
 

 

ДО ЕДИН ПРАВОСЛАВЕН АМЕРИКАНЕЦ,  

КОЙТО БИЛ СМУТЕН ОТ НЯКАКЪВ ПИСАТЕЛ 

 

 

Получих изпратеното списание, в което е публикувано жестокото обвинение на 

този писател към християнската вяра. Обвинението накратко е следното: християнството 

е виновно за днешната криза в Америка. То ни е учило да се трудим колкото се може 

повече. Ние проявявахме послушание и работехме много. Изпаднахме в същинска мания 

по отношение на труда. И понеже всички ние работихме много, днес милиони хора 

останаха без работа. Затова сега трябва да си създадем нова вяра, която ще ни учи да не 

работим. Така ще се избавим от кризата. - Този нов спасител на света те е смутил и ти 

искаш обяснение. 

Нека нищо не те смущава. Думите, изречени в беда, губят половината от своята 

сила. Когато непослушните деца изпаднат в неволя, те обвиняват своите родители. Скоро 

една майка ми се оплака, че нейният разхайтен син я притеснява, искайки пари и само 

пари. Когато тя му напомня, че парите са за разумна употреба, а не за злоупотреба, той 

изпада в гняв и я оскърбява. Нещо подобно се случва и с християнската вяра - духовната 

майка на всички християнски народи. И не само днес, но още от появата й на този свят. 

Обвинявали са я всички, които не са искали да видят вината в себе си. Още през втори 

век Тертулиан пише по този повод: „Ако Тибър излезе от коритото си или Нил не се 

разлее извън бреговете си, ако небето не даде своя дъжд или морето опустоши земята - 

веднага се разнася вик: Християните на лъвовете!". По същия начин и днес се надава вик 

срещу християнската вяра: в Русия - заради икономическата криза, в Испания - заради 

лошата политика, в Америка - заради безработицата, - винаги все същия вик: 

„Християните на лъвовете!". 

А ти знай, следовнико Христов, че гонените ще надживеят негонените. Гоненията 

не са неочаквани за нас, християните, защото са ни предсказани от нашия Спасител. И в 

отговор на всички обвинения и гонения Той е заповядал на вярващите в Него: „Радвайте 

се и се веселете”! 

Наистина християнската вяра винаги е учила хората на труд. Апостол Павел пише: 

„Който не иска да се труди, не бива и да яде”. Но вярата ни е учила да се трудим за 

нужното, а не за ненужното. А колко ненужни неща за хората са били произведени в 

Америка, ти сам виждаш с очите си. Този излишък на производството не е дошъл от 

манията за работа, а от манията за долари. Нашата вяра проповядва труд, но 

едновременно с труда и страх Божи, и милост, и братолюбие. А когато трудът бъде 

откъснат от всичко останало, което го прави благороден и достоен за човека и се постави 

само в зависимост от парите, той, както всяко проклятие, донася на света опустошение, 

не по-малко от безделието. Аз никога няма да повярвам, че работата, колкото и да е 

много, може да навреди на някого, ако е споена неразделно със страх от Бога, с милост и 

братолюбие. Не са благословени нито трудът на доларолюбеца, нито милосърдието на 

ленивия. 



Христовият закон, взет в своята цялост, а не като отделни, откъснати една от друга 

заповеди, е съвършен. Вземи пример от дървото с разклонена корона, отрупана с 

плодове, и отсечения клон, който изсъхва. Знай, че Христовият закон е непоклатим 

камък, скала на спасението. Когато хората слязат от този камък, тогава се умножават и 

законодателите, и законите -едностранчиви и противоречиви. А те - тези своеволни 

законодатели и закони - са онзи пясък, за който Христос казва, че построеният върху него 

дом (на човешкото общество) ще рухне. 

Мир на теб и радост от Господа! 

 


