
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, Иису-
се, 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, позво-
ли ни да идем в стадото свини. И Той им рече: идете. 
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И 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)

И когато стигна на отвъдния бряг, 
в страната Гергесинскa, срещнаха Го 
двама, хванати от бяс“(Мат. 8:28)

Братя и сестри,
Преклонението пред Бога не е резултат на страх от при-
родните явления. Човекът  е имал страх от природните 

стихии, но зад тях той винаги е виждал друга Сила, от Която 
те зависят. Обратно! Това преклонение е довеждало и довежда 
до радост и  въз-
торг. Опитът ни 
подсказва, че Бог 
откликва на на-
шите копнежи. 
Затова винаги 
след истинска 
връзка с  Него, 
човек се чувства 
облекчен, раз-
товарен, въоду-
шевен, готов да 
започне славо-
словие. Премъд-
рият Иисус син 
Сирахов казва: 
„Страхът Гос-
поден  е слава 
и  чест, веселие 
и  венец на ра-
достта. Стра-
хът Господен 
ще услади сър-
цето и  ще даде 
веселие, радост 
и дългоденствие… Страхът Господен е дар от Господа и по-
ставя в пътеките на любовта“(Сир. 1:11–13).
Страх от Бога имат не само вярващите хора. И бесовете вяр-
ват и треперят (Як. 2:19).
Към такива размисли ни подтиква и  днешният евангелски 
разказ за гадаринските бесновати. Ние сме слушали за такива 
бесновати, за хора, обхванати от зъл дух, които имат страш-

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

СРЕЩА С БЕСОВЕТЕ

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

† ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

на сила. Такива никой не може да укроти. В древност в някои 
големи църкви имало определено място, където те били връз-
вани. В  гр. Несебър, отляво на храма „Св. Богородица“ има 
специално подготвен подиум за тях. В църквата „Св. Климент 
Охридски“ в  Охрид има стаичка за бесновати. Преданието 
разказва, че които преспивали в храма, на другия ден оздра-
вявали. Силни са действащите бесове чрез хората. Само пред 
Всевишния те треперят и не могат да устоят.

Св. Евангелие ни 
разказва за една 
среща на Господа 
Иисуса с  двама 
души, обладани 
от бесове.
Не щ а с т н и ц и т е 
били известни из 
цялата Гадарин-
ска област. За да 
не пакостят, за-
вързвали ги с  ве-
риги, но нищо 
не могло да ги 
укроти. Те при-
тежавали такава 
страшна сила, че 
разкъсвали око-
вите. Не могли 
да живеят в  об-
ществото и  сами 
бягали по гроби-
щата и  пущина-
ците. В  нервни 
припадъци те се 

пенели, вцепенявали се и  лудували. Заедно се движели и  за-
едно нападали минувачите. Единият бил с много по-страшна 
сила от другия, затова св. евангелист Марк и  св. евангелист 
Лука споменават само за него. След опити да бъдат усмирени, 
съгражданите им се примирили със злото, и за да се предпазят, 
заобикаляли далеч гробищата, където бесноватите обитавали.
Забележителна е днешната среща на Господа Иисуса с нещас-
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1. Този велик наш отец и светилник на България бил по род 
от европейските мизи, които народът обикновено знае и като 
българи. Те били изселени в старо време от военната сила на 
Александър от разположения край Бруса Олимп към Север-
ния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, 
със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съ-
седни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и го-
ляма част от Македония и Тесалия.

2. Преподобният мъж водел произхода си оттам. Както Са-
муил (1 Царств. 1–4) , той още от майчината си утроба бил 
избран от Бога и още като дете обикнал богоугодния начин на 
живот. Пръв заедно с божествения Наум, Ангеларий и Горазд 
усърдно изучил Свещеното Писание, преведено с божествено 
съдействие на тукашния български диалект от Кирил, истин-

ски богомъдър и  равноапостолен отец, и  отначало още бил 
с Методий, известния учител на мизийския народ, на благоче-
стие и православна вяра. Като плодородна и добра почва той 
приел евангелското семе на истината и според божественото 
слово като плодна нива го умножил до сто и шестдесет (Мат. 
13:8; Марк.4:20) , както това е потвърдил с делата си

3. Обикнал отшелническия и девствен живот, какъв ли вид 
на добродетел не извършил, какво ли средство не измислил 
против страстите? Той с кротост отблъсвал външната и нало-
жена му борба, а  чрез пост и  други подвизи подтискал сла-
дострастните си нагони, с постоянно въздържане и молитви 
премахвал страстните и пълните с видения смущения на ду-
шата си. Най-отличителен белег на неговата душа били без-
пристрастната обич и искреното смирение.

