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Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място. 

41. Прочетете откъсите от разказа „Чорба от греховете на отец Никодим“ на Елин Пелин и 

в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на 

тема Човекът и неговите съмнения. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно 

съчинение или есе. 
 

   Отец Никодим живееше самотен в малката си стаичка и не пожела да общува с мене. Хранеше 

се сам, редовен и точен бе на всички служби, на утринните и вечерните. С любов и старание той 

отглеждаше цветята в градината, и особено обичаше белите рози, от които тук е насадил различни 

видове. През хубавите майски сутрини, когато тия рози нацъфтяваха и дворът сякаш се изпълваше с 

малки бели ангелчета, отец Никодим слизаше между тях, дълго се разхождаше, миришеше ги и 

откъсваше само една. Интересно бе, че тая роза всякога намираха оставена на пейката зад 

манастирската ограда, гдето се простира най-хубавата ливада. Днес вече знам, че тая странност не е 

била без значение, макар и да е забулена в тайна.  

[…] 

     Отец Никодим бе дошъл в манастира още младеж, на двадесетгодишна възраст, и си е бил все 

такъв чудак. Много пъти са му предлагали да стане игумен, но той смирено е отказвал.  

    Сега той почива успокоен под своята дюля, която е навела над него кичестия си храст, 

отрупан с млад и зелен още плод. А ние ще ядем чорба от неговите грехове. 

Отец Сисой се усмихна мъдро, повдигна ръце, за да се дръпнат дългите ръкави на расото му, 

и продължи: 

 – Вчера в дъното на едно скрито долапче в килията на отец Никодим, която сега е празна, се 

намери едно гърне, пълно с фасул, захлупено с молитвеника на покойния. Всяко зърно поотделно бе 

завито в книжка. 

Върху първата бяла страница на молитвеника пише... 

      Отец Сисой извади от пазвата си малка, със стара подвързия книга и прочете: „За всяко мое 

прегрешение, с дело или с помишление, оставям тук по едно бобено зърно – черно за непростимите и 

бяло за тия, които хвърлят душата ми в съмнение и мисълта ми не може да разграничи грях ли са, или 

не. За черните пред Бога се разкайвам дълбоко, за белите се моля за прошка.“ 

       Отец Сисой затвори книжката, сложи я на масата и извади от джеба си една кърпа, в която бе 

увито нещо. Като я разви, той изтърси от нея на масата цял куп малки смачкани книжки, които се 

пръснаха от въздишката му. 

– Това са книжките, с които бяха обвити фасулените зърна. На всяка от тях е написан грехът, 

който отец Никодим е сторил. Прочетох ги едно по едно и виждам, че душата на бедния монах може 

би се е терзала напразно и че бог милостив е приемал молитвите му с блага и добродушна усмивка. 

Нека прочетем някои: 

„Спомних си за светския живот и за младостта си. Спомних за любовта си, която стана 

причина да постъпя в манастира. Спомних за тая, която обичах, и за белите рози, с които тя обичаше 

да се кичи“ – черно зърно. 

„За спомен на нейните бели рози, насадих в градината три“ – черно зърно. 

„Върху пейката на ливадата зад манастира оставям всеки ден по една бяла роза за тоя, който я 

намери. Нека ѝ се радва една непозната душа, както се е радвала някога тя“ – бяло зърно. 

„Една мисъл ми не дава мира – защо избягах от живота. Спасих ли себе си, или се погубих?“ – 

бяло зърно. 

„Като спасява човек душата си, не погубва ли тялото си?“ – бяло зърно. 

„Мисля и не знам кое е върховното в човека – душата или тялото. Не са ли те същност 

неразделна и не тържествува ли душата пред влеченията радостни на тялото?“ – бяло зърно. 

И тъй във всички написани книжки, пущани в гърнето, бяха отбелязани не сторени грехове, а 

спомени от младини, мисли, които са раждали съмнения, и съмнения, които са мъчили душата на 

покойния отец Никодим. 

 


