
 

ДО ЕДИН БАКАЛИН: ЗА ПРАВАТА МЯРКА 

 

 

Нашият Спасител е казал: „С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери”. И 

ти, със своя личен опит, свидетелстваш, че тези думи са свети и истинни. С твоето 

съгласие публикувам свидетелството ти, за да могат и други да получат полза от него. 

Момчетата, които си наемал на работа в твоя магазин, едно след друго започвали 

да те крадат. Ти си ги уволнявал и си ги сменял с нови. Взимал си момчета с най-добри 

препоръки за честност и съвестност, но и те се оказвали крадливи. Това понякога те 

вбесявало, понякога те довеждало до отчаяние. Непрестанно си се оплаквал на своите 

приятели от чаршията, но никой  не могъл да ти даде съвет. Обикновено ти казвали: 

„Какво да се прави, такъв е светът днес." Накрая Бог ти изпратил истински съветник. 

В града пристигнали руски монаси, събиращи помощи за своя манастир. Една 

сутрин влезли и в твоя магазин. Дълго си разговарял с тях. Накрая си се оплакал от 

своите работници. Докато си се жалвал, един стар  монах те гледал внимателно право в 

лицето и мълчал. Когато си завършил жалостивата си тирада, старецът казал: „Има лек за 

това!" - Как? Къде? - „В самия теб - отговорил старецът. - Отсега нататък внимавай как 

сам ти отмерваш стоката на своите клиенти. Препълвай мярката, винаги я препълвай! И 

кражбите ще престанат". 

Гръм от ясно небе! Никой преди това дори не бил ти намеквал, че те крадат, защото 

и ти крадеш. Ти си крал от купувачите чрез неточната мярка, затова и наетите от теб 

продавачи са крали от теб. Веднага си започнал да правиш точно обратното. Препълвал 

си мярката на всекиго. Няколко бучки захар повече, няколко зърна кафе или ориз или 

някакви други продукти. Точно както постъпвали старите търговци. От този момент 

кражбите в твоя магазин престанали. Същите момчета, които по-рано те крадели, сега са 

при теб вече няколко години. Всички работят честно и никой не краде. Търговията ти 

потръгнала. От онзи момент, когато старият духовник ти  отворил очите, за да познаеш 

истината, ти просто чувстваш Божието благословение върху себе си. И сега като някакъв 

евангелски проповедник учиш цялата търговска улица. Вместо да търсиш съвети, сам 

съветваш другите. А на стената в твоята бакалница си поставил дъска, на която с едри 

букви написано: С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.  

Бог да те поживи и благослови! 

 


