
ДО АМЕРИКАНЕЦА ДЖОН ДЕЙВИС, КОЙТО СЕ СТРАХУВА ОТ 

УМНОЖАВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РОД 

 

Загрижен сте: с какво ще се хранят хората, когато се преумножат на земята? 

Колкото чудна, толкова и излишна грижа. Христос ли ни е научил да се грижим за 

това? Напротив, Той ни е освободил от тези грижи. Заповядал ни е да не се грижим 

дори за утрешния ден, а още по-малко за бъдещото столетие.”Не се грижете за утре, 

защото утрешният ден сам ще се грижи за своето; доста е на всеки ден злобата му”. 

Разбира се, онзи, който забравя Бога, взима върху себе си Божиите грижи. А те 

не са за слабите човешки рамене. Сигурно сте чели гръцката легенда за Атлас, който 

въстанал против боговете и поискал да понесе земята на плещите си, но когато 

нейната тежест едва не го смазала, той се разкаял и върнал земята на боговете. Нима 

Вие искате да станете нов Атлас и да повторите грешката на стария? 

Откъде е този ваш страх, че някога човешкият род толкова ще се умножи, че 

земята няма да може да го изхрани? Това е могло да се случи и досега. От 

сътворението на света до наши дни това е могло да се случи много пъти, ако Творецът 

не се е грижел за света и не е бдял над него. Щом толкова вярвате на своя молив и на 

своите сметки, пишете и смятайте, и бързо ще се уверите, че още от Адам до първите 

египетски фараони е било възможно хората да покрият земята, подобно на скакалци в 

полето. Още тогава те са могли да изпълнят всички континенти и острови на нашата 

планета, но това не се е случило. А този факт свидетелства, че светът се развива по 

логика, неподвластна на нашата писалка и на нашите сметки. Сами казвате, че ако се 

обработи територията на Бразилия, тя би могла да изхрани цяла Европа и Америка. Но 

добавяте: какво ще стане, когато и населението на Бразилия се умножи толкова много, 

че няма да има жито за износ? О, чудни човече, кой ще Ви заплати за Вашите грижи, 

ако нито Бразилия, нито Европа, нито Америка се преумножат? Аз пък съм загрижен 

за това, кой ще възнагради Вашата загриженост за нещо, което може да стане след сто 

години, а най-вероятно никога няма да стане. Успокойте се, моля Ви, и не се грижете 

как ще се прехранват Вашите праправнуци. Прадядо Ви не се е грижел с какво ще се 

прехранвате Вие, а баща Ви не Ви е оставил никакво имущество и все 

пак някак осигурявате своята прехрана и прехраната на децата си. Доста са на всеки 

ден и на всеки род грижите му. 

Пишете, че Вашата загриженост за далечното бъдеще е предизвикана от глада, 

който вече съществува в някои страни и се питате: а какво ли ще бъде след сто 

години? Но нима гладът е настъпил поради преумножаването на хората? Не сте ли 

чели в Библията как в Египет, по времето на праведния Йосиф, имало голям глад в 

продължение на седем години?  Причина за глада било неплодородието, а не 

умножаването на населението. А неплодородието в плодородния Египет е било 

допуснато от Онзи, в Чиято власт е да даде или да не даде, в зависимост от 

праведността или неправедността на хората. Глад е имало и в Палестина по времето на 

еврейския праотец Иаков и отново не поради пренаселеност, защото Иаков сам, със 

своите синове, е разполагал с половината Палестина. 

Затова бъдете спокоен и не се измъчвайте с грижа за хляба на онези, които още 

не са се родили. А ако все пак желаете да вземете върху себе  си грижите за далечната 

участ на човечеството, то тогава не се грижете за това какво ще имат хората в бъдеще, 

а за това какви ще бъдат. Уверявам Ви, че ако нашите потомци търсят първом 



Царството Божие и неговата правда, няма да останат и ден без хляб, дори да станат 

многобройни като | морския пясък. 

Мир Вам и поздрав! 

 