тниците. За разлика от други страдащи, които обикновено 
викали за помощ, бесноватите се обърнали към Спасителя по 
друг начин. Те не молели, а крещели: „Какво имаш Ти с нас, 
Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тук да ни мъчиш преди 
време?“(Мат. 8:29) —  Явно, в душите им се криела демонична 
сила, която се стъписала в страх пред Бога.
За неопитните в духовните неща, които не се задълбочават във 
фактите, тук се чува само човешки глас. Други виждат стран-
ното и схващат, че тези, които били откъснати от обществото 
и никога не били видели, нито чули за Господа Иисуса, извед-
нъж от пръв поглед заговорили и Го зовели по име. За вярва-
щите това е един страх пред Всевишния и пред мъките, които 
очакват злите хора. Господ допуска в  света злата сатанинска 
сила и разкрива пред нас скритото ѝ действие.
Ние сме изпитали неведнъж злото, което се проявява не само 
чрез бесновати, а напада и най-кротките. То прониква в ми-
слите, в чувствата ни, във волята ни. Понякога сами се учуд-
ваме на прояви, които вършим като че не в трезво състояние. 
Става едно съпроникване на злия дух с човешкия —  едно де-
монично повлияване на човешката личност, при което могат 
да се очакват изненадващи зли постъпки.
Често може да се срещнат хора, повлияни демонично. Те не 
бягат като евангелските бесновати от човешкото общество. Те 
остават в него. Но носят една груба душа, едно оплътнено сър-
це, една зла съвест. Те са зли, самотници, които съзнателно или 
несъзнателно вършат зло. Тук могат да бъдат отнесени онези, 
които се предават на своите страсти: пиянство, разврат, раз-
гулен живот… Понякога те са така затъпени, че нямат страх 
и  срам от нищо. Само като ехо в  душите им може да се чуе 
гласът на съвестта. Бог е оставил в душата на всеки човек един 
светлик, който се прояснява понякога и  у  злите. Ето, затова 
бесноватите от Гадара викали: „Какво имаш Ти с нас, Иисусе, 
Сине Божий?“ Те прозрели в лицето на Иисуса Самия Господ.
Същността на злите сили у гадаринските бесновати се вижда 
в по-нататъшното развитие на случая. За да не останат бездей-
ни, понеже Спасителят бил насреща им, те го помолили като 
излязат от бесноватите, да влязат в близко пасещото там стадо 
свини. Господ им разрешил. „И ето, сурна се цялото стадо 
свини низ стръмнината в морето и се издави във водата“(-
Мат. 8:32). Из душите на бесноватите злите сили преминали 
в свините, а предишните страшилища за околността останали 
кротко край нозете на Господа Иисуса. Това е едно чудо, кое-

то ще напомня през вековете, че обхванатите от зло човеш-
ки души също ще погинат. Злото не остава ненакзано. Онова, 
което се прикрие или забави, ще получи своя завършек във 
външната тъмница, където ще бъде и началникът на всички 
бесовски сили.
Изцерените двама бесновати молели Спасителя да тръгнат 
след Него (Марк. 5:18). Той обаче не им позволил. Изпратил ги 
да идат по домовете си и да разказват как са били помилвани. 
Те отишли в гадаринското Десетоградие —  област на най-голя-
мо морално падение, да разказват, какво им сторил Христос 
Господ.
Можем да си представим тяхното състояние след освобожда-
ването им от бесовските сили. Преди те бягали от обществото, 
сега сами се насочили да разказват на другите. По-рано върше-
ли само зло, сега търсели случаи да се проявят в обич и добро. 
Те се променили, защото душите им били под влияние на Бо-
жия Дух. Само техните съграждани останали в злото, пълни 
с грехове. „И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса, и като 
Го видяха, молеха Го да си отиде от пределите им“(Мат. 
8:34). Грубите им души не се възрадвали, че Господ  е дошъл 
при тях и че съгражданите им бесновати са вече здрави и нор-
мални хора. Страхували се, че след свините, може да изгубят 
и други неща. Господ на силите стоял пред тях, а те Го гонели. 
Груби, неподатливи и недружелюбни егоистични души!
Ние не знаем, дали гадаринците все пак не са се замислили за 
станалото чудо и  Божието посещение. Но освобождението 
на нещастните бесновати, което и днес вълнува, ще да е дало 
отражение и у тях. Господ Иисус затова дойде на земята —  да 
подири и спаси погиналото. Има ли случай, при който Спаси-
телят на човечеството да се е докоснал до човешко страдание, 
особено до душата, и да не е помогнал?

