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†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 
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ПРОПОВЕД 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)

„И целият народ от Гадаринската околност Го 
молеше да си отиде от тях” (Лук. 8:37).

Възлюбени в Господа братя и 
сестри,
В света има едно голямо и 

ужасно зло за човеците, което им 
причинява много беди. Това е не-
вежеството, вярно изображение 
на което виждаме у гадаринците, 
за които се говори в днешното 
литургийно св. Евангелие.
Гадаринската или Гергесинската 
страна се намирала на източния 
бряг на Генисаретското езеро в 
Палестина. Господ Иисус Христос 
посетил тази страна със Своите 
ученици като и тук не пропуснал 
да направи велико благодеяние. 
От много години в града вилнеел 
бесноват човек, който не обличал 
дреха и не живеел в къща, а по 
гробищата. Връзвали го с вериги 
и окови, но той разкъсвал око-
вите и бил гонен от бесовете по 
пущинаците. Сам страдал непо-
носимо, но от неговата злочести-
на страдали и жителите на онази 
околност, понеже се намирали 
под непрекъснат страх. Но, ето 
че в тази стана дошъл Спасите-
лят и мъчителните страдания на 
бесноватия и ужасите на жите-
лите изчезнали. Господ Иисус Христос възвърнал здравето на 

страдалеца и го направил годен за живота, а бесовете, които 
излезли от човека, влезли в свине, които пасели по рътлината. 

И сурнали се свинете низ стръм-
нината и се издавили в езерото 
(Лук. 8:33).
Можем ли да си представим как-
ва радост е обзела бесноватия, 
когато се видял здрав, спокоен, 
в пълно съзнание и каква голя-
ма благодарност е преизпълнила 
сърцето му към Спасителя! Той 
ги изразил като седнал при нозе-
те Иисусови.
А какво направили жителите на 
онази страна? Вместо да се за-
радват и да благодарят на Иисуса 
Христа за станалото те Го молили 
„да си отиде от тях”. Гадарин-
ците видели със собствените си 
очи оздравелия вече бесноват, 
видели още, че Спасителят е бли-
зо до тях и че е готов да им на-
прави добрини. Обаче те видели 
и друго: че пострадали свинете 
им и затова се отказали от Него. 
Гадаринците били потънали в 
невежество и затова ценели само 
материалните си интереси. Неве-
жеството помрачило ума и ожес-
точило сърцето им до такава сте-
пен, че те съжалявали за свинете 
и били готови да видят изцере-

ния отново в предишната му злочестина. Те били свикнали на 
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един живот, изпълнен със суеверия, изграден върху извратени 
морални начала. Те обикнали този живот и се противели на 
всичко, което целяло да ги изведе от мрака, тъй както болното 
око се дразни от светлината и се затваря инстинктивно за нея. 
Затова гадаринците предложили на Спасителя на света (Йоан 
4:42) да напусне страната им.

Братя и сестри,
Като знаем колко голямо зло е духовното невежество в ре-

лигиозната област, да се борим срещу него и да се пазим от 
него. Нека възлюбим от все сърце светлината, която дава Иисус 

Христос – „Който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще 
има светлината на живота” (Йоан 8:12) – казва Спасителят.
Нека използваме благоразумно времето, което Бог ни е пода-
рил, да го използваме за добро, за наше духовно издигане, като 
призоваваме на помощ силата Божия срещу нападението на 
Лукавия! Не като гадаринците да викаме: „Иди си от нас!”, а 
винаги да казваме: „Дойди, Господи Иисусе” (Откр. 22:20) и 
ни помогни!
Амин!
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ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИ ДИМИТЪР

Велика обpете в беда´х/ 
тя побоpника вселенная, стpастотеpпче,/ 

языки побеждающа./ 
Якоже убо Лиеву низложил еси гоpдыню,/ 

и на подвиг деpзновенна сотвоpив Нестоpа,/ 
тако, святе Димитpие,/ 
Хpисту Богу молися// 

даpовати нам велию милость.

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 милост.

