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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 

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)

Евангелският епизод за гадаринския бесноват се съ-
държа в три Евангелия и се чете три пъти в годината. 
Две от четенията са по време на светата Литургия, 

следователно то е от първосте-
пенна важност за Църквата. 
Нека го прочетем заедно.
Четивото започва така: „И пре-
плуваха в Гадаринската стра-
на, която е срещу Галилея.“ 
(Лука 8,26). „Гадаринската 
страна“ е местност около град 
Гадара. Днес за този град раз-
казват само обширните разва-
лини Ум-Кейс, принадлежащи 
на древната Гадара. До Гадара 
се намира град Гергеса, споме-
нат от свети апостол и еванге-
лист Матей в същата история за 
бесноватия (Мат. 8,28). Остан-
ките на Гергеса са още по-кра-
сиви и многобройни. Руините 
на три храма, двата величест-
вени мраморни амфитеатъра и 
множеството колони и до днес 
говорят за богатството на тези 
градове. Повечето от тези сгра-
ди са построени след римското 
завоевание през 63 година, но 
и по време на проповедта на 
Христос те са процъфтявали.
Гробниците на Гадарин, в 
които се е криел бесноватият, 
са пещери, изсечени във варовиков грунд. Малцината 

съвременни жители на Ум-Кейс и до днес го използват 
за нуждите си. Гадара е на разстояние 15 километра от 
Генисаретското езеро, затова и съществуват хипотези, че 

библейският Гадарин е съвсем 
друг град. Трудно е да се каже 
дали това е вярно, но в Еван-
гелието се говори не за “град 
Гадарин“, а за „Гадаринска 
страна“, което може да означа-
ва предградие, но може да указ-
ва и само посока. Още повече, 
че самото Евангелие говори, 
че човекът е гонен от бесове в 
„пустинята“ (ср. Лука 8,29) – 
тоест в ненаселени пущинаци.
На кого приличат невярващи-
те, щом дори бесовете се по-
кланят на Бога?
Първото, което ни удивява в 
това повествование, е срещата 
на Христос с бесноватия. Обсе-
беният от бесове не е избягал в 
ужас от Господа, а щом го ви-
дял, се приближил и се покло-
нил (ср. Марк. 5,6). Творението 
с трепет се покланя на Твореца, 
даже такова творение, отпад-
нало от волята на Твореца... 
Тогава на кого приличат невяр-
ващите, щом дори бесовете се 
покланят на Бога?
„Иисус го попита: как ти е 

