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ДО РАБОТНИКА, КОЙТО ПИТА: 

КАКВО Е ТОВА ДУХОВЕН ЖИВОТ?

Д уховният живот е истинският живот. Всичко останало е материя. Ма-
терия е и нашето тяло; пръст, взета от пръстта. Земя, вода, огън и въз-

дух – от тези четири стихии е изградено човешкото тяло. Изградено е така 
изкусно и чудесно, че не може нито да се изкаже, нито да се опише. И все 
пак тялото е само едно материално творение, не е живот; колата не е път-
ник; клетката не е птица.

Тогава какво е животът? Светото Божие Писание ясно обяснява това на 
първата си страница. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в ли-
цето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.1

Знаеш ли добре какво означават думите „опосредствано” и „непосред-
ствено”? Опосредствано, от земята, Бог е сътворил тялото, а непосредствено, 
от Себе Си, е вдъхнал в него дихание за живот и човекът е станал жива душа. 
И така, човек привидно е телесно създание, но телесно създание с дихание 
за живот. Чрез това дихание за живот човекът е свързан със своя Създател и с 
многоликия небесен духовен свят. Едно пламъче, което прилича на вечния 
пламък на Божеството. И макар тялом да пълзим по земята между насекоми-
те, чрез това пламъче ние сме свързани с най-висшите небеса и с вечността.

Живата душа в тялото, непрестанно поддържана и оживотворявана от 
онова божествено дихание: ето това е човешкият живот.

С други думи, духовният живот – това е нашият непрестанен стремеж 
да станем достойни за  божественото дихание в нас. Защо да се трудим и да 
се стараем да бъдем достойни? Защото сме получили божественото дихание 
в дар от Твореца. Никой от нас не го е купил или  платил, но вечната Любов 
ни го е подарила. Дарът наистина не се заплаща с нищо. Затова е дар. Но 
онзи, който го приема, особено когато става дума за такъв скъпоценен дар, 
какъвто е животът, трябва поне да се покаже достоен за него.

Как да отговорим с любов на Божията любов и как да се окажем достой-
ни за  божествения дар – за това съществува цяла наука, която се нарича 

1 Бит. 2:7. Препратките към Светото Писание, които са дадени в скоби в самия 
текст, са на автора. Препратките под линия са на преводача. Ако цитатът е да-
ден неточно или перифразирано, в бележката пише „срв.”, ако имаме преразказ, 
споменаване на библейско събитие или обща алюзия – „вж.”. – Бел. прев.
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духовна наука. Тя е наука над науките, както и Божественото дихание за жи-
вот е над всички неща и не е плод на човешкия ум, а ни е дадена от Самия 
Свят Божи Дух. Този, Който е дарил на човека най-скъпоценния дар, Сам го 
е научил как да стане достоен за него. Ако желаеш да влезеш в тази светла и 
сладка наука – нека е благословено твоето желание.

Божият мир и радост да бъдат с теб!
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ДО ЧОВЕКА, КОЙТО КАЗВА, 

ЧЕ ВЯРВА В БОГА,  НО НЕ МУ СЕ МОЛИ

Труди се и укрепвай своята вяра. С течение на времето ще усетиш потреб-
ност от молитва. Вярата ти не е силна и затова все още не те подтиква да 

се молиш. 
Веднъж гледахме как слаба струя вода пада върху воденично колело и 

то си остава неподвижно. Изведнъж водата придойде и колелото се задвижи.
Вярата е духовна сила. Слабата вяра не подтиква ума към размисъл за 

Бога, нито сърцето – към молитва. Силната вяра задвижва и ума, и сърцето, 
и цялата човешка душа. Докато  е жива в човека, със своята сила тя подтиква 
душата му към Бога.

