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Пишеш ми за голямата радост между добрите и благочестиви хора във вашата 

околия. Имате нов околийски началник. Човек високообразован, но в същото време и 

дълбоко вярващ в Бога. От всяка гледна точка истински Божи човек. Придържа се към 

вярата и с думи, и на дело. Празнува кръстна слава, в дома му гори кандило, всяка неделя 

е на църква с народа. Когато научил, че във вашия град има някои охладнели към вярата 

души, които не чувстват силата, величието и милостта на своя Творец, той започнал да ги 

посещава - ходил от къща на къща, от дюкян в дюкян и ги наставлявал, учил, съветвал, 

предупреждавал. Успял за кратко време да пробуди много спящи души, както и съвестта 

на някои невярващи, които не искали да знаят нито за Бога, нито за душата. Сега всички 

са започнали да ходят на изповед и причастие. Плодовете на неговите усилия са видни и 

в поведението на народа: престанали са някои непристойни дела, злобните и хулни думи, 

изменили са се лошите навици. 

Аз се радвам не по-малко от вас да видя един истински народен водач, водач на 

народната душа. Успехът на вашия околийски началник свидетелства за това, в каква 

степен простият народ е склонен да се вслуша в добрите съвети на своите граждански 

началници и да следва добрия им пример. 

Казваш, че всички вие благославяте своя добър околийски началник. И Бог ще го 

благослови. В Светото Писание е казано, че „който е обърнал грешник от лъжливия му 

път, ще спаси душата си от смърт и ще покрие много грехове” (срв. Иак. 5:20). Да даде 

великият Бог хиляди такива началници! 

Ти споменаваш за един предишен околийски началник, който ненавиждал вярата и 

притеснявал вярващите хора. Един ден обаче паднал под колелата на една кола и загинал. 

За това мога да кажа само едно: който има очи да гледа, нека гледа; който има уши да 

слуша, нека слуша; а който има и поне малко съвест, нека се убои от Бога. 

Мир на теб и Христово благословение! 

 


