
ДО ЕДИН АНОНИМЕН ДОПИСНИК: ЗА ГЛАВНАТА РАЗРУШИТЕЛНА 

ДОГМА 

 

Кой си и с какво се занимаваш - не пишеш, но си се подписал като „атеист и добър 

патриот". Казваш, че приемаш основната догма на руските безбожници за 

несъществуването на Бога, а всичко останало, което те проповядват, отхвърляш и си 

оставаш истински родолюбец. О, бедни човече, кой те подведе да тръгнеш по този 

хлъзгав път, по който е невъзможно да се задържиш, без да паднеш? За какво ще се 

хванеш, за да се върнеш на висотата, от която си се свлякъл в пропастта? Изгубил си 

вярата си - следователно си прекъснал връзката, която те е свързвала с Бога, протегнал си 

две ръце на сатаната и въпреки това мислиш, че можеш да се задържиш там, където ти 

пожелаеш! Московските безбожници са последователни, а ти - не. Като са отрекли Бога, 

те последователно са отрекли и всички останали ценности: и брака, и отечеството, и 

душата, и съвестта, и морала. А ти, изоставяйки Бога, мислиш да задържиш всичко 

останало. Не е възможно да приемеш главната им догма, която влече след себе си 

разрушение във всички посоки и на всички нива на живота и да се задържиш там, където 

ти искаш. Трябва да избереш: или изобщо да не стъпваш на техния хлъзгав път, или да 

паднеш с тях в пропастта. Ако нямаше Бог, както те в безумието си твърдят, то тогава 

хората биха били една появила се случайно купчина гъсеници, които според тяхното 

мнение трябва да бъдат охранени за смърт. Това е втората им главна догма: да охранят 

еднакво всички преди жътвата на смъртта. Защото, отхвърляйки вярата във Всемогъщия 

Бог, те са останали с вярата във всемогъщата смърт. Затова, когато говорят за „земния 

рай", в действителност те говорят за трапеза, приготвена за смъртта. 

Знай, че онзи, който изгуби Бога от сърцето и ума си, се усеща изведнъж освободен 

от всичките си задължения, лишен от всичките си надежди, помрачен по ум и отровен по 

сърце. Тогава за него убийството и самоубийството са напълно оправдани, бракът е 

комедия, любовта към децата - глупост, любовта към родината - още повече, 

приятелството - сделка. За него целият свят е обор с животни без пастир, а животът - 

случайна плесен върху лицето на земята. Всичко това следва от отричането на Бога. А ти 

какво си наумил? „Атеист и истински патриот!" Тежко на земята с такива патриоти и на 

народа с такива слепи водачи.” Когато бъдат изтребвани грешниците, ти ще видиш” (Пс. 

36:34). Нима досега не си виждал? Нима не си чувал каква е участта на безбожниците? 

Дълго време и много мастило ще са нужни, ако започна да ти изброявам техните имена 

от древността до днес. Ще съкруши, пази се, ще съкруши Всевишният безбожниците, 

както ги е съкрушавал в миналото, ще ги строши, както се строшава глинен съд, по 

думите на великия Исаия (срв. Ис. 30:14). Затова пази своя живот и разум. А те могат да 

бъдат запазени само с помощта на Дарителя на живота и разума. 

 

 

 


