
ДО БАЩАТА, 

КОЙТО ТЪРСИЛ НАВСЯКЪДЕ ЛЕК ЗА СВОЯ СИН 

 

Търсил си лек за него, но напразно. Чувал ли си за някой знахар, отивал си. Ходил си и 

в Босна при ходжи за муски. Накрая, когато нищо не помогнало, извикал си и 

свещеник. Но и молитвата на свещеника не помогнала. Синът ти боледувал, боледувал 

и умрял. Животът ти загубил цел и смисъл. Мислиш за самоубийство. Снабдил си се с 

отрова, сложил си я под възглавницата си и по цяла нощ размисляш - да я изпиеш ли 

или не. Питаш: защо Бог те измъчва така? 

И аз нещо ще те попитам. Защо ти измъчваш Бога? Защо измъчваш приелия за теб 

кръстни мъки Иисус Христос? Той е претърпял тежки страдания, за да спаси хората от 

лъжливите богове, от лъжливите спасители и от всички тъмни сили, които действат 

чрез тях. И въпреки това ти си пренебрегнал Него, Единствения и Истинския, и си 

отишъл да търсиш помощ при Неговите врагове - гадатели и знахари. Христовият 

апостол съветва така: Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите 

църковни, и me да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И 

молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне (Иак. 

5:14-15). Наистина ти си повикал свещеник, църковен презвитер, за да се помоли над 

болния, но кога? След като си обиколил всички гадатели и знахари! Най-напред си 

разгневил Онзи, Който единствен дава живот и здраве, и тогава си започнал да го 

молиш. И то кой знае с какво сърце и с каква вяра! Нашият Бог е бърз помощник на 

онези, които с цялото си сърце и с пълна вяра се обръщат единствено съм Него. А 

който се моли и на Бога, и на демона, остава без помощ, защото Бог не иска, а демонът 

не може да му помогне. Свети пророк Илия е казвал на народа, който имал раздвоено 

сърце: Още ли ще куцате на два крака така? Ако Господ е Бог, вървете след Него; ако 

ли Ваал (т.е. сатанинският идол) - вървете след него (3 Цар. 18:21). А когато се 

разболял цар Охозия, той не потърсил помощ от Живия Бог, а изпратил слугите си в 

Акарон при Веелзевул, да попитат дали ще оздравее. Като чул за това, свети Илия 

отишъл при царя и му казал: Тъй говори Господ: задето праща пратеници да питат 

Веелзевула, акаронското божество, като да нямаше в Израиля Бог да питаш за 

словото Му, - ти няма да се дигнеш от постелята на която си легнал, а ще умреш (4 

Цар. 1:16). 

Ето така и ти си измъчил и разгневил Бога - нека ти прости. Благодари Му за това, че и 

сина ти е взел, и теб е запазил от самоубийство и душевна гибел. Благодари Му също, 

че ти е оставил време за покаяние. Предай се отсега нататък с цялото си сърце само на 

Него. И Неговата любов ще укрепи живота ти, ще освети пътищата ти, а на сина ти ще 

дарува Небесното царство. 

Мир на теб от възкръсналия Христос! 