Братя и сестри,
Необходимо е малко повече вдълбочаване и изживяване на 

евангелските събития и всеки ще види злото, но ще проумее 
и  силата Божия, която го сразява. Ние сами не можем да се 
справим със злото, но Бог е с нас. Примерът от евангелското 
четиво ни насърчава. Затова, да идем по домовете си и всред 
познатите си да изповядваме колко силен е Господ, какво може 
да направи. Да Му се поклоним! Амин!

Автор: Ставр. ик. Иван Л. Кондаков
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4. От млади години следвайки по 
този начин божествения закон и жи-
веейки точно според евангелието, 
най-сетне станал сподвижник на во-
дачите и  водач на целия мизийски 
народ в  благочестието, като заедно 
с  отците и  учителите понесъл едни 
и същи изпитания от имащите тогава 
власт еретици, както разказва прос-
транното му житие.
5. Когато божественият Кирил се 
преселил в  по-добрия живот, след 
като предварително бил направил 
известно апостолското си служение 
и  увеличението на поверения му 
талант (Мат. 25, 15–30) на Адриан, 
тогавашния папа на древния Рим, 
а Методий бил поставен за архиепис-
коп на Моравия и България от същия 
този папа, тогава и Климент бил из-
дигнат на епископски престол, като 
бил поставен от Методий за епископ 
на целия Илирик и на българския на-
род, който владеел страната
6. Най-често пребивавал в илирийския град Лихнида, кой-
то е център на околните градове и който сега на езика на ми-
зите се нарича Охрид, и в Кефалиния, преведено на български 
език Главиница, където е оставил и паметници.
7. В  този град Лихнида или Охрид той изградил и  други 
божествени храмове и  от основи свет манастир на вели-
комъченик Пантелеймон, където се отдавал на аскетически 
подвизи. Докато той бил жив, като от небесен и висок све-
тилник разпръсвал лъчите на това учение сред учениците 
си, а когато пък се преселил в радостния живот сред блаже-
ните, той оставил светия си гроб като безценно съкровище 
на паството си и  като имот, който струва колкото целият 
свят. Всекидневно гробът му лекува най-различни болести 
и  поради него тази света обител  е подарена от Бога като 
обща и безвъзмездна лечебница за търсещите я. Но за тези 
неща по-късно.
8. Той ни е оставил тези паметници и свещени книги в Ох-
рид —  собствени трудове на неговата възвишена мисъл и ръка, 
които се почитат и уважават от целия народ като написаните 
от Бога Моисееви скрижали.
9. Може да се видят запазени дори и досега каменни стълбо-
ве в Кефаления, на които е издълбан надпис, който съобщава 
за преминаването и приобщаването на народа към Христа.
10. Понеже българският народ не бил още напълно просве-
тен с кръщение и имал варварска дивост, той довел всички до 
богопознание със своите боговдъхновени поучения и превър-
нал грубостта на мисълта им в благородство на нравите, вну-
шавайки им справедлив и разумен живот.
11. Той обновил с банята на кръщението техния княз Борис 
и след него сина му Михаил (бел. —  Симеон), който и пръв 
се нарекъл цар на българите, и ги убедил да управляват по 
христянския обичай. След това той ръководил целия народ 
като един човек, водейки ги не с насилие, а доброволно по 
тесния и стръмен път към Христа. Те били привличани не 
само от магическата сила на неговите мъдри слова и съвети, 
но и от многото чудеса, които Христос извършвал чрез своя 

верен служител. Той дарявал на сле-
пите прозрение и на немите ясен го-
вор, лекувал беснуващи, изцерявал 
чрез молитва и докосване болни от 
треска, бидейки винаги готов гони-
тел и на всяка друга болест, поради 
което дори възкресил с  молитвата 
си детето на един човек.

12. Споменатият цар на българите 
Михаил направил толкова послушен 
на думите си, че той му помагал при 
изграждането на храмове и бил готов 
да изпълнява всяка негова заповед. 
Поради самото това разположение 
и преданост към светеца той напред-
вал в добродетелния живот и станал 
много по-добър, отколкото бил.

