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Учудвате се, че аз не пиша „за нищо друго освен Христос, когато трябва да се пише 

за мира в света, за културата, за просветата, за напредъка, за морала"! О, господине и 

братко, де да не можех да пиша за нищо друго освен Христос и да не знам никого 

другиго освен Него! Де да можех да кажа като апостола: “Не намерих за добре да зная 

между вас нищо друго освен Иисуса Христа” (1 Кор. 2:2). Вслушайте се в разговорите на 

домашните - за кого говорят най-много, ако не за стопанина на дома? Слушайте и четете 

- кой се споменава най-често в една държава, ако не владетелят и управляващият? Нима 

тогава е възможно между жителите на света да не се говори най-вече за Стопанина на 

света, за Владетеля на Вселената, за Царя на небето и земята, за Спасителя на нашите 

души? 

А да се говори за Христос означава да се говори за всяко съвършено благо на 

небето и на земята. 

Когато се говори за Христос, говори се и за мира, защото в историята на нашата 

планета Той е истинският Мироносец и Дарител на мира. 

Когато се говори за Христос, говори се и за културата, в добрия смисъл на тази 

дума (защото тя е чудовищно изопачена). Ето, Той е вдъхновителят на всичко най-

благородно и най-свято в световната култура. 

Да се говори за Христос означава да се говори и за просветата, защото цялото 

Негово учение се отнася до просвещаването на хората с истината и преобразяването им 

чрез духа. 

Да се говори за Христос означава да се говори и за напредъка, защото единствено 

Той може да отведе хората далеч от гроба. 

Да се пише и да се говори за Христос, естествено, означава да се говори и за 

морала, т.е. за поведението, за почтеността, за чистотата, за добротата, за милостта към 

страдащите, за любовта и т. н. 

Наистина никак не е чудно, че моя милост пише и говори за Христос. Чудно и 

тъжно е, че хиляди други, по-талантливи и по-способни от мен, не мислят, не говорят, не 

пишат, не пеят за Иисус, Божия Син, Спасителя на света. “Жетвата е голяма, а 

работниците малко”.
 
 Да се молим на Господаря на жетвата да умножи работниците на 

нивата Си. 

Моля Ви, потрудете се и Вие, за да влезете в онзи велик сонм от хора и ангели, 

които са насочили своя поглед единствено към Него и използват всичките си сили за 

утвърждаването на Неговото свято Евангелие в човешките сърца. 

 


