
ДО ХАДЖИ МЛАДЕН С: ЗА РЕДА НА ЗАПОВЕДИТЕ В ЗАКОНА 

 

Ти знаеш десетте Божии заповеди и реда, в който те следват една подир  

друга. Този ред ти е привичен и мил. На Моисеевите скрижали заповедите са 

изписани поред, четири на първата и шест на втората. Първите четири определят 

отношенията на човека към Бога, а останалите шест - на човека към човека. На 

нашите древни иконостаси ще видиш винаги същото: четири заповеди на едната 

плоча и шест на другата.  

Но четейки Евангелието, внезапно си се смутил. Открил си, че Господ Иисус 

Христос е изложил заповедите в друг ред, а не така, както си ги научил още в 

основното училище. Когато към Него се приближил един богат младеж и Го 

попитал какво да прави, за да наследи вечен живот, Господ му отговорил: „Не 

прелюбодействап, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и 

майка си” (Лук. 18:20). Ти си учуден и питаш: защо Христос не е изрекъл запо-

ведите в предишния ред, а е променил местата им? О, драги братко, неизказана е 

Божията мъдрост! При цялата си небесна мъдрост, с хората Христос е бил изцяло 

практичен. Той е постъпвал съобразно конкретния случай, както мехлемът се 

прилага съобразно раната. Не забравяй, че Той говори на млад и освен това богат 

човек. А кой грях I най-често прилепва към младостта и богатството, ако не 

прелюбодейството? Като полип към дебело дърво! Прозирайки дълбоко и точно в 

миналото на младежа, Господ иска да му напомни не само Божиите заповеди, но и 

греховете на неговата богаташка младост. 

Ако пред Господа бе застанал убиец и Го бе попитал за Божиите заповеди, 

вярвам, че Той би му казал първо: не убивай! 

Ако пред Него бе застанал крадец, Той би казал първо: не кради!  

Ако пред Него бе застанал лъжесвидетел, би казал първо: не лъжесвидетелствай! 

Ако пред Него бе застанал някой, който се отнася непочтително към 

родителите си, Той би поставил на първо място заповедта: почитай баща си и 

майка си. 

Недей и за миг да си мислиш, че Господ случайно е променил реда на 

заповедите или че го е забравил. Та нали именно Той ги е дал, как би могъл тогава 

да забрави! Сред мрака на Синай, посред гръмове и мълнии е изписал с пръст 

върху скрижалите десетте Си заповеди и ги е предал на Своя раб  Мойсей. Но 

когато слязъл между хората като Лекар, Той ги е прилагал така, както лекарството 

се прилага към болестта.  

Мир на теб и благословение от Христос! 

 


