
ДО ЕДИН КОМУНИСТ:  ЗА БОГА И БОГОВЕТЕ 

 

Казвате, че сте станали комунист, след като сте прочели някъде, че „всеки човек си 

създава бог по свой разум". С това сам признавате, че Вашият комунизъм се основава на 

безбожието. Защото ако наистина беше така и всеки човек си създаваше бог по свой 

разум, то тогава щеше да има толкова богове, колкото и хора, а това означава да няма 

нито един. Но има на света една Книга, която от първата до последната си страница 

твърди точно обратното. Тя свидетелства, че съществува един-единствен Жив и 

Истински Бог, Който е създал невидимия и видимия свят - Бог Ревнител, Който не търпи 

поклонение на никакъв друг бог, на никаква твар и на никаква измислица на човешкия 

ум. Тази Книга се нарича Свето Писание. От първата до последната си страница тя учи 

хората да правят разлика между действителността и своите представи за нея. Вие сте 

начетен човек и аз ще Ви припомня някои примери, потвърждаващи необходимостта от 

това. 

По времето, когато Коперник обявил, че земята е кръгла, едни хора си представяли, 

че тя е плоска, други - че е безкрайна, трети - че е полукълбо, плуващо във водата и т. н. 

Но различните човешки представи ни най-малко не са могли да променят действителния 

облик на земята, защото реалността е едно, а човешките представи за нея - друго. Когато 

Колумб споменавал за съществуването на земя отвъд океана, хората му се присмивали. 

Когато Нютон заговорил за безбройните невидими галактики и за междузвездните сили 

на привличане и отблъскване, нима веднага всички хора приели думите му сериозно? 

Човешките мисли и представи за Вселената са били различни, но това не е оказало 

никакво влияние върху нейното действително състояние. Защото реалността е едно, а 

човешките мисли и представи за нея - друго. 

По същия начин и нашият Спасител ни е открил истината за реалното 

съществуване на Единия Жив Бог. Тази истина се е разминавала напълно с езическите 

фантазии за идолите и въображаемите божества и е изкоренила заблудата - поне при 

онези, които са приели християнството, - че всеки човек си създава бог по свой разум. 

Мир Вам и здраве от Бога! 

 


