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ЗА ОБРЪЩАНЕТО СИ КЪМ ВЯРАТА В БОГА 

 

Пишеш за чудото, което ти се е случило през войната. На бойното поле   

раздавали на войниците Новия Завет. Малки книжки, добре подвързани. 

Взел си една и ти. И язвително си отбелязал: тук ни трябват стомана и 

олово, а не книги; и ако стоманата не ни спаси, книгите със сигурност няма 

да могат. Такава забележка си направил, понеже до този ден за нищо не си 

се уповавал на Бога. Гледал си на вярата като на някакво старо наметало, 

което човешкият керван от памтивека мъкне без полза със себе си. 

Все пак си взел книжката и си я сложил в джоба от лявата си страна. Какво 

се случило после? Ти сам казваш: чудо Божие; и аз потвърждавам. Същия 

този ден започнало ожесточено сражение. Около теб падали ранени. 

Изведнъж си паднал и ти. Ударил те е куршум. Хванал си се с ръка за 

лявата страна. Очаквал си да потече кръв. Когато си се съблякъл, намерил 

си куршума в онази книжка, насочен точно към сърцето. Разтреперал си се 

целият като трескав. Пръст Божи! Светата Книга ти е спасила живота от 

стоманата и оловото. Ти смяташ този ден за ден на твоето духовно 

раждане. Оттогава си започнал да се боиш от Бога и внимателно да 

изучаваш вярата. Все пак не е старо наметало. И не напусто я носи 

керванът на човечеството. 

Бог със своята милост ти е отворил очите. Писано е: Бог обича праведните, 

а грешните милува. Някои са изгубвали във войната тялото си, а някои - 

душата. Първите са изгубили по-малко. А някои са придобили душите си. 

Те са истинските победители. Имало е хора, които са отишли на война като 

вълци, а са се върнали като агнета. Познавам доста такива. Това са онези, 

които като теб чрез някой чудесен случай са почувствали, че невидимият 

Бог крачи до тях. Както е казал славният Псалмопевец: Винаги виждах 

пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма да се 

поклатя. Четеш ли Псалтира? 

И ако ти, тогава неверник, си почувствал как Всевишният се намесва в 

човешкия живот, то колко ли повече това важи за вярващите и 

благочестивите. 

Мир и радост от Господа! 


