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ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА БЕСОВСКАТА СИЛА В НАШИЯ ЖИВОТ

Днес на литургията светата Църква ни предложи за по-
учение евангелското повествование за изцеряването 
на гадаринския бесноват от Господа. Всяко евангелско 

повествование съдържа в себе си извор на голяма утеха за 
нас, немощните, униващи люде, обремене-
ни от много грехове и скърби. Можем да ка-
жем дори повече. Всяко евангелско слово е 
блага, утешителна вест за сърцата ни. Кол-
ко много примери има в Православната 
църква, от апостолско време до наши дни, 
когато хората са се преобразявали, повли-
яни от словата на Евангелието, а някои от 
тях са станали едни от най-великите све-
тила на света, както е било с преподобните 
Антоний Велики, Ефрем Сирин, с препо-
добномъченица Евдокия и мнозина други 
Божии угодници.
Нека със съзнание за спасителното значе-
ние на Евангелието за нас да спрем внима-
нието си, възлюбени в Христа братя и сес-
три, на онези думи от днешното евангелско 
четиво, където бесовете молят Иисуса Хри-
ста да им позволи да влязат в стадото свине. 
Господ им позволил, цялото стадо свине загинало и жите-
лите на Гадаринската страна понесли голяма материална 
загуба.
Какъв спасителен урок, възлюбени, ще можем да извлечем 
оттук за себе си ние? Най-напред, тези думи от Евангелие-
то ни внушават да не се страхуваме от бесовската сила, за-
щото, както виждаме, без позволение от Господа бесовете 
не могат да се докоснат не само до хората, но дори и до 
животните. Затова няма да се страхуваме от бесовете, кога-

то ни нападат и ни причиняват непосредствено или чрез 
зли хора всевъзможни нещастия. Така, безстрашно, са се 
отнасяли към бесовете и техните коварни нападения свети-
те люде, например преподобните Антоний Велики, Йоан 

Рилски и Серафим Саровски. Бесовете са 
им се явявали явно, пребивали са ги почти 
до смърт, нанасяйки им страхотни рани. 
Но те винаги са помнели думите на Христа: 
Тоя пък род (т. е. бесовският) не излиза, ос-
вен с молитва и пост (Мат. 17:21). Затова бе-
совските козни не са били страшни за тях и 
те чрез постоянна молитва и въздържание 
са излизали победители от тежката борба с 
бесовете.
Наистина нас бесовете не ни нападат така 
явно и свирепо. Св. Серафим казва, че дори 
само техният вид би могъл да се окаже 
смъртоносен за нас. Затова те се въоръжа-
ват срещу ни предимно вътрешно, посред-
ством страстите, а именно: чрез гордостта, 
тщеславието, злобата, осъждането, завист-
та, сребролюбието, невъздържанието, 
блудта, скръбта и унинието. Тук демоните 

така ни пакостят, че повечето хора не могат да издържат 
нападенията им и погиват навеки. Трябва и ние както све-
тиите да се борим с тези бесовски нападения чрез посто-
янна молитва и пост и да помним, че бесовете без Божието 
позволение няма да посмеят да се докоснат до нас, че те са 
силни единствено поради нашата слабост, по-точно пора-
ди нашето нежелание да се борим с тях.
Св. отци учат, че демоните най-много се страхуват от три 
неща: от Тялото и Кръвта Христови, от богоявленската вода 
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И преплуваха в Гадаринската страна, която е срещу 
Галилея. А когато излезе на брега, срещна Го от 
града един човек, който от много години имаше 

бесове и не обличаше дреха и в къща не живееше, а по 
гробищата. Той, като видя Иисуса, извика, падна пред 
Него и с висок глас рече: какво имаш Ти с мене, Иисусе, 
Син на Бога Всевишний? Моля Ти се, не ме мъчи! Защото 
Иисус бе заповядал на нечистия дух да излезе от тоя 
човек; понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го 
вързваха с вериги и окови и го пазеха; но той разкъс-
ваше оковите, и гонен биваше от беса по пущинаците. 
Иисус го попита и рече: как ти е името? Той рече: леги-
он; защото много бесове бяха влезли в него. И те мо-
леха Иисуса да не им заповядва да идат в бездната. 
А там по рътлината пасеше голямо стадо свини; и бе-
совете Го молеха, да им позволи да влязат в тях. И им 

