
ДО ЕДИН ЖИТЕЛ НА САРАЕВО:  ЗА „ГРЕХОВЕТЕ" НА 

НАРОДНАТА ВЯРА 

 

Високо и гневно призовавате: да се изхвърли вярата от училище! Нека 

югославската младеж да слуша на воля за кървавия Нерон и за людоеда Калигула, но 

само да не й се споменава спасителното Христово име! 

Нека да разсъдим спокойно: с какво е сгрешила нашата народна християнска вяра, 

та я замеряте с камъни? Когато иудеите грабнали камъни, за да убият Христос, Той им 

казал: „Много добри дела ви показах от Моя Отец; за кое от тия дела с камъни Ме 

замеряте (Иоан. 10:32)? Така и Вас православната народна вяра с право може да попита: 

за кое от добрите ми дела ме замеряте с камъни? 

Дали защото научих вашите предци езичници да вярват в единия Бог вместо в 

измисления Перун и неговия идолски род? 

Или защото от дивите орди на вашите некръстени прадеди създадох народ 

благороден и културен? 

Или защото ви дадох духовния великан св. Сава, бащата на вашия народ, и чрез 

него цяла плеяда велики личности? 

Или защото послужих като Божия рабиня на първото ви царство и го напоих с духа 

и красотата на светостта и доблестта? 

Или защото разпалих в сърцата на косовските мъченици любов към кръста и 

свободата, по-силна от смъртта? 

Или защото бях за вашия народ лъч светлина в петвековния мрак на робството? 

Или защото препасах със сила и себеотрицание Караджордже, Милош и синовете 

на Херцеговина и Черна гора? 

Или защото дадох на слепия Вишнич пророческо зрение и на славния Негош 

пламенен език? 

Или защото изпълних гърдите на светосавския народ с изобилна сила, гърлото му - 

с песен, а ръцете му - с изкусност? 

Или защото бях народна и държавотворна от Часлав до днешния крал Александър? 

Или защото наквасих със сълзи и прекадих с молитви всички мъченически гробове 

- на Каймакчалан, в Шабац, в Белград и във всяко кътче на нашия народен жертвеник? 

Или защото поради здравата ми връзка с народа олтарите ми бяха разрушени, 

храмовете ми поругани, а свещениците ми избити?  

Или защото не се примирявам с безбожните и бездушни теории, с развалата на 

народния морал и най-вече със смъртта? Защото аз съм вяра на светостта, живота и 

възкресението. 

И тъй, за кое от тези дела желаете да ме отстраните от младежта? За кое от тях 

искате да ме осъдите, без да ме изслушате, и да ме убиете с камъни, лишавайки ме от 

защита? 

Когато извели св. Поликарп на съд и го принуждавали да се отрече от Христос, за 

да не бъде убит, светият старец възкликнал: „Осемдесет и шест години служа на Христос 

и от Него съм видял само добро. Как тогава бих могъл да се отрека от моя Господ и 

Спасител!" 



Така и нашият народ, от когото Вие искате да се отрече от Христос, може да Ви 

отговори: „Аз служа на Христос от хиляда години. И Той ми служи от толкова и дори от 

повече. В действителност Той служи на мен повече, отколкото аз на Него. И нищо освен 

добро не ми е сторил. Как тогава бих могъл - и то точно днес, в това злокобно време - да 

се отрека от моя Господ и Спасител?" 

 

 