името? А той отговори и рече: легион ми е името, по-
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неже ние сме много.“ (Марк. 5, 9). „Легион“е римска 
бойна единица. Как мислите, колко войници са се 
числили в легиона? В различните времена, различно, 
но в новозаветните легионът обикновено е наброявал 
5-6 хиляди пехотинци и няколко стотин кавалеристи. 
Внушително!!!
Често ни се случва преди да изядем излишно парче 
на масата, преди да осъдим някого или да направим 
нещо ненужно, да ни мине през ума: „Голяма работа, 
нищо страшно няма да се случи.“ Оказва се обаче, че 
бездната на нашето падение няма край. Както безброй 
бесове могат да влязат в човешкото тяло, така и душа-
та може да приеме безброй много грехове и да не се 
насити. Даже стомахът, напълнен без всякаква мярка 
се бунтува и изхвърля ненужното. Душата не го пра-
ви, ние самите трябва да се стремим да я прочистваме. 
Затова и Господ е сложил предел на нашето земно съ-
ществуване.
„И те молеха Иисуса да не им заповядва да идат в без-
дната“ (Лука 8,31). Добре знаем как завършва всичко: 
наблизо пасяло голямо стадо свине, бесовете влезли в 
тях. Евангелист Марко даже съобщава броя им – около 
две хиляди (ср. Марк. 5,13). Виждаме, че твърдение-
то за „легиона“ съвсем не е преувеличение. Бесовете 
влезли в свинете и като ненавиждащи с люта ненавист 
всичко живо, ги удавили в езерото. Можем да си пред-
ставим какво биха направили нечистите сили с човеш-
кия род, ако Господ не ги възпираше.
Оттук започва най-интересното. Пастирите, видели 
случилото се изтичали в града и разказали на всички. 
„И целият народ от Гадаринската околност Го моле-
ше да си отиде от тях; понеже бяха обвзети от голям 
страх. Той влезе в кораба и се завърна.“ (Лука 8, 37).
Удивително явление! Току-що е извършено велико 
чудо: страшният и неукротим бесноват, който плашел 
целия град, е изцелен. Той седи, гледа смислено и от-
говаря на въпроси. До него се намира явно неземен 
Човек, който го е излекувал, за Него гадаринците вече 
са чували. И те Го молят да си тръгне от техния град!
Какво става? Нима няма повече болни, разслабени, 
прокажени, на които е нужен лечител за телесата им, 
нима няма повече митари и грешници? Или може би 
всичко се свежда до свинете?
Представете си, че отглеждате няколко прасенца за 
продажба. В Гадарин явно това са правили, евреите 
не ядат свинско, а по-голямата част от населението 
по бреговете на Генисаретското езеро е била юдейска. 
Очевидно е, че те са продавали свинското месо на езич-
ниците, в частност на римляните. И така – отглеждате 
си вие няколко прасенца. Познавачите знаят, че печал-
бата в свиневъдството се появява, когато се отглеждат 
не по-малко от шест глави. Тоест, вие вече сте закупи-
ли шест малки прасенца, с голям труд сте ги отгледали 
и вече радостно пресмятате печалбата от продажбата 
им. Изведнъж се появява Някой, който изцелява лудия 
бездомник, но за сметка на вашите вече отгледани пра-
сенца, които се оказват на дъното на езерото. Няма що 
– голямо „чудо“!
Има няколко тълкувания на тази притча, които ко-
ренно си противоречат. Например Блажени Йероним 
(Стридонски) пише: „Това, че те Го молят да напусне ре-
гиона им, не е от гордост, както някои твърдят, а от сми-
рение, понеже се смятат за недостойни за присъствието на 

Господа. Подобно на Петър, паднал в нозете на Спасителя 
по време на улова на риба: „Иди си от мене, Господи, по-
неже аз съм грешен човек.“ (Лука 5:8). Но в тази ситу-
ация не можем да се съгласим с блажения Йероним: 
свети Петър е казал това, но е последвал Господа, раз-
бирайки, че Той има думи за вечен живот (Йоан 6:68). 
Тук ние виждаме нещо различно. На нашата ситуация 
повече подхожда тълкуването на блажения Теофилакт 
Охридски: „Поразените от чудото жители на града из-
лезли да посрещнат Иисус. Узнавайки подробностите, те 
още повече се уплашили. Затова и са молили Иисус да си 
тръгне. Те се страхували да не се случи нещо още по-лошо. 
Изгубвайки свинете и съжалявайки за загубата им те се 
отказали и от присъствието на Господа“.
Действително, ако Този Пророк, без да влиза в града 
нанася такива загуби, то какво ли ще се случи, ако 
влезе в самия град? Чудесен „пророк“! Толкова пари 
и усилия, изгубени напразно и защо? Заради изцеля-
ването на един „маргинален елемент.“
Именно тази логика е била присъща на целия юдейски 
елит – те очаквали появата на земния цар със слава, 
който да върне могъществото на целия Израил и бла-
госъстоянието на всеки израилтянин в частност. Само 
от такъв ъгъл можем да обясним тяхното странно по-
ведение. Св. Йоан Златоуст пише: „А че жителите на 
този град са се намирали в състояние на безчувствие е ви-
дно от края на случилото се. Вместо да Му се поклонят и 
да се удивят на Неговото могъщество, те Го отпратили и 
Го помолили да напусне земите им“.
Самите ние често приличаме на неразумните и алчни 
гадарини
Този последен урок е най-важният в Евангелското че-
тиво, защото много често ние се превръщаме в нера-
зумни и алчни гадарини, без дори да го забелязваме, 
продължавайки да водим уж истински църковен жи-
вот.
Колко пъти Христос ни е посрещал със Своята благо-
дат и колко пъти ние, като гадарините, сме Му казва-
ли: „Не, Господи, днес не мога да Те приема. Днес ще 
гледам филм, ще отида на гости, ще обиколя магази-
ните, или просто ще си почивам. Влез ми в положение-
то, ела утре! Утре ще Ти прочета акатист, ще се помоля 
за болните си приятели, ще почета от Евангелието. А, 
утре е сряда, ще постя. Е, ако не се получи утре, ще го 
направя в петък, още по-добре в края на седмицата, 
тогава ще благодаря на Бога за благополучната седми-
ца”. По този начин с всеки изминал ден все по-здраво 
ни засмуква блатото на суетата и духовната леност. 
Толкова са ни скъпи нашите прасенца, които отглеж-
даме с такава любов в сърцето си и така не ни се иска 
да се разделяме с тях, че сме готови да ги разменим с 
Божествената благодат.
Господ е въплъщение на смирението. Той ще ни пос-
луша, както тогава е послушал евангелските свиневъ-
ди и ще си отиде от нашите ширини. Разбира се, след 
това от нашия собствен Гадарин ще останат само куп-
чина жалки руини. 
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(…..)След като минало много време и 
гонението срещу християните 
престанало, над гроба на свети 

