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Нищо без вяра в Живия Бог. Нищо без молитва към Живия Бог.  

Нищо без помощта на Живия Бог. 

Без това нито е имало някой велик и славен човек в Херцеговина, нито  има, нито 

ще има. Вие сте разбрали това и сте го препоръчали на Вашите  соколи. Те също са го 

приели и чрез вярата са осветили и изпълнили с вдъхновение своя живот. Затова са така 

силни и почтени, единни и целомъдрени, послушни и братолюбиви - тези Ваши 

херцеговски соколи. Нека  Живият Бог даде за всеки от тях да може да се каже онова, 

което казва апостолът: “Да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело” 

(Тим. 3:17). Защото именно това е целта на Вашите млади соколи да бъдат подготвени за 

всяко добро дело;подготвени чрез възвишени мисли, които стигат до най-горните Небеса;  

чрез благородното чувство за правда и чрез любовта, която обхваща целия народ и 

всички Божии народи, подобно на разпънатите на кръста Христови ръце; чрез силна 

воля, изградена, укрепнала и готова всеки миг за всяко дело на доброта, милост, 

човеколюбие и боголюбие. 

Такива хора ни трябват, такива соколи, такива херцеговци. Не други, а само такива 

- готови всеки ден и всяка минута без забавяне и с радост да извършат всяко добро дело, 

за което им се отдаде удобен случай. А кой е подготвен за това? Аз не бих могъл да дам 

по-добър отговор от онзи, който е дал апостол Павел и този отговор е: “съвършеният 

Божи човек”. С други думи: който не е съвършен Божи човек, не е подготвен за всяко 

добро дело. 

Земята не може да бъде задвижена от земя, а само от Небесата. Вие сте разбрали 

това; затова сте се издигнали по-високо от онези, които се опитват да тласкат земята със 

земя, падат уморени и остават долу.  

Бог да Ви поживи и благослови! 

 


