
ДО ГОСПОДИН ПАВЛЕ  А.:    ЗА СЪКРОВИЩЕТО НА ВЯРАТА 

 

Разказвате как един новопокръстен евреин Ви засрамил със своята силна вяра и с 

ревностната си защита на християнските истини. Той привеждал толкова нови доводи за 

Христос като Спасител на света и проявил пред Вас и Вашите приятели такава 

възвишена и пламенна любов към Господа, че всички вие сте били учудени. 

Учудени сте били подобно на онази негърка, на която някакви европейци 

предложили цяло съкровище за нейната огърлица от диаманти, които тя ценяла не повече 

от обикновени дрънкулки. Така и много християни се кичат с божественото съкровище 

на християнската вяра, без да знаят цената му. Поради привичка и леност те са започнали 

да гледат на Христовата вяра като на евтино украшение. Заради това Господ многократно 

е напомнял на своите последователи: “Бъдете будни”! Бъдете будни, за да не паднете! 

бедa! А има ли за един християнин беда по-голяма от тази - да изпадне в леност и да 

престане да мисли за своята животворна вяра, за целта, която тя разкрива, за живота, 

който тя обещава, за пътя, който тя сочи, за Царството Небесно, което тя проповядва? 

Трябва да дойде някой нов християнин, за да го изтръгне от неговото безчувствие и 

закоравялост. Новият християнин, стига да не е приел кръщение заради женитба или 

заради власт и почест, внася в Църквата свежест, бодрост и засрамва ленивите. 

Разказват, че когато франкският крал Хлодвиг слушал за мъченията, на които 

Христос бил подложен от иудеите, извикал: „О, ако аз бях там с моите франки, щях 

жестоко да отмъстя за всички неправди към Него". Ако оставим настрана желанието за 

мъст, ще видим горещата любов на един нов християнин към неговия Спасител. 

Но и старите християни могат да станат нови, ако се пробудят, ако започнат да 

ценят безценното съкровище на своята вяра, ако се отърсят от рутината и безчувствието. 

Непрестанна бдителност над своето най-голямо съкровище, непрестанно удивление, 

обновяване, преобразяване и възкръсване - това е спасителната евангелска повеля. 

Но преди всичко нека бдим над съкровището на нашата вяра и да го пазим от 

похитители, от които ние, със своето невежество и безчувствие, сме първи. 

 


