
ОТНОВО ДО УЧАСТНИКА ВЪВ ВОЙНАТА ЙОВИЦА: 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА НЕГОВОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ 

 

Ако ти, предишният неверник, си почувствал как Бог внезапно се врязва в 

човешкия живот, то как ли чувстват това вярващите и благочестивите? 

Един познат белградчанин ми разказваше как Бог го е спасил от 

интерниране. „Докараха ни - разказваше той - в полицията и ни строиха на 

двора. Кайзеровите войници крещят, псуват, бият. Кого? Синовете на 

Косово. Лазаровите чеда. Онези, които искат да интернират, бутат 

настрана и им викат: „Вътре!" А на другите, които освобождават, викат: 

„На улицата!" Но последните бяха малко. Аз стоя и треперя. И все се моля 

наум: „Господи, спаси ме! Господи, спаси ме!" Дойде и моят ред. - „С 

какво се занимаваш? - попита ме злобно войникът. - „Господи, спаси ме!" - 

прошепнах за последен път и без да обмислям какво да отговоря, отворих 

уста и рекох: „Господине, имам работилница и така изхранвам децата си". 

Той ме разтърси, дърпайки ме ту наляво, ту надясно, сякаш не можеше да 

реши какво да прави с мен, и накрая викна: „На улицата!" 

Много са начините у Всемъдрия Бог. По хиляди и хиляди начини той 

защитава и спасява онези, които Му се молят. И днес се оправдават думите 

на цар Соломон: Името на Господа е яка кула: побегне ли в нея праведник, 

в безопасност е. Нима са малко случаите, при които очите на неприятеля 

се заслепяват и той не може да види човека, когото преследва? Човекът е 

пред него, а той не го вижда. Или да отмине къщата, която с най-голяма 

радост би ограбил и разорил? Точно това се случило в Белград с жената на 

един сръбски офицер. Тя гледала как вражеските войници вървят от къща 

на къща, претърсват, плячкосват и отвеждат хората в плен. Наближават 

техния дом. Ето, вече са в съседния двор. Какво да прави? Извикала 

свекърва си и децата и коленичили пред иконата на светите Архангели. 

Молили се с плач и ридания. А войниците крещят на съседа и псуват. 

Излизат. Портата хлопва. Сега ще нахълтат и в нейния дом. Ето... ето... Но 

не! Не дал Бог! Молитвата им не била напразна. Като излезли от съседната 

къща, войниците отминали дома на сръбския офицер и влезли в 

следващия. Не им било позволено да видят нито портата, нито къщата, 

свързана чрез молитвата с Небето. 

Теб е трябвало да те улучи куршум, та като останеш жив, да почувстваш 

Божието присъствие. А великите светци и праведници са го чувствали 

дори в движенията на своите мисли и сърца. Потруди се и ти да се 

издигнеш до тези духовни висоти. До това тънко разпознаване на 

пътищата Господни. До тази изтънчена чувствителност за Бога. 

Мир на теб и поздрав! 