Братя,
Настана светлият празник на Христовия воин и мъченик 
Димитър, който с вярата си светло озарява всичко и с лю-

бовта си подбужда към вечния живот.
Този преблажен мъченик за Христа, Димитър, от млада възраст 
придоби знания и израсна като доброплодна лоза, напоявайки 
всички с духовна сладост, а разумът му разцъфтя като лилия 
(по Ос. 14:6). С благоуханната си обич той привличаше всички 
към Христовата вяра. Украсен беше с добротата на Христа и с 
красотата на лицето си блестеше като ангел. От него бликаше 
мъдрост — като съкровище, което носи живот. Той беше далеч 
от всяка нечистота и плътска похот. Като насочваше твърдо 
ума си към възвишеното, той търсеше прародителското място 
и достойнство, от което отпадна прародителят Адам. От ранни 
зори той отдаваше цялото си сърце на молитва към въплъти-
лото се Божие слово, назидавайки се винаги с псалми, славо-
словия и духовни песни, казвайки: „Ще те възлюбя, Господи, 
крепост моя! Господ е моя твърдина и мое прибежище, мой 
Избавител” (Пс. 17:2-3). „Нему се уповаваше сърцето ми, и 
Той ми помогна, и сърцето ми се зарадва; аз ще Го прославя с 
моята песен.“ (Пс. 27:7).
А всички, като се учудваха на особената светлост на лицето му, 
пламтяха от обич, желаейки да се приближат до него и да се 
приобщят към животворните слова, които като мед течаха от 
устата му. Той пък с радост ги поучавате, казвайки:
– Вие, мои възлюбени братя, не се съблазнявайте, гледайки 
тези омразни на Бога царе, които се помрачиха от бесовската 
измама, отстъпиха и се отвърнаха от Бога, който сътвори не-
бето, земята и морето и създаде всичко от нищо. От него се от-
върнаха и се прелъстиха, и се поробиха като обикновените чо-
веци, и си направиха идоли. Вижте, прочее — [идолите] имат 
уста, но не говорят; имат очи, но не виждат; имат уши, но 

не чуват; нозе имат, но не ходят. Подобни на тях да бъдат 
ония, които ги правят, и всички, които се надяват на тях 
(Пс. 113:13-16). А вие, братя, познайте Бога, който не живее в 
ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце 
и е неизразим в своята божественост и сила. Той не можа да 
гледа как човешкият род се е поробил на бесовете и поради 
това, като сведе ниско небесата, слезе, приемайки плът от све-
тата Дева, и обновявайки човешката природа, уподоби се на 
нас. Въплъщавайки се безсеменно, той стана едновременно и 
Бог, и човек, за да ни изтръгне незасегнати от сатанинската из-
мама. Той благоволи да претърпи разпятие и смърт заради нас, 
като умъртви нашите прегрешения. Но понеже той е безсмър-
тен по природа, възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата 
и седна отдясно на Отца. Той е установил и определил ден, в 
който ще дойде да съди живите и мъртвите, за да въздаде на 
всекиго според делата му.
С такива поуки като наставляваше всички във вярата, свети 
Димитър ставаше още по-светъл и сияеше с духовната си сила 
повече от слънцето. Такива са поуките на този богогласен език! 
Такава е и неизразимата му отзивчива душа! Затова и Господ 
сложи върху него привлекателна красота, като пожела да ук-
раси пречистата му глава с двоен венец. Той му каза: „Добри и 
верни рабе... над много ще те поставя; влез в радостта на 
своя господар“ (Мат. 25:21).
Настъпи времето на пресветлото му венчание [с мъченически 
венец]. Максимилиан Еркулий победи готите и савроматите 
и слезе при римляните в град Солун. Бидейки почитател на 
бесовете и богохулник, той започна да принуждава всички да 
принасят жертви на скверните бесове. Съобщиха му за блаже-
ния Димитър и му казаха: „Той не само хули нашите богове, но 
и постоянно бунтува целия град; почита друг Бог — Иисуса.“ 
Идолопоклонникът Максимилиан се разгневи, заповяда да до-
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СВЕТОГОРСКИ СЛОВА: „ДНЕС” Е ОТ БОГА, „УТРЕ” Е ОТ ЛУКАВИЯ

ведат Димитра и му рече: „Твоята красота 
и изразът на лицето ти ме карат да те оби-
чам; ако принесеш заедно с мен жертва 
на моите богове, на които всички боля-
ри служат, то ти ще бъдеш пръв в палата 
ми и ще получиш най-висок сан.“ А бла-
женият Димитър му отговорил: „Царю, 
писано е — тези богове не са сътворили 
небето и земята, да погинат! (Иер. 10:11) 
Защото те са идоли, дело на човешки 
ръце. Имат очи, но не виждат; имат уши, 
но не чуват, те не издават глас с устата си; 
подобни на тях станаха ония, които ги 
почитат“ (по Пс. 113:12-16). Като проме-
ни израза на лицето си, царят заповяда да 
затворят Димитра в тъмница. И там той 
бе увенчан с победния венец.
Като завърши доброто изповядане [на 
вярата] и подвига, той утвърди чрез по-
бедата на кръста Христовия воин и свет-
лозарния свой спътник Нестор. Десница-
та на Всевишния увенча тях двамата със 
силата на Пресветия Дух, а с чудесата им 
духовно възвесели света.
Като се събрахме сега за тяхно възпоми-
нание, нека радостно изречем едногласно 
похвала за тях, казвайки:
Радвай се, Димитре, светлозарно слънце, ти, който прогонваш 
греховния мрак от тия, които с топла обич те почитат!
Радвай се, незалязваща заря, ти, който просвещаваш всички с 
благочестието си!
Радвай се, пресветли мъчениче Димитре, ти, който с доброто 
изповядване [на вярата] извърши тоя пресветъл подвиг и се 
украси заслужено с нетленния венец! (по 1 Тим. 6:12-13; 1 
Кор. 9:25).

