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Вие не разбирате защо Православната Църква позволява такъв вътрешен блясък: 

скъпоценни икони, сребърни кандила, златни потири, брокатени одежди и други скъпи 

предмети. Защото с целия този жалък блясък иска да подсети хората за вечния блясък на 

Небесата; да ги откъсне макар и за миг от техните земни беди и да им напомни за другия 

свят, за тяхната небесна родина, за царството на вечното щастие и радост; да им 

представи - доколкото това е възможно на земята - по материален и символичен начин 

онзи разкош и онова богатство, с които изобилства духовният свят и с които трябва да 

изобилства душата на християнина, затворена в тялото, както целият този блясък е 

затворен в каменните зидове на храма. 

Но това е само общо напомняне. Впрочем всеки отделен предмет и форма, и цвят, и 

шарка в православния храм има свое духовно значеше. И така, общо и поотделно, всичко 

това символично изразява Христовото учение за пътя на спасението, спасоносната драма 

на Христовия живот, Христовите обещания или някоя от тайните на Небесното Царство. 

Вие мислите, че всичко това би могло да се превърне в хляб и да се  изяде. И като 

се изяде - какво тогава? Нима не сте чули онова, което чу цял свят - как московските 

безбожници превърнаха всичко това в хляб и го изядоха, и сега пак гладуват - и то 

гладуват така, както в Русия не се е гладувало  от времето на Асколд и Дир? 

Не само с хляб (телесен) ще живее човек, но и с духовен. А всички вещи и утвари в 

светия храм, със своето значение, са духовна храна за човешките души. 

Вникнете по-дълбоко в християнското учение, което за нас, земните пътници, е по-

важно от всички други науки, и ще разберете, и като разберете,отхвърлите своите 

сегашни мисли и ще ги замените с мисли правилни. 

Мир Вам и благословение! 

 


