
ДО ЗАНАЯТЧИЯТА СИМО М., 

КОГОТО ИЗМЪЧВА МИСЪЛТА, ЧЕ ТОЗИ ЖИВОТ Е БОЖИЯТ СЪД 

 

Чул си от някого, че този живот е Божият съд и че друг съд няма да има. 

Тази мисъл ти тежи като бреме, което нито можеш да носиш, нито да 

отхвърлиш. 

Представи си един зъл човек, чиито безчинства са известни на целия град. 

Съседите го избягват, а помежду си изобличават неговите злодеяния. 

Никой не го посещава, нито го приема в дома си. Така хората го съдят и го 

наказват. Но накрая този човек отива на съд и съдът го осъжда на 

тъмничен затвор. Това е последният законен съд. И така, виждаш, че има 

два съда: единият условен и всекидневен, а другият - законен и 

окончателен. Или за да стане още по-ясно, вземи за пример някакъв 

немарлив ученик, когото през учебната година учителят многократно 

наказва, за да го вразуми, и накрая на годината, като непоправим, го 

изключва от училище. 

Така е и с двата Божии съда. Единият е условен и временен. Нека го 

наречем възпитателен Божи съд над хората в този живот. А вторият съд ще 

бъде праведен и окончателен. Потвърждение за това намираме и в много 

примери от Светото Писание. Бог наказал праведния Мойсей за един грях, 

като не му позволил да влезе в Обетованата земя, към която водил своя 

народ цели четиридесет години. Това е временен и възпитателен Божи съд. 

За да видят грешниците и със страх да си кажат: щом Бог не е простил 

един грях на такъв праведник, как ли ще постъпи с нас, обременените с 

много и тежки грехове? Но наказанието на Мойсей не е било последният и 

окончателен съд над него. То не означава, че той няма да влезе в Царството 

Небесно. Ти знаеш, че този велик Божи служител се е явил заедно със 

свети Илия при Преображението на Господа. Този факт свидетелства, че 

макар веднъж да е наказан за един свой грях, той не е отхвърлен от Бога и 

не е изключен от вечния живот. Възпитателното наказание или 

възпитателният Божи съд служи именно за това - да поправи хората и да ги 

подготви за Небесното царство. 

Помисли също за болния във Витезда, който лежал парализиран тридесет и 

осем години. Това, че неговата болест е била резултат от грях, е казано 

ясно от Господа, след като го изцерил: ето ти оздравя; недей греши вече, 

за да те те сполети нещо по-лошо. А какво по-лошо би могло да го 

сполети освен това - да бъде отхвърлен на Страшния Божи Съд и изключен 

заради своите ггехове от Царството на Живота ? 

А за последния Съд, за Страшния Божи Съд, за деня, който гори като 

разпалена пещ, е казал ясно нашият Спасител. Когато помръкнат Слънцето 

и Луната, когато звездите се разклатят и започнат да падат, когато във 

всеобщия мрак се яви знамението на Сина Човечески, тогава ще дойде 



Господ Иисус Христос в сила и слава да съди по правда всички живи и 

мъртви. 

Придържай се към това здраво учение, което не е човешко, и отхвърли от 

себе си бремето, стоварено върху душата ти от онзи човек еретик. Бог нека 

те благослови с мир и здраве! 


