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В онова време, когато Иисус стигна на отвъдния 
бряг, в страната Гергесинска, срещнаха Го двама, 
хванати от бяс, излезли от гробищата; те бяха тъй 

свирепи, че никой не смееше да минава по тоя път. И 
ето, те извикаха и казаха: какво имаш Ти с нас, Иисусе, 
Сине Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди 
време? А далеч от тях пасеше голямо стадо свини. И 
бесовете Го молеха и думаха: ако ни изгониш, позволи 
ни да идем в стадото свини. И Той им рече: идете. И 

Какво имаш Ти с нас,
Иисусе, Сине Божий?
(Мат. 8:29) —  казват бесновати-
те в днешното свето Евангелие.

Благочестиви слушатели християни! Както дъждът напоява 
земята и я прави плодородна, така и Божието слово (по-
учение) напоява и оплодява човешките души и сърца. И 

както земните плодове хранят и веселят човешкото тяло, така 
и Божието слово храни и весели душата, без което душата се 
отделя от Бога и става роб на дявола, както ще чуете сега от 
Евангелието.

ТЪЛКУВАНИЕ

Когато Христос отивал по море в Гергесинската страна и бил 
заспал в кораба, в морето се извила страшна буря и апосто-

лите, като се уплашили, събудили Христа и рекли: „Учителю, 
стани, че загинахме“. 
Тогава Иисус станал и 
като заповядал на вятъ-
ра да спре и настанала 
голяма тишина, им ре-
къл: Защо сте толкова 
страхливи, маловерци? 
А всички, които били в 
кораба, се чудели и каз-
вали: Какъв е Тоя, та и 
ветровете и морето Му 
се покоряват? И така, 
след това чудо Христос 
отишъл в Гергесинската 
страна, където изцерил 
бесноватите, които били 
много свирепи, за да ук-
репи апостолите към 
по-силна вяра. Тези два-
ма бесновати живеели 
в гробищата и дяволът, 
който бил в тях, ги карал 
да живеят там, за да накара хората да вярват, че щом човек 
умре, душата му става дявол, но това е абсолютно невъзможно, 

защото, щом излезе от тялото, душата вече не може да остане 
на този свят, а ако е праведна, отива в Божиите ръце, тоест ан-
гелите я завеждат в горните пресветли места, където дяволът 
не се приближава, ако ли пък е грешна, дяволите я завеждат в 
тъмните подземни места, където ще стои скръбна и смутена до 
Страшния Божи съд и ще чака голямата геенска мъка. А дяво-
лите, които били в бесноватите, макар да съблазнявали хората 
да си мислят така, но, като видели Христа, се уплашили да не 
ги изпрати на вечна мъка за това, че вършат зло, и затова вика-
ли безсрамно: Иисусе, Сине Божий, нима си дошъл тука да ни 
мъчиш преди време? Но това не е възможно. Защото мъките на 
дявола и на грешните хора няма да бъдат сега, а когато дойде 
Страшният Божи съд. Обаче дяволите имат позволение от Бога 
да пакостят на хората до онова време за тяхна душевна полза, 
а когато Бог не ги оставя да пакостят на човеците, както искат 
те, тогава им става много мъчно. И понеже мразят доброто, 

затова поискали от Хри-
ста разрешение да влязат 
в свинете и да ги издавят, 
за да натъжат собстве-
ниците им, та те да не 
приемат Христа в града 
си. А Христа не че се по-
кори на искането им, а 
им разреши да влязат в 
свинете и да ги издавят, 
за да видят хората колко 
ги мразят дяволите и че 
ако не ги възпира Божи-
ята сила, биха сторили 
и на бесноватите такова 
зло, каквото сториха на 
свинете; защото дяволът 
няма власт нито над чо-
века, нито над добитъка, 
и не може да стори нищо, 
ако няма разрешение от 
Бога. Защото Бог про-

мисля за нас, вижда всичко и дава на всекиго това, което е по-
лезно за спасението му. И когато човек не приема с благодар-
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ЗА ДВАМАТА БЕСНОВАТИ

те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна 
се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се 
издави във водата. А свинарите побягнаха и, като оти-
доха в града, разказаха за всичко и за онова, що се 
бе случило с хванатите от бяс. И ето, цял град излезе 
да посрещне Иисуса и, като Го видяха, молиха Го да си 
отиде от пределите им. Тогава Той влезе в един кораб, 
отплува обратно и пристигна в града Си. 

