
ДО ЧОВЕКА, НА КОГОТО ОТВРЪЩАТ НА ДОБРОТО СЪС ЗЛО 

 

Оплакваш се колко лоши са станали хората. Никъде не можеш да срещнеш 

добър човек. Чудиш се защо Бог търпи този свят и не му слага вече край. 

Ще се изненадаш, като научиш, че същото оплакване чух от един твой 

съсед. И той се оплаква, че няма вече добри хора и че се чувства самотен 

по пътя на правдата и истината. Това означава, че той не те познава и че ти 

не го познаваш. А ако двамата се запознаете, ще промените мнението си и 

тъгата ви ще се превърне в радост. Христос е казал на учениците си: Вие 

ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост
ш
. 

Аз ще ти съобщя името на този добър човек, а ти го потърси. И когато 

двамата застанете на молитва, молете се на Господа да ви покаже и други 

добри хора във вашия град. Вярвам, че ще ви се открият много хора, засега 

непознати за вас. Хората са като някакви подвижни рудници - в рудниците 

обикновено трябва да се спуснеш дълбоко, за да откриеш скритите в тях 

скъпоценности. Такова е устройството на тази вселена, че колкото по-

скъпоценно е дадено нещо, толкова по-дълбоко е скрито то. Ако 

праведният Лот в Содом беше се оплакал така, както се оплаквате вие, 

човек лесно би му повярвал. Но е трудно да се повярва, че в един 

християнски град, където се проповядва Христовото учение и се извършва 

света Литургия, няма добри хора. 

Казваш, че съседите ти не те обичат. Осмиват всяко твое добро дело, 

тълкувайки го превратно. Обсипват те с подигравки, където и да се 

появиш. И ти, огорчен, се питаш: защо е всичко това? И докога? Защото те 

не познават истината, не я търсят, не я желаят, а са роби на лъжата, на 

лъжливите мисли, на лъжливите чувства, на злите навици. Господ е казал: 

Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
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 Това важи 

и за твоите съседи. Ако те бяха познали истината, щяха да се радват на 

твоята доброта като на своя. Ако не робуваха на онзи, когото Спасителят е 

назовал баща на лъжата
т
, те щяха да имат в себе си божествената свобода 

да виждат правилно, да съдят правилно и да се радват на всеки добър човек 

Но тези свети думи на Христос за познаването на истината като условие 

а свободата важат и за теб. Ако и ти познаеш истината още по-дълбоко, 

отколкото сега я познаваш, няма да се оплакваш от онези, които те мразят, 

ругаят, осмиват, та дори и измъчват. 

Един древен мъдрец имал между учениците си някакъв богат, горделив 

младеж, който за една обидна дума бил готов да се бие до кръв. За да го 

изцери от гордостта и избухливостта, мъдрецът му наложил такава 

епитимия: в продължение на три години да броди по света и да заплаща на 

всеки, който се съгласи да го наругае. Младежът се покорил на своя учител 

и тръгнал по света. Ходил така и заплащал на всеки, който се съгласявал да 

го наругае. Когато се свършили трите години, той се върнал при учителя 

Но на градските порти го пресрещнал вратарят и, люто ядосан на някой 



друг, се нахвърлил върху онзи младеж и страшно го изругал. А младежът, 

вместо да се огорчи, сладко се засмял. Учуден от това, вратарят го 

попитал: Защо се смееш?" Укрепналият в добродетелта младеж му 

отговорил: „Три години плащам на всеки, който се съгласи да ме наругае 

дори и съвсем леко, а ето - ти ме изруга по-здраво от всички останали, и то 

безплатно". - Когато мъдрецът видял своя поправен ученик и узнал за 

случилото се, зарадвал се твърде много и го похвалил пред всички. 

А ти прочети единадесетия стих от Проповедта на планината и се радвай, и 

се весели, защото голяма е наградата ти на Небесата. Мир на теб и 

благословение от Господа! 


