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Сега, връщайки се от ледените предели на неверието към топлото огнище на 

бащината вяра, Вие се чувствате като странник, който се завръща у дома от далечни 

страни. Трудностите, които срещате, не са непознати за Църквата. Тя от опит знае какво 

се случва с хората, когато се  отдалечават от вярата и какво - когато се връщат към нея. В 

първия случай демоните ги гонят напред, а във втория ги дърпат назад, използвайки 

всевъзможни хитрини и уловки. Така е и с Вас: ту ви хвърлят в отчаяние, ту услаждат в 

очите ви напуснатия от Вас път, по който преди сте вървели стремглаво към пропаст; ту 

подстрекават Вашите бивши спътници да  се присмиват, ту Ви подсещат за известни 

безбожници, които и като такива са „славни между хората". Налага се да водите борба с 

невидими неприятели. Със сигурност ще ги победите, но само ако не изпускате от очи 

образа на Христос, Вашият най-голям благодетел. Той е единственият съвършен, 

нормален човек, който е живял на земята, откакто на нея има хора. Прибягвайте до Него, 

молете Му се, взирайте се в Него. Съзерцавайте Го как се ражда в пещера заради Вас, 

съзерцавайте Го как се труди и принизява себе си за Вас. Съзерцавайте Го как изцерява 

телесни болести,  които са символи на Вашите духовни болести. Съзерцавайте Го 

разпънат на кръста заради Вас. Съзерцавайте Го как сега Ви гледа от небесната Си слава, 

Той - Възкръсналият и Възнеслият се. Срещнете Неговия поглед и очистителен срам ще 

обземе душата Ви - срам, че досега сте били далеч от Него и против Него. И викнете на 

демона, който Ви лъже и препъва: а ти какво си направил за мен? 

Казвате, че с наслада четете Светото Писание и че всички останали книги са Ви 

станали неприятни и отвратителни; не Ви се иска дори да ги вземете в ръка. Така 

обикновено се случва с духовно изгладнелите; не могат да се наситят на Словото Божие, 

след като дълго са се тъпкали с човешки думи. Само молитвата, казвате, все още никак не 

Ви се удава. Ще стане и това; не се съмнявайте. Когато в сърцето Ви се разгори любов 

към Онзи, Който ви обича, тогава и Вие ще търсите жадно всички начини за общуване с 

Него. А засега опитайте с една кратка молитва, да кажем: „Свети Боже", „Пресветая 

Троице", „Отче наш" или „Богородице Дево". Повтаряйте тази молитва пет пъти дневно; 

приемете това като правило и иска Ви се или не, не отстъпвайте от него. Защото четенето 

на Светото Писание дава светлина, а молитвата добавя топлина. Към това присъединете 

и милостиня, колкото и към когото можете. Милостинята действа като духовна влага, 

която заедно със светлината на Светото Писание и топлината на молитвата прави душата 

да расте, да се разширява, да се задълбочава и възвисява и да принася добър плод. Така 

душата Ви ще се върне в своето здраво, нормално състояние и ще бъде като добро дърво. 

А всяко добро дърво, по думите на Непогрешимия, дава добри плодове. 

Мир Вам и радост от Христос! 

 

 