Казваш, че си прочел думите на Спасителя: Вашият Отец знае, от какво 
имате нужда, още преди да поискате от Него2 и от това си заключил, че молит-
вата изобщо не е нужна. Наистина Бог знае предварително всичко, от което 
се нуждаем, но все пак Той иска да Му се молим. Затова Спасителят ни е за-
повядал да се молим непрестанно и ни е научил как да го правим.  Това е по-
лесно да се обясни на хора, които имат деца, отколкото на теб – неженения. 
И родителите знаят предварително какво е нужно на децата, но чакат да 
ги помолят. Защото родителите знаят, че молбата смекчава и облагородява 
детските сърца, прави децата покорни, смирени, кротки, послушни и бла-
городни. Виждаш ли колко небесни искри избива кремъкът на молитвата от 
човешкото сърце?

Веднъж прочетох как един пътник спрял пред крайпътна къща. В нея 
имало работническо събрание. Изведнъж в къщата настанала пълна тиши-
на. Работниците коленичили за молитва. Един от тях излязъл и започнал да 
се разхожда наоколо. Пътникът го попитал какво става вътре. 

– Молят се Богу. А мен ме е срам и излязох.
Пътникът замълчал.
– А ти кого чакаш? – попитал го работникът.
– Чакам да излезе някой, за да го попитам за пътя.
– Ами защо не ме питаш мен? И аз мога да ти го покажа.
Пътникът поклатил глава и отговорил:

2 Мат. 6:8.
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– Как би могъл да ми покаже верния път онзи, който се срамува от Бога 
и от своите братя?

Мисля, че при теб няма срам от молитвата, а просто слаба вяра. И така, 
грижи се за младенеца в себе си. Когато порасне и възмъжее, ще ти се от-
плати стократно за твоя труд. Мъжествената вяра ще задвижи вътрешното 
колело на твоето битие и ти ще получиш нов живот.

Божият мир и благословение да бъдат с теб!
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ДО ЕДНА ОБ Р АЗОВАНА ЖЕНА, 

НА КОЯТО СЕ ПРИСМИВАТ, ЧЕ ХОДИ НА ЦЪРКВА

На присмеха отговори с усмивка. Техният присмех идва от злобни сър-
ца, твоята усмивка нека бъде беззлобна. На невежеството прилича при-

смех, а на знанието – усмивка. Със своя присмех те повишават цената на 
твоята молитва пред вечния Съдия. Понеже за Бога няма по-скъпа молитва 
от молитвата на смелите души, обкръжени от стрелите на злобата, омразата, 
злорадството и присмеха. Тези стрели са с тъп връх, но с остър заден край и 
рикоширайки в теб, нанасят рани на самите стрелци.

Веднъж жената на цар Давид, Мелхола, се присмяла на въодушевената 
молитва на своя мъж. От този присмех се оказал засегнат повече Бог, отколко-
то цар Давид. Затова Всевишният наказал Мелхола и тя останала без рожба до 
деня на смъртта си.3 Който внимателно следи човешките съдби и различните 
случаи,  може да се убеди, че и в наши дни Бог строго наказва онези, които се 
присмиват на светините.

А ти кажи на своите присмехулници (впрочем, ако мислиш, че думите 
могат да бъдат за тях по-силен лек от мълчанието): „Очите ли ме лъжат, или 
наистина виждам добре как всеки ден вие се молите на търговци, на кметове 
и стражари, ту за едно, ту за друго? Защо тогава се присмивате на мен, която 
се моля на нашия вечен Творец? Не е ли по-смешно да се молиш на немощ-
ния, отколкото на Всемогъщия? Не е ли по-голямо безумие да се кланяш на 
праха, отколкото на Животодателя и Господа?“ 

Казано е някъде у пророка: проклет е оня, който се надява на човек.4 Който 
възлага надеждата си на смъртен човек, на един краткотраен сапунен ме-
хур, а не на Бога Вседържителя, той очевидно е проклет. И това проклятие 
върху него и неговия дом може да се потвърди от всекидневния опит. Ясно 
е също така, че е проклет и онзи, който се моли само на човек, а не се моли 
на Оногова, Който всичко държи и всичко може. Внимавай обаче – понякога 
мълчанието е по-полезно от такива думи.

