
ДО ЕДНА ОБРАЗОВАНА ДЕВОЙКА: ЗА ПЕТТЕ ИИСУСОВИ РАНИ 

 

Пишеш ми, че си чула от стари жени някаква „ приказка" за петте Иисусови рани и 

питаш как се е появила тя. Олеле, дъще, чети Евангелието! Олеле, сърби, не се 

посрамвайте пред Небето и земята с непознаване на своята вяра! Оставете всяко друго 

учение и четиво, докато първо не научите онова, което е най-важно и спасително. На 

първо място е науката за вярата, а след това са всички останали науки. В Англия всеки 

чете Светото Писание. И държавниците, и политиците, и писателите, и обикновените 

работници се стараят да осолят с думи от Светото Писание всички свои разговори, 

беседи, статии, книги, та да потвърдят и украсят своите човешки слова с Божествените 

слова като стъклени гердани с диаманти. 

А петте Иисусови рани не са просто думи, а страшна действителност. Затова за тях 

трябва да знаеш повече. Две рани на ръцете, две рани на нозете, една - в ребрата. 

Всичките пет рани - от черно желязо и от черен грях човешки. Прободени са ръцете, 

които са благославяли. Прободени са нозете, които са вървели и водили по единствения 

правилен път. Прободени са гърдите, от които в охладнелите човешки сърца се е изливал 

огънят на небесната любов. 

Синът Божи е допуснал да пронижат с желязо Неговите ръце заради греха на 

множество ръце - гори от ръце, които са убивали, крали, палили, грабили, вършили 

насилия. И да прободат нозете Му, заради греха на много нозе - гори от нозе, които са 

бързали за зло, които са съблазнявали невинността, потискали правдата, осквернявали 

светините, потъпквали доброто. И да прободат гърдите Му заради многото вкаменени 

сърца - планини от каменни сърца, в които се е раждала всяка злоба и безбожие, хулни 

помисли и скотски желания, в които през всички векове са съзрявали пъклени планове на 

брат срещу брата, на съсед срещу съседа, на хората срещу Бога. 

Иисусовите ръце са прободени, за да се изцерят от грешните дела всички ръце; 

Иисусовите нозе са прободени, за да се отвърнат от лошите пътища всички нозе; 

Иисусовите гърди са прободени, за да се умие от грешни желания и помисли всяко сърце. 

Когато страшният английски диктатор Кромуел започнал да отнема манастирските 

имоти, а самите манастири да затваря, народното негодувание по английската земя се 

изляло в литийно шествие от няколкостотин хиляди души. Отпред носели хоругви с 

надпис: „Пет рани Иисусови", пеели духовни химни и извършвали богослужения под 

открито небе. Страшният диктатор се изплашил. Изплашил се от хоругвите повече от 

всичко друго и смекчил своето насилие. 

Нека петте Иисусови рани те научат, девойко, да приковаваш своите пет сетива 

към Живия Бог. Петте Иисусови рани са пет извора на пречиста кръв, с които е умит 

човешкият род и земята е осветена. От тези пет извора е изтекла кръвта на Праведника, 

цялата - до последната капка. Чудотворящият Господ, Който е умножил петте хляба и с 

тях е наситил пет хиляди гладни, непрестанно, върху хиляди олтари умножава тази Своя 

пречиста Кръв и с нея храни и пои милиони вярващи. Това е Светото Причастие, дъще 

Иисусова. 

Подслони се духом на Велики Петък край Светата Божия Майка под кръста, та и 

теб да умие животворната кръв от петте Иисусови рани. И с очистена и оживотворена 

душа да можеш в Неделя заедно с мироносиците радостно да извикаш: Христос воскресе! 


