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Не сте вярвали, че още има добри хора, докато не сте дошли по служба в село 

Ясеново. Пишете, че в това село сте се срещнали с група хора, които се наричат 

богомолци. Цялото село е православно. Разликата между тези богомолци и останалите 

селяни е в това, че богомолците живеят по законите на православната вяра, докато 

останалите, макар да се наричат православни, живеят по-скоро като езичници. Първите 

живеят в мир с всички, а вторите се карат и съдят. Първите са в църквата, вторите - в 

механата. Първите разговарят за Бога и за душата, вторите - за политика и съдебни дела. 

Първите спазват постите, вторите не различават ден от ден, нито ястие от ястие. Първите 

празнуват църковните празници и ходят на църковните служби, вторите - на лов и на 

партийни събрания. Първите не искат да се закълнат дори за истината, вторите са готови 

на лъжлива клетва, както спусъкът е готов за изстрел. Първите казват: трябва да се живее 

по Божия закон, а вторите: трябва да се живее както живеят всички. Вторите не са били 

изненада за вас, но първите са били истинско откритие. Заради тях Вие наричате село 

Ясеново Божие село. И с въздишка питате: нима целият наш народ, по всички села и 

градове, не би могъл да стане като това Божие село? 

Разбира се, че би могъл. Това е смисълът и целта на всички усилия на Църквата. 

Това е целта на християнството. Такива са били всички християни в първите времена, с 

изключение на еретиците. Картагенският адвокат от II в. Тертулиан свидетелства, че по 

негово време нито един християнин в Африка не е бил изправян на съд за нещо друго, 

освен затова, че е християнин. 

Защо християните в онези времена са били истински християни, а днес не са? 

Защото те са спазвали Божия закон, поставяйки го по-горе от всички човешки закони. За 

първо и основно задължение на човека те са смятали изучаването и спазването на 

Божиите заповеди. Защото не е възможно да се изпълняват човешките закони, ако първо 

не се изпълни Божият закон. Богомолците от село Ясеново са най-добрите граждани, 

защото са най-добрите извършители на Божиите заповеди. 

Затова Вие смятате за свой дълг към народа, държавата и Църквата да разказвате, 

където седнете и където станете, за чудното село Ясеново. 

И Бог ще Ви благослови. 

 


