-
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Преп. Теофан Начертани живял във вто-
рата половина на осмия и първата по-
ловина на деветия век. Родината му е 

Палестина.
Теофан и по-големият му брат Теодор, па-
метта на когото се празнува на 27 декември, 
били монаси в палестинския манастир „Св. 
Сава“. И двамата са наречени „начертани“, 
защото, по заповед на византийския импе-
ратор Теофил, иконоборец, по лицата им 
били начертани чрез нагорещени игли „по-
зорни стихове“, които всъщност ги предста-
вяли като славни поборници и защитници 
на иконопочитанието.
Теофан бил син на благочестиви родители, 
които особено се отличавали със страннолюбие. Възпита-
ни в дух на благочестие, получили и добро образование в 
дома на богатия си баща. Теофан и брат му Теодор постъ-
пили на монашеско служение в лаврата „Св. Сава“. Плодо-
вете на благодатното възпитание и образование се появили 
в подвига им през всички следващи дни на живота им.
През време на иконоборството в продължение на 25 го-
дини, Теофан бил ревностен защитник и изповедник на 
Православието. Такъв защитник и изповедник бил и брат 
му Теодор. И двамата били подложени на най-жестоки из-
тезания.

Теофан Начертани претърпял окови, глад, 
заточение. Неговият брат и сподвижник, Те-
одор, умрял в заточение. Теофан доживял 
до времето, когато било прекратено иконо-
борството.
Бил избран и поставен от цариградския па-
триарх св. Методий и никейския митропо-
лит. Намерили се хора, недоволни от тоя 
избор. Те възразявали, че Теофан е сириец 
и че няма кой да поръчителствува за него, 
да установи, че е православен, а не иконобо-
рец. Св. Методий, който бил също един от 
великите и прославени защитници на Пра-
вославието срещу иконоборството, с авто-
ритета си на патриарх цариградски, заявил:

– След такъв надпис по лицето му не е нужно да желаем 
по-добро свидетелство за неговата православна вероизпо-
вед!
Преподобни Теофан починал в 847 година, една година 
след смъртта на св. Методий Цариградски.
Той оставил редица съчинения в защита на Православие-
то. Особено е известен като писател на канони, броят на 
които стига до 145. Тия от тях, които са посветени на свети-
те апостоли, се считат като най-хубави.

© Жития на светиите,  
Синодално издателство, 1991 година
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че глаголът „ипсато”, който означава „грабвам”, „хва-
щам здраво”. Той спира рязко траурната процесия. В 
този момент струпалите се хора сигурно ахват от ужас, 
защото според юдейския закон всеки, който се докосва 
до умрял, се осквернява. Христос извършва това нароч-
но, за да покаже, че като Създател на Закона стои над 
него и отхвърля човешките условности.
В следващия миг Той казва на мъртвеца, който по еле-
ментарната логика не би могъл да Го чуе: „Момко, (на) 
тебе думам, стани!” Умрелият момък се надига, сяда 
в носилката и започва да говори. Какво е казал ние не 
знаем, но сигурно е възхвалил Бога и Неговата милост, 
след което е разказвал за тайните на Царството Божие, 
в което е бил. Според тълкованията на св. отци той за-
почва да свидетелства, за да не би хората да помислят, 
че Христос е магьосник, който прави фокуси и евтини 
„чудеса”. Момъкът нито е пиян, нито е дрогиран. Гово-
рът му е ясно указание, че духът му се е върнал в тялото. 
Не знаем какво става по-нататък с него. Възможно е той 
да се е присъединил към последователите на Иисус.
В стих 13 за първи път в Евангелието Христос се нарича 
„Господ” – определение, запазено само за Бога и свър-
зано с проява на небесна милост. Затова св. папа Лъв 
Велики пише: „Иисус е ръката на Божията милост, 
простряна върху нас”. За разлика от много други слу-
чаи Спасителят проявява инициатива и извършва това 
велико чудо, без да бъде молен предварително от няко-
го. По същия начин се проявява Божията любов, която 
винаги действа първа спрямо хората.

