
ДО ГОСПОЖА Й.: 

ЗА НЕОБЯСНИМОТО СТРАДАНИЕ 

 

Оплаквате се от злата съдба на своята племенница. Казвате, че страданието й е 

необяснимо. Нейният мъж, чиновник по професия, заразен от срамна болест, умрял в 

лудницата. Тя се заразила от своя мъж и сега също е в клиника за душевноболни. Вие я 

хвалите като добра и почтена жена и се чудите как всезнаещият Бог е допуснал изобщо 

да се стигне до този брак и едно невинно създание да страда така жестоко? Ако наистина 

Вашата родственица е добра, почтена и невинна, както Вие вярвате, то, разбира се, 

страданието я е сполетяло без неин личен грях. Тогава трябва да търсите причината в 

греха на нейните родители, понеже за Всевишния е казано, че за вината на бащите Той 

наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода (Изх. 34:7), Знам, в отговор 

Вие ще кажете, както обикновено казват: „Но защо децата да страдат за греховете на 

родителите?" Ще Ви попитам и аз: а как иначе Господ би възпрял хората да грешат, ако 

не пренасяше наказанието за техния грях върху децата им? Нашият народ от опит знае, 

че и децата страдат заради греховете на родителите. Затова често онези, които се канят да 

лъжесвидетелстват или да извършат друго зло, чуват предупреждението: „Внимавай, 

имаш деца!" Между другото тази библейска правда е прокарана и в обикновеното 

човешко законодателство в смисъл, че и децата губят имуществото си заради 

престъпленията на своите родители. Те претърпяват също и морални щети -губят 

репутацията си в обществото, и то не само децата, но дори внуците и правнуците. 

Наскоро тук се случи следното: един човек се сгоди, но като научи, че бащата на 

девойката е лежал в затвора, развали годежа. 

Все пак не трябва да изпадаме в отчаяние заради това, защото тук не действа 

сляпата съдба. Милостивият Бог може да пресече наказанието на детето, ако бъде 

показано истинско покаяние и усърдна молитва за прошка към Него, Небесния Отец. 

Майката на св. Фанурий била безчестна жена, но наказанието за нейните грехове не 

постигнало сина й. И не само не го постигнало - той дори станал светец. Но Фанурий, 

съзнавайки греховете на своята майка, непрестанно се молел Богу за нея. Молете се и 

Вие за родителите на Вашата родственица. Когато Бог прости на умрелите грешници, 

тогава грехът им се снема от раменете на техните потомци. В това е и смисълът на 

църковните молитви за мъртвите - Бог да прости греховете им и наказанието да не пада 

върху техните деца. 

Мир Вам и милост от Бога! 

 


