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Смущава те онова, което трябва да те радва. Смущава те, че Светото Писание е 

така евтино - по-евтино от всички останали книги. Ти мислиш, че тази спасителна книга 

трябва да бъде скъпа и рядка. Не знам как си стигнал до този извод, но християнският 

свят не би могъл да го приеме. Нима  не виждаш, че в природата всичко най-необходимо 

за живот се намира в  изобилие? Въздухът, светлината и водата са достъпни напълно 

безплатно  за всяко живо същество. Ако за тези три неща се заплащаше, мнозина не  биха 

могли да оцелеят. Или ако земята не служеше за постеля; ако, да кажем,  хората не 

можеха да намерят отдих и сън никъде, освен в своята стая и на своето легло, то колко от 

тях биха загинали без сън и почивка? И нашият ; Спасител често си е почивал на тревата 

и спал на земята. Ами ако хлябът не  беше най-евтината храна - как биха се изхранили 

толкова народи? 

Така е и с Божието слово. И Божието слово присъства навсякъде и е  достъпно за 

всеки като въздуха, светлината, водата, хляба и земята.  И цялата природа всъщност е 

Божие слово, предадено в образи и достъпно за всеки, който иска да се замисли. Защо 

тогава евангелското слово, Словото на живота, да бъде ограничено, скъпо и рядко? Защо, 

щом то е по-нужно на хората от въздуха, водата и хляба, както Вечният живот е по-важен 

от този преходен живот? Господ е казал на Своите ученици: “Идете по цял свят и про-

повядвайте Евангелието на всички твари” (Марк. 16:15). И тъй, нека и Светото   Писание 

се разпространява по целия свят и бъде достъпно за всяка Божия твар. И не само да бъде 

по-евтино от всички останали книги, непотребни и вредни, но да даде Бог да стане и 

напълно безплатно, подобно на най-необходимите ни природни стихии. Помисли: най-

скъпо е онова, което е луксозно и излишно. И всички отрови са скъпи и прескъпи. 

Попитай в аптеките и ще видиш, колко скъпи са те. Така е и с книгите. Религиозните 

книги на нехристиянските народи - на древните египтяни, индийци и персийци - винаги 

са били много скъпи и по тази причина недостъпни за широките маси. Разбира се, това е 

по Божи Промисъл - за да се ограничи заблудата и да не се разпространява лесно сред 

народа. По Божи промисъл също е устроено и Книгата на Живота да бъде отворена и 

достъпна за всички.  

Словото Божие да те просвети! 

 


