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Четейки Светото Писание, Вие сте попаднали на някои неясни за Вас места 

и търсите обяснение. Между тях са и следните думи на апостол Павел: Ако 

някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да 

бъде мъдър. Тези думи са Ви изненадали и смутили. Не разбирам защо, тъй 

като те са напълно в духа на Христовото Евангелие. Естествено, апостолът 

препоръчва на хората не да бъдат луди, а да считат своята плътска и 

светска мъдрост за безумие в сравнение с богооткровената и спасителна 

Христова Истина. Апостол Павел говори за това още по-ясно в първата и 

втората глава на същото Послание до Коринтяни. Който не счита себе си за 

беден духом, не може да влезе в Царството Небесно. Защото мъдростта 

на тоя свят е безумство пред Бога.
 

Кажете: какво са постигнали всички езически философи със своите светски 

знания и мъдрост? Довели са себе си и света до отчаяние. Известният 

римски философ Сенека завършил живота си със самоубийство; същото 

направил и неговият ученик, император Нерон. Когато делфийските 

пророчици провъзгласили Сократ за най-мъдрия измежду хората, той 

казал: „Аз наистина съм по-мъдър от останалите, защото знам, че нищо не 

знам". Христовите апостоли казвали за себе си: Ние сме безумни заради 

Христа. Тоест: безумни пред света и за света, но не и пред Бога и за Бога. 

Вие сами знаете, че всеки откривател на някой нов, по-важен природен 

закон първоначално е бил смятан от хората за безумец. Какво остава тогава 

за откриващите и възвестяващите Царството на живота - свръхестествения, 

реален и вечен живот! Познанието за Царството, открито ни от Спасителя 

Христос, е несравнимо по-важно от всяко друго. Само и единствено в 

светлината на това Христово познание всички други наши знания добиват 

някаква ценност и смисъл. Както пише отново великият апостол: Па 

смятам, и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването на 

Христа Иисуса, зарадu Когото от всичко се отрекох и всичко считам за 

смет, за да придобия Xрucma (Фил. 3:8). 

И тъй, без Христос всичко е мрак и лудост. И който от смъртните желае 

истинска мъдрост, т.е. онази небесна мъдрост, която осветява нашия живот 

на земята и цялата поднебесна твар, нека смята за безумие всяко плътско 

мъдруване - свое или от хората, понеже то не води по-далеч от гроба. 

Наистина безумие е всяка самозвана мъдрост, която стои извън Бога, 

Живия и Единствения, и извън възкръсналия Христос и Неговото Царство 

на вечната светлина и радост. Затова е полезно всеки да смята себе си за 

безумен пред неизмеримата Христова мъдрост, защото така ще стане 

мъдър чрез Христос. 

Мир Вам и здраве от Господа! 