Димитрий бил издигнат малък храм. И в него 
ставали много чудеса и много болни се изцеля-
вали от различни болести. Така един знаменит 
велможа от Илирия, на име Леонтий, тежко 
болен от неизлечима болест, пристъпил с вяра 
към светия великомъченик Димитрий. Когато 
го внесли в храма и го положили на мястото, 
където били погребани мощите на светия вели-
комъченик, той още същия час получил изцеле-
ние и оздравял напълно, благодарейки на Бога и славейки 
Неговия угодник свети Димитрий. В знак на благодарност 
към светията Леонтий решил да построи голяма и краси-
ва църква на славния великомъченик. Затова предишният 
малък храм бил разрушен и когато започнали да копаят 
за основите, намерили мощите на светия великомъченик 
напълно цели и нетленни; от тях изтичало благоуханно 
миро и целият град се изпълнил с аромат от мирото. Сте-
къл се много народ. Светите мощи били извадени от земя-
та с голяма радост, при което огромно множество болни 
се изцелили, помазвайки се с изтичащото миро. Леонтий, 
радвайки се повече на намирането на светите мощи, от-
колкото на своето изцеление, бързо завършил започнатото 
дело, и на това място построил прекрасен храм в чест на 
свети Димитрий. Тук били положени и честните мощи на 
светия великомъченик в рака, обкована със злато и сребро 
и украсена със скъпоценни камъни. Леонтий купил ниви 
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ВСИЧКИ ГРИЖИ ДА ПРЕДАДЕМ БОГУ

Когато говорим с нашите близки и те ни разкриват про-
блемите си, ако ние имаме любов, с внимание изслуш-
ваме техните тегоби и съчувстваме на тяхното стра-

дание и беди, защото сме сътворени от Господ по любов 
и сме излияние на Божията любов. Но обикновено ние се 
натоварваме още повече, защото и сами сме обременени 
от своите грижи, безпокойства и слабости. От този товар 
трябва и сами после да се избавим, а това може да направи 
единствено Господ. Той е носител на всички наши немо-
щи и слабости. Затова трябва постоянно да се обръщаме 
към Него в молитва, за да дойде облекчението. Тогава се 
освобождаваме и не носим повече грижите на ближните, а 
всичко сме предали на Бога. Само Той може да носи цялото 
ни бреме.
Ако спрем вниманието си на техните грижи и трудности, 

