
 

ДО ЕДНА БЕДНА ЖЕНА: ЗА УСПЕШНАТА МОЛИТВА 

 

 

Живеете в голяма оскъдица с мъжа ти и с по-малкия ти син. Големият е чиновник, 

но бил напълно прекъснал връзка с вас. С години не се обаждал, не ви писал, нито се 

сещал да изпрати подарък на клетите си грижовни родители. Баща му не искал повече и 

да чуе за него, но Вие сте се стараели да смекчите отношението му, застъпвайки се за 

сина ви и намирайки различни извинения за неговото нехайство към вас. А тайно сте 

проливали сълзи и сте се молили Богу за блудния си син. Така изминали няколко години. 

Майчината Ви душа била препълнена със страх и срам; страх - да не би бащата да 

прокълне сина си, и срам - да не се отрече открито от него. Заради това все по-често и все 

по-усърдно сте възнасяли молитви към Онзи, Който единствен би могъл да помогне. 

Молили сте се, постили сте, палили сте свещи, давали сте милостиня и сте вършили 

всичко онова, което ни предписва вярата. Непрестанно, денем и нощем - ето вече седем 

години. Без да изнемогнете и без да се усъмните. 

И накрая, след седем години, сте получили онова, за което сте молели Бога. 

Загрубялото сърце на сина се обърнало към родителите. За миналия Великден сте 

получили от него покайно писмо и пощенски запис. Моли ви за прошка. Чуди се сам на 

себе си как е могъл толкова дълго да бъде бездушен към своите родители. Сякаш сърцето 

му е било затворено в някаква твърда черупка. Обещава редовно да пише и да изпраща 

помощ. Обещанието си изпълнява. Всяка седмица пристига писмо от него, а всеки месец 

-запис. Майчината радост няма край. Вашата благодарност към Бога превъзхожда думите 

и се излива в сълзи. 

И аз се радвам на вашата радост и благодаря на Бога, уважаема госпожо. Наричам 

Ви госпожа с цялата си сериозност. Вашето господство не е в изобилието на земно 

имущество, не е във временното богатство, нито в човешката суета. Господството Ви се 

основава не на благородническа кръв, а на благороден дух. Вие сте възнесли душата си 

до Царя на царете и Господаря на господарите. С Него общувате мислено, с Него 

разговаряте молитвено. Той е въздухът и светлината на Вашата душа и винаги присъства 

пред духовния Ви взор. С когото и да говорите, Вие разговаряте като с някой трети. 

Защото винаги Бог е вторият между Вас и всеки Ваш събеседник. Преди да кажете нещо, 

с мислите си винаги сте в Бога и на всекиго чрез Бога говорите. Вие сте Божия 

послушница, а затова и дъщеря Божия. Оттук е Вашето господство и Вашето 

благородство. Това е единственото господство, което не се губи; единственото 

благородство, което е вечно. То се получава с вяра и се запазва с молитвени сълзи. 

Господ тайнствено е отговорил на Вашите молитви, както някога на хананейката: „0, 

жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти” ! И станало така, както сте 

искали. Господ върнал блудния ви син на правия път; спасил го от бащина клетва, която 

води сина до вечна смърт, а бащата - до отчаяние. Вас пък Господ ще възнагради за 

вярата Ви и с това, че все по-силно ще укрепва Вашето духовно господство и 

благородство, докато не преминете във вечното царство, където господстват Христовите 

благородници. 

Мир Вам и благословение от Бога! 


