
 

ДО ЕДИН ВЪЗРАСТЕН ПРОФЕСОР:   ЗА ПИЛАТОВОТО ЦАРСТВО 

 

Жал Ви е за древната Римската империя и като че ли обвинявате християнството за 

нейната гибел. Така са постъпвали почти всички невярващи историци, но не и Ранке или 

Нибур. Учудвам се, че и Вие като вярващ човек постъпвате по същия начин. Ако не беше 

загинала Римската империя, щеше да загине християнството. А ако беше загинало 

християнството, щеше да остане идолопоклонството, щеше да остане лъжата, щеше , да 

остане вълчият дух на езическия Рим. А духът винаги е главното - и в човека, и в народа, 

и в религията, и в културата. „Духът е, който животвори”, но не всеки дух, а Духът на 

Истината, Духът Божи. А духът на Римската империя е бил тираничен, жесток и 

лицемерен. Това се вижда и от поведението на Пилат, който провъзгласил Христос за 

невинен, но все пак Го осъдил на смърт. 

Вие жалите за римската култура, като под култура разбирате „прекрасните 

мраморни статуи, които украсявали улиците и площадите на Рим. А не ли Ви ли е жал за 

милионите нещастни хора, които били докарвани на тълпи от всички краища на света и 

оковани във вериги, били влачени между тези статуи до изнемога и гладна смърт? 

Именно в това се състои основната разлика между езическото и християнското 

разбиране за ценност. Римляните езичници поставяли държавата и културата по-високо 

от живата човешка душа, а християнство смятало и смята човешката душа за по-ценна от 

държавата, културата и целия свят. Защото и държавата, и културата са за човека, а не 

човекът за държавата и културата. Хората създават държава и култура не като крайна цел 

на своя живот, а като помощно средство за постигане на духовни нравствени цели. 

Дори по време на своите най-добри владетели Рим се е отличавал с  рядка 

безчовечност и варварство. При управлението на философа Марк Аврелий християните 

били измъчвани също така жестоко, както и при управлението на императорите глупци. 

Искате ли да чуете един от многото примери за жестокост при Марк Аврелий? 

Християнският мъченик Атал, човек с удивително благородство и благост, бил изведен 

пред императорски съд за това, че бил християнин. Съдиите му предложили да се отрече 

от ХРИСТОС. Когато той отказал, съблекли го гол и го поставили върху нажежен железен 

стол. Свети Атал стоял спокойно и докато тялото му изгаряло, изобличавал римляните, 

казвайки: „Наричате варвари, нас, християните, а ето какви варварски дела вършите вие!" 

Впрочем вгледайте се във вампирския римски дух на някои съвременни  

европейски държави и се порадвайте - ако можете да се радвате – на тиранията, огъня, 

меча, кръвта, безбожието, суетата и порока! Но аз знам, че Вие като християнин - и само 

защото сте християнин - не можете да се радвате на това. А ако не можете, тогава 

противоречите сам на себе си, като жалите за вълчето Пилатово царство. 

 