Първият присмех смущава молитвената душа. Но ти вече си го прежи-
вяла и не си изоставила  молитвата. А повторният присмех е подтик. Това, 
и сама казваш, си изпитала. Сега някак и Бог ти е по-близък, и Църквата – 
по-мила, и молитвата – по-сладка. Знай, ще дойде време, когато този при-

3 Вж. 2 Цар. 6:23.
4 Срв. Иер.17:5.
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смех ще престане и ще се замени с одобрение, възхищение и похвала. Тогава 
душата ти ще бъде в по-голяма опасност, отколкото сега. Сега се учиш на 
смирение, а тогава ще се браниш от гордостта. Но това е друг въпрос, друго 
изкушение.

Знай, че онези, които ни мъчат с присмех – те именно са нашите вра-
гове. И тях е имал предвид Господ, когато е заповядал: обичайте враговете 
си.5 Не знаейки какво вършат, те ни правят добро. Огорчавайки и притес-
нявайки ни, те разпалват божествения пламък в нас. Лаейки зад гърба ни, 
когато отиваме в Божия храм, те ни тикат по-близо до Бога. Притеснявай-
ки ни на земята, те правят небесата по-желани за нас. Студът и вятърът не 
мислят добро на дървото, но неволно му принасят полза. Така и твоите 
неприятели на теб.

Затова прости им, благослови ги, моли се за тях и – което е венец на 
всичко – обичай ги като свои най-големи благодетели след Бога.

Но ако душата ти не претърпи това нищожно съскане на земния прах и 
се посрами от Христос, тогава ще ти се смеят не само хората, но и демоните.

Посещавай винаги, когато можеш домове на тъгата. Посещавай гроби-
ща. Мисли за Христовия кръст и го целувай възможно най-често. И за края 
на живота мисли. Всичко това ще ти помогне да се утвърдиш в молитвено 
разположение и да достигнеш до пълна победа.

Мир на теб и милост от Бога!

5 Мат. 5:44.
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ДО СЕМИНАРИСТА,
 

КОЙТО СЕ ОПЛАКВА ОТ НЕВЕРИЕТО НА ХОРАТА

Има немалко горчива истина в твоето писмо. Но нека отчаянието бъде 
далеч от нас. Отчаянието е зестрата на смъртта, която безверниците 

получават, венчавайки се с нея.
Имало е и по-тежки времена за Църквата Христова, но нито борците са 

паднали духом, нито битката е била изгубена. Прочети само у св. Василий 
Велики какво е било състоянието на Църквата и света по негово време – чер-
на нощ в бурно море. Изглеждало, че краят на света е близък и че Съдът 
Божи чука на вратата. Но ето – оттогава досега са отлетели приблизително 
шестнадесет столетия. Христовата вяра не само не е угаснала, но и е опасала 
цялото земно кълбо и е озарила всички краища на света.  И макар да не е ос-
ветила всички в еднаква степен, все пак нейните лъчи са огрели всяко място, 
било пряко, било косвено.

Преди няколко дни при мен беше професор Манинг от Ню Йорк – душа 
богата, пълна със светски знания и  с вяра едновременно. Попитах го за вяра-
та у американските студенти.

– Аз знам – каза той, – че Христовата вяра е непобедима сила. Подобно 
на живака в барометъра тази сила се качва и спуска, но не намалява. По-
върхностните и невежи хора страшно се лъжат, предричайки гибел на хрис-
тиянството. Преди сто години, когато естествените науки едва започнали 
да добиват размах, в П-я университет, в Богословския факултет имало за-
писани само петима студенти. Чуйте, само петима! И когато тези петима се 
записвали, останалите студенти им се смеели, казвайки: нима не виждате, че 
с вярата е свършено? Днес, след сто години, в същия този университет има 
няколкостотин студенти по богословие. 

Това каза американецът за американците. А ти, сърбине, виж колко се-
минаристи има само във вашата семинария! Повече от двеста. Дали невери-
ето на вашите двеста бащи и двеста майки, и на вас самите ви е довело в това 
духовно училище, или вярата? 

Без съмнение, вярата. А това, че някои християни са отпаднали от вяра-
та – за кого е нещастие, освен за самите тях? Нима неверието им ще унищожи 
Божията вярност?6 Така героично се е питал Христовият апостол в първите 
дни на християнската история, която днес вече е навършила деветнадесет 

6 Рим. 3:3.
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столетия. Тези многобройни столетия са оправдали неговия светъл поглед 
в бъдещето. Придобий и ти този светъл апостолски поглед в бъдещето на 
християнството. Опитай да напишеш съчинение за Църквата под заглавие: 
„Триумфалната Христова  колесница”.

