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Описвате как един ваш съгражданин, представяйки се за учен, започнал да 

събира пари от всички, а също и от Вас, за да изработи на всекиго  крила за летене. 

Хората му повярвали и давали, но накрая се оказало, че  той ви е измамил и сякаш на 

някакви невидими криле е изчезнал от града. „Днес човек не знае в какво и на кого да 

вярва", завършвате Вие писмото си. И тук някои християни понякога питат: в какво да 

вярваме? Ще бъде по-лесно да отговорим на този въпрос, ако първо определим на кого 

да вярваме. 

Най-лесно е да повярваме на онзи, който покаже следните три качества: правдивост, 

знание и любов. И децата вярват най-много на своите родители, защото са уверени в 

тяхната правдивост, знание и любов към тях. Така и ние вярваме на Иисус Христос, 

защото сме убедени, че е истинен, че ни познава и обича. „Вярвайте Ми” (Иоан. 14:11) 

- е казвал Той на учениците Си. И те са оставили всичко и са Го последвали, защото са 

Му вярвали. Ние вярваме на случайния кочияш, когото по тъмно наемаме, за да ни 

откара, където желаем; вярваме на непознатия гостилничар, че няма да ни отрови, 

когато ни дава   храна и питие; вярваме на непознатия гост, когото приемаме да 

пренощува, че няма да ни убие и ограби; вярваме на овчаря на кръстопътя, че ще ни 

посочи правилния път; вярваме на случайния просяк, че наистина е беден и му    

даваме милостиня. Вярваме ежедневно и на стотици други непознати хора, макар да 

нямаме доказателства за тяхната правдивост, за тяхното знание, а още по-малко за 

тяхната любов към нас. 

Целият ни живот се основава на вярата. Ако унищожите вярата, ще 

парализирате целия човешки живот. И тъй, ако ежедневно вярваме на различни знайни 

и незнайни хора, то как да не вярваме на Христос, в Когото не е имало неправда, 

Който е потвърдил Своето знание с мощни дела и чудеса и Който е засвидетелствал 

Своята любов към нас с кръстни мъки и смърт? А ако вярваме на Него, лесно ще 

повярваме и във всичко, което Той е казал, открил, заповядал и обещал. Както във 

всекидневните и обикновени неща, така и по отношение на небесните тайни, човек 

трябва първо да се запита на кого да вярва. И едва след това в какво да вярва. 

Благословението Христово да бъде върху Вас и върху Вашето семейство! 

 


