
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 
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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)

Иисус го попита и рече: как ти е името? 
Той рече: легион; защото много бесове 
бяха влезли в него. (Лука 8:30) 

Благочестиви православни християни,
В днешната неделя —  Неделя шеста след Неделята подир 
Въздвижение, Евангелското литургийно четиво повеству-

ва как Иисус Христос изгонил хилядите демони от един бесно-
ват човек. Този разказ повди-
га въпроса за бесноватостта. 
Сега ще видим какво  е това 
бесноватост, от какво се при-
чинява тя и  с  какви средства 
може да се излекува. Това са 
много важни въпроси, защото 
днес бесноватостта  е придо-
била лавинообразен характер.
Бесноватостта  е пълно или 
частично завладяване на чо-
века от тъмната сила на де-
моните. При така наречената 
„обсебеност“ демоните, по 
Божие наказание или допу-
щение, влизат вътре в  човека 
и  управляват неговия телесен 
и  душевен (психически) жи-
вот. При този вид бесноватост 
обсебените не разполагат със себе си и са нравствено неотго-
ворни и невменяеми. Тях ги наричаме „психично болни“ или 
„луди“.
Има и  втори вид бесноватост —  когато човек доброволно 
се предаде на дявола и във всичко изпълнява неговата воля. 
В този случай той носи своята отговорност. При тази беснова-
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БЕСНОВАТОСТ И МАГЬОСНИЧЕСТВО

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

† ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

тост демоните действат извън човека, но това не е пречка те да 
упражняват цялата си пагубна власт и сила над своята жертва, 
която —  волно или неволно, съзнателно или не —  е като по-
слушен робот в ръцете им. Към този вид бесноватост можем 
да отнесем всички видове магьосничество, ересите и сектите, 
войнстващото безбожие (богоборството), неразкаяното и без-
страшно грешене срещу целия Божий закон…

Тези видове бесноватост ни 
посочват до известна степен 
и  причините за нейното въз-
никване и  разпространение, 
достигнало днес епидемични 
размери. Тези причини също 
са две: първата  е основната, 
съществената —  и  това  е от-
съствието на Православна 
вяра и  благочестие, а  втора-
та  е следствие и  закономерен 
резултат от първата —  и това е 
пълната отдаденост на греха.
Когато човек няма православ-
на вяра и  благочестие, той се 
отваря за бесовете. Душата 
му е като разграден двор, като 
къща без покрив, и  демоните 
имат свободен достъп до нея. 

Сега нека видим какво става с една такава душа или, с други 
думи, нека посочим някои от следствените причини за бесно-
ватостта.
Да започнем от магьосничеството с всички негови видове така, 
както ги подрежда преподобният Никодим Светогорец: астро-
логия (тук спадат хороскопите и  зодиите), гадаене (на  ръка, 
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на кафе и прочие), чародейството (или както го наричат ня-
кои: „черна“ или „бяла“ магия), баене (тук можем да отнесем 
и екстрасенсите), заклинание, отровителство, облакогонство, 
талисмани и  други. Съвременното магьосничество обхваща 
широк спектър от окултни прояви и тук отнасяме екстрасен-
зорните явления, спиритизма, неидентифицираните летящи 
обекти, полтъргайстите, рокмузиката, разните видове източни 
бойни изкуства, йогизма и прочие, и прочие.
Магьосничеството е опит да се замени Бога с дявола, да се от-
хвърли Божията помощ за сметка на някаква помощ, която чо-
век получава от дявола. Но какво добро и каква помощ от дя-
вола може да има? Иисус Христос нарича дявола човекоубиец, 
лъжец и баща на лъжата (Йоан 8:44) . Наистина какво добро 
и каква помощ от един човекоубиец и измамник?
Ересите и сектите, безбожието, порочният живот също са раз-
въдници на бесноватост, но сега ние няма да говорим за това, 
а ще се спрем на средствата за избавяне от бесноватостта, от 
това тиранично насилие на дявола над човека.
Първо, нужно е обръщане в православната вяра (или завръ-
щане в нея), влизане в Православната Църква и започване на 
нов живот в Христа Иисуса, начевайки с Покаянието и Изпо-
ведта, и редовното причестяване. Ако бесноватият е невменя-
ем, това правят вместо него неговите близки. Апостол Павел 
пише: „А без вяра не е възможно да се угоди Богу” (Евр. 11:6) .
Второ, страдащият от демони трябва решително да се откаже 
от ония свои дела и действия, които са му причинили това зло. 
Ако  е ходил при магьосници и  врачки, да престане да ходи 
при тях; ако  е бил в  еретическо (сектантско) сборище, не-

