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

† ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

В онова време, когато Иисус отиде в Гадаринската 
страна… 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 връзваха с вериги и окови 
и го пазеха; но той разкъсваше оковите, и гонен биваше 
от беса по пущинаците. Иисус го попита и рече: как ти 
е името? Той рече: легион; защото много бесове бяха 
влезли в него. И те молеха Иисуса да не им заповядва 
да идат в бездната. А там по рътлината пасеше голя-
мо стадо свине; и бесовете Го молеха, да им позволи 
да влязат в тях. И им позволи. Като излязоха бесовете 

Новозаветният текст, който се чете във всички православни 
църкви по света на днешната неделна литургия, е взет от 
Евангелието на Лука, 8 глава. След като изрича притчата 

за сеяча, Иисус Христос се качва в ладията на Своите ученици 
и заспива. Избухва буря и апостолите отчаяно будят Спасите-
ля, Който с една дума укротява вълнението на стихиите. Още 
съвсем неукрепнали във вярата, те се споглеждат и питат: „Кой 
ли е Тоя, че и на ветровете и на водата заповядва, и Му се по-
коряват?“ (Лук. 8:25).
Групата преплува Генисаретското езеро и стига до Гадарин-
ската страна, която се на-
мира срещу Галилея. От 
текста може да се получи 
впечатлението, че едва ли 
не Христос слиза в самия 
град. Всъщност Гадара 
(днес развалини до Ум 
Каис в Йордания) от-
стои на 10 км от брега на 
езерото, от което го отде-
ля буйната река Ярмук. 
Той е полуавтономен ви-
ден град на Декаполис 
(Десетоградието), дал 
на елинистичния свят 
редица видни философи 
и писатели. По времето 
на Христос е владян от 
Ирод. Населението е пре-
димно гръцко и езическо, 
което обяснява присъствието до езерото на стада свине —  жи-
вотни, смятани за „нечисти“ от юдеите.
На брега Богочовекът не е посрещнат от обичайните тълпи, 

а от един бесноват човек. Той „не обличаше дреха“ (ст. 27). 
Докато Адам е гол, но безгрешен, бесноватият е гол, но гре-
шен. Той няма добродетели, липсва му одеждата на покане-
ните на божествения пир. Този рошав, мръсен, покрит със 
запечена кръв и струпеи човек, който крещи и вие като звяр 
из пущинаците, е обладан от много бесове. На въпроса на 
Спасителя как се казва, той отвръща, че името му е легион, 
защото е обладан от безброй тъмни духове. Легион е името 
на най-голямата част в римската армия, която възлиза на 
между 4 000 и 6 000 души. Всъщност не говори самият човек, 

а демоните, които са го 
обладали. Той не живее 
в къща като нормалните 
хора, а в скални гроб-
ници —  място на смърт 
и тление, което е сино-
ним на царството на 
сатаната. Самите хора 
се гнусят и страхуват 
от него. Те се опитват 
да го укротят и ограни-
чат, като го връзват във 
вериги, но бесноватият, 
получил дяволска сила, 
разкъсва железата като 
паяжина. Каква е при-
чината за трагедията му 
не е известно, но самото 
присъствие на свинете 
говори за отпадане от 

Божия Закон. Друга известна личност от Евангелието —  Ма-
рия Магдалина, е обладана от седем бяса (Марк. 16:9). Спа-
сителят не само ги изгонва, но и я удостоява с великата чест 

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

СЛОВО ЗА ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

от човека, влязоха в свинете; и сурна се стадото низ 
стръмнината в езерото и се издави. Свинарите, като 
видяха станалото, избягаха, 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 изплашиха. А ония, които бяха 
видели, разказаха им, как се спаси бесният. И цели-
ят народ от Гадаринската околност Го молеше да си 
отиде от тях; понеже бяха обзети 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. 

(Ев. Лук. 8:26–39)
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•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

ЖИТИЕ НА СВЕТИ ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ
21 ОКТОМВРИ

Св. Иларион Мъгленски 
живял и действал като 
светител Мъгленски в 

дванадесетия век.
Той произхождал от бла-
гочестиви родители, които 
дълго време били бездетни. 
От това безплодие особено 
тъжна била майката. Тя чес-
то изливала скръбта си пред 
Божията Майка.
Веднъж в сънно видение 
св. Богородица ѝ казала:
— Не скърби! Ще родиш син, 
който ще обърне мнозина 
към светлината на истината!
Тя наистина родила син, 
който бил наречен Илари-
он. Името Иларион значи 
радост, веселие. Родителите 
го нарекли така, защото той 
бил наистина за тях радост, 

