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Трябва да призная: Вашето тълкувание за настоящата война между китайците и 

японците ме учуди. Казвате: военната заплаха от Европа е отклонена, Войната е 

пренесена на обратната страна на Земята - там, където е нощ, когато при нас е ден. И Вие, 

ликувайки, предричате мир на Европа.      

  Нима мирът Ви е сладък, когато слушате за война между хората на който и да е 

край на света? Нима Ви се услаждат храната и питието, веселието и киното, смехът и 

шегите, когато отправите мислите си към манджур-ските полета и видите премръзналите, 

окървавени, изгладнели, озверени хора, потомци на същия прародител, от който 

произхожда и Вашият народ, и Вие самият? Всяка вечер слушате радио и мислите, че от 

онова, което то плещи в ушите Ви, ставате по-мъдър. Най-важното, което радиото би 

могло да предаде в наши дни, е вопълът на хилядите ранени, предсмъртният стон на 

хилядите умиращи, риданието на майките, вдовиците и децата в две велики държави. 

Всички те са хора като Вас - живи души, жадни за живот и щастие. И над тях грее същото 

слънце, което е и над Вас. И тях, както и Вас, гледа просълзеното Божие око. 

Следователно не е време за ликуване, а за скръб. И то скръб не на един или двама 

души, а на народи, племена и държави. Щом европейските управници обявяват 

национален траур по повод смъртта на някой Бурбонски или Савойски принц, то защо 

тогава забравят да провъзгласят траур по повод насилствената смърт на хиляди и хиляди 

човешки същества, всяко от които е принц в очите на Твореца? Ако европейските народи 

бяха наистина просветени, те биха обявили траур заради войната в която и част на 

земното кълбо да се води тя. В знак на скръб и състрадание биха затворили кафенетата и 

игралните зали, казината и киносалоните и биха забранили всички налудничави 

увеселения, докато трае проливането на кръв между братя и съседи. Как биха се радвали 

небесата, ако славяните първи биха въвели този ред! 

Вие може би ще се присмеете на това, което Ви пиша. Знам. И Пилат би се 

присмял. Но знам, че Христос не би се смял. 

А що се отнася до Вашето пророчество, че на Европа е осигурен мир благодарение 

на това, че огънят на войната се е разгорял далеч от нея, бъдете много внимателни. 

Когато огънят гори в единия край на гората, не може ли вятърът да пренесе искрата и в 

другия? 

Мир и милост от Бога! 

 


