
ДО ЕДИН МЛАД ЧОВЕК, 

КОЙТО СТРАДА И ТАКА, И ИНАЧЕ 

 

Твоето писмо много ме трогна. Няма да крия - плаках над него, препро-

читайки го многократно. 

Пишеш, че си отраснал, водейки живот на негодник. Бил си свикнал да 

крадеш. Но ловко си се пазил и всички са те хвалели като добър младеж. 

Веднъж обаче по време на поредната ти кражба хората са те усетили и са 

те погнали. Бягайки, ти си счупил крака си. Никой не научил твоята тайна. 

Извикали лекар. Лекарят казал, че с крака ти е свършено. Извикали и 

свещеник да прочете молитва. Молитвата, казваш, не помогнала на 

счупения та крак, но потресла душата ти. Спомнил си си за Бога, погнусил 

си се от своя безчестен живот. Разкаял си се и си се зарекъл да живееш по 

Божия закон. Как тогава казваш, че молитвата не ти е помогнала? 

Пробудила те е, възкресила е душата ти. А това именно е главното. Платил 

си за душата си с единия си крак. Евтино си платил. Бъди спокоен! 

Но това не е всичко. Когато си се оправил, започнал си усърдно да се 

молиш на Бога. Тогава някакви хора те обвинили в магьосничество и си 

бил наказан от властите. Това съвсем те е смутило и ти пишеш и питаш: 

какво означава всичко това? 

Това означава, че пътят, който води в Царството Божие, е тесен. 

Спасителят е предупредил за това всички, които искат да тръгнат след 

Него и то не трябва да те изненадва. Вършиш ли зло, ще те накаже Бог; 

вършиш ли добро, може да те накажат хората. Правиш ли зло, може хората 

и да те похвалят, но Бог ще те накаже. Правиш ли добро, може хората и да 

те накажат, но Бог ще те възнагради. Христос е вършил само добро и все 

пак са Го разпнали. 

Не дръж сметка за хората. Стреми се към Бога. Дал си единия крак за 

душата си. Ако стане нужда, дай и цялото си тяло. И пак евтино ще 

платиш. Защото ще дадеш леш за скъпоценен бисер. 

Не се бой! Само напредвай по пътя, по който си поел. 

Бог да ти помага! 