позволи. Като излязоха бесовете от човека, влязоха в 
свините; и сурна се стадото низ стръмнината в езерото 
и се издави. Свинарите, като видяха станалото, избяга-
ха, та разказаха в града и околността. И излязоха да 
видят станалото; и като дойдоха при Иисуса, намериха 
човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при 
нозете Иисусови, облечен и със здрав ум; и се изпла-
шиха. А ония, които бяха видели, разказаха им, как се 
спаси бесният. И целият народ от Гадаринската окол-
ност Го молеше да си отиде от тях; понеже бяха обвзе-
ти от голям страх. Той влезе в кораба и се завърна. 
Човекът пък, от когото излязоха бесовете, Го молеше 
да бъде с Него; но Иисус го отпрати и рече: върни се в 
къщата си и разказвай, какво ти стори Бог. Той отиде 
и разправяше по целия град, какво му бе сторил Иисус.  

(Лк 8:26–39)
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СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТЪР СОЛУНСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
26 ОкТОМВРи

Св. великомъченик Димитрий 
Солунски Мироточиви бил 
родом от Солун, баща му, 

управител на града, имал в дома 
си стая с икона и кандило. След 
смъртта на родителите си Ди-
митрий заел висок военен пост, 
получил заповед да преследва 
християните. Но той, обратно, ги 
покровителствал.
Император Максимилиан, на 
връщане от поход на Изток, 
спрял в Солун, поискал Дими-
трий да се откаже от вярата в 

Христа. Увещанията били напразни, хвърлили го в тъм-
ница. Устроили тържество в цирка. Лий, прочут борец, 
приканил осъдените християни на борба и ги хвърлял 
там в падина върху копия, забити с острието нагоре. 
Оръженосецът на Димитрий, Нестор, изпросил разре-
шение от господаря си да иде на борба —  отишъл и зах-
върлил Лий в пропастта. Затуй по нареждане на импе-
ратора Нестор бил обезглавен, а Димитрий —  прободен 
с копие в 306 година.

Автор: Траянополский епископ Иларион,  
Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

и от кръстния знак. Затова ще се причастяваме по-често, 
но ще се причастяваме достойно, т. е. с истинско покаяние, 
по-често ще пием богоявленска вода и ще се поръсваме с 
нея и, накрая, винаги ще се молим със съкрушено сърце 
и ще се ограждаме с кръстния знак. И тогава не ние ще се 
страхуваме от бесовете, а бесовете ще се страхуват от нас, 
защото, намирайки се в благодатно единение с Христа, ще 
имаме у себе си извор на несъкрушима сила и божествена 
радост.
В споменатите евангелски слова има, възлюбени в Христа 
братя и сестри, и едно друго спасително за нас поучение. 
Щом без Божията воля демоните не са могли да влязат в 
свинете и да ги погубят, значи ясно е, че когато те причи-
няват нещастия на хората, имат за това Божието съизволе-
ние. Господ, за благите цели на Своя божествен промисъл, 
допуска да се случват в живота ни или непосредствено от 
бесовете, или чрез зли хора, всевъзможни изкушения и на-
падения. Бог е допуснал дори Неговият Единороден Син 
да изпита такова нападение по време на изкушението Му 
от дявола в пустинята, а също така, когато книжниците и 
фарисеите, въоръжени срещу Него с дяволската злоба, ис-
кали да Го убият с камъни, а накрая Го разпънали. Всички 
тези нападения обаче завършили с възкръсването на Хрис-
тос —  с пълно поражение за дявола.
Също с такава блага цел Господ е допускал и допуска напа-
дения от дявола и в живота на Своите истински ученици: 
на апостолите, на мъчениците и на всички светии. Колко-
то повече зло претърпявали те от дявола, толкова повече 
благодат получавали от Бога и се увенчавали с неувяхваща 
слава.
Господ допуска дяволът да напада и нас, грешните люде, 
чрез всевъзможни скърби и нещастия, но отново с благата 
цел —  да ни очисти от греховете и още на земята да ни из-
прати Своята неописуема милост, а след гроба да ни удос-
тои с Небесното Си Царство. Затова няма да се смятаме из-
оставени от Бога, когато Той ни праща скърби. Напротив, 
ще се считаме за нещастни, ако Господ ни оставя без нака-
зание, помнейки Божиите думи: когото Господ обича, него 
наказва. (Притч. 3:12)
Такова отношение, впрочем, към личните ни нещастия ще 
се появи у нас едва тогава, когато започнем да подражаваме 
на светиите по изтърпяването на всевъзможните бедствия, 
които са били толкова много в техния живот. Обикновено 
ние смятаме, че виновниците за всички наши беди са дру-