Твоята болка от неверието на някои хора показва любовта ти към Гос-
пода. И сам знаеш, че болката е едно от най-честите проявления на любовта. 

Но пази се да не намразиш онези, които не вярват. Това би било фатал-
но за теб и безполезно за тях. По-добре гледай на тях със съжаление като на 
пътници, които са нападнати от разбойници и са ограбени. Съжалявай ги, 
както съжаляваш просяците на улицата. 

И се моли на Бога за тях. Ти ще станеш мисионер. Нека първо правило 
в мисионерството ти бъде да се молиш на Бога за отпадналите от вярата.

Благодатта Божия да бъде с теб!
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ДО МАЙКАТА, КОЯТО НЕ МОГЛА 

ДА НАМЕРИ ГРОБА НА ЗАГИНАЛИЯ СИ СИН

Търсила си го, казваш, по всички войнишки гробища. Пътувала си от Зла-
тибор до Корфу и до Солун. Изкачвала си се на Каймакчалан и на Ма-

чков камен. Спускала си се в долините на мъртвите. Където си научавала, 
че има войнишко гробище, натам си се затичвала. Молила си да ти четат 
списъците на погребаните тук и там. Сричала си и сама имената на над-
гробните кръстове. Няма и няма. 

Не тъгувай, скъпа майко. Прекалената тъга е грях. Господня е земята 
и онова, което я изпълва.7 Където и да е гробът на твоя син, на Божията земя 
е. Докоснеш ли черната земя пред прага на твоя дом, докоснала си края 
на гроба на твоя син. А всевиждащото Божие око обхожда земята и вижда 
мъртвите, както и живите. Ако синът ти е скрит от теб, той не е скрит от 
Бога. Сам Бог го е скрил от теб, за да очисти чрез тъгата твоето сърце и 
да ти приготви радостна изненада, радостна среща с твоя син в Неговите 
вечни чертози.

Неизвестни са и гробовете на мнозина велики и свети хора. Незнаен е 
останал гробът на пророк Моисей, гробовете на мнозина от апостолите и 
мъчениците Христови, гробовете на мнозина пустинници и аскети. Техните 
имена са написани с червени букви в календара. Славим тяхната памет, зи-
даме им църкви, отправяме им молитви. Но гробовете им не знаем. И така, 
недей да тъгуваш, че гробът на твоя син ще остане знаен само за всевижда-
щото Око, както и гробовете на толкова светци и светици. 

В Дебър има една майка, чийто син, също войник, бил погребан някъде 
в далечна земя. Поради своята старост тя не могла да отиде на гроба му. Ала 
се досетила майчината душа как да прелее гроба на своя син. Всяка събота 
тя отива на войнишкото гробище край Дебър. Там лежат войници, чиито 
майки не могат да дойдат на гробовете им. На тези гробове тя пали свещи и 
шепне молитви. И моли свещеника да прелее и да спомене името, изписано 
на кръста, а заедно с него и името на нейния Атанас. 

И ти можеш да правиш така. И болката ти ще стихне.
Но още по-важно е да мислиш за душата на своето дете, отколкото за 

неговия гроб. Неговата душа не е в нито един гроб на земята. Тя е по-близо 
до теб, отколкото до гроба.

7 Пс. 23:1.
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Имало още една майка, която по време на войната пътувала до бой-
ното поле, за да посети гроба на сина си. Но гробът се намирал под вра-
жески огън и не я пуснали. Върнала се у дома безутешна. И както си седя-
ла в стаята, внезапно, по Божи промисъл, нейният син ѝ се явил. Майката 
скочила и извикала:

– Къде си, сине мой?
– Пътувах с теб, майко, и се върнах.
Казал ѝ също, че е добре и че тя трябва да спре да плаче.
Престани и ти да плачеш, а започни да раздаваш милостиня за упокой на 

душата на твоя син. Достатъчно си смекчила със сълзи земята на своето сърце, 
време е сега да оставиш да изникне плод. А най-драгоценните плодове, които 
се раждат от сълзите, са молитвата, милостинята и предаността на волята Бо-
жия. Нека молитвата ти бъде едната кръстна греда, а милостинята – другата. 
От тях направи кръст за своя син. Молитвата се издига във висините, а милос-
тинята се простира нашир. Кротката преданост на волята Божия пък нека ти е 
като гвоздеите, с които кръстът се заковава.

