
ДО ЕДНА ГОСПОЖА 

ЗАТОВА КАК МЪРТВИТЕ СИ ОТМЪЩАВАТ 

 

Пишеш ми, че нещо те измъчва насън. Щом заспиш, някакви три деца ти 

се явяват и започват да ти се смеят, да ти се подиграват, да ти отправят 

заплахи и закани. Ходила си, казваш, при учени хора да търсиш лек. Те са 

ти казали: няма нищо сериозно. Отговорила си им: като няма нищо 

сериозно, избавете ме от този кошмар. Нима може да не е сериозно това, 

което не ми дава мира вече шест месеца? А те на теб: смени въздуха, 

общувай с весели компании, приемай по-силна храна; това е обикновена 

хипохондрия. 

Познавам аз, сестро, тези умници. Те си имат определен набор от думи 

като хипохондрия, телепатия, автосугестия и с тях подминават 

неоспоримата духовна реалност, за да си дойдат на „дневния ред" - т.е. на 

въздуха, веселието, месото, минералните бани и виното. 

А аз ти казвам: трите деца, които ти се явяват насън, са същите онези три 

твои деца, които ти, по собственото ти признание, си умъртвила в утробата 

си, преди слънце да ги види. И сега те ти отмъщават. А отмъщението на 

мъртвите е от ужасно по-ужасно. 

Понеже казваш, че си образована жена, ще ти дам пример от книгите. 

Сигурно ще се сетиш за Макбет или как един английски крал бил убит от 

духа на убития от него човек. Чела си, разбира се, как цар Владислав, 

убиецът на княз Владимир, бил убит от Владимировия дух. 

Но може би не си чела за следния случай. Византийският император 

Констант имал брат Теодосий, когото не обичал, понеже се страхувал, че 

той може да го измести от престола. Поради това Констант принудил 

Теодосий против волята си да приеме дяконски чин. Но и след това 

страхът не го напуснал. Накрая се решил да извърши злодеяние. Намерил 

удобен случай и коварно убил Теодосий. Отдъхнал си, мислейки, че 

завинаги се е освободил от своя съперник. Дори не подозирал, горкият, че 

мъртвите са по-силни от живите и че онзи, който убие невинен човек, 

всъщност не го побеждава, а полага оръжие пред своята жертва. 

Една нощ, след време, убитият дякон Теодосий се явил на своя брат, 

императора, с чаша димяща кръв и извикал със страховит глас: „Пий, 

брате!" Императорът скочил, вдигнал на крак целия двор, но никой нищо 

не могъл да му каже. На следващата нощ се повторила същата сцена - 

дяконът с чашата кръв и ужасяващия вик: „Пий, брате!" Императорът 

вдигнал под тревога цял Цариград, но всички се блещели срещу него с 

празен, недоумяващ поглед, както „твоите" умници, които ти препоръчват 

смяна на климата и силна храна. Видението се повтаряло отново и отново, 

докато една сутрин, здравият и читав вечерта император Констант бил 

намерен мъртъв в леглото си. 



Четеш ли Светото Писание? Там всичко е казано, обяснено е как и защо 

мъртвите отмъщават на живите. Прочети още един път за Каин, който 

заради убийството на брат си никога и никъде не могъл да намери покой. И 

как духът на претърпелия оскърбление Самуил си отмъщавал на Саул. И 

как горкият Давид страдал силно в продължение на години заради 

убийството на Урия. Има описани още хиляди и хиляди подобни случаи от 

Каин до теб - прочети ги и ще разбереш какво те мъчи и защо. Ще 

разбереш, че жертвите са по-силни от своите убийци и че отмъщението им 

е страшно. 

Първо проумей и разбери това. А после прави всичко, което можеш, за 

умъртвените си деца. И милостивият Бог, за Когото няма мъртви, ще ти 

прости и ще ти дарува мир. А какво трябва да правиш - питай Църквата. 

Свещениците знаят. 

Бог нека те помилва! 