ще започнем постоянно да мислим за това. Така вече сме 
натоварени мислено. Ако пък не ги слушаме с внимание 
и не участваме в тяхната болка, няма да може да им дадем 
правилен и утешителен отговор. Тогава просто отсъстваме 
– те говорят, а ние сме безучастни за неволите им, оставаме 
със своите мисли и желания. Иначе носим и нашия, и тех-
ния товар.
Когато не ни останат сили да понесем това, трябва веднага 
да се обърнем към Господ: „Господи, аз не мога да нося и 
собствените си немощи, а сега ме натовариха и с чужди. Не 
зная как да се оправя с моите задължения, нямам сила, а 
виждайки, че не искам да свърша това, още повече се об-
ременявам от помисъла. Имам желание да помогна, но ня-
мам възможност, а на другите им се струва, че не искам, то-
гава страдам най-много”. Когато от сърце се помолим Богу 

и лозя и ги подарил на новопостроената църква 
за издръжка на нейните свещенослужители. А 
когато дошло време да се върне в своето отечест-
во, той намислил да отнесе със себе си и частица 
от мощите на светията, за да построи църква на 
свети Димитрий и в отечеството си. Но светията 
му се явил и му забранил да не дръзва да вземе и 
частица от неговите мощи. Тогава Леонтий взел 
само плащаницата, обагрена с кръвта на светия-
та, положил я в златен ковчег и тръгнал за Или-
рия. По пътя от тази плащаница станали много 
чудеса по молитвите на светия великомъченик. 

Така, когато Леонтий трябвало да премине през една го-
ляма, развълнувана от силната буря река, го обзел страх и 
ужас. Тогава му се явил свети Димитрий и казал: Вземи ков-
чега с плащаницата в ръка и не се бой. – Леонтий така и на-
правил и тогава той и всички, които били с него, успешно 
преминали реката. А когато пристигнал в отечеството си, 
построил великолепна църква на светия великомъченик 
Димитрий. Призовавайки с вяра името на този свят Хри-
стов великомъченик, Леонтий извършил чудеса по негови-
те молитви. Епархът на Илирия Марин бил тежко болен: 
цялото му тяло от главата до петите било покрито с рани 
и гной, и Леонтий го избавил от тази болест със своите мо-
литви към свети Димитрий. Така той славно изцелил един 
кръвоточив, призовавайки свети Димитрий; изгонил дяво-
ла от един бесноват и извършил и много други чудеса. (...)

Източник: www.bogonosci.bg

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

СВ. ВМЧК ДИМИТРИЙ МИРОТОЧИВИ 
† 26 ОКТОМВРИ, 306 ГОДИНА

ТРОПАР, ГЛАС 3
Велка обpте в бедх тя побpника вселнная, 

стpастотpпче,язûки побеждюща.
Якоже бо Леву низложл 

еси гоpдûню,и на пдвиг деpзновнна 
сотвоpв Нстоpа,тко, святе Димтpие,

Хpист Бгу молся
даpовти нам влию млость.


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



СВ. ЮСТИН ПОПОВИЧ: ИЗ „СТРАДАНИЕ И ЧУДЕСА  
НА ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИ”
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24 ОКТОМВРИ  
†   6 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
Св. мчк Арета. Св. Богородица -“Всех 
скорбящих радост”. Гл. 1, утр. ев. 7, ап. 
2 Кор. 9:6-11 (с. 191), лит. ев. Лк 8:26-
39 (Молебен за децата с увреждания)

25 ОКТОМВРИ  
Св. мчци Маркиан и Мартирий.

