
ДО ЕДИН ПЕНСИОНЕР ОТ НИШ:   ЗА МНОГОТО ХРАМОВЕ 

 

 Като християнин на Вас Ви е болно, че не всички вярващи ходят редовно в храма 

на богослужение. Кого от нас не го боли за това? Но най-голяма е болката на Самия 

Господ, Който се е оставил да бъде разпнат за хората.  Той страда най-много от всички, 

виждайки как мнозина се отнасят небрежно към Неговите рани и Неговата кръв. 

И все пак Вашето предложение за начина да се превъзмогне тази небрежност е съвсем 

неприемливо. Вие предлагате да се върнем към практиката от времето на старозаветния 

Израил, т.е. да има само един голям храм в столицата, по подобие на Соломоновия храм в 

Иерусалим, в който народът да се събира с милиони от цялата страна. Това е в пълно 

противоречие с  Божията воля и с Божия план за човешкото спасение. Практиката, за 

която говорите, е изиграла своята роля и никога вече няма да се повтори. Храмът на 

Соломон е разрушен и иудейските жертвоприношения са преустановени.  Защото 

Спасителят на света не е дошъл да спаси само евреите, а целия свят; не един народ, а 

всички народи. „Не е благоволението Ми към вас” - казва Господ на иудеите чрез 

пророка – „и приносът (жертвоприношението) на ръцете ви не Ми е благоугоден. Защото 

от слънчев изток до запад ще стане велико името Ми между народите и на всяко място 

ще принасят тамян на името Ми и чиста жертва; велико ще стане името Ми между 

народите, казва Господ Саваот” (Maт. 1:10-11). 

Всичко това се е осъществило буквално. Еврейският храм лежи в развалини и 

евреите не принасят жертви на Господа върху олтара. А езическите народи са приели 

Христос и Христовите олтари украсяват всички земи по целия свят. На всяко място се 

принася тамян на името на Единия Жив Бог и чиста жертва, т.е. не животинска кръв, 

както някога в Соломоновия храм, а пречистата Христова кръв в хиляди и хиляди 

християнски храмове. Всичко от пророчеството се е сбъднало, всичко се е изпълнило по 

Божията воля и съгласно плана на Божия промисъл. И наистина, наистина днес Бог 

Саваот се прославя от слънчевия изток до запад. Нему слава и хвала, чест, власт, по-

клонение и приношение вовеки веков! А на Вас - здраве и спасение. Амин. 