Не отделяй молитвата от милостинята. И блага небесна утеха ще слезе 
тихо в твоето сърце като роса върху жадна земя.

Мир на теб и благословение от Бога!
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ДО РАЗОРЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ, 

КОГОТО ВСИЧКИ СА ИЗОСТАВИЛИ

Пишеш, че си пропаднал. Твоите приятели са те изоставили. Едни извръ-
щат глава от теб, други ти се подиграват. Само вярата в Бога те крепи 

да не полудееш или да не извършиш зло над себе си.
Пропаднало е състоянието ти, не си пропаднал ти! Пропаднал тър-

говец не означава и пропаднал човек! Богатството не се е родило с теб; то 
се е прилепило към теб по житейския ти път, а в края на живота трябва 
да се отлепи от всекиго. Но то се е отлепило от теб преди свършека на 
твоя живот и това те огорчава. Точно това обаче за мнозина се е оказало 
най-голямо щастие. Защото, отървавайки се от гнилото земно богатство, 
те са имали достатъчно време да обогатят душата си с Бога. За онези пък, 
които свалят от себе си самара на богатството заедно със самара на тяло-
то, може да бъде късно за всичко и всичко да бъде изгубено.

Пишеш, че си работил почтено. Но за почтеността е обещана вечна, 
а не временна награда. От почтен труд човек може да забогатее, а може 
и да осиромашее. Но както богатството не прави почтения човек човек в 
по-голяма степен, така и сиромашията не го прави по-малко човек. Който 
мисли по друг начин, той не живее в ерата на християнството, а в старата 
езическа ера, в която ценността на човека се е измервала по тежестта на 
неговата кесия. Христос затова и се е оставил да бъде разпънат на Голгота, 
за да унищожи това варварско мерило между хората и да постави друго – 
духовно и морално.

Според Христовото мерило онова, което съставлява неизменната цен-
ност на човека, нито се увеличава от богатството, нито намалява от бедност-
та. Приливите и отливите на тази неизменна ценност, която не слиза с тя-
лото в гроба, зависят от по-силната или по-слабата любов към Божия закон.

Това, че приятелите ти са те изоставили в неволята и сега или из-
връщат глава от тебе, или открито ти се присмиват, наистина причинява 
болка, но то е само ново потвърждение на прастария човешки опит. Ко-
гато разпъваха на кръста Господа Христос, къде бяха онези, които иска-
ха да Го направят цар, и онези, които Му викаха „Осанна”? Нямаше ни 
един. Под кръста стояха само равнодушни люде и хулители. Римските 
легионери с досада се прозяваха, а юдейските кучета злорадо лаеха. Рад-
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вай се, че капчицата твоя горчивина прилича на морето от горчилка на 
разпънатия Господ.

Добре е, че държиш вярата Божия. И тя теб ще държи в тези тегобни 
дни, които ще отминат като мъгла. Виж, човек държи в ръката си бастун, 
а бастунът го поддържа по стръмнината. Някои хора носят бастуна като 
украшение, а други, за да им помага по трудните пътища. Вярата в Бога и 
краси човека, и му помага. Докато си бил заможен, тя е била твое украше-
ние, а сега е станала за теб необходима опора. Нейното лице е по-светло, 
когато служи и помага, отколкото когато само краси.

Да не полудееш, казваш. Не се страхувай. Малцина са онези, които са 
полудели от бедност, а много, твърде много от богатство.

