
ДО ЕДИН ЧОВЕК, КОЙТО СЕ ОПЛАКВА, ЧЕ НЕ ВЯРВА В БОГА 

 

Какъв грях си сторил, че те е сполетяло това най-голямо от всички 

нещастия - да прекъснеш връзката си с Извора на живота и Подателя на 

разума? Да се отречеш от Онзи, Чието вечно битие е по-очевидно от 

нашето мимолетно битие и единствено чрез Чието съществуване може да 

се утвърди нашият живот? 

Бог не се скрива от човека. Грешният човек се скрива от Бога; скрива се и 

се отдалечава, докато съвсем не го изгуби от погледа си. Както е писано за 

прародителите на човешкия род, след като съгрешили: И скриха се Адам и 

жена му от лицето на Господа Бога между райските дървет
1
. Както е 

било тогава, така е и сега. Щом човек извърши тежък грях, той се крие от 

Бога зад гърба на природата. И се изгубва между тварите, изгубва се между 

дърветата, между камъните и животните като сред свои мними 

родственици, потъва в сянката на природата. И както се говори за 

затъмнение на слънцето, когато луната закрие този светъл цар на 

природата, така би могло да се говори за „затъмнение на Бога", Слънцето 

на правдата - за онези, комуто природата засенчва Твореца на природата. 

Но това е само наш, човешки начин на изразяване. Защото затъмнението на 

Слънцето не означава, че то е изгубило светлината си, а само, че нещо е 

закрило тази светлина от очите ни. По същия начин и затъмнението на 

Бога не означава, че Бог е изчезнал и Го няма повече, а че нещо е закрило 

Бога от човешкия разум. Това нещо е човешкият грях. 

Природата не е виновна, ако безбожникът я обожествява. Тя се противи на 

богоотрицанието и смъртно мрази и преследва богоотрицателите и онези, 

които я обожествяват. Цялата природа, от огромното Слънце до най-

малкия атом, единогласно и хармонично свидетелства за битието и 

действията на своя Творец. Древните египтяни обожествявали всички 

твари, а над всички черния бик, когото наричали Апис. Съгласно една 

легенда някакъв фараон дошъл, за да принесе жертва на Апис. Но когато се 

поклонил пред този „бог", бикът го вдигнал на рогата си и го отхвърлил 

далеч от себе си. „Сега видях, че не си бог, а бик" - извикал гневно 

фараоньт. На това Апис му отговорил: „Това исках да разбереш! И отсега 

нататък да се покланяш на Онзи, Който е създал и мен, и теб". 

Ти казваш: „Трудно ми е да повярвам, докато не видя!" . Но с какво искаш 

да видиш: с око или с дух? Ако искаш да видиш с телесните си очи, тогава  

Онзи, Който е по-голям от Вселената, трябва да се смали и да се вмести в 

ограниченото поле на твоето зрение. Виждаш ли своя разум с очите си? Но 

ако някой ти каже: не мога да повярвам, че имаш разум, докато не го видя 

с очите си, - ще се разгневиш. Ако ли пък духом искаш да видиш Бога, 

тогава можеш да го видиш, защото човешкият дух е по-просторен от 

Вселената и защото и Бог е дух. Само че твоят дух трябва да бъде чист, 

защото единствено на чистите е обещано да видят Бога. 



Бягай по-скоро от този мрак, който е омотал като паяк душата ти. Когато 

Адам съгрешил, той избягал от Бога. Но милостивият Творец не избягал от 

Своето творение, а се приближил и повикал Адам: Адаме, где си? Той вика 

и теб, съвсем отблизо, нима не чуваш: „Благой, къде си?" Обърни лицето 

си към светлината, сине на светлината. Отецът на светлината те зове с 

пламенна любов. Чуй и знай: никой в твоя род и в твоя народ не се е 

прославил, освен прославилите Бога. 

Бог да те помилва и да ти даде здраве! 