(Евангелие от Матей 8:28–9:1)
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Ти виждаш, Господи, слабостите 
на моето сърце.
Ти знаеш колко често се поддавам 

на дяволски внушения и се изпълвам 
с гордост и надмeнност.
За себе си мисля повече, отколкото е необходимо,
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МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО СМИРЕНИЕ
превъзнасям се над моите близки, 
от които очаквам да ми оказват 
зачитане не според достойнството,
което имам като Твое създание и Твое достояние,
а според неугасимата жажда 
на моето самолюбие.

Преподобни Сисой се 
родил в Египет. Бил 
ученик на св. Антоний 

Велики, който го въвел в 
строг монашески живот. 
След смъртта на своя учи-
тел преподобни Сисой се 
поселил да живее в една пу-
стинна планина, наречена 
Антониева, понеже на нея 
по-рано се подвизавал сам 
св. Антоний. След непрес-
танни постнически подвизи 
и молитвени бдения Сисой 

стигнал до такова духовно съвършенство, че станал незлоблив 
като дете. Затова Бог го надарил с благодатна сила да изцеря-
ва болни, да изгонва нечисти духове и да възкресява мъртви. 
Цели 60 години преподобни Сисой се подвизавал в пустинята. 
При него идвали за съвет монаси и миряни от далечни места. 
За тях той бил извор на жива мъдрост. Преди смъртта лице-
то му засияло като слънце. Монасите стоели около него и се 
чудели на това явление. А когато старецът издъхнал, цялата 
килия се изпълнила с чудно благоухание. Св. Сисой починал в 
дълбока старост през 429 година.
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ност онова, което му се дава за негово спасение, тогава той 
лесно изгубва душата си. Такъв е и случаят с гергесинските 
жители. Бог им изцерил бесноватите, за да ги увери, че може 
да ги изцери от всяко зло и да ги спаси, но те не повярвали, 
тогава издавил свинете им, за да ги прикани да дойдат при 
Него, и те дошли, но не за да Го приемат в града си като са-
маряните, а за да Го изпъдят. Защото мислели, че, ако остане 
там, може да им причини още повече щети, и затова Го по-
молили да напусне пределите им. Виждате човешка глупост 
и остарял обичай. Бог погубил свинете, за да спаси душите 
им, а те излезли неблагодарни. Бог и сега много пъти прави 
същото и с нас; защото и сега докарва на много хора щети, 
беди, гонения и други злини, за да ги привлече по-лесно към 
покаяние. Защото бедите и скърбите най-лесно завеждат чо-
века в Небесното царство, стига само да ги търпи с благодар-
ност, както казва апостол Павел: През много скърби трябва 
да влезем в Царството Божие (Деян. 14:22). А ако не тър-
пим с благодарност, тогава Бог напуска и нас, както напусна 
гергесинците и отиде в Своя град Капернаум. Защото Той се 
роди във Витлеем, израсна в Назарет, но често ходеше и ос-
таваше в Капернаум, поради което той се нарича негов град. 
Защото гергесинците не Го приеха и Той се върна в града Си, 
и ги остави в застарялата им тъмнина да ги мъчат бесовете 
(дяволите), но не всички, а на колкото Бог разреши; защото 
дяволът няма власт над човека, а Бог, понеже е милостив, му 
разрешава да мъчи грешниците, за да се спаси душата им. И 
ако грешниците търпят с благодарност мъчението им, то им е 
от полза, а ако почнат да роптаят и да хулят Бога, тогава и Бог 
ги предава на по-голямо мъчение и на този, и на онзи свят.

