
ДО ЕДИН БОГОМОЛЕЦ, 

НА КОГОТО ВСИЧКИ ВКЪЩИ СЕ ПОДИГРАВАТ 

 

Преди да започнеш да се молиш Богу, си бил мил на всички. А сега изведнъж в своя 

дом си се оказал като във вражески лагер. По-рано си пиел и пушил, крал си по малко 

и си псувал, излежавал си се в работни дни и си вършил много неща, които са 

отвратителни на Бога и на почтените хора. Но въпреки това си бил мил на домашните 

си. А сега, когато си тръгнал по пътя на правдата, почтеността и молитвата, всички са 

се нахвърлили върху теб като оси. 

Радвай се, братко, стократно се радвай! Не виждаш, че Евангелието се изпълнява във 

вашата къща? В същата къща, в която доскоро са се водили празни разговори за 

данъци и налози, за крадци и съучастници, за кметове и управници, в същата тази 

къща са започнали да се изпълняват евангелските пророчества. Домът ви се е възнесъл 

до небесата, станал е сцена, на коятосе разиграва християнската драма, влязъл е в 

невидима връзка с времената на апостолите и мъчениците. В него в умален мащаб се 

разиграва историята на християнската Църква. Ето ги Христовите пророчества, които 

безброй : са се сбъдвали на тази земя, а сега започват да се сбъдват и във вашия дом: И 

ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи до край, ще 

бъде спасен (Мат. 10:22). И врагове на човека са неговите домашни (Мат. 10:36) 

Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви 

намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, лошо, заради 

Сина Човечески (Лук. 6:21-22). Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и 

разридаете, а светът ще се възрадва; вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се 

обърне в радост (Йоан. 16:20). 

Има ли нещо по-ясно от тези пророчества? Ето, днес те се изпълняват и край твоето 

огнище, върху теб. Затова приемай всички обиди не като обиди, а като ордени. Знай, 

че твоите гонители ще се разкаят, онези, които ти се подиграват, ще замлъкнат, а ти 

ще се зарадваш. Днес си последен в дома на твоя баща, ала скоро ще бъдеш пръв. А 

онези, които те гонят, ще ти служат. Това е предсказано и се е сбъдвало хиляди пъти 

на хиляди места. Мир на теб и благословение от Господа! 