забавно да го напусне; ако е вършил тежки, смъртни грехове, 
да се разкае… Оптинският старец свети Макарий пише: „При 
врачки и при баячки никога не ходи, защото всички те са Бо-
жии врагове. По-добре е да се съгласиш да умреш телом в се-
гашния живот от болест или от каквито и да било тежки 
и скръбни обстоятелства, отколкото да отидеш при та-
кива хора и като получиш за кратко време някакво телесно 
облекчение, да умъртвиш душата си за бъдещия живот и да 
получиш вечно осъждане.”
Трето, болният трябва често да призовава името Христово, 
молейки се от сърце с Иисусовата молитва: 
ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СИНЕ БОЖИЙ, ПОМИЛ-
ВАЙ МЕ ГРЕШНИЯ (ГРЕШНАТА)!, а така също и по-често 
да употребява светия кръст, да приема на гладно Богоявленска 
светена вода и aнафора, да чете всеки ден светото Евангелие, 
псалом 90, акатиста на свети архангел Михаил, на свети мъче-
ник Трифон…

Братя и сестри,
Мнозина страдащи от магии и  други дяволски нападения 

мислят, че е достатъчно да отидат при свещеника да им про-
чете така наречените „Киприянови молитви“ и  всичко вече 
ще е наред. Но това не е достатъчно, това е все едно да лекуваш 
раково заболяване с аспирин. Тази работа —  с бесовете, е да-
леч по-сериозна. Нужна е силна вяра, благочестие, търпение, 
смирение, Покаяние и Изповед, Причастие, с които дано Бог 
удостои всички ни за вечен живот. Амин!

Автор: Иван Николов, „Неделни проповеди  
по евангелските четива”, Изд. „Витезда“
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ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“
26 ОКТОМВРИ

РАЗСЪЖДЕНИЕ

Чудо на св. Димитрий Солунски. Св. Димитрий приживе 
бил солунски воевода, останал такъв и след смъртта си. 
Неговото присъствие в  Солун хората са усещали осо-

бено по време на големи нещастия. Той защитавал града, 

отклонявал бедите, отблъсвал завоевателите и  помагал на 
всеки, призовал неговото име. Ето един чуден случай [за 
проявата] на неговата необикновена помощ на хора в беда. 
Веднъж варварите нападнали Солун, но не успели да го пре-
вземат. Разгневени от това, те подпалили цялата околност 

•  Ж И Т И Я  Н А  С В Е Т И И  •

СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТЪР СОЛУНСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
† 26 ОКТОМВРИ, 306 ГОДИНА

ТРОПАР, ГЛАС 3
Велик поборник 
в бедите вселената  
те намери, страдалче, 
побеждаващ народите,
защото, посрамил 
гордостта на Лий,  
вдъхновил си 
за дръзновен 
подвиг Нестор.
Тъй, свети Димитре, 
Христа Бога моли 
да дарува нам 
велика радост.

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

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 Димитрий заел висок военен пост, получил заповед да пре-
следва християните. Но той, обратно, ги покровителствал.
Император Максимилиан, на връщане от поход на Изток, 
спрял в  Солун, поискал Димитрий да се откаже от вярата 
в Христа. Увещанията били напразни, хвърлили го в тъмни-
ца. Устроили тържество в  цирка. Лий, прочут борец, прика-
нил осъдените християни на борба и ги хвърлял там в пади-
на върху копия, забити с острието нагоре. Оръженосецът на 
Димитрий, Нестор, изпросил разрешение от господаря си да 
иде на борба —  отишъл и  захвърлил Лий в  пропастта. Затуй 
по нареждане на императора Нестор бил обезглавен, а Дими-
трий —  прободен с копие в 306 година.

Автор: † Траянополский епископ Иларион, 
Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
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КАКВО Е НУЖНО ЗА СПАСЕНИЕТО?

