
ДО ЕДИН ОБРАЗОВАН ЧОВЕК, КОЙТО Е СТИГНАЛ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, ЧЕ 

„ИМА НЕЩО" 

 

 

Пишеш ми, че в края на краищата „трябва да има нещо". Чел си, казваш, книга за 

звездите от някой велик астроном и ти е направило впечатление твърдението на този 

известен учен: „Без Бога всичко в света е необяснимо." Оттук ти си дошъл до 

заключението, че „има нещо". 

Сине цар-Лазаров, кажи: „има Бог" - и бъди радостен! „Има нещо" -така казват 

мнозина образовани хора. Но ако ти останеш до края на живота си само при тези думи, 

целият ти живот ще бъде нищо. Едно моментно предчувствие, че зад видимия свят 

съществува някаква огромна тайнствена сила - това далеч не е онази животворна и 

плодоносна вяра, която осветява пътя ни и ни сочи целта. 

Да кажеш само: „има нещо", не означава да влезеш в светлината на деня. Това 

означава, че едва-едва е превалила нощната тъма и пътникът с разширените си зеници е 

съзрял развиделяване на изток. А оттук до момента, в който слънцето ще грейне в пълния 

си блясък над главата му, има още дълъг път. Побързай, да не би смъртта да те свари в 

този здрач. Ако можеше поне да кажеш: „има Някой", зора би заруменяла над твоя 

живот. 

Познай своя Творец, драги брате! Това е по-важно от познанието за Неговите 

творения. Не бъди сред онези, от които апостолът се оплаква, казвайки:”те се поклониха 

и служиха на творението повече, отколкото на Твореца” (Рим. 1:25). Ето, Всевишният 

Художник стои до своите творби. Ти прекалено си се загледал в Неговите художествени 

произведения, които донякъде отварят очите, а след това заслепяват. Защо не пристъпиш 

към Художника и не се запознаеш с Него? Защо не Му се представиш? Христос е дошъл 

на земята имено за това - да ти протегне ръка и да те доведе при Твореца. Който не се 

приближи до Художника в този свят, в Неговото чудесно ателие, Който не се запознае с 

Него, не Му се представи и не Му се поклони, на Небесата няма да бъде пуснат в Неговия 

чертог. 

Пиша ти това, току-що върнал се от едно погребение. Почина един  благочестив 

младеж от Охрид. На смъртния одър лицето му беше светло -по-светло, отколкото докато 

беше жив. Живя според вярата и се упокои в пълна вяра. Съвсем млад, но разумен. А ти 

си вече възрастен човек. 

Мир на теб и милост от Бога. 

 