ПОУЧЕНИЕ

Любезни християни, понеже чухте от днешното свето Еван-
гелие, че нашите грехове карат Бога да даде власт на дяво-

ла да ни мъчи безмилостно, затова трябва да се откажем от 
мръсните грехове и да не сме бесни като онези гергесинци. 
Помислете сами, какъв по-голям бяс може да има от блудство-
то, защото както бесният се съблича гол и ходи като безумен, 
така и блудникът е гол откъм Божиите дарове, които е приел 
от Бога при кръщението си, и безчинно ходи като пиян и за-
маян по гнусния блуден път. Но ако такива хора не се откажат 
от лошия си обичай, не се обърнат към истинско покаяние и 
не измият мръсния си грях с непрестанни сълзи, тогава и Бог 
ги оставя да паднат в гибелната си бездна и винаги да се мъ-
чат. Защото блудникът не се бие с камъни, както правят бесно-
ватите, а неговата грешна съвест, която го гризе като червей, 
го бие по-силно от камък. И освен това, блудникът не живее 
на гробищата като бесноватите, но блудодеянието му е много 
по-гнусно и мръсно от разлагащите се тела в гробищата.
По подобен начин са бесновати и пияниците и всички други 
грешници, които самоволно изоставят Христа, истинската 
Светлина, и тичат като луди в мрака на греховете, и искат да 
бъдат приятели на дявола, а не на Бога. Но, братя християни, 
сега, докато сме живи, е време да се откажем от мръсните си 
грехове и да се потрудим да изпълним Божиите заповеди, 
докато сме на този свят. Защото тук е време за труд, а там —  
за въздаяние. Тук трябва винаги да сеем, а там ще събираме, 
както правят орачите. Когато е време за сеитба, те не обръщат 
внимание нито на дъжда, нито на снега, а се трудят да посеят, 
за да има после какво да събират с радост. Така да правим и 
ние —  да посеем тук труд, пост, молитви и милостиня, а там ще 
пожънем с радост сладкия рай и вечното наслаждение с Божи-
ята благодат. 
Нему слава във вечните векове, амин.

Автор: Свети Софроний, Епископ Врачански
Славянобългарски манастир  

„Св. вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон
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Птицата живее в гората и не вижда гората. Рибата плува 
във водата и не вижда водата. Къртицата рови под земята и 
не вижда земята. Истина жалостна е еднаквостта на човека с 
птиците, рибите и къртиците.

… • …
Мил Си ми, любов моя, защото Си тайна. Нали всяка любов 
гори и не изгаря, докато трае тайната. Открита тайна —  изго-
ряла любов.

… • …
О, спътници мои, колко величествена е гледката на вярата! 
Кълна ви се —  ако знаехте, молитвата ви не би имала ни почив-
ка, ни край.

… • …
Никого хората не могат да хвърлят в пъкъла, ако той сам не 
се хвърли. Нито да вдигнат някого на раменете си до Божия 
престол, ако сам не се вдигне.

… • …
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СЛОВА ОТ СВ. НИКОЛАЙ ВЕЛИМИРОВИЧ
По-лесно е да разсечеш отделните конци на желанията и 
нишките на чувствата, отколкото яките възли на страстите. 
Но и тях трябва да разсечеш, ако ще и да се разкървавиш, мое 
сърце, ако искаш ново детство и нова младост, по-чудна от от-
миналата ти младост —  и вечна.

… • …Изхвърли света от себе си, сърце мое, и тогава виж колко е 
немощен. И погледни след това себе си, и ще усетиш неочаква-
на сила. Светът ни се вижда могъщ само докато му робуваме.

… • …Възлюбени, свободата за грешника значи гибел, а ограниче-
нията —  спасение!

… • …Всеки грях е отстъпление, всяка страст е бягство, всеки порок 
е поражение.

… • …Нито пък цялото ми усърдие може да ме преведе жив през 

С мисъл, думи и дела не 
търся Твоята слава, а своята 
прослава пред хората.
Затова, Господи на смирението, 
душата ми е пуста и сърцето 
ми не намира утеха.
Гордостта и себелюбието ме 
прояжда, не ми дава покой, 
унизява ме пред самия мене,
разстройва отношенията 
ми с близките, води ме 
към крамоли, раздори, 
недружелюбие
и ме прави негоден 
за общия живот.
Как бих могъл да застана пред 
Тебе или да извърша нещо 
достойно за Твоето величие,
обременен от мисъл и чувство, 
на които Ти се противиш?
Велики Господи, Ти ни 
даде пример на смирение 
и ни поучи да бъдем смирени по сърце.
Бидейки в образ Божий, Ти понизи Себе си,
като прие образ на раб и се уподоби на 
нас, човеците, за да ни спасиш.
Ти уми нозете на учениците Си, на всички послужи 
и живота си даде за спасението за човека.
В смирение изтърпя страданията и прие разпятие.
Ти ни даде пример и поука на 
смирение, като каза:
„Поучете се от Мене, понеже съм 
кротък и смирен по сърце, и ще 
намерите покой за душите си.“
Поради всичко това не съм достоен 
да Те призовавам, Господи, нито 
Твоето всесвето име да нося,
нито да издигам очи към Тебе или да 
поменувам Твоя свят закон.
Моята гордост и поривите на моето себелюбие 