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

ЗЛАТНАТА ВЕРИЖКА СЪС СЕДЕМ КОЛЕЛЦА

(Продължение от бр. 421)

Б. ДЕЛАТА НА ВЯРАТА

“З а спасението не е достатъчна само студена и мъртва 
вяра. Не! Спасява ни само живата, дейната вяра, из-
разяваща се в нравствено добри дела… Където няма 

добри дела, там без съмнение няма и  истинска християнска 
вяра и, обратното —  където се появява истински християнски 
живот, там по необходимост се предполага и истинска христи-
янска вяра..“.
„Не мисли, че вярата, ако може да се нарече вяра твоята вяра, 
изобличавана от делата, ще може да те спаси, защото вярата, 
в началото оправдала, изисква съзвучни на нея дела, без които е 
невъзможно да се спасим… Вярата трябва да се проповядва по-
вече с дела, отколкото с думи… Защото с дела, а не с думи тряб-
ва да се открива съкровеното.“ Преподобни Исидор Пелусиот.
„Господ  е казал, че за спасението на онези, които не вярват 
в Христа, е необходима вяра в Христа; а за спасението на вяр-
ващите в Христа е необходим живот по Божиите заповеди. Не-
вярващият в Христа ще погине во веки и който вярва в Христа 
на думи, но не изпълнява Неговите всесвети заповеди и затова 
Го отхвърля чрез делата си, ще погине навеки. Иначе казано, 
за спасението е нужна жива вяра в Христа“ Светител Игнатий 
(Брянчанинов).
„Когато иудеите попитали Господ: „Какво да правим, за да 
извършваме делата Божии?“, Той им отговорил: „Делото Бо-
жие  е това —  да повярвате в  Оногова, Когото Той  е пра-
тил“(Иоан 6:28–29) . Живата вяра в Христа е дело, и то толко-

Искам да ви подаря… скъпоценна верижка от златни колел-
ца, но нека тя бъде върху сърцето ви, а още по-добре, пазете 
я в сърцето си —  тази скъпоценна верижка.

Седем плетки има верижката, седем прекрасни златни колелца, 
ето ги, запомнете ги добре!
Първото колелце —  да помним Бога. Който има това колелце, 
който постоянно, ежеминутно помни Бога, ще Го види пред 
себе си.
Второто колелце е свързано с първото —  това е страхът Божий. 
Който помни Бога, той няма да направи нещо лошо, тъй като 
ще се побои, няма да иска да обиди Господа, Когото вижда пред 
себе си.
А ако има страх Божий, то задължително ще има и трето колел-
це —  покаяние, защото страхът Божий ще покаже всичките ви 
грешки на вашата съвест.

ва всеобхватно дело Божие, че чрез него напълно се извършва 
спасението. Такава вяра се изразява през целия живот, чрез 
цялото същество на човека: тя обхваща мислите му, сърдеч-
ните му чувства, цялата му дейност. Вярващият с такава вяра 
„има живот вечен“(Иоан 6:47) . „А вечен живот е това, да 
познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от тебе 
Иисуса Христа“(Иоан 17:3) . Живата вяра е живот, посветен 
изцяло на благочестието и умъртвяването на себе си за света. 
Живата вяра е дар Божи. Този велик дар са изпросвали за себе 
си от Господа Неговите Свети Апостоли, когато Му казвали: 
„Усили у нас вярата“(Лука 17:5) . Само чрез живата вяра чо-
век може да се отрече от мнимите достойнства на своето пад-
нало естество, да стане ученик и последовател на Господа с раз-
ум и дейност, подобаващи на обновеното естество.“ Светител 
Игнатий (Брянчанинов).
„Но само вяра не е достатъчна за спасението, трябва и свято да 
се живее по заповедите Господни. „Не всеки, който Ми казва: 
Господи! Господи!, ще влезе в царството небесно, а оня, кой-
то изпълнява волята на Моя Отец небесен“ —  казва Господ 
(Мат. 7:21) . А волята на Отеца Небесен е изразена в заповеди-
те Му.“ Светител Теофан Затворник.
„Вярвай и, приемайки благодатните сили за живот и благоче-
стие чрез Светите тайнства, живей по заповедите Божии, под 
ръководството на богоучредени пастири, в жив съюз със Све-
тата Църква…“ Светител Теофан Затворник.
(Следва)

Автор: Архим. Лазар Абашидзе, „Какво е необходимо 
да знае съвременният православен християнин”

