
ДО ЕДИН ПРАВОСЛАВЕН СЛОВЕНЕЦ ОТ ЦЕЛЕ:   

ЗА СВЕТАТА ЦЪРКВА В РУСИЯ 

 

Мила ми е Вашата вяра, че гоненията против Божията Църква в братска Русия 

скоро ще престанат. Особено ме радва това, че Вие вярвате непоколебимо в победата на 

истината и доброто. Когато някой Ви е казал, че християнството може да бъде погребано 

завинаги, както вярата на древния  Египет, Вие смело и мъдро сте отговорили: 

- Когато бъде погребана лъжата, тя си остава в гроба. Но когато бъде погребана 

истината, тя възкръсва. 

Точно така е. Истината и в гроба е жива, и в окови е свободна, и в тъмница е 

светла, и в калта е чиста. Това, което гонителите на Христовата вяра вършат днес в 

Светата Русия, е вършено от безбожниците и враговете на Христос и преди. Те са 

погивали завинаги, а истината отново и отново е възкръсвала. Нито една от репресивните 

мерки, която гонителите на Христос в Русия използват сега, не е нова и непозната за 

Църквата. Всичко е старо като прахта във фараоновите гробници и нищожно като 

Нероновия гняв. Според исторически свидетелства римският император Максимин гонил 

християните по същия начин, по който и московските безбожници гонят нашите братя в 

Русия днес. Той издал срещу християните следните постановления: 

- на децата в училищата да се говорят най-злостни хули срещу Христос и 

християнската вяра; 

- да се разпространяват лъжливи писания против християнството. Така например 

по негово време на младежите като някаква държавна читанка била раздавана книгата 

„Деяния Пилатови", пълна с лъжи и измислици срещу Христос и християните; 

- развратните жени да клеветят християните, а актьорите да осмиват Христовата 

Църква; 

- християните да бъдат измъчвани с глад, като всяка сутрин хранителните продукти 

по пазарите се поръсват с кръв от идолски жертви; 

А какво правят срещу вярата днешните безбожници в Русия? Сякаш проклетият 

цар Максимин им е оставил завещание! Всичко е същото, с изключение на поръсването с 

идоложертвена кръв, понеже московските безбожници нямат други идоли освен самите 

себе си. 

И къде е сега „славата" на Максимин? А Христовата вяра се е разпространила по 

целия свят. Съществува ли някъде Римската империя, освен на хартия? А Христовото 

царство се проповядва и шири дори и по онези части на земното кълбо, за които Рим не е 

и сънувал, че съществуват. 

Радвайте се на Господа и на Неговите победи! 

 

 


