
                   ДО БОГОМОЛЕЦА БАЙ ПЕРО: ЗА СКРЪБТА ЗАРАДИ ХРИСТОС 

 

 

Господ е казал на Своите ученици: „Вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще 

се обърне на радост”.
 
Господ казва това и на теб, бай Перо, понеже и твоята скръб е 

апостолска. Ти скърбиш за сегашното богоборство в Русия. Непрестанно се питаш: как е 

възможно в най-христолюбивата страна на света хората да въстанат против Христос? Как 

е възможно в Светата Русия Иуда да ликува над Христос? И плачеш, всеки ден плачеш от 

скръб за поругания Спасител. 

Тъгувай, старче; не си сам в тъгата си. И небесните ангели тъгуват заедно с теб за 

руския християнски народ. Мъчно ти е, казваш, че не можеш да направиш нищо за 

православна Русия. Достатъчно е това, че тъгуваш. Свята е твоята тъга, понеже не жалиш 

за своята младост,  за богатства, за земна слава, а за Христос. А Той, по-богатият от 

всички богаташи и по-силният от всички царе, ще възнагради твоята свята тъга и 

благородните ти сълзи. Твоята скръб ще донесе добро и на теб, и на руския народ. 

Мъдрият Исаак Сириец казва: „Малката скръб по Бога е по-добра от великото дело, 

извършено без скръб". Защо? „Защото - казва той - доброволната скръб дава 

свидетелство за вярата чрез любовта" (Слово 74). И вяра, и любов блестят в твоите сълзи. 

Затова - нека е благословена тъгата ти. Все някога тя ще се обърне на радост. Христос ще 

озари с небесна радост и теб, и Русия, както и всички, които тъгуват заради Него в този 

свят. Знае нашият Господ, че светата тъга освещава човека; затова Той не й слага веднага 

край. Новият човек, истинският небесен човек, се ражда от светата скръб, както 

телесният човек се ражда в мъки от жената. Но когато жената роди, от радост „не помни 

вече мъките, защото се е родил човек на света”. Знае Всезнаещият, че от светата скръб се 

ражда велико благо. Затова Той гледа твоята тъга и брои сълзите ти, но  засега мълчи, 

защото вижда онзи ден и час, когато ще превърне тъгата ти във велика радост. Чрез 

Неговите уста на света е дадено следното истинско свидетелство: „Блажени, които 

плачете сега, защото ще се разсмеете”.
 

 
Мир на теб и утешение от Господа! 

 


