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През целия си живот Вие сте се занимавали с едно благородно занятие -

пчеларството. И сега споделяте своя личен опит, придобит от него. От своите 

наблюдения сте се убедили, че пчелите нападат жестоко злите хора и развратниците. 

Рядко може да се случи пчела да ужили дете или девойка, или изобщо чист и незлоблив 

човек - по-точно никога, освен в случаите, когато се почувства застрашена от него. Или, с 

други думи, пчелите нападат нечистите, а от чистите само се защитават. Веднъж пчелите 

са Ви спасили от бандити. Изнудвали са Ви за пари. Вие не сте дали. Изнудвачите се 

промъкнали във Вашия двор, но пчелите ги нападнали и така ги нажилили, че те едва 

успели да намерят портата. 

В Светото Писание е казано за ленивеца: „Иди при мравката, ленивецо, виж 

нейната работа и бъди мъдър” (Притч. 6:6). И към пчелите може да се обърне човекът с 

лениви ръце или ленив ум, за да се научи на трудолюбие, умереност, ред и 

предвидливост. 

При пчелите може да се види и нещо твърде велико, което рядко се наблюдава в 

природата в такава степен. Това е саможертвата. Всяка пчела, във всеки миг, е готова да 

даде живота си за своя кошер. А най-голяма колективна саможертва пчелите показват 

при роенето. Един велик белгийски писател е написал цяла книга за живота на пчелите. В 

нея той пише следното: „Роенето не е обикновено преселение на пчелите, а жертва - съз-

нателна жертва, която сегашното поколение принася за бъдещото, което идва след него". 

По-нататък той казва: „Това не е инстинкт, не е дори природен закон. Обикновено ние 

наричаме закон онова, което не сме в състояние да проумеем, независимо дали то се 

отнася за пчелите или за хората". Но какво е тогава? Любов и грижа за младите пчели, за 

новото поколение. Заради тази любов старите пчели се роят, т.е. оставят своя дом, където 

са се излюпили, оставят го пълен и препълнен с мед и се отправят незнайно накъде, без 

да знаят ще намерят ли подслон. Представете си какво биха направили и най-големите 

родолюбци, ако им се каже: напуснете своята родина заради младото поколение, оставете 

своето огнище, родния дом и цялото си имущество и вървете по света. Колцина от тях 

биха последвали без ропот примера на пчелите? 

И още много неща, от чудни по-чудни, разказва за пчелите този писател. Например 

той пише, че пчелите разговарят помежду си, устройват  свои събрания, пеят свои песни - 

весели и тъжни, имат свои бойни викове, издават безбройни звуци, доловими и 

недоловими за нас (Метерлинк, „Животът на пчелите"). А Вие знаете, че сред пчелите 

няма „безбожници". Точно обратното, има хора, които с тяхна помощ са познали Своя 

Създател и Бог и Неговия чуден промисъл за всички твари. 

 