гите хора. Благодарение на подобно отношение към свои-
те скърби си спечелваме врагове, скърбите още повече се 
увеличават и животът ни се превръща в непрестанна мъка. 
Божиите угодници не са постъпвали така. За своите скърби 
те са обвинявали не хората, а бесовете. По-точно казано, те 
и бесовете не са обвинявали, при всичките им нападения, а 
единствено самите себе си и са смятали, че всичко скръбно 
им се изпраща от Бога заради техните собствени грехове. 
Затова те винаги се молели, винаги се съкрушавали и пла-
чели. Заради самоосъждането, заради смирението им Гос-
под ги утешавал със Своята дивна благодат и ги прославил 
със Своята слава.
Нека и ние да постъпваме така при всички наши бедствия, 
мислейки, че причината за тях са собствените ни грехове. 
Тогава ще получим от Бога благодат и мощно застъпниче-
ство.
Ето какви поучителни уроци съдържат разгледаните от 
нас евангелски слова. Помнейки тези слова, мои възлю-
бени в Христа чеда, няма да се страхуваме от бесовската 
сила, която усърдно се старае чрез скърбите да ни откъсне 
от Бога и да ни погуби навеки. Нека само винаги да пре-
биваваме в молитва, пост и покаяние и да се ползваме от 
всички благодатни средства, които св. Църква ни предлага 
за наше спасение. Нека винаги да помним, че всички не-
щастия ни се случват по Божия воля за наше добро. Нека 
никога да не обвиняваме за тях своите ближни, а да виним 
и да осъждаме единствено самите себе си, и тогава за нас 
ще се сбъднат думите на Христа: който се смири, ще бъде 
въздигнат. (Мат. 23:12) Заради нашето смирение Господ 
ще ни въздигне до радостното общение със Себе Си, ще ни 
освободи от бесовската власт още в земния живот, а също и 
след смъртта, при въздушните митарства, и ще ни направи 
участници на Своето Царство с цялото му неописуемо бла-
женство. Него да удостои Господ всеки от нас да достигне, 
заради молитвите на Богородица и на всички светии. 
Амин.

Автор: Св. Серафим Софийски Чудотворец
Проповедта е произнесена в руския посолски храм  

„Св. Николай“ в София, 1931 година. 
 Църковен вестник, Бр. 14, 2004 г.

Източник: http://www.pravoslavieto.com



стр. 2-3Издание на Православното братство при храм „Свети Пророк Илия“—гр. София, ж.к. Дружба 2

•  о т Е ч Е с к о  н а с л Е д с т в о  •

ПОУЧИТЕЛЕН ЕПИЗОД ОТ ЖИВОТА НА ПРЕП. КИРИАК 
ОТШЕЛНИК ЗА ТОВА КОГА БОГ ПРАВИ ЧУДЕСА
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ПЪТЯТ НА ПОКАЯНИЕТО

На седемдесетата година от раждането си свети Ки-
риак се оттеглил в пустинята. Той взел със себе си 
един ученик и като пътешествал дълго време из 

пустинята, достигнал до тази част от нея, която се на-
ричала Натут, където се поселил. Нямайки нищо за 
прехрана, тъй като растителността в тази пустиня била 
извънредно горчива, той се помолил на Бога и вярвай-
ки в Неговото милосърдие, рекъл на ученика си:
— Чедо, иди да набереш горчиви треви и ги свари. Бла-
гословен е всемогъщият Бог —  Той и с тези треви ще ни 
нахрани!
Ученикът изпълнил това, което му наредил светецът, а 
Бог, Който храни всички, които възлагат упованието си 
на Него, превърнал горчивината на тази трева в сладост 
и тя им служела за храна в продължение на четири го-
дини. В края на четвъртата година старейшината на ко-
митите от Текуя чул за свети Кириак от пастири, които 
пасели овце в пустинята. Като натоварил на едно магаре 
торба, пълна с хляб, той отишъл при светия, просейки 
неговото благословение и неговите молитви. Като се по-

