
ДО ЕДИН ЧЕТЕЦ, КОЙТО НЕ РАЗБИРА ПРОЧЕТЕНОТО: ЗА НЕБЕСНАТА 

МИЛОСТ 

 

Ти четеш Светото Писание, но не го разбираш. Небесната милост е неизказано 

велика, а ти роптаеш, казвайки: „Защо Небето ми отне единствената дъщеря?" Може би 

за да я спаси от теб! 

Небесната милост е ненадмината, а ти казваш, хулейки: „Щом Небесата са 

милостиви, защо слънцето изгаря и водата наводнява, и червеят гризе, и морът мори - 

защо?" Защото хората поради своето неразумие и злоба се отвръщат от благата на 

небесния закон и стремглаво се насочват към адската пропаст, така че Небето трябва да 

ги възпре, да ги накара да се опомнят и да ги спаси. Чувал ли си притчата за бащата, 

който от любов към своето дете отсякъл ръката му? Разбойници отвлекли детето и 

побягнали. Бащата тръгнал да ги преследва с меч в ръка. Настигнал ги до самите врати на 

тяхното убежище в момента, в който извлекли детето за ръка през прага. Без да се 

двоуми, бащата замахнал с меча, отсякъл ръката на детето, грабнал го и го отнесъл у 

дома. Кажи, кое е по-добро: детето да бъде спасено, макар и едноръко, или да бъде 

оставено на разбойниците, за да го мъчат и секат на части? 

Непостижим и свръхестествен е Създателят в Своята милост. Нима не е 

непостижимо и свръхестествено това, което се е чуло от Кръста: „Отче! Прости им, 

понеже не знаят, що правят”. Веднага след Създателя по милост стоят светите ангели. Те 

денонощно се трудят да спасят поверените им човешки души. Разказват, как един 

разбойник срещнал свещеник. Вдигнал пушката, прицелил се в него и викнал: 

„Деветдесет и девет като теб съм убил - ти ще бъдеш стотният!". Свещеникът казал, че е 

готов да умре, но поискал малко вода. Разбойникът му донесъл, но докато свещеникът 

пиел, онзи паднал и издъхнал. Тогава бесовете започнали да спорят с ангелите за 

неговата душа. Те изброили извършените от него деветдесет и девет убийства, както и 

множество други грехове. Ангелите отговорили: „Той не е ваш, а наш, защото извърши 

две велики евангелски дела: първо, изповяда пред свещеник, че е убил деветдесет и девет 

души, и второ, напои жаден". 

И така, ангелите са включили в сметката дори и случайните, непреднамерени добри 

дела на онзи злосторник, а ти още питаш: „Къде е небесната милост?" Наистина небесата 

показват милостта си и върху теб, хулителя, като продължават живота ти и търпеливо 

очакват твоето покаяние. 

Мир на теб и милост от Бога! 

 


