
ДО ЕДИН МАЧВАНИН, КОЙТО ПИТА НЕЩО, КОЕТО Е ИЗВЪН 

ВСЯКАКЪВ ВЪПРОС 

 

Питаш защо Православната и Католическата Църква наричат Богородица 

„спасителка", казвайки: „Пресвета Богородице, спаси ни", (когато имаме само един 

Спасител - Господ Иисус Христос? Такъв въпрос поставяш и очакваш отговор. 

Да знаеш само колко е лесно да задаваш неуместни въпроси и колко удобно да чакаш 

отговор! Лукав е твоят въпрос, но той не идва от теб, а от онези, които още от времето на 

войната непрестанно кръстосват из Мачва, продавайки на мачвани американски акъл. 

Истина е, че имаме един Спасител и Месия, Който претърпя за нас кръстни мъки и 

смърт – „Началника и завършителя на вярата” - Иисус (Евр. 12:2) и друг няма. Но истина, 

засвидетелствана от опита, е също и това, че Богородица може да спасява хората от беди 

и немощи. Тя може да дарява спасение, измолвайки го от своя Син, Спасителя на света. 

Ние се молим и на светите апостоли: „Свети апостоли, спасете ни!" С това отново 

не признаваме съществуването на много спасители, а на един-единствен. Молим се на 

апостолите, та като духовно по-просветени и нравствено по-достойни от нас, а 

следователно и по-близки до Бога, да измолят за нас спасение от единствения Спасител 

на света. 

Можем да се обърнем с молитва и към свети Николай, казвайки: „Свети Николай, 

спаси ни!" С това не признаваме свети Николай за Спасител на  света, равен на Христос, 

нито отстъпваме от истината, че веднъж и завинаги ни е даден един Спасител. А се 

молим на свети Николай, или на който и да е друг светец да ни спаси, като измоли 

милост от Христос. 

Ние постъпваме подобно на онези, които се молят на принцовете или принцесите 

да измолят за тях нещо от царя; или на близките роднини на някой съдия да се застъпят 

за тях. Защото вярваме в Божия род, в Христовото семейство - духовно и свято, 

прославено и безсмъртно. Всяко земно родство по плът е само образ или символ на 

небесното Божествено родство. 

Нека възкръсналият Христос ти даде мир и радост! 

 

 