молил, свети Кириак разговарял с него за душеполезни 
неща и след това с благословение го пуснал. Оттогава те 
започнали да се хранят с хляб, донесен от старейшината. 
Но веднъж ученикът на свети Кириак сварил треви, без 
да е получавал нареждане за това от блажения старец, и 
когато вкусил от тях, усетил такава горчивина, че не мо-
жел да произнесе нито дума. Като разбрал причината за 
немотата му, старецът се помолил над него, причастил 
го с Пречистите Тайни и с това изцерил недъга му. При 
това той му казал за наставление:
— Бог невинаги върши чудеса, но само когато сме в беда 
и в крайна нужда. Когато нямахме хляб, Бог подслади 
заради нас тревата, за да можем да я ядем, а сега има-
ме хляб и има ли необходимост от това чудо, горчивата 
трева да се превръща в сладка?
Но ето, хлябовете свършили и отново се появил недос-
тиг на храна, тогава старецът пак казал на ученика:
— Благословен е Бог, чедо, набери и свари трева.
Ученикът изпълнил заповедта, но когато настъпил ча-
сът за приемане на храната, той не искал да я вкуси, 

4За какво е нужна иЗповедта?
Изповедта е първият елемент на покаянието. Ней-
ното значение виждаме в притчата за блудния 

син: Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: 
татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм 
вече достоен да се нарека твой син (Лук. 15:18,19). С 
думите ще стана той показва своето изправяне от пре-
дишното падение, разрива с беззаконно направения 
по-рано избор и направените грехове. С признанието 
съгреших той иска прошка. Следващият елемент на 
действителното покаяние е смирението, потъпкващо 
неразумното начало, в което егоизмът и високомери-
ето на заблудения намират своето прибежище. И не 
съм вече достоен да се нарека твой син! Доброволно-
то признание за това, че вече я няма връзката с баща-
та, е необходимото доказателство за осъзнаването на 
своята простъпка и за действено връщане на човека в 
естественото му състояние. Различни места от Писа-
нието указват необходимостта от изповед като прак-
тическо доказателство за покаянието. Чрез изповедта 
човек разкрива своето поражение, предателство и от-
ричане от своите задължения, от които е произтекло 
падението и гибелта. Той разкрива вината си и с това 
отстранява причината и всичко, което го е довело до 
поражението, а след това окончателно вече се връща 
съм Отца, връзката с Когото е била прекъсната от гре-
ховете и престъпленията. За всяка простъпка и за вся-
ко непослушание човекът носи двойна вина: телесна, 
чувствена, и с душата заедно с ума, откъдето започва и 
предателството. Без изповед покаяние не е възможно, 
както и изповед без покаяние. Това безусловно са две 
неотделими едно от друго средства за спасение. Ос-
новната причина за заблуждението на човека е лъж-
ливото съждение, което произнася умът. Покаянието 

означава обръщане на ума към правилно съждение и 
към правилен начин на мислене, така че вече да няма 
място за неразумното начало. Бог по Своето човеко-
любие е приел това връщане на човека в състояние на 
духовно равновесие и е направил покаянието най-ве-
лико благо за нашата природа —  след като сме загуби-
ли едемското богоподобие. Покаянието не бива да се 
пренебрегва, тъй като, според Пи санието Кой ще се 
роди чист от нечист? Ни един (иов. 14:4). На кого е по 
силите да опише величието на Божието човеколюбие 
и благост към човека, когато Бог го приема —  ако той 
се обръща с покаяние —  колкото и голямо да е неговото 
предателство и престъпление? И кой може да опише 
убожеството и помрачението на заблудения човек, ко-
гато той отхвърля и потъпква дара, призоваващ отстъ-
пника и предателя в лоното на Любовта и отческите 
обятия, избавяйки го от вечното и страшно осъждане?
Наистина, ако Божието човеколюбие не ни беше дало 
покаянието, нищо тогава не би ни дало и домострои-
телството на нашия Спасител, тъй като поради действа-
щото в нас тление, ние бихме погубили всичко, прекар-
вайки през целия си живот в грехове и престъпления.
Нека никой от потомците на общия наш корен —  Адам 
да не пропуска да се ползва в живота си от най-великия 
дар —  покаянието, за да не ридае напразно в бъдещия 
живот.
Плачът и сълзите в този живот са най-главните и 
най-полезните оръдия на истинското покаяние, и нека 
този, който правилно извършва своето покаяние, да не 
отстъпва от тях.
(следва продължение)