Един побелял монах попитал група поклонници:
– Бог изпитва ли тревога?
– Не, отче.
– Ако Бог, Който в Своята умопонестижима мъдрост упра-
влява трилионите галактики, занимава се с милиарди хора с 
най-малкия детайл от живота им, има да реши и оправи без-
брой проблеми, да чуе безброй молитви и сърдечния проше-
ния, както и да се погрижи за безбройните души, които са на-
пуснали този живот, ако за всички тези грижи Бог не изпитва 
тревога, нима ние имаме оправдание да чувстваме тревога? 
Колко сме малодушни и неверни!

***
Целта на дявола е да забравим Бога. Затова и постоянно ни 
хвърля в прекомерни грижи, активности, тревоги, непрекъс-
нати желания, ненаситно поглъщане на информация и други 
неща, за да ни държи постоянно замаяни в духовен световър-
теж и така да не можем да стъпим с мир на пътя към Бога.

***
– Геронда, как ще изчезне стресът?
– Стресът засяга бъдещето, а не настоящето. Ето, сега седим 

Радвай се, всечестни богоугодниче Хри-
стов Димитре, славен с изповеданието си 
[на вярата], ти, който поради пробожда-
нето в ребрата се уподоби на прободения 
заради целия свят Христос!
Радвай се ти, който си горещ застъпник 
на всички скръбни, прибягващи под твоя 
закрила!
Радвай се ти, вечно бликащ извор, разли-
ващ струи на изцерения за всички, които 
са обхванати от душевни страдания!
Радвай се ти, твърда основа на твоето 
отечество, който като истински пастир 
полагаш [душата си] за Христовото ста-
до, казвайки: „Или заедно със спасява-
ните ще бъда спасен, или заедно с поги-
ващите ще погина!“ Защото такова беше 
твоето пресвято желание — да спазиш 
Христовото слово, подвизавайки се с лю-
бов, както е казал Господ:  „Не бойте се 
от ония, които убиват тялото, а не могат 
нищо лошо да сторят на душата; а бойте 
се повече от оня, който може и душата, 
и тялото да хвърли в геената; от него се 
бойте“ (по Мат. 10:28; Лук. 12:4-5).
И така, ти, пречестни страдалецо за Хрис-

та, Димитре, помоли се усърдно за нас, които чествуваме твоята 
смърт с вяра и любов, като измолиш милост и прощение за гре-
ховете ни. Защити ни от всички страдания и беди, та запазва-
ни здрави чрез твоите молитви, да прославяме името на пре-
чистата и светата, и животворяща Троица — Отца и Сина, и 
Светия Дух сега и всякога, и във всички векове. Амин!

Автор: Св. Климент Охридски, Препечатано 
от кн.”Тържество на Словото. Златният 

Век на Българската Книжнина”
Източник: www.pravoslavieto.com

в архондарика, ядем локумче, пием и ракийка, разговаряме 
красиво и сме спокойни. Но ако помисълът ни се впусне в 
несигурното бъдеще, тогава стресът ще започне да ни зада-
вя и да смазва сърцето ни. И откъде да знаем дали ще сме 
живи утре? Достатъчно е терзанието на днешния ден, както 
казва и Христос, да не го товарим и с грижите и несигур-
ностите на утрешния. „Днес” е от Бога, „утре” от лукавия. 
Толкова години Христос и Света Богородица някога напус-
наха ли ви?
– Не!
– Е, сега ли ще ви остави? Бог има архив дори с броя на косите 
ни. Можеш ли да седнеш вечерта в килията си и да пребориш 
космите на главата си и утре, когато дойдеш, да ми кажеш кол-
ко са?
– Не.
– Но Сам Бог сяда и се занимава дори с косите ни, което е нещо 
толкова нищожно. Колко повече се грижи за съществени неща 
от живота ни като обичлив Баща! Нима имаме право след това 
да имаме стрес? Затова отправи твоята молитва и не се стра-
хувай от нищо.

