
ДО ЗЕМЕДЕЛЕЦА ПРЕДРАГ  А.: ОТ КАКВО СЕ СТРАХУВАТ ДЕМОНИТЕ 

 

Прочел си някъде случка от живота на св. Иоан Востърски. Веднъж, когато 

блаженият Иоан стоял на молитва, духовният му взор се отворил и той видял демони. Те 

нито смеели да се приближат до Божия човек, нито искали да се отдалечат. Като ги видял 

обзети от страх, свети Иоан ги попитал от какво най много се страхуват. „От три неща - 

отговорили демоните: - от онова, което вие християните носите на врата си; от онова, с 

което се миете в църква; и от онова, което ядете в църква". „А от тези три неща - отново 

попитал светецът, - кое е най-страшното за вас?" „Онова, което ядете в църква" - 

отговорили му обитателите на ада. 

Нима не ти е ясно? Това, което християните носят на врата си, е кръстът. Онова, с 

което се кръщават или поръсват в църква е светената вода. А онова, което ядат в църква е 

Светото Причастие. Кръстът е знамение на победата чрез страдание от любов. Светената 

вода очиства и означава духовната и телесна чистота. Причастието е небесна трапеза, 

където на душата се предлагат за храна Тялото и Кръвта на Господа. Нима е чудно, че 

адовите сили треперят от тези три светини? Треперят и нашепват на хората съвсем 

противоположни съвети, а именно: 

на всяка цена да избягват всяко страдание - с това те искат да изкоренят от 

човешките сърца любовта и човеколюбието; 

да живеят в греховна нечистота - с това искат да отдалечат хората от пречистия Бог 

и да ги направят свои поданици и близки сродници; 

да морят и накрая да уморят своята душа с глад, като не й дават никаква 

божествена храна - за която душата по природа копнее, - а да се хранят само със земна 

храна като животните. 

А от причастието адските духове се боят най-много, защото то е венец на 

човешкото възхождане към Бога и на единението с Него. 

От Бога мир и благословение! 

 


