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Пишете, че отдавна сте забелязали действието на Божия Промисъл във Вашия 

живот. Виждате го не само във важните и тежки житейски превратности, но и в съвсем 

дребните и наглед незначителни случки и събития. Вие привеждате пример, който с 

Ваше позволение публикувам. Искали са да Ви изместят от длъжността, която като 

дългогодишен лекар сте заемали, на друга, далеч по-низша, но Вие от все сърце сте се 

обърнали с молитва към Бога и всичко завършило с това, че Ви било дадено много по-

високо назначение от онова, което сте очаквали. Привеждате и друг пример, който може 

да бъде полезен на читателите на тези „Мисионерски писма". 

Канели сте се да тръгнете на път със своя малък син. Една съседка поискала от Вас 

да занесете топло зимно палто на сина й. Без никакво желание и след упорито настояване 

от нейна страна Вие неохотно сте се нагърбили с тази куриерска услуга. Няколко часа 

след като сте потеглили с влака на път настъпила рязка промяна на времето и силно 

застудяло. През нощта детето Ви измръзнало и започнало да кашля. Тогава сте се сетили 

за топлото палто, което Ви била дала съседката, извадили сте го и сте загърнали в него 

своето дете. „Благий Господи - възкликнали сте Вие - колко далновидно е окото Ти и 

колко велика е милостта Ти към нас, недостойните!" И с чувство на благодарност към 

Господа и на вътрешен срам пред онази майка сте стигнали благополучно до крайната 

цел на Вашето пътуване. 

Професор Михайло Пупин, нашият славен сънародник и учен, който живее в 

Америка, ни е разказвал много за това, как навсякъде в своя живот вижда пръста на 

Всемогъщия - от момента, в който е тръгнал от Банат, до ден днешен. Великият поет 

владика Негош също постоянно се е чувствал „под влиянието на тайнствения Промисъл". 

А Псалмопевецът, изброявайки всички Божии благодеяния към своя народ и към самия 

себе си, възкликва: „Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще ви 

разкажи, какво стори Той за душата ми” (Пс. 65:16). 

Мир на Вас и на Вашия дом. 

 

 


