
ДО ТЪРГОВЕЦА НА ЖИВОТНИ:   ЗА ЗАКЪСНЕНИЕТО 

 

Разказваш за един чудесен случай от твоя живот. Пътувал си с файтон, заедно с 

двама твои роднини, към пазара за добитък. Салът, който превозвал пътници и стоки през 

реката, тръгвал на всеки кръгъл час. Бързали сте, за да не изпуснете поредното 

отплуване, но ненадейно насреща ви излязъл автомобил, който се движел с голяма 

скорост. Рязко сте дръпнали юздите и сте отбили конете вдясно, но автомобилът ударил 

едно от колелата на файтона и го счупил. Шофьорът отминал, изпратен от вашите 

викове, ругатни и клетви. Разгневени и отчаяни, че ще изпуснете сала, вие сте се заели да 

поправяте файтона. Дълго сте се мъчили, докато накрая някак сте привързали счупеното 

колело и сте го приспособили за движение. Когато обаче сте стигнали до реката - какво 

да видите? Нещастие! Салът, претоварен с хора, коли и добитък, потънал. Само няколко 

души и част от животните успели да изплуват на брега. Всичко останало отишло под 

водата. Тогава вие сте въздали благодарност на Господа и сте започнали от сърце да 

благославяте шофьора, който счупил колелото ви и така причинил вашето закъснение. 

Така се случва ежедневно с хората. Възникват обстоятелства, които провалят 

плановете им, но малко по-късно те виждат, че препятствията са възникнали по Божи 

промисъл за тяхна полза. Прочети какво е написано за апостол Павел и Тимотей: „А като 

дойдоха в Мисия, опитваха се да идат във Витиния, но Духът не ги пусна” (Деян. 16:7). И 

това било за добро. 

Случаят, за който разказваш, те е научил никога вече да не се ядосваш на 

възникващите пречки, когато те не са в твоя власт. И много пъти по-късно си имал 

възможност да се убедиш, че подобни препятствия пред твоите планове винаги са били за 

твое добро. Дано своеволните, които искат всичко в света да става по тяхно желание, да 

се поучат от твоя пример. 

А на теб - мир и здраве от Господа! 

 


