ИЗКУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА
ПРАЗНИЦИ
– Отче, защо обикновено на празниците се случва някакво изкушение?

– Не знаеш ли? На празниците Христос, Света Богородица, светиите имат повод за радост и
черпят, раздават благословии, духовни подаръци на хората. Както родителите черпят, когато
децата им празнуват, или царете даряват амнистии, когато се роди някое царско чедо, така и
светиите черпят. При това радостта, която те дават, е дълготрайна и душите получават голямо
утешение и полза. Затова дяволът, понеже знае това, предизвиква изкушения, за да се лишат
хората от Божиите дарове и да не се радват на празника, нито да получат полза от него.
Например понякога в семейството, когато всички се готвят да се причастят на някой празник,
изкусителят предизвиква свада помежду им и не само че не се причастяват, но и на църква не
отиват. Дангалакът устройва така нещата, че да се лишат от цялата Божия помощ.
Това се забелязва и в нашия, монашеския живот. Често пъти дангалакът, понеже знае от опит,
че ще получим духовна помощ на някой празник, в същия ден, или още от навечерието,
предизвиква някое изкушение – нали е изкусител – и разваля цялото ни настроение и
разположение. Може примерно да ни вкара в спор с някой брат, а след това ни внушава печал,
разстройва ни душевно и телесно. По този начин не ни оставя да получим полза от празника
чрез радостта на славословието. Когато обаче добрият Бог види, че не ние сме дали повод, а
това се е случило само поради завистта на лукавия, тогава ни помага. А още по-голяма полза
получаваме, когато смирено поемем вината върху себе си и не обвиняваме не само брата си, но
дори и доброненавистния дявол, защото това му е работата – да предизвиква скандали и да сее
злоба, докато човекът като образ Божий трябва да сее мир и доброта.
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