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Вие казвате, че вярвате в Бога и смятате това за достатъчно. „И бесовете вярват и 

треперят - казва апостол Иаков” (Иак. 2:19). А вие, като човек, трябва да притежавате 

нещо повече. Да кажем, че някой Ви дължи пет различни неща, а Ви върне само едно. 

Няма ли да се разгневите? И от Вас Творецът очаква пет неща, а Вие Му предлагате само 

едно. Тези пет неща са следните: вяра в Бога,познаване на Божията любов, познаване на 

Божията воля, познаване на Божиите действия, познаване на Божия съд. 

До самата вяра в Бога Вие сте могли да стигнете, както би стигнал и един езичник, 

който, съзерцавайки природата, прави заключение, че творението трябва да има творец. 

Но без Христовото евангелие езичникът не може да познае всичко останало. Защото чрез 

Христос се е явила Божията любов към хората. Чрез Христос ни е открита Божията воля, 

т.е. какво Бог очаква и иска от хората. Христос ни е открил Божиите действия в 

природата и в живота на човека. Христос ни е открил и как Бог съди човешките дела, и 

как ще съди целия свят в края на времената. Ако Вие мислите, че Ви е достатъчна само 

вярата в Бога, аз Ви питам: как ще научите какво да правите, за да се спасите? Ето, и 

евнухът на етиопската царица е вярвал в единия Бог, поради което предприел дълго и 

трудно пътуване от Етиопия чак до Иерусалим, но пак е питал апостол Филип какво 

трябва да прави, за да се спаси (виж Деян. 8:31). Откъде ще узнаете как да се приближите 

до Онзи, в Когото вярвате? Как ще разберете кое е добро и кое е зло? И как да се 

утвърждавате в доброто и да се пазите от злото? Как ще узнаете какво иска Бог от Вас и 

каква награда Ви обещава? Кой ще Ви каже - нима безсловесната природа - как да се 

молите Богу и какво да просите от Него? Бесовете не питат за всичко това, защото не 

търсят спасение. А Вие, разбира се, искате да се спасите и затова трябва да питате и да 

научите всичко онова, което истинската вяра в истинския Бог води след себе си. 

И тъй, не е достатъчна само вярата в Бога - необходимо е и всичко останало, което 

Спасителят на света е открил на хората и което очаква от тях. Ако беше достатъчно само 

онова, което природата ни загатва и което Вие считате за задоволително, то тогава и 

идването на Сина Божи в света би било ненужно, и мъките Му на кръста - безсмислени. 

Затова побързайте, докато смъртта не ви е застигнала, да облечете мъртвия скелет на 

Вашата вяра в плът и живот. 

Бог да Ви помага! 

 

 


