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Какво си се уплашил? Бедняци са въстанали против твоето богатство и ти си се 

оставил на страха! Открай време е така: бедните гледат богатите с неприязън. 

Твоето богатство е твоята вяра. Тя обхваща небето, вечността, живота, истината, 

правдата, радостта, светлината, ангелите, песента. А онези, които нямат всичко 

това, се бунтуват срещу теб, притежателя на истинското богатство. Ех, да бяха се 

бунтували, защото искат сами да станат богати, та да се радваме. Но не: те искат 

само да направят и тебе бедняк. В това е разликата между онези, които се бунтуват 

срещу светските богаташи, и онези, които въстават срещу духовните богаташи. 

Първите искат да отнемат и да присвоят, а вторите - да отнемат и да захвърлят. 

Първите често са подтиквани от нужда, понякога и от завист, а вторите - от злоба. 

А злобата се храни от мрака на невежеството и в недрата си носи своето собствено 

наказание. Ако мразиш злобния, наказваш го двойно. Ако се страхуваш от него, 

наказваш себе си. „Не се стряскайте в нищо от противниците” - ни учи апостолът – 

„защото противенето им е тям доказателство за погибел, а вам - за спасение. И това 

е от Бога” (Фил. 1:28). Всевиждащият вижда и теб, и противниците ти; непрестанно 

ви наблюдава от сутрин до вечер и от вечер до сутрин. Мисли за Него и няма да се 

страхуваш. Един храбър младеж ми писа как се бори за душата си. „Когато си 

представя, че Бог е до мен, ни най-малко не се страхувам от враговете; но щом 

мисълта за Божията близост ме напусне, обхваща ме страх." Дори овцата не се 

страхува, когато е край своя пастир. Долепи се и ти до добрия Пастир, до Христос. 

Моли Му се да не те оставя. Моли Му се също да отвори очите и сърцата на 

враговете на вярата, за да прогледнат и да видят, че са врагове единствено на себе 

си и на никой друг. За да прогледнат и да видят своето единствено спасение.  

Мир на теб от Господа! 

 


