
ДО УЧИТЕЛКАТА В. Ш.: КОЙ НИ СВИДЕТЕЛСТВА, ЧЕ БОГ 

СЪЩЕСТВУВА? 

 

И ти, и твоята стара майка сте предани на православната вяра. Откакто сте 

започнали да спазвате заповедите за поста, молитвата и причастието, 

тайните истини са започнали да ви се откриват все повече. Наистина, това 

е верният път: чрез упражняване в известното се достига до неизвестното. 

Истината явява себе си в безмълвната и дълга молитва. Но твоето сърце 

гори от желание да насочиш в пътя на истината и много други. Ала хората 

са си хора: на един умът е помрачен от лъжа, на друг сърцето е вкаменено 

от страсти и промяната не става лесно. Нужно е дълго очистване и 

елеосвещение, и седемкратно потапяне в Йордан. Един работник от Банат 

те е слисал с въпроса: кой свидетелства, че има Бог? И ти си в недоумение 

какво да му отговориш. Първо се помоли Богу за него, а след това му 

отговори така: 

Свидетелства тревата. Търсиш ли, братко, свидетел под нозете си -

свидетелства ти зелената трева, чието родословие се простира чак до онзи 

ден и час, когато се е чуло словото на Твореца: Да произведе земята злак, 

трева, що дава семе (по свой род и подобие), и плодно дърво, що дава 

според рода си на земята плод, чието семе си е в него196 (чети първата 

страница на книга Битие). 

Свидетелстват слънцето, месецът и звездите. Търсиш ли, братко, свидетели 

над главата си, свидетелстват ти яркото слънце, чудният месец и звездните 

рояци. Проследи тяхното родословие - няма да намериш край, докато не 

стигнеш до онзи ден и час, в който над тъмнината и хаоса е проехтяло 

Божието слово: Да бъдат светила на небесната твърд... две големи 

светила и звездите. 

Свидетелства морето, свидетелства въздухът. Търсиш ли, братко, 

свидетели около себе си - надлъж, нашир и в дълбочина, свидетелстват ти 

морето и въздухът, планините и дъбравите, жилищата на мравките и 

пчелните пити. И всичко, което живее в морето и във въздуха, в планините 

и дъбравите, в мравуняците и във восъчните килийки. Тръгни след тяхното 

родословие, не се отклонявай ни наляво, ни надясно - но не питай всекиго 

за пътя - и ще стигнеш до онзи тържествен час, когато от небето е заструил 

гласът на любовта: Да бъде! Да бъде! Да бъде! И стана! 

Свидетелстват волът и магарето, по думите на пророка, който вика: Волът 

познава стопанина си, и оселът - яслите на господаря си; а Израил ме не 

познавa, Моят народ не ме разбира (Ис. 1:3). 

Кажи ми, братко, коя твар под небето не свидетелства за Бога. Давам ти 

сто години време, да се мъчиш напразно и да търсиш макар и една-

единствена тревица, която да не свидетелства за величественото битие на 

своя Творец. Но нека да съкратя този срок и да ти помогна да откриеш кой 



не свидетелства за Бога в цялата вселена: само и единствено повредените 

от греха хора. 

Свидетелстват редът, и мярата, и божествената хармония на сътворения 

свят. Свидетелстват разумът и съвестта на всички свети и праведни души. 

Но над всеки и всички свидетелства нашият Господ и Спасител Ииcvc 

Христос, в Когото великият и вечен Бог се е явил в тяло като човек, 

посетил е човешкия род, показал е пътя, отворил е Рая. Ако някой желае да 

види с очите си Бога и да го чуе с ушите си - и това негово желание Бог е 

изпълнил: нека погледне Иисус Христос. И ще види, и ще чуе, и ще се 

изпълни с нов живот. 

Така можеш да отговориш на онази клета душа, която жадно търси Бога и 

иска да Го види и чуе. Но това не е всичко, което може да бъде казано. 

Това е само една ръкойка от огромната Божия нива, на която всичко, което 

расте, свидетелства за своя Творец. И расте не за друго, а за да даде своето 

свидетелство и да си отиде. А ти, дъще, продължавай да укрепваш в своята 

добродетел. Върви по пътя на спасението и не се оглеждай ни наляво, ни 

надясно. Скоро ще трябва да се мре. А там - след смъртта - ни чака Божи 

съд за това как ние като най-близки до Бога сме свидетелствали за Него. И 

на съда - две човешки войски: едната от дясната страна на Господа на 

славата, която в този живот не се е срамувала от Христос, а другата, от 

лявата Му страна, която се е засрамила от Него в този грешен и 

прелюбодеен род (Марк. 8:38). 

Мир на теб и благословение от Бога! 