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

29 ОКТОМВРИ  
Св. прпмчца Анастасия Римлянка

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

ДАРЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ПО СМЕТКА:
IBAN: BG50UBBS80021090315830 |  BIC: UBBSBGSF

Обединена българска банка
За :Църковното настоятелство при храм „Св. прор. Илия“
(София, п.к.1582, ж.к „Дружба 2“,бул. „Цветан Лазаров)

ЗА ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ 

“СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“

Две сестрички чули библейската история 
за Адам и Ева и казали на баща си:
– Тате, ако ние с Лена бяхме в рая, за 

нищо на света не бихме изяли плода за по-
знаване на доброто и злото. Нали Бог го е 
забранил, тате?
– Така е, - усмихнал се бащата и ги сложил 
да спят.
Сутринта станал преди всички, хванал на 
двора едно врабче и го сложил в голяма тенджера. После 
събудил момичетата, показал им тенджерата и казал:
– Моля ви, не сваляйте капака на тенджерата. Когато се 
върна от работа, ще ви покажа каква изненада съм скрил 
в нея. Ако сте послушни, ще ви купя и нова игра.
Майката и бащата тръгнали на работа, а децата остана-
ли сами вкъщи и не преставали да мислят за тенджерата. 
Всячески се насилвали да не мислят за нея – изиграли по 
няколко пъти любимите си игри, разговаряли за различ-
ни неща, но тенджерата не им давала мира.
Накрая по-голямата сестра Маша уговорила по-малка-
та Лена, която се страхувала, че баща им ще се скара, да 
надникнат в тенджерата.
– Само ще открехнем капака, ще погледнем и веднага ще 
го затворим! Татко даже няма и да разбере!
Речено-сторено. Но щом Лена приотворила капака, 
врабчето излетяло право през прозореца. Изплашените 
момичета бързо затворили тенджерата. Вечерта, когато 
бащата видял празната тенджера, казал:
– Е, какво, малки Еви, не издържахте, нали? Точно така и 
Ева не е издържала на любопитството си и яла от забра-
неното дърво.
– Тате, а с какво това дърво е било по-специално и защо 

не е трябвало да се яде от него?
– Дървото е било най-обикновено и плодо-
вете му ставали за ядене, но нарушавайки 
Божията заповед, хората предпочели злото 
пред доброто. Помнете, всяко зло започва 
от непослушанието. Ако първите хора бяха 
послушали Бога, то Той би ги научил само 
на добро. Врабчето днес беше за вас дърво-
то за познаване на доброто и злото. Изпита-

нието, дадено на Адам и Ева, се оказа непосилно и за вас.  
Превод: Храм „Св. прор. Илия”

• Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ВРАБЧЕ

и Му предадем самите себе си, всичките си грижи – и наши 
и чужди, тогава ще бъдем облекчени, ще изчезнат нашите 
притеснения. По-рано сме били свързани мислено, а сега 
сме се отпуснали, сложили сме всичко пред Божиите нозе 
и Той решава. Ако не се научим да правим така, от ден на 
ден все повече ще се претоварваме. Ще дойде време, в което 
въобще няма да можем да разговаряме с ближните. Защо? 
Напрегнати сме и казваме: „Моля ти се, остави ме, не мога 
да нося своите проблеми, а камо ли и още някаква твоя гри-
жа”. Затова трябва да се научим мислено да се отпускаме. 
Ако сме натоварени, да се обърнем към Господ, да преда-
дем всичките си грижи и проблеми, своите и на ближни-
те, които се жалват от слабостите си, Нему и на Пресветата 
Майка, да ги решат Те. И Те ги разрешават. А какво мога да 

направя аз, като и със себе си не мога да се оправя. Как да 
помогна на другите?
Когато ближните ни се оплакват от своите немощи, ние 
участваме в тях и ако не умеем да се отпускаме (това означа-
ва да предадем на Господ своите и чуждите немощи и сла-
бости), тогава ще носим голямо бреме и нашата нервна сис-
тема временно ще става неиздържлива. Ще станем нервни, 
няма повече да понасяме нито себе си, нито ближните си, и 
в обществото, и на работното място, и в семейството - нався-
къде животът ще е мъчен. Нашите нерви са пренатоварени, 
а не сме се научили да се отпускаме духовно. Когато нашите 
мисли се отпуснат, тогава и физическото тяло си почива.

Автор: Старец Тадей Витовнишки
Източник: www.www.pravoslavensvyat.com