Пишеш също, че се страхуваш да не извършиш зло над себе си. За 
самоубийство ли мислиш? Ето това би било пир за дявола. Това означа-
ва да тръгнеш не след волята Божия, нито след своята воля, а да тръгнеш 
след волята на сатаната. Въжето около врата – и вечният живот е изгубен. 
Наистина при внезапния и нежелан обрат на твоя живот нищо друго не 
може да те подкрепи и опази, освен живата вяра в Живия Бог, който взима 
и дава, дава и взима, изпитвайки нашата вяра и нашата любов.

Неверниците се спускат с Юда в потока, за да се обесят, а душите с 
юнашка вяра се изкачват на Голгота, за да изпият горчивата чаша и да 
възкръснат.

Бог нека ти е на помощ!
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ДО ДЕВОЙКАТА, КОЯТО СЕ КОЛЕБАЕ
 

МЕЖДУ БРАК И МАНАСТИР

Щом се колебаеш, дъще, знай, че си по-скоро за брак, отколкото за 
манастир. Монашеският живот е за онези, които нямат колеба-

ния. Свети Сава не се е двоумил. Нито света Теодора, нито Ксения, нито 
Евтимия, нито толкова други, които са били наистина изкусни в мона-
шеския живот. Защото не всички могат да възприемат това, а онези, на 
които е дадено.8

Казваш, че често вечер седите с твоята майка край огъня и претегляте 
съображенията за и против. А аз ти казвам – колкото и съображения да има, 
все пак не те ще определят в коя посока ще тръгнеш, а влечението. Любовта 
е над всички съображения. И ако любовта към Христос не те отведе в усамо-
тената тишина на манастира, любовта към света ще те задържи в света и ще 
те упъти към брак. Но и в този втори случай ти можеш да бъдеш благосло-
вена с благослова на Сара и Рахил, а и на самата твоя майка.

Голямата любов към Бога не понася света, не обича хорското общество, 
а търси усамотение. Тази любов е подтикнала хиляди души да се оттеглят 
от широкия светски път в глухата пустиня. За да бъдат насаме с възлюбения 
Господ. За да имат тайна среща със своя Творец, Който цял е любов – и по 
име, и по същност. Монасите и монахините приемат върху себе си и пост, и 
унижение, и бедност, и послушание, и всички останали обети, само и само 
да се срещнат със своя Господ. А на този тесен път душата се удостоява с 
тази духовна среща тогава, когато се освободи, очисти и украси. 

От какво има да се освободи душата на усамотилия се? От всички 
земни връзки и пристрастия. От какво има да се очисти? От всяка т. нар. 
любов, телесна и земна – от любовта към плътта, към сродниците и прия-
телите, към своето село или град, към имущество, облекло, храна, накити 
и т.н. С какво да се украси? Само и единствено с любовта към Христос, 
която съдържа в себе си всички останали украшения – бисера на вярата, 
коприната на надеждата и скъпоценните камъни на всички останали до-
бродетели. Постническото тяло на монаха служи само като изтънял и лек 
покров на тези неизмерни небесни блага.

8 Срв. Мат. 19:11.
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Пиша ти това не за да те привлека към монашески живот, а по-скоро 
за да те отклоня от него. Защото ако с колеблив дух се отдалечиш от света, 
копнежът по него ще се усили и опасявам се, ще те завладее. И ще бъдеш тя-
лом в манастира, а духом  в света. А светът, отразен в огледалото на душата, 
мъчи повече, отколкото в реалността.

Благодари на Бога, че освен този тесен монашески път Той е посочил и 
друг, малко по-широк път към спасението и вечния живот. И тръгни, дъще, 
по този по-широк път, който повече отговаря на твоите склонности. Поеми 
по него, но пак със страх Божи, с пълно упование и предаване на Бога. Защо-
то знай, че без Бога и този по-лек път е непоносим.

Божието благословение да бъде с теб!
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ДО СВЕЩЕНИК КАРАН 

ЗА СВЕТОВНАТА КРИЗА

Питаш ме, човече Божи, откъде произхожда сегашната криза и какво оз-
начава тя?
Кой съм аз, та да питаш мен за такава голяма тайна? Св. Григорий Бого-

слов казва: „Говори, когато имаш нещо по-добро от мълчанието”. И макар 
да смятам, че сега мълчанието е по-добро от всяка реч, все пак от любов към 
теб ще ти напиша какво мисля по този въпрос. 

