
                 ДО СТАРЕЦА ЙОКСИМ  Б.:   ЗА ИСТИНАТА И ДИСЦИПЛИНАТА 

 

Не се оплаквай от Господа. „Защо ни бие? - казваш ти. - Защо ни бие с болести, 

войни, пожари и вредители?" А нима хората не Го бият с хулни думи и грешни дела? 

Биейки ни, Той ни показва истината за нас и проявява Своята милост към нас. След като 

не успява с милувка, то тогава с наказания Бог иска да ни пробуди, обърне и спаси. 

Затова в Писанието е казано: „Всички пътища Господни са милост и истина
”
 - всички! 

Както пътищата на благостта, така и пътищата на страхотиите. Дава ли, взима ли, Той 

винаги показва милостта си и явява истината. Но не всички хора виждат това; то е видно 

за онези, които пазят завета Му и откровенията Му (Пс. 24:10). На тях е дадено да виждат 

и знаят сред мрака на слепотата и незнанието; дадено им е да виждат, защото пазят завета 

и откровенията Му, т.е. откритата ни божествена истина и дисциплината на духа. 

Божествената истина разкрива целта на нашето битие, а дисциплината на духа 

отваря пътя към нея. „Ние сме силни не против истината, а за истината” - учи ни 

апостолът (2 Кор. 13:8). И то тъкмо онзи апостол, който дълго се е противил на истината 

и я е преследвал. 

Щом истината помръкне пред очите ни, веднага изгубваме и пътя. Щом някой 

изостави истината, занемарява и дисциплината. Много хора и цели народи се лутат днес 

в безпътица само защото не искат да познаят истината. А без истината, както без 

светлина, не се знае целта и не се вижда пътят. 

Връщане към истината и към дисциплината на духа - това е насъщната потребност 

на нашето поколение, на нашето време. Без тях гибелта е неизбежна. 

Истината налага дисциплина. Затова много хора не искат да знаят за нея. Те обичат 

повече лъжата, защото лъжата освобождава от всяка дисциплина. 

Другото име на истината е Православие, а на дисциплината - почтеност. 

Размисли дълбоко върху тези две думи и ще ти се открият много тайни за нашето 

време, за нашето безредие, за нашите страдания и за съвременното лутане. 

Мир на теб и светлина от Господа! 

 