духом ме отдалечава от Тебе.
Но, Владико Човеколюбче, смили 
се над окаяната ми душа
и ме освободи от мерзостта, от 
огъня на надменността, от червея 
и ръждата на самолюбието,
за да намери душата ми 
покой в съгласие на моя 
дух с всесъвършения и 
Божествен Твой Дух.
Дай ми сили да удържа 
победа над противния дух, 
който ме бори и напада,
за да се възгордявам, и 
тъй да падна в еднакво 
осъждане с дявола.
Поведи ме към смирение, защото 
смирението ще ме утвърди в 
любовта, любовта ще оправдае 
вярата ми, вярата ще ме спаси.
В Твоето вечно Царство ме 

направи участник чрез смирението.
Въздигни ме от немощта на моето 
сегашно духовно състояние,
та всичко, каквото имам или бих придобил —
дарование, чест, знание, име, 
положение или друго нещо земно —
да има цена пред Тебе, оценителя 
на истинското благо,
и да служи за изграждането на Твоето 
царство в душите на човеците.
Като ми дадеш тая велика милост, пази 
ме, благий Наставниче на смирението,
от страшното и гибелно внушение за 
превъзходство и духовно предимство,
но дай ми сърдечното съкрушение на митаря.
Боже, бъди милостив към мене грешника.
Амин.

Източник: www.predanie.bg
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Преп. Сисой Велики.  
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Преп. Тома Малейски и Акакий Синайски

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ГОРАТА И РУЧЕЯТ
ПРИКАЗКА

Като шуртеше през влаж-
ната горска тъмнина 
сред блата и мъхове, 

ручеят тъжно роптаеше, че 
гората закрива от него и яс-
ното небе, и далечната окол-
ност, не пропуска до него 
нито ясните лъчи на слън-
цето, ни палавия ветрец.
— Дано дойдат хора и да 
изсекат тази непоносима 
гора! —  мърмореше ручеят.
— Дете мое! —  кротко му от-
върна гората. —  Ти си още 
малък и не разбираш, че 
моята сянка те пази от пре-
сушителното действие на 
слънцето и вятъра, че без 
моята защита бързо биха 

пресъхнали твоите още слаби струи. Потрай, събери по-на-
пред сили под моята сянка и тогава ще се втурнеш в откритата 
равнина, но не вече като слабо ручейче, а като могъща река. 

Тогава, без да има вреда за тебе, ще отразяваш в своите струи 
блестящото слънце и ясното небе, безопасно ще играеш с мо-
гъщия вятър.
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една единствена нощ. Нито целият ми труд през живота ми 
може да ми донесе една вечеря…
Безполезни слуги, превърнете грижите си в молитва, както ле-
дът се превръща в течаща вода и ще пожънете жетва.

… • …Даровитите ще се спасят чрез дарбите си, ако ги поставят в 
служба на Бога и на ближните си. Иначе ще погинат.
Недаровитите ще се спасят чрез смирението си, ако раз-
берат къде им е мястото в живота и не завиждат на по-ви-
соко издигнатите, а добросъвестно изпълняват поверения 
им от Бога скромен дълг в обществото. Но завиждат ли, 
ще погинат.

… • …Господ ще ми помогне, щом призная, че нямам други по-

мощници във всички светове —  да изхвърля мрака и мрачните 
чужденци от моя ум.
Нека мракът кръжи около моя ум, но да не влиза в града на 
Царя на Светлината.

… • …
Изпълнените със света са изпразнени от живота и роби на 
света. Изпълнените с живот са изпразнени от света и синове 
на живота.

… • …
Който обича света, не е възможно да не изпитва печал. А пре-
зрелият света винаги е весел.
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