
ДО ЕДИН ОБИКНОВЕН ЧОВЕК: ЗА ИЗПОВЕДИИЧЕСТВОТО 

 

Седял си във влака и си мълчал. Редом с теб седели някакви господа и разговаряли 

за великите хора. Един от тях започнал да изброява имена на велики хора, които особено 

почита, и между тях споменал името на Иисус Христос. Друг казал, че не смята Христос 

за велик човек. Трети казал нещо друго, четвърти му отговорил. И така започнал спор за 

нашия Господ, според пророчеството на свети Симеон Богоприимец, че „Той ще бъде 

предмет на противоречия”. Накрая господата се обърнали към теб и те попитали смяташ 

ли ти Христос за велик човек. 

-  Не - отговорил си ти. - Христос не бива да бъде сравняван с никого. Той не е 

велик човек. Той е Бог. 

    Като чули тези думи, те се разсмели и започнали да се подиграват на твоята вяра в 

Божия Син. Разединени до този момент, сега те всички се съюзили против теб и твоя 

Христос, също както Пилат и Ирод се помирили, желаейки да осъдят Господа. И така ти 

си продължил пътуването си до своята гара под град от подигравки и насмешки. Блажен 

си ти! Най-добрите сред най-добрите, мъчениците и богоугодниците, са търпели 

подигравки заради Христос. Кесарий, братът на св. Василий Велики, бил смятан за виден 

философ. Император Иулиан, проклетият отстъпник от вярата, искал да привлече 

Кесарий на своя страна срещу християните. След дълги пререкания накрая Кесарий 

решително заявил на императора: „Християнин съм и християнин оставам!" 

Наскоро един млад черногорец ми разказа следното: „Когато бях във войската, не 

се срамувах от своята вяра и затова изтърпях много горчилки. Строи ефрейторът нашето 

отделение и ми викне: Иване, кой е твоят Бог? -А аз веднага отговарям: - Моят Бог е 

Всевишният на небесата. - Той ми удря шамар по едната страна. - Аз съм - казва - твоят 

Бог! - Не, не си - отговарям аз. - Ти си моят командир, а моят Бог е на небесата. - Отново 

шамар по другата страна. Но мен не ме болеше. Сърцето ми се изпълваше с някакво 

сладко умиление, че и аз понасям, макар и малки, страдания за своя Бог", 

- Блажен си ти, Иване - казах му аз, - че си бил осмиван и бит заради Бога! 

А сега и на теб, и на Иван казвам: „Радвайте се и се веселете, защото голяма е 

наградата ви на небесата”. 

 