 Автор: Старецът Иосиф Ватопедски
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ДОБРО
ПРикАЗкА

Ники се събуди сутринта. 
Погледна през прозоре-
ца: слънцето свети, денят 

е хубав. И момчето реши, че 
иска да стори някому нещо 
добро.
Седи си и си мисли:

„Ех, ако сега сестра ми се давеше в реката, аз щях да я спася!“
А ето я и сестра му:
— Ники, хайде да излезем навън!
— Махай се! Не ми пречи! Мисля!
Сестричката се обиди и отиде в другата стая. А Ники си 
мисли: „Ех, ако вълци нападнеха баба, бих ги застрелял!“
Ето я и баба:
— Ники, прибери съдинките, моля те!
— Сама си ги прибирай- нямам време!
Баба поклати глава и нищо не каза.
А Ники пак си мисли:
„Ех, ако Рекс паднеше в кладенеца, аз бих го извадил!“
Ето го и Рекс. Маха с опашка: „Ники, дай ми водичка!“
— Я се разкарай! Не се пречкай!
Рекс затвори уста и се мушна под дивана.
А Ники отиде при майка си:
— Мамо, искам да направя нещо добро, но какво?
Мама помилва Ники по главата и се усмихна:
— Излез с Надя, помогни на баба да прибере съдинките, 
дай водичка на Рекс.

Преведе от руски език: Йоанна Калешева
Източник: www.kambankabg.com
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УСМИВКИ ОТ СВЕТА ГОРА
ОТБРАНА СРЕщу ДЯВОЛА

Затваряйте вратите и прозорците, за да не влезе дяволът 
през тях. Там са слабите места. Ако оставиш междина, 
той може да влезе и да ти навреди. Аз се боря цял ден 
и нощ, за да затворя всички врати за сатаната (врати и 
прозорци са чувствата).

МОЛиТВАТА ОСВЕщАВА
Когато домакинята си казва Иисусовата молитва, вър-
шейки домашните си работи, всичко се освещава. И ней-
ното ястие, и тези, които го ядат.

НЕ ВСичкО СЕ ОСВЕщАВА
Само нещата, които приемат освещение, се освещават. 
Както водата приема освещението и става светена вода, 
така урината не може да получи освещение. Камъкът чрез 
чудо става хляб. Нечистотията не приема освещение.

МиНАРЕТАТА НА кОНСТАНТиНОПОЛ
— Геронда, казахте, че ще си върнем Константинопол. 

Какво ще стане с неговите минарета? Ще ги съборим ли? 
Ще станат ли камбанарии?
Старецът (смеейки се):
— Не! Ще станат стълпове за стълпниците и техните бро-
еници ще висят до долу!

чЕРНАТА ЛиНиЯ ВъРху ДЕБиТНАТА кАРТА
— Геронда, лошо ли е да има човек дебитна карта? (Ста-
рецът, след като разгледал картата, отговорил)
— Не, благословени човече, това не е печатът. Но виж-
даш ли тази черна линия под името? Харесва ли ти да 
носиш черно без да има погребение?

ТЕЛЕфОНъТ НА СТАРЕцА
Старецът подари на един поклонник броеница и му 
каза:
— Това е твоят телефон. Когато е необходимо, с него ще 
се обаждаш!

боейки се да не си причини отново страдание, а старе-
цът, като осенил ястието с кръстното знамение, отнача-
ло вкусил сам, а после и ученикът се осмелил да вкуси, 
и намерили ястието сладко, както и преди, и оттогава 

започнали пак да се хранят с тази трева.

Източник: Жития на светиите, месец септем-
ври, Издателство на Славянобългарски манастир 

„Св. Вмчк Георги Зограф“ —  Света Гора, Атон.


