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Не, не и не! Християнската вяра не е произлязла от езическите религии и 

философии. Защото произлизащото трябва да прилича на онова, от което произлиза. А 

християнската вяра е била толкова различна от иудейската - с която е изглеждала най-

сходна, - че иудеите са разпънали Христос, Основателя на новата вяра. Да не говорим за 

останалите религии и философии. Разликата е толкова голяма, колкото както ако един 

човек пътува на Запад и изведнъж се обърне кръгом. „Ако не станете като деца...” - казва 

Господ на хората; или: „Ако някой се не роди свише...”! Или по думите на апостол Павел: 

„Живеем не по плът, а по дух
”
. Следователно в светлината на християнството всичко се 

преобръща: онова, което е било отпред, отива отзад, и онова, което е било долу, се издига 

горе. 

Другият свят, който за езичниците и евреите бил „свят на сенките", чрез ръката на 

Христос се открива като свят на реалността. Мрачният гроб се изпълва със светлина. 

Животът поглъща смъртта. Радостта се възцарява над скръбта. Загубата се превръща в 

печалба. Душата се възвисява над тялото като господар над слуга. Телесното зрение се 

подчинява на духовното. Светът и всичко случващо се в него се разглежда не по плът, а 

по дух. Вярата в случайността отстъпва пред вярата в промисъла на Живия Бог. Всичко 

това е ясно изразено в Светото Писание, в историята на Църквата и в живота на нейните 

верни чеда през всички векове. Когато свети епископ Ремигий кръщавал франкския крал 

Хлодвиг, той изрекъл една фраза, която показва, че приемането на християнската вяра е 

пълен обрат в човешкия живот. Преди да приеме християнството, кралят се покланял на 

идолите и изгарял християнските светини. При кръщението си той попитал епископа 

какво трябва да прави след като приеме новата вяра. Ремигий му отвърнал: „Кланяй се на 

онова, което си палил, и пали онова, на което си се кланял". 

 