13. Когато поради любов към уса-
мотение и  съзерцание, спокойно от 
земни грижи, той пожелал да се от-
каже от епископското си задължение 
(пък и  вече старост надвиснала над 
главата му), Михаил не го освободил, 

но молейки го и настоявайки, едвам го склонил и убедил да ги 
ръководи като пастир до края на живота си. Той се съгласил 
с това и употребявал всички средства, за да не се възпрепят-
ствува от старост и немощ в грижата си за паството и в ръко-
воденето им към душевно спасение.

14. Изобретил и  други форми на буквите за по-голяма яс-
нота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил. С  тях напи-
сал цялото боговдъхновено Писание, похвални слова, жития 
на свети мъченици и преподобни и свещени песни, на които 
с усърдие научил по-способните си ученици, а достойните от 
тях издигнал до свещенически сан. Така чрез собственото си 
усърдие превърнал варварския и див народ в свет народ, като 
извършил апостолско дело, и заради това бил удостоен с апос-
толска благодат.

15. Когато пък настъпило времето на неговата смърт, той 
смесил последните си прощални думи с наставления и напът-
ствия, помолил се за паството си, което скърбяло безутешно 
и не можело да понесе загубата и лишението си от добрия пас-
тир, и се преселил с радост при Бога, когото силно желаел.

16. След смъртта си, прославяйки с чудеса и всекидневни из-
целения прославилия го Господ (Йоан. 13:31–32; 27:1, 4–5; 1 
Царст. 2:30) , сега той заедно с апостолите е глашатай на исти-
ната и е равноапостолен, живее заедно с мъчениците, понеже 
много пъти понесе окови и мъчения заради словото, а заедно 
с йерарсите и преподобните възнася молитви към Господа за 
паството си и за целия свят, които, като чуе Господ, поради го-
лямото Си милосърдие дано бъде милостив в деня на въздая-
нието, като ни прости това, което неразумно сме съгрешили 
в живота си.
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Леглата на братята обикновено стояха едно до друго. Но ко-
гато Серьожа се разболя от пневмония, преместиха Саша 
в друга стая и му забраниха да притеснява братчето си. 

Само го помолиха да се моли за него, тъй като му ставаше все 
по-зле.
Една вечер Саша надникна в стаята на болния. Серьожа леже-
ше с отворени, нищо не виждащи очи, и едва дишаше. Изпла-
шен, той се втурна към кабинета, откъдето се чуваха гласове-
те на родителите му. Вратата беше открехната и Саша чу как 
майка му, плачейки каза, че Серьожа умира. Баща му с болка 
отговори:
Защо да плачем? Без друго вече не можем да го спасим…
Ужасен Саша влетя в стаята на сестра си. Там нямаше нико-
го и той, ридаейки падна на колене пред иконата на Божията 
Майка, която висеше на стената. Сред хлипанията му се дочу-
ваха думите:
Господи, Господи, направи така, че Серьожа да не умре.
Лицето на Саша цялото беше облято в сълзи. Всичко наоколо 
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22 юЛИ   
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Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока

23 юЛИ  
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беше като в мъгла. Момчето виждаше пред себе си само ли-
цето на Божията Майка. Чувството за време беше изчезнало.
Господи, Ти всичко можеш, спаси Серьожа!
Вече се беше съвсем стъмнило. Обезсиленият Саша с  мъка 
стана и  запали нощната лампа. Пред нея лежеше Евангелие. 
Момчето разлисти няколко листа и погледът му се спря на ду-
мите: „Иди си и нека ти бъде, както си повярвал…“.
Като по нечия заповед, той отиде при Серьожа. До леглото на 
любимия брат мълчаливо седеше майка му. Тя му даде знак: 
„Не шуми, Серьожа заспа“.
Не си казаха нищо, но този знак беше като лъч на надежда. 
Заспал —  значи е жив, значи ще живее!
След три дни Серьожа вече можеше да седи в леглото си и на 
останалите деца им разрешаваха да ходят при него. Те донесо-
ха любимите му играчки, крепост и къщички, които той преди 
да се разболее беше изрязвал и лепил —  всичко, което би за-
радвало малчугана. Сестричката им с голяма кукла застана до 
Серьожа, а ликуващият Саша ги снима.
Това бяха мигове на истинско щастие.

Автор: Борис Ганаго, „На децата за вярата”
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