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КОЙТО ПИТА: КАКВО ОЗНАЧАВА ЛИЧНОСТТА НА ИНДИЕЦА ГАНДИ? 

 

Като вярващ човек, Вие се измъчвате от въпроса: „Какво иска да ни каже 

Провидението чрез Ганди? Какво може да означава появата на тази необикновена 

личност между държавниците и политиците на нашето време?" 

Божие предупреждение - без съмнение това е ролята на съвременния водач на великия 

индийски народ. Чрез тази личност Провидението напомня на политиците и 

държавниците от цял свят, в това число и на християнските, че в политиката има и 

други методи освен измамата, лукавството и насилието. Политическият метод на 

Ганди е съвсем прост и очевиден. За него не е нужно нищо друго, освен човек, който 

вика към Бога и Бог, който го слуша. На оръжията, боеприпасите и войските Ганди 

противопоставя поста; на обиграността, лукавството и насилието - молитвата; на 

политическите препирни - безмълвието. Колко смешно и нищожно изглежда всичко 

това в очите на съвременните хора, нали? В днешните политически учебници тези три 

оръжия не се споменават дори и в бележките под текста. Пост молитва и безмълвие! 

Едва ли има политик в Европа и Америка, който да не гледа с ирония на тези три 

тайни на индийския държавник и на когото те да не изглеждат като три сухи пръчки, 

насочени срещу планини от стомана, олово, огън и отрова. И все пак, за удивление на 

целия свят, Ганди постига успех с тези три свои „магически" пръчки. И искат или не, 

политическите управници в Англия и в останалите страни ще бъдат принудени да 

прибавят в новите си учебници отделна глава: „Постът, молитвата и безмълвието като 

мощни средства в политиката". Как мислите, не би ли спечелило човечеството, ако 

методите на некръстения Ганди заменят в политиката методите на кръстения 

Макиавели? 

Но за света е изненадващ не толкова методът на индиеца, колкото личността, която го 

използва. Методът е християнски, стар като християнската вяра и все пак нов като 

днешния ден. Сам Христос е показал на своите ученици примера на поста, молитвата и 

безмълвието; те са го предали на Църквата заедно с личния си пример, а Църквата го 

предава на верните от поколение на поколение до ден днешен. Постът е жертва, 

безмълвието е самовглъбяване, а молитвата - вопъл към Бога. Това са три извора на 

велика духовна мощ, която прави човека победител в борбата. Има ли някой, който да 

не може да се въоръжи с това оръжие? И има ли на света сила, която да може да го 

съкруши? Разбира се, с триадата „пост, молитва и безмълвие" не се изчерпва цялата 

християнска вяра. Тя е само част от нейните предписания, от нейните неземни тайни. 

За жалост в наше време много от тези предписания и от тези чудотворни тайни са 

пренебрегнати и забравени от християните. Днес се смята, че само стоманата 

побеждава, че само с оръдия се разпръскват градоносните облаци, че само с хапчета се 

лекуват болестите и само с електричество се обяснява всичко в света. А на духовните 

и морални енергии се гледа като на някакви шарлатански заклинания. Затова, мисля, 

милостивото и винаги дейно провидение е изтъкнало Ганди, човек некръстен, за да 

послужи като предупреждение за кръстените, особено за онези между тях, които 

трупат беда след беда върху себе си и върху своите народи, служейки си със сурови и 

груби средства. 

И Евангелието ни свидетелства, че за доброто на хората Провидението понякога си 

служи с такива предупреждения. Ваше благородие веднага ще се досети, че аз мисля 

за римския стотник от Капернаум (Мат. 8). От една страна виждаме израилските 



старейшини, които се хвалели със своята богоизбраност и с вярата си в Единия Бог, но 

отхвърлили Христос, а от друга - презрения римски езичник, стотника, който със 

силна вяра и съкрушеност паднал пред Христос, молейки Го да излекува слугата му. 

Като чул това, Христос се учудил и казал на вървящите след Него: Казвам ви, нито в 

Израиля намерих толкова голяма вяра. Християнският свят е новият, кръстен Израил. 

Вслушайте се! Нима в наши дни Христос не се обръща с подобни думи към съвестта 

на съвременните християнски старейшини, посочвайки им днешния стотник на 

Индия? 

Мир Вам и здраве от Господа! 