веселие.
Още като три годишно дете Иларион пеел: „Свят, свят, свят 
е Господ…“
Получил солидно образование и на осемнадесетгодишна 
възраст Иларион станал монах. Бързо преуспявал в духов-
ния живот. Игуменът на оная света обител го обикнал много. 
Като бил вече на смъртно легло, той завещал на братята да го 
приемат като свой нов игумен.
Като игумен Иларион се грижел неуморно за спасението на 
всички братя. Подбуждал ги да се пазят от грехове, да живеят 
праведно и благочестиво. Бичувал нетрезвеността.
Изучил правилата на преподобни Пахомий Велики за аске-
тически подвизи, той често пъти по цели нощи прекарвал без 
сън. Молел се и четял Словото Божие и светоотеческа лите-
ратура. Станал широко известен със светия си живот. Едни 
идвали при него за съвети, а други заживял в манастира под 
негово ръководство.

Във време на голям глад по неговите молитви празните жит-
ници на манастира се напълнили с пшеница. С нея той хра-
нел не само своите, но и чуждите хора, които идвали при него 
за помощ.
По внушение на Божията Майка българският архиепископ 
Евстатий посветил в 1134 г. Иларион за епископ Мъгленски.
В онова време Мъглен, град в Македония, бил известен с 
изобилие от привърженици на разни ереси —  богомили, па-
вликяни, манихеи. За борба с тия еретици, които разстрой-
вали единството на Църквата и народа, бил необходим тък-
мо такъв високопоставен и пламенен в ревността си по Бога 
мъж, какъвто бил св. Иларион.
Св. Иларион започнал открита и смела борба срещу еретици-
те. В беседи пред своето паство разкривал същността на пра-
вославната вероизповед и изобличавал лъжеученията. Често 
излизал и в открити спорове с еретиците. Така той, от една 
страна, пазел своето паство от еретическа зараза, а от друга 
страна, обръщал еретиците към Православието.
Еретици —  фанатици често се озлобявали силно срещу него. 
Веднъж някои от тях така се озверили срещу него, че го били 
с камъни до смърт. Но Бог запазил живота му. Това чудо по-
разило враговете. И мнозина от тях приели православното 
учение.
Св. Иларион тихо починал на 21 октомври 1164 годи-
на. Когато по-късно бил отворен гробът му, мощите му се 
оказали нетленни. Много болни получавали изцеление от 
тях.
В 1206 г. българският цар Калоян понесъл тържествено све-
тите мощи в своята столица Търново.
При турското нашествие в края на ХІV  век благочестиви 
християни на столицата ги скрили в някакво подземие, гдето 
те дълго стояли. Като станали скоро след това господари на 
Българската църква, гърците ги открили и тайно ги пренесли 
в Цариград.
Не е известно къде се намират сега тия свети мощи.

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

епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев)

да Го види първа след Възкресението.
Демоните молят Иисус да не ги мъчи и изпраща в адската 
бездна преди време. Това не е страхът Божи, който е начало 
на премъдростта (Пс. 110:10), а страхът на онзи, който вър-
ши зло и се страхува от наказание. Бесовете имат известно, 
но непълно знание за Божия промисъл и съзнават, че Страш-
ният съд ще означава тяхната окончателна гибел. Те молят 
Христос да им разреши да влязат в близкото стадо свине. Той 
им разрешава. Внезапно стадото пощръклява, втурва се по 
стръмнината и се издавя в езерото. От една страна Господ до-
пуска това да стане, за да покаже, че бесовете не могат да вла-
деят дори прасетата. Злите духове до такава степен озверя-
ват и уплашват свинете, че те се хвърлят в бездната, от която 
именно бесовете се опасяват. Освен това, Христос отнема на 
гадаринците възможността да грешат, като отглеждат нечис-
тите свине.
Пазачите бягат в града и разказват за станалото така, както 
самарянката прави след разговора с Иисус (Йоан 4:29). Но 
докато жителите на Сихем канят Спасителя и повярват след 

проповедта Му, жителите на Гадара молят Христос да спре 
със Своите чудеса и да се махне оттам. „Нормалните“ дейст-
ват ненормално, а „ненормалният“ бивш бесноват постъп-
ва нормално. Той покрива голотата си с дреха и моли Иисус 
да му разреши да стане Негов последовател. Но Христос му 
нарежда да проповядва, като се върне в града и да разкаже 
на всички за чудото, което Бог извършва с него. Така лудият 
става един от първите мисионери на християнството.
В този динамичен и пълен с напрежение разказ се сблъскват 
всемогъществото на Бога и безсилието на дявола, алчността 
на хората и идеализма на бившия пленник на легиона демо-
ни. Колцина от нас осъзнават и се борят срещу демоничните 
си страсти, злите си пороци, лошите си навици —  срещу оня 
„легион“, който отнема свободата ни и ни прави слуги на гре-
ха? Православната църква ни предлага доказани и безплатни 
оръжия за провеждане на тази борба —  причастието с Тялото 
и Кръвта на Спасителя, св. Евхаристия, другите шест тайнства 
и молитвата.

