
ДО ЕДИН ПИСАТЕЛ ОТ ЗАГРЕБ:  ЗА ВОЙНАТА 

 

Сърдите ми се, защото в книгата си „Войната и Библията" съм писал, че Бог 

допуска войните, също както глада и епидемиите, заради човешките грехове. Всичко, 

което съм писал, писал съм го не по свой разум, а според  Светото Божие Писание. 

Човешкият разум не е обяснил досега тайнственото натрупване на злини и мъки, което се 

нарича с една дума - война. И моят ум не би могъл да го обясни. Но всичко е обяснено и 

осветлено като с лъчите на ярко слънце от Светото Писание. Господ е казал на цар Давид 

чрез пророк Натан: „Аз ще въздигна след тебе твоето семе, което ще произлезе от твоите 

чресла, и ще закрепя царството му”. Но - казва Господ по-нататък – „ако съгреши, ще го 

накажа с тояга на мъже и с удари на синове човешки” (2 Цар. 7:12, 14). А какво означава 

„тояга на мъже и удари на синове човешки", ако не война? И Божието слово се е 

изпълнило. На стари години Давидовият син Соломон извършил зло пред Господа; 

същото направил и Ровоам, синът на Соломон. Затова египетският фараон Сусаким се 

вдигнал против Иерусалим, разбил Ровоам, превзел града, плячкосал го и взе 

„съкровищата от дома Господен и съкровищата на царския дом... Всичко взе” (3 Цар. 

14:26). 

Вие питате: „Ако Бог допуска такива нещастия върху хората, къде е тогава 

Неговото благо учение?" На хартия. На хартия при онези, които със злодеянията си 

предизвикват войните. А ако благото учение на Спасителя беше в човешките сърца, 

хората биха живели в траен мир. Укрепете човешката съвест и ще намалите военните 

разходи. Потрудете се, като член на Църквата, да очистите света от неправди и 

беззакония, и военната заплаха ще се разсее като мъгла на слънце. Защото както е 

безсмислено да призоваваме жителите на един пълен с мръсотия и чумна зараза град: 

„Хора, бъдете здрави!", така е безсмислено и да викаме „Мир, мир!", а да живеем в 

греховна нечистота, в безнравственост и непочтеност. Здравето само ще се върне в града, 

когато той бъде очистен от мръсотията и заразата, а мирът ще се възцари между 

народите, когато те се очистят от чумата на безверието и греха. В противен случай в 

отговор на всички наши викове: „Мир, мир!" ще дойде не мир, а война. 

 

 


