
ДО ЕДИН ЗАНАЯТЧИЯ: ЗА ИСТИНСКОТО ГОСПОДСТВО 

 

Питаш: как би могъл да направиш своя син господин? Да не се мъчи, казваш, както 

ти си се мъчил в живота. „А аз, пишеш, много съм се мъчил и страдал, но съм запазил 

вярата и почтеността си". Човече Божи, та тогава ти си истински господин в християнски 

смисъл. В християнски смисъл истински господин е онзи, който запази господска душата 

си във всички житейски мъки и страдания; докато в светски и езически смисъл господин 

е онзи, чиято душа непрестанно се намира в опасност поради външното господство, чест 

и власт. Истинското господство е в нас, а не върху нас. Осигуреният хляб и безделието са 

сигурна гибел за душата и развала за характера. У дома имахме два плуга: единият чист и 

блестящ, а другият - ръждясал. Моят чичо имаше обичай да нарича чистия и блестящ 

плуг „господин плуг". „Днес ще орем с господин плуг, казваше той, а онази ръждилка 

оставете - нека си ръждясва!" Истинското господство, блясъкът на душата и красотата на 

характера се постигат със служение. „Пък Аз съм между вас като слуга” - е казал 

Христос на апостолите. Учил е и тях да бъдат слуги на земята, за да запазят господската 

си душа и да господстват вечно на Небесата. И наистина апостолите са били като чисти и 

бляскави плугове, с помощта на които Стопанинът на света е преорал целия свят и е 

посял благородното семе на небесното господство и царство. Истински господин е онзи, 

който има господска душа и господски характер; който не забравя своя господски, 

небесен произход от Бога; който възнася своите мисли и молитви към своя Божествен 

Отец; който обича истината и търси правдата в името на Бога на истината и правдата; 

който върши дела на доброта и милосърдие, не презира слабия и не завижда на силния; 

който смята себе си за слуга на Бога и на народа; 

който използва своя земен живот не за лентяйство и ръждясване, а за прослава на Бога и 

за спасение на себе си и на ближните; 

който в богатството се чувства бедняк, а в бедността - богат с Бога; който с благодарност 

приема, с надежда търпи и с вяра умира; който по думите на апостол Павел предпочита 

да е в немощи, в обиди, в нужди, в гонения, в притеснения за Христос  

Всички, които са оставили лъжовното земно богатство, са Божии господа, 

Христови благородници и небесни аристократи. 

Мир на теб и благословение от Бога! 

 