И как реагират хората на възкресението на момъка? Хо-
рата от шествието след Христос и хората от шествие-
то след катафалката се смесват в една ликуваща тълпа. 
Сълзите се превръщат в усмивки, плачовете стават ви-
кове на ликуване, скръбта преминава в смях и радост. 
Хората, които присъстват на чудото, обявяват Христос 
за „велик пророк”. Странно, но днес същото правят мю-
сюлманите. Те са прави само донякъде, защото не зна-
ят пълнотата на истината за Него. Христос не се моли 
на Бога като пророците, защото Сам е Бог. Чудото на 
Спасителя в Наин допълва и увенчава няколко подоб-
ни чудеса, описани в Библията – Илия възкресява сина 
на една жена в Сарепта Сидонска (3 Цар. 17:22), Ели-
сей възкресява детето на друга жена от Сонам (4 Цар. 
4:35), мъж възкръсва, когато тялото му докосва костите 
на Елисей (4 Цар. 13:20). Хората помнят от векове тези 
чудеса, защото Наин се намира само на няколко кило-
метра от Сонам.
Посланието на днешното събитие от Евангелието е 
същото, което апостол Павел обявява на коринтяни-
те: „Смъртта биде погълната с победа” (1 Кор. 15:54). 
Смъртта определено не е краят. Смъртта няма послед-
ната дума. Смъртта не може да царува, след като Спа-
сителят възкръсна и я победи. Силата на Божия Син е 
безкрайно по-мощна от силата на мрачния зеещ гроб. 
Слава на Него вовеки!

Автор: Архим. доц. Павел Стефанов
Източник: www.pravoslavie.bg
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Пустинното и безмълвно 
житие като възлюби и след 

Христа, твоя Жених, усърдно 
като се затече, 

и Неговото благо 
иго в младостта 

си като взе, 
с кръстното знамение 

срещу мислените врагове 
мъжествено като се въоръжи, 

с постнически подвизи, 
пост и молитви, 
и със слъзни капки въглените
 на страстите си угасила,
достославна Параскево. 
И сега, в небесните чертози, 
с мъдрите девици като 
предстоиш пред Христа, моли 
се за нас, които почитаме 
честната ти памет.
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ВЯРАТА Е ХУБАВ РИСК

Да вярвам в Бога означава, че приемам свободно и не-
принудено Неговото съществуване. Приемам Го като 
Творец на вселената и Му се доверявам. Това доверя-

ване дава друг смисъл на живота, нов начин на живот, кой-
то ме подтиква да живея съобразно Неговата воля.
Някои говорят за висша сила, без да искат да се подвизават, 
за да Го познаят по-добре, за да Го възлюбят и да почувстват 

Неговата велика любов. Те мислят, че заниманието им с 
Бога ще затрудни живота им, ще ограничи свободата им, 
ще ги изпълни с вини и затова Го оставят в периферията.
Вярата не е просто логична, не е паралогична (абсурдна), а 
свърхлогична. Бог е безкраен, непостижим, отвъд чувства-
та и хладната логика. Той е невидим, но осеазем. Същест-
вуването на Бог не може да се доказва. Вярата е дар, тя е 
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ЖИТИЕ

Преподобни Козма Маюмски живял в 
осмия век.
Родил се в град Йерусалим. Родители-

те му били бедни хора. Още като дете ос-
танал кръгъл сирак. Взел го на препитание 
в дома си един християнин - велможа на 
дамаския халиф. Тук Козма бил възпитан 
наравно със сина на халифа Йоан – бъде-
щия светец на Църквата, Йоан Дамаскин, 
паметта на когото се чествува на 4 декем-
ври.
Възпитани по християнски, двамата 
момци завършили образованието си под 
ръководството па един пленник монах, който бил високо 
просветен както в богословието, така и във философията, а 
също и в други науки.
От 732 г., Козма и Йоан, свързали се в тясна дружба, се под-
визавали в йерусалимската лавра „Св. Сава“. Тук се пре-
давали и на научни занимания. Като своя приятел, Козма 
обичал също много духовните песни. И той, като Йоан, се 
опитвал да съставя нови духовни песни, издигнал се също 
като него в песенното творчество. Станал известен църко-
вен песнописец.
Наречен бил песнопевец. Той не само съставял, но и пеел с 
голямо умение църковни песни.
Около 743 г., след мъченическата смърт на св. Петър, епис-
коп Маюмски, убит от мохамедани, за епископ Маюмски 
бил избран преподобни Козма.
Въпреки раздялата братската дружба между св. Йоан Да-

маскин и св. Козма Маюмски продължила 
и се задълбочила в общото служение на 
Бога и на Църквата. Духовната връзка не 
се прекъснала до края на живота им.
Козма починал в 776 година.
В гръцката служба на св. Козма съществу-
ва такава песенна характеристика за него: 
„Ето духовната шира, свещената лира, 
която вика всички на тайната трапеза. 
Свещеният и славен Козма предлага ме-
доточни, свещенозвучни песни... И аз с 
песни искам да украся Козма, началника 
на песнопевците, равния на учителите, 