Из „Светогорски слова“, съставител: о. Дионисий Тамбакис
превод: Константин Константинов

Източник: www.sveticarboris.net
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Веднъж при совата Анфиса до-
шъл таралежът и започнал да 
се оплаква от сина си:

– Моят палавник непрекъснато 
иска да ходи навътре в гората. А, ти 
Анфиса, знаеш колко опасно е това! 
Хиляди пъти съм казвал да не из-
лиза от дупката без мене или майка 
му, но не слуша...
– А ти измисли някое наказание, – 
посъветвала го совата.
– Не мога! Миналата седмица той 
ми каза, че ако му се карам и го на-
казвам, значи не го обичам  – тъжно въздъхнал таралежът.
От тази глупост совата остана като гръмната и без малко да 
падне от клона. После казала:
– А сега се прибери и кажи на синчето си, че може да прави 
каквото си иска и че ти няма да га наказваш повече. Довечера 
ще ви дойда на гости...
Така и направили. Щом изгрели първите звезди, совата отле-
тяла към дома на таралежите. Кацнала върху храста, под който 
те живеели, а под него ад... Таралежчето от радост скача, вика 
с цяло гърло. Майка му се опитва да го надвика. Само баща му 
невъзмутимо чете вестник. Той знае, че щом с тая работа се е 
захванала совата, всичко ще е наред.
– Какъв е този шум? – попитала Анфиса таралежчето?
– На мене вече всичко ми разрешават и повече няма да ми се 
карат. Мога да правя каквото си искам и сега ще отида да от-
кривам света – ще изследвам всяко храстче и всяка тревичка в 
гората. Има толкова интереси неща! Възрастните повече не ми 
трябват, вече сам съм си началник...
Анфиса спокойно отговорила:
– Ама че си глупав! Не разбираш ли, че най-голямото наказа-
ние е, когато родителите престават да се грижат за тебе. Знаеш 
ли какво стана със зайчето, когото не наказваха за лъжите му. 
Такъв непоправим лъжец стана, че никой за нищо не му вярва 
и всички му се подиграват. Не смее от срам да излезе от дупка-
та си. А за мечето чу ли? Цялото му семейство живее в града. 
Родителите и братята му работят в цирка – истински звезди! 
Само него не взеха. Знаеш ли колко му е обидно? А защо не 
го взеха? Защото не обичаше да тренира, мързеше го да прави 

дори сутрешна гимнастика. Майка 
му го съжаляваше и не го закачаше. 
Сега мечтае да играе в цирка, но не 
го взимат защото за нищо не става.
После баща му се намесил в разго-
вора:
– А какво се случи с енотчето...
Възрастните многозначително се 
спогледали. Горкото таралежче така 
се уплашило, че дори не попитало 
какво му се е случило на енотчето, а 
само жално помолило:
– Не искам такова страшно наказа-

ние! Нека всичко си остане, както беше!
– Мъдро решение – кимнала совата. И помни: когото родите-
лите обичат, него и наказват, защото така предпазват децата 
си!
Майката целунала сина си по нослето и поканила совата на 
вечеря. Приказвали весело за какво ли не и им било толкова 
хубаво, че таралежчето си помислило: „и защо трябва да бягам 
от родителите си? У дома е толкова хубаво...“

Из: „Азбука на възпитанието – Притчи на совата Анфиса”
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

www.svetiilia.bg
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† 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
Св. мчци Маркиан и Мартирий. Гл. 3, утр. ев. 9, 
ап. Гал. 1:11-19 (с. 204), лит. ев. Лк 8:26-39

26 ОКТОМВРИ  
† Св. вмчк Димитрий Мироточиви.  
Преп. Димитра Доростолска (Димитровден)  
(Тип. с. 105)

27 ОКТОМВРИ  
Св. мчк Нестор. Преп. Димитрий Басарбовски

28 ОКТОМВРИ  
❈ Св. мчци Терентий, Неонила и чедата им. 
Преп. Стефан Саваит. Св. мчца Параскева. 
Св. Димитрий, митр. Ростовски (Тип. с. 108)
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Св. прпмчца Анастасия Римлянка.  
Преп. Аврамий Затворник

30 ОКТОМВРИ  
❈ Св. свщмчк Зиновий, еп. Егейски  
и св. мчца Зиновия. Св. крал Стефан Милутин

24 ОКТОМВРИ  
Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др.  
Св. мчк Епимах 

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

СТРАШНОТО НАКАЗАНИЕ