С покаянието тясно свързан  е самоконтрола: да наблюдаваш 
себе си —  това е четвъртото колелце на златната верижка.
Който искрено се разкайва за своите грехове, той винаги ще сле-
ди себе си, ще избягва всичко, което може да оскърби Христа.
Петото колелце —  най-драгоценното, то  е обсипано с  брилян-
ти —  това колелце се нарича смирение. Който има първите чети-
ри, той ще има е петото, защото такъв човек никога няма да се 
превъзнася над хората, с нищо няма да се гордее, той знае само 
за своите грехове, той само внимателно наблюдава себе си, свои-
те постъпки.
А който помни и  се бои от Бога, разкайва се за своите гре-
хове и контролира, наблюдава себе си, в него има смирение, 
той е придобил мирна съвест, мир в душата —  това е шестото 
колелце.
Седмото колелце, навярно, вие сами ще ми подскажете: у ко-

и отвели в робство две хубави девойки, които подарили на 
своя княз. Девойките умеели добре да бродират. Князът, 
като видял някои техни ръчни изработки, им казал: „Слу-
шал съм, че по вашите земи има велик Бог —  Димитрий, че 
той прави големи чудеса, избродирайте ми на платно него-
вия образ“. Девойките му отговорили, че Димитрий не е Бог, 
а  Божий служител и  помощник на християните, и  първом 
отказали да бродират образа на светеца, но князът, като ги 
заплашил със смърт, сторили заповяданото и  до деня на 
св. Димитрий завършили работата. В навечерието на праз-
ника, значи, и двете гледали своята бродерия и плачели за-

ради това, че този празник ще прекарат в робство, и второ, 
че избродирания образ на своя най-скъп светия, трябвало 
да дадат на нечестивия варварин. Двете девойки се молели 
на св. Димитрий да им прости. Тогава се появил св. Дими-
трий и  взел двете девойки, както някога ангел [взел] про-
рок Авакум, пренесъл ги в Солун и ги поставил в своя храм. 
В  църквата се служило всенощно бдение и  имало твърде 
много народ. Като разбрал [народът] за чудесното спасе-
ние на тези християнски девойки, всички прославили Бога 
и Неговият велик служител и воевода св. Димитрий.
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В семейство на богаташи престанали да се молят преди 
хранене. Веднъж на гости им дошъл един свещеник. 
Трапезата била пребогата: били приготвени най-из-

искани ястия и  сложени най-добрите напитки. Всички 
седнали на масата и очаквали, че свещеникът ще прочете 
молитва преди обяда. Но свещеникът казал:
–Бащата трябва да се помоли преди хранене, нали той  е 
първият и главен молитвеник в дома.
Настъпи неловко мълчание, защото в това семейство ни-
кой не се молеше. Бащата се поизкашля и накрая каза:
–Знаете ли, скъпи отче, ние не се молим преди хранене, 
защото молитвата  е една и  съща, повтаря се всеки ден. 
Молитвата по навик е просто дрънканица.
Свещеникът ги изгледал с  почуда. И  изведнъж седемго-
дишното момиченце казало на баща си:
Тате, значи вече няма да се налага да идвам при тебе вся-
ка сутрин и да ти казвам „Добро утро“?

Автор: Лев Усачов „ В семеен кръг“, 2018 г.
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•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ДОБРО УТРО

гото е светло и мирно на душата, той няма да се сърди или да 
обижда другиго, защото има в себе си седмото колелце —  мир 
с хората, той обича хората.
Повтарям още веднъж: помнене на Бога, страх Божий, покая-

ние, самоконтрол, смирение, спокойна съвест и мир с хората.
Вземете този подарък, приберете го и го отнесете вкъщи.

Автор: Свещеномъченик Серафим (Звездински)
Източник: www.predanie.bg

МОЛИТВИ ЗА ДЕЦА

МОЛИТВА ПРЕДИ УЧЕНИЕ
Преблагий Господи! Изпрати ни благодатта  
на Светия Твой Дух, Който надарява  
и укрепва нашите душевни сили,  
за да можем, като слушаме, преподаваното  
ни учение, да пораснем за Слава на Тебе, 
нашия Създател, за утеха на нашите родители 
и за полза на Църквата и Отечеството. Амин!

МОЛИТВА СЛЕД УЧЕНИЕ
Благодарим Ти, Създателю наш, задето  
ни удостои с Твоята благодат, за да внимаваме  
в учението. Благослови нашите началници, 
родители и учители, които ни ръководят  
в познание на доброто, като ни дадеш сила  
и здраве, за да продължим това учение. Амин!