Автор: Архим. доц. Павел Стефанов
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•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВ. БОГОРОДИЦА „ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТ“
24 ОКТОМВРИ

„Чрез тебе, Богородице,  
се дава радост на тези,  
които зоват към теб:  
благословена си между жените,  
пренепорочна Владичице!“  

(Часове на Пасха).
•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

МОЛИТВАТА КЪМ БОЖИЯТА МАЙКА СПАСЯВА ОТ УЯЗВЯВАНИЯТА НА ДЯВОЛА
(Продължение от бр. 367)

Благодари на пребързата наша Застъпница Владичица 
Богородица, Пречистата, преблагосърдната Дева Ма-
рия, Която по нашата сърдечна молитва ни спасява от 

дяволските уязвявания и утеснения. Погледни към Нея със 
сърдечните очи в Светия Дух, Който е навсякъде и всичко 
изпълва, и е целият простота; погледни към Нея, сякаш е до 
самото ти сърце, и въззови към Нея: пребърза Застъпни-
це, Владичице Богородице Марие, спаси ме от врага, кой-
то ме препъва! И веднага, в същата минута, Тя ще те спаси 
по вярата на сърцето ти, по упованието на сърцето ти към 
Нея —  ще отстъпят теснотата, огънят и тежкото униние. 
Трябва само да си представим и твърдо да вярваме, че Све-
тият Дух е навсякъде, на всяко място, и е Същество просто, 
че в Него цялото небе е близо до нас като на длан с всички 
Ангели и светии, че само трябва да призовем Господа или 
Владичицата Богородица, или светеца от все сърце, с ясно 
виждаща вяра, със сърдечно разкаяние за греховете, с които 
ни свързва врагът или ние сами доброволно свързваме себе 
си —  и в този миг ще засияе спасението. Дивно е спасението 
на Владичицата, то направо се лее в душата като целебен 
балсам или като ароматен живителен въздух, или като успо-
кояваща вода —  само погледни към Нея със сърдечните си 
очи с упование на Нейната благост и сила. Но това е и труд-
ното —  със сърдечна, ясно виждаща вяра да погледнеш към 
Нея, също както към Господа и към светиите; врагът всяче-
ски се стреми да се изправи като твърда, висока и мрачна 
стена между твоята душа и Бога, или Богородица, или Ан-
гелите и светиите, той окаяният, не допуска сърдечните очи 
да гледат Господа или Неговите светии, всякак помрачава 
сърцето, разсейва вярата, притеснява цялото същество на 
човека, гори го и го омрачава. Всички тези действия трябва 
да считаме за мечтание, за лъжа, и през тази мечтателна сте-
на да си пробием път и да се втурнем към Господа или към 
Божията Майка и към светиите. Като преминеш през сте-
ната, в този миг си спасен. Твоята вяра те спаси (Мат. 9:22).
Братя мои, молете се на Майката Божия, когато бурята на 
враждата и злобата въстане в дома ви. Тя, всеблагата и все-
силната, добре и предобре може да умири човешките сърца. 
Мирът и любовта произхождат от единия Бог като от свой 
Извор, а Владичицата е в Бога, едно с Бога и като Майка на 
Мира —  Христа, копнее и се моли за мир в целия свят, още 
повече —  сред всички християни. Тя има благата сила с едно 
движение на ръката Си да прогонва от нас поднебесните ду-

хове на злобата, тези незаспиващи и упорити сеячи на злоба 
и вражда между хората; и на всички, които с вяра и любов 
прибягват под Нейния мощен покров, бързо, скоро подава 
мир и любов. Ревнувайте и сами за опазването на вярата и 
любовта в сърцата си; а ако не се грижите за това сами, няма 
да се удостоите с застъпничеството на Божията Майка за вас 
пред Бога; при това сами винаги усърдно и благоговейно по-
читайте Майката на Всевишния Господ; защото достойно е, 
наистина, да Я ублажаваме, Богородицата, присноблажената 
и пренепорочна, по-висша от цялото творение, Застъпница-
та за човешкия род. Старайте се да възпитате в себе си дух на 
смирение, защото Самата Тя е смирена, както никой друг от 
смъртните, и с любов гледа само към смирените. Той (Бог) 
милостно погледна смирението на рабинята Си, казва Тя на 
Елисавета, в Бога, Спасителя мой (Лук. 1:48,47).

ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ НА БОЖИЯТА МАЙКА С ПЪЛНА 
УВЕРЕНОСТ И НАДЕЖДА, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИМ ИСКАНОТО

Когато пристъпваш в молитва към Царицата Богородица, 
преди да започнеш да се молиш, бъди твърдо убеден, че няма 
да си тръгнеш от Нея, без да получиш милост. Достойно и 
праведно е да мислим така и твърдо да се надяваме на Нея. 
Тя е всемилостивата Майка на всемилостивия Бог-Слово и за 
Нейните неизмеримо велики и безбройни милости възгласят 
всички векове и всички християнски църкви; Тя наистина е 
бездна на благости и щедрости, както се казва за Нея в кано-
на към Одигитрия (Канон към Пресвета Богородица Оди-
гитрия, песен 5, стих 1). Затова да пристъпваме без такава 
увереност в молитва към Нея би било неразумно и дръзко, 
а съмнението ни би оскърбило Нейната благост, както се ос-
кърбява и Божията благост, когато пристъпват в молитва към 
Бога и не се надяват да получат от Него исканото. Как бързат 
да получат милост от някой високопоставен и богат човек, 
за милосърдието на когото знаят всички и който е доказал 
милосърдието си много пъти? Обикновено, пристъпват към 
него със спокойна увереност и надежда, че ще получат как-
вото искат. Така и в молитвата не трябва да се съмняваме, не 
трябва да бъдем малодушни.
Когато се молиш на Владичицата или на някой светец, пред-
стави си твърдо, че си член на Църквата, в която Владичицата 
е основен камък на зданието, Началница на мисленото нази-
дание (Акатист на Пресвета Богородица, икос 10), и знай, 
че ти си тясно свързан вътрешно с всички небесни жители 
като камък от зданието, макар и мек и нетвърд. Ако гледаш 
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21 ОКТОМВРИ  
 † 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Преп. Иларион Велики.  
Св. Иларион, еп. Мъгленски

22 ОКТОМВРИ  
Св. равноап. Аверкий, еп. Йераполски.  
Св. мчци Александър епископ и Ираклий воин

23 ОКТОМВРИ  
❈ Св. ап. Яков, брат Господен

24 ОКТОМВРИ  
Св. мчк Арета.  
Св. Богородица „Всех скорбящих радост“

25 ОКТОМВРИ  
Св. мчци Маркиан и Мартирий

26 ОКТОМВРИ  
† Св. вмчк Димитрий Мироточиви.  
Преп. Димитра Доростолска. (Димитровден)

27 ОКТОМВРИ  
Св. мчк Нестор.  
Преп. Димитрий Басарбовски

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ИЗВОРЪТ
РАЗКАЗ

Една сутрин се срещ-
нали трима пътници 
при един извор, над 

който стоял следният 
надпис: „Имайте ме за 
пример!“
И пътниците заговорили 
и запитали какво значат 
тия думи.
— Този извор —  подел 
първият, —  тече през 

дълга и широка поляна; тече през езера, прибира потоци и 
реки в себе си и тъй става най-сетне голяма река. Надписът ни 
учи неспирно да работим, за да спечелим.
— Аз —  прибавил вторият, —  друг смисъл намирам в надпи-
са. Изворът, без да иска награда или отплата за това, угася-
ва жаждата на всекиго, който се приближи до него. Неговият 
пример ни учи да се стараем да бъдем полезни на близките си.
Третият слушал, без да каже нещо. Но когато го замолили и 
той да каже какво мисли, отговорил без одумки:

— Ние пием от водата на извора само когато тя е бистра и чис-
та. Замътена, тя е отвратителна, дори и животните не я пият. 
Ако искаш да те почитат, бъди бистър и чист!

Автор: Елин Пелин
Източник: www.chitanka.info

•  О Т Е Ч Е С К О  Н А С Л Е Д С Т В О  •

КАК ДА ПРИДОБИЕМ НЕПРЕСТАННА МОЛИТВА

Стоиш ли в храма —  
спомни си за всич-
ки свои възпита-

тели, учители, които са 
ти преподавали, лекари, 
медицински сестри, кои-
то са били до теб в теж-
ки моменти, приятели и 
познати. Така ще мине 
службата —  и няма даже 

да усетиш…
Минаваш ли край болница —  помоли се за страдащите, за да ги 
укрепи Господ, да ги утеши, за докторите, така че Господ да им 
даде да вземат вярното решение.
Минаваш ли край училище или градина —  помоли се за деца-
та, за нашето бъдеще, за учителите, така че Господ да им даде 
мъдрост…
Така у теб ще има непрестанна молитва!

Автор: Старецът Зосима
Източник: www.predanie.bg

на себе си по този начин, ще разбереш защо молитвите тол-
кова лесно стигат до светиите —  защото ние всички сме под 
една Глава —  Христа (срв. Еф. 1:22) и всички сме одушевени с 
единия Божий Дух.

(Следва)
Свети праведни Иоан Кронщадски, „МОЛИТВОСЛОВ“

Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“,  
Света Гора, Атон


