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И преплуваха в Гадаринската страна, която е срещу Галилея. А когато 
излезе на брега, 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 вързваха 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 голямо стадо свини; и бесовете Го 
молеха, да им позволи да влязат в тях. И им позволи. Като излязоха 
бесовете от човека, влязоха в свините; 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 целият 
народ от Гадаринската околност Го молеше да си отиде от тях; понеже бяха 
обвзети 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 
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Или само аз и Варнава нямаме право да не работим? Кой войник 
служи някога на свои разноски? Кой сади лозе, и не яде от плода му? 
Или кой пасе стадо, и не яде от млякото на стадото? Нима по 
човешки говоря това? Не и законът ли казва същото? Защото в 
Моисеевия закон е писано: "не вързвай устата на вол, който 
вършее". Нима за воловете се грижи Бог? Или казва това главно за 
нас? - Да, за нас е писано това; защото, който оре, трябва да оре с 
надежда, и който вършее, трябва да вършее с надежда да получи, 
каквото очаква. Ако ние сме посеяли у вас духовното, много ли е, ако 
пожънем у вас телесното? 
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„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 невежеството, 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, то 
той разкъсвал оковите и бил гонен 
от бесовете по пущинаците. Сам 
страдал непоносимо, но от 
неговата злочестина страдали и 
жителите на онази околност, 
понеже се намирали под 
непрекъснат страх. Но, ето че в 
тази стана дошъл Спасителят и 
мъчителните страдания на 
бесноватия и ужасите на жителите изчезнали. Господ Иисус  
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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 
стръмнината и се издавили в езерото (Лук. 8:33). 
Можем ли да си представим каква радост е обзела бесноватия, 
когато се видял здрав, спокоен, в пълно съзнание и каква 
голяма благодарност е преизпълнила сърцето му към 
Спасителя!  
Той  ги изразил като седнал при нозете Иисусови.  
А какво направили жителите на онази страна? Вместо да се  
зарадват и да благодарят на Иисуса Христа за станалото те Го 
молили „да си отиде от тях”. Гадаринците видели със 
собствените си очи оздравелия вече бесноват, видели още, че 
Спасителят е близо до тях и че е готов да им направи 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. 
Невежеството помрачило ума и ожесточило сърцето им до 
такава степен, че те съжалявали за свинете и били готови да 
видят изцерения отново в предишната му злочестина. Те били 
свикнали на 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 
религиозната 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 
подарил, 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! 

 

Стр. 3, бр.20   6 Неделя след Неделя подир Въздвижение 

 
Житие на свети мъченик Артемий 

 
След смъртта на император Константин Велики православните 
християни изтърпели тежко гонение от сина му Констанций, 
привърженик на ароаните, които отхвърлили истината за 
божествеността на Спасителя. 
След това трябвало да изтърпят гонение от друг род. Наследник на 
Констанций бил неговият роднина Юлиан, който от млади години 
ненавиждал християнската вяра и тайно се отрекъл от нея и станал 
наново езичник. Когато се възкачил на престола, той обявил 
всенародно, че служи на боговете. С всевъзможни средства 
употребил усилия да възстанови езичеството в цялата империя. 
Той открито показвал пренебрежение към ония християни, които 
били с граждански заслуги. Лишавал ги от местата и длъжностите 
им. Сам извършвал тържествено езически обряди. Принуждавал 
християните със свои средства да възстановяват разрушените 
езически храмове. 
Много християни, изповедници на правата вяра, загинали 
мъченически. 
Като се готвел за война с персите, Юлиан бил известно време в 
Антиохия. Тук бил силно раздразнен от мъжествената твърдост на 
християните. Изгоряло езическото капище. Юлиан обвинил 
християните в запалване на капището и почнал да ги предава на 
мъчения и смърт. 
По това време в Автиохия се намирал египетският управител 
Артемий, известен като славен воин още при Константин Велики. 
Той бил с Константин, когато на небето се появило чудосното 
знамение на Христовия кръст. 
При царуването на Констанций на него било поръчано да пренесе 
от Ахаия в Цариград мощите на светите апостоли Андрей, 
Лука и Тимитей. Ревностен в християнската вяра, той възнегодувал 
открито срещу императора и смело благовестял истината. Разярен, 
Юлиан не уважил в него ни предишните заслуги, ни званието му, ни 
преклонната му възраст. Предал го на жестоки мъчения. След това 
го осъдил на смърт. 
Свети Артемий бил посечен с меч в 361 година. 
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