
ДО ГИМНАЗИСТА П. ОТ ЗАЙЧАР:  

  ЗА СЪЗЕРЦАВАНЕТО НА ХРИСТОС 

 

Много искаш да видиш Господ Иисус Христос. Няма по-похвално желание от това. 

Но е трудно да видиш царя, ако не влезеш в царския чертог, а в царския чертог пускат 

само онзи, който е пристойно облечен. За духовното одеяние говори мъдрият апостол 

Павел, заповядвайки: „И тъй,  като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в 

милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение... а над всичко това 

облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството” (Кол. 3:12,14). Само така 

облечени можем да се надяваме, че когато му дойде времето, ще бъдем допуснати в 

чертога на Небесния Цар и ще видим лицето Му. Нашият земен живот не е време на 

съзерцание, а на подготовка за съзерцание. Както девойката се приготвя за венчилото със 

своя жених, така и душата на всеки християнин трябва да се готви за среща с Господа. 

И все пак е имало и има много християни, на които е било дадено от Бога още в 

този живот да съзрат за миг Христовото лице. Такива видения са имали светите 

мъченици, страдащи за вярата. Такива видения се дават и сега на някои вярващи хора, 

намиращи се в някакво голямо страдание. Защото Христос обикновено се явява на онези, 

които страдат с вяра в Него. Когато великият руски писател и едновременно с това велик 

христолюбец и богомолец, Гончаров, бил на смъртно легло, на посещение при него 

дошъл някакъв негов приятел. Той започнал го утешава, говорейки му, че няма да умре, а 

ще оздравее. Гончаров му отвърнал: „Не, не, аз ще умра. Миналата нощ видях Христос... 

И Той ми даде опрощение!" (Гончаров починал през 1891 r.). 

А ти, ако не можеш да видиш своя Господ, потруди се да Го почувстваш в сърцето 

си. Усещането, че Христос е вътре в теб, е по-важно от това да Го видиш в този живот. 

Очисти сърцето си и Господ ще влезе в чертога на твоето сърце. А когато настъпи 

времето, и ти ще влезеш в Неговия небесен чертог. 

Христовият мир и благословение да бъдат с теб! 

 


