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Ти си готов да оставиш вярата на своите отци и да отидеш при сектантите. Защо? 

Защото, казваш, те раздават безплатно книги и освен това  предлагат парична помощ. Но 

нима ти, здравомислещият сърбин, не си задаваш въпроса: с чии средства се печатат тези 

„безплатни" книги и чии пари раздават сектантите? Свои или чужди? Очевидно парите не 

са техни, защото самите те получават заплащане от чужбина. Сектантите купуват 

човешки души с чужди пари и както е известно, за всяка купена човешка душа  

получават награда от своите господари. Следователно и парите, и книгите те раздават не 

в името Христово, а заради лична изгода. Превърнали са вярата в търговия и ето, ти си 

готов да им се продадеш като стока. 

Турците предлагали на Анто войвода злато колкото пожелае, само да предаде 

Лозница и своя народ. Но той не продал вярата и честта си за паница леща. Нито един от 

твоите славни предци не е постъпвал като Исав, който за една гозба се отказа от 

първородството си (Евр. 12:16), но всички, подобно на Мойсей, са предпочитали да 

страдат заедно с народа, отколкото да имат кратковременна, греховна наслада и са 

считали охулването Христово за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища 

(срв. Евр. 11:25-26). 

Знай, че еретиците и отстъпниците винаги са гледали да се покажат по-милостиви 

от православните. Император Иулиан, който отстъпил от Христовата вяра и се върнал 

към идолопоклонството, щедро пръскал милостиня, хвалейки се, че е по-милостив от 

християните. Но истинските християни не приемали милостинята му, считайки я за 

нечиста. Дълг на всички православни е да бъдат по-милостиви от останалите хора и да не 

позволяват иноверците и еретиците да ги надминават в милосърдието. 

Трябва да се пазите от даровете на еретиците и сектантите като от огън. Те дават на 

тялото, а вземат от душата; с безплатните си книжки разколебават съвестта; с парите си 

сеят раздори сред народа, откъсвайки някои хора от техните братя по вяра. 

А ти внимавай и се пази. Пази душата си от онези, които идват в овчи кожи, а отвътре са 

вълци грабители. 

 


