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Свети Матей, описвайки в своето Евангелие личността на Христос, използва 

думите на пророк Исаия: „Пречупена тръст няма да дочупи, и тлеещ лен няма да угаси” 

(Мат. 12:20; Ис. 42:3). Ти питаш: какво означават тези думи? Свети Иоан Златоуст ги 

тълкува така: „Пророкът прославя Христовата кротост и неизказаната Му сила." С други 

думи, тук се изтъкват три неща: първо, нищожността на Христовите врагове; второ, 

Христовата сила; и трето, Христовата кротост и дълготърпение. Враговете на Христос, 

иудейските първенци, са били като пречупена тръстика в ръцете на всесилния Бог, а 

гневът им - като тлеещ лен, който едва дими под нозете Му. С мощната Си ръка Христос 

е могъл да пречупи тази тръстика без никакво усилие и с нозете Си да стъпче 

завистниците - да ги стъпче и угаси като димящ лен. Но Той не е искал да направи това, 

чакайки кротко и търпеливо покаянието на грешниците. Трудно е да се намери по-точно 

сравнение за слабостта на Божиите врагове спрямо Божията сила от това, което е 

намерил пророкът - пречупена тръст и тлеещ лен. Има ли нещо по-лесно на света от това 

да пречупиш преломена тръстика и да угасиш запален лен, който едва дими? Ето, така 

нищожна е всяка омраза - човешка, еврейска и езическа, към Христос. И тогава, и днес, и 

завинаги. Нима е било трудно за Онзи, от едничката дума на Когото е изсъхвало дърво, 

бури са стихвали, демоните са бягали, болести са изчезвали - нима за Него е било трудно 

с една дума да изличи от книгата на живота и да превърне в прах всички фарисеи, 

садукеи, всички гаевливции надути завистливци? Ни най-малко. Но Той е искал да 

покаже силата Си не в най-лесното, а в най-трудното. Най-трудно е било да понесе 

нищожността на враговете, да претърпи техните подигравки, оплюването, глупостта, зло-

бата и лъжите им, неправедното осъждане и смъртта на кръста. Най-трудно е било да 

гледа как пречупената тръстика се гордее и да не я строши; и да усеща смрадния дим на 

завистта и да не я угаси. Да, най-трудно е било всичко това да се претърпи и дори да се 

прости: „Отче! Прости им, понеже не знаят, що правят”! В това най-тежко изпитание 

Христос е показал своята сила и е удържал победа. 

 