правия образ на духовните хармонични песни, доброглас-
ната тръба, прекрасния извор на мелодиите, ревнителя на 
ангелското песнопение.“
А в една стара славянска ръкописна служба тъй е изобра-
зен св. Козма: „Смиреномъдър и кротък, тих и красноре-
чив, приветлив и незлобен, целомъдър и праведен, прост 
и чист си бил ти, Козма преподобни. И Бог те е направил 
светител. И ти, богомъдри, паси своето стадо на трева, оро-
сена със спасителни води!“
Общо за химните на св. Козма Маюмски и тия на св. Йоан 
Дамаскин съществува такъв отзив: „Между химните на 
другите песнопевци те са нямали и никога няма да имат 
равни.“

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 
1991 година, под редакцията на Партений, епископ 

Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)
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Св. апостол и дякон Филип.  
Преп. Теофан Начертаний, еп. Никейски
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Св. мчци Пров, Тарах и Андроник.  
Преп. Козма, еп. Маюмски.  
Св. Мартин Милостиви
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Св. мчци Карп и Папила

14 ОКТОМВРИ  
❈ Преп. Параскева-Петка Търновска.  
Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий  
и Целсий (Петковден)
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Преп. Евтимий Нови.  
Св. Лукиан, презв. Антиохийски
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Св. мчк Лонгин стотник
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ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 
“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Дъждът спря и слънцето огря града.
– Спасете ме! – провикна се една 
капка и се изпари.

Подухна лек ветрец, локвата лениво се 
протегна и равнодушно погледна кап-
ката отлитаща към небето.
– Голяма работа! Само една капка! 
Няма да обеднея, я!
След това се изпари още една и още 

една капка. Но локвата не се притесни.
– Е, какво толкова? – се успокояваше локвата. – Имам ми-
лиони и милиони капки.
А слънцето безмилостно изгаряше всичко: и тревата, и 
храстите и дърветата...
– Спасете ме! – провикна се последната капка...
Но този път я гледаше не локва, а празна дупка в асфалт.

Автор: Николай Бутенко
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ЛОКВА И КАПКИ

и подвиг, тя е резултат от смирено култивиране, но и дар 
на божествената благодат в чистите сърца. Вярата в крайна 
сметка е един хубав риск.
Православната вяра не е една религия наред с другите ре-
лигии. Тя е откровение на живия Бог, не е човешка измис-
лица и изобретение, а явяване на единствения истински 
Бог. Бог не се явява от любов към Своето творение. Той ни-
кога не иска да всее ужас в някого. Той иска да Го следваме 
не от страх, а от любов. Бог е достатъчно благороден, не 
налага Себе Си, не може да бъде купен, а се дава щедро на 
тези, които реално Го искат и Го търсят.
Бог не се доказва логически, а се преживява сърдечно. Не 
бих вярвал в един бог, който би могъл да бъде доказан. Не 
може да бъде случайна цялата тази удивителна хармония 
на вселената. Бихме казали, че нуждата от вярата пред-
ставлява естествено търсене на всеки човек. Вярата не е 
напразен труд. Всички, които вярват, вярват искрено. Те 
има сигурност, укрепване, благословение, утеха, кураж и 
надежда. Невярващият човек боледува. Той води един без-
радостен живот. Днес неверието е мода. Невярващите оба-
че не са истински радостни и свободни и това трябва да ги 
накара да се замислят много.
Мъдрият и благ, блаженопочинал старец Паисий Свето-
горец казваше, че „дискутирам всички теми, освен същест-
вуването на Бога. Това е сякаш да ми казваш, че не си се 
родил от майка или, че расото ми не е черно. Каква дис-
кусия да водим?”. Той смяташе съществуването на Бога за 

даденост и нещо очевидно. Без смирение обаче човек не 
може да повярва и дори понякога използва ирония и хули.
Право на всеки е да вярва или да не вярва. Този, който вяр-
ва, да се радва, да не се чувства малоценен и изолиран. Този, 
който не вярва – това е негов свободен избор, но да не без-
покои тези, които искат да вярват. Неверието се разглежда 
като прогрес. Вярата се характеризира като регрес, болест, 
фанатизъм. Не е така. Ако има погрешни и болни състоя-
ния на вярата, не е позволено те да бъдат генерализирани 
и преувеличавани. Вярата е необходимост на душата. Тя 
разкрасява, осмисля и умъдрява живота. Щастливи са тези, 
които истински вярват...

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

***

Монах попитал опитен духовник 
как да прави чудеса. 
Старецът му отговорил:

– Ако научиш човек да чете Евангелието, значи си напра-
вил чудото на отваряне очите на слепец.
– Ако научиш човек да помага на немощните, значи си на-
правил чудото на изцеление на парализиран.
– Ако научиш човек да ходи на Църква, значи си направил 
чудото на изцеление на хром.
– Научиш ли някого на покаяние, значи си направил чудо-
то на възкресение от мъртвите. 
– Сега върви и прави чудеса!