Думата „криза” е гръцка и означава „съд”. В Светото Писание тя се из-
ползва многократно. Така например Псалмопевецът казва: Затова нечестив-
ците не ще устоят на съда (Пс.1:5). На друго място пак: Милост и съд ще възпя-
вам (Пс.100:1). Мъдрият Соломон казва, че съдът на всеки е от Господа (Притч. 
29:26).9 Сам Спасителят казва: Отец .... целия съд предаде на Сина и малко по-на-
татък продължава: Сега е съд на този свят (Йоан 5:22; 12:31). И апостол Петър 
пише: Защото време е да почне съдът от Божия дом (1 Петр. 4:17).

Замени думата „съд” с думата „криза” и чети: „Затова нечестивците не ще 
устоят при криза. – Милост и криза ще възпявам. – От Господа е кризата на все-
ки. – Отец цялата криза предаде на Сина. – Сега е криза на този свят. – Защото 
време е да почне кризата от Божия дом.”

До неотдавна европейските народи употребяваха думата „съд” вместо 
„криза”, когато ги сполиташе някаква неволя. Сега старата дума е замене-
на с нова и разбираемата – с неразбираема. Когато настъпваше суша, хо-
рата казваха: „съд Божи!”; когато имаше наводнение – „съд Божи!” Когато 
започваше война или мор – „съд Божи!”; имаше ли земетресение или гра-
душка, гъсеници и мишки ли нападнеха нивите или се случеше някоя дру-
га беда – отново и винаги „съд Божи!” А това означава: криза, предизвика-
на от засушаване, от наводнение, от войни, епидемии и т.н. И на сегашна-
та финансово-икономическа беда народът гледа като на съд Божи, но не 
казва „съд”, а „криза”, та бедата да стане по-голяма чрез неразбирането 
ѝ. Защото когато се употребяваше разбираемата дума „съд”, знаеше се и 
причината за настъпилата беда; знаеше се и Съдията, който я е допуснал; 
знаеше се най-сетне и целта, с която е допусната. А когато  е употребена 
думата „криза”, никой не може да обясни нито защо, нито от кого, нито за 

9 В българския Синодален превод: „Съдбата на човека е от Господа”.  
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какво е допусната тя. Това е единствената разлика между днешната криза 
и кризите, причинени от суша, наводнения, войни, епидемии, нападения 
на вредители и от други бедствия. 

Питаш ме за причината на сегашната криза или по-точно казано, 
на сегашния съд Божи. Причината винаги е една и съща: богоотстъпни-
чеството на хората. Хората са предизвикали тази криза чрез греха на бого-
отстъпничеството и Бог я е допуснал, за да ги пробуди, да ги накара да се 
опомнят, да станат по-духовни и да се върнат при Него.

Модерни грехове – модерна криза. И наистина Бог си е послужил със 
съвременни средства, за да вразуми съвременните хора: ударил е по банки-
те, по борсите, по финансите и валутата. Прекатурил е масите на менячите 
по целия свят, както някога в Йерусалимския храм. Предизвикал е небивала 
паника сред търговците и собствениците на обменни бюра. Вдига, събаря, 
обърква, смущава, заплашва. И всичко това само и само да се пробудят гор-
деливите глави на европейските и американските мъдреци. Да се осъзнаят 
и да започнат да мислят духовно. Те, закотвените в пристанището на мате-
риалната сигурност, да си спомнят за душите си, да признаят своите безза-
кония и да се поклонят на Живия Бог, на Бога Всевишни.

Докога ще продължи кризата? Докато не се промени човешкият дух. 
Докато горделивите виновници за тази криза не капитулират пред Всемо-
гъщия. Докато хората и народите не се досетят да преведат на свой език не-
разбираемата дума „криза” и не възкликнат с въздишка на покаяние: „съд 
Божи!”

Кажи и ти, честни отче, „съд Божи” вместо „криза” и всичко ще ти ста-
не ясно.

Поздрав и мир на теб!
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