
ДО ВОДАЧА НА ЕДНА ПАРТИЙНА ГРУПА: 

ОТНОСНО МОЛИТВАТА ЗА ГОНИТЕЛИТЕ 

 

Питате ме: „Защо Църквата мрази комунистите?" Кой Ви е казал това? Църквата не 

може да мрази своите неприятели. Тя осъжда не комунистите като хора, а техните зли 

дела. Църквата осъжда комунистическото насилие, убийството на царя и неговите деца, 

убийството на много архиереи и свещеници, арестите и гоненията на християните, 

осмиването на вярата, оплюването на светините, продаването на иконите, оскверняването 

на гробовете на светците и поругаването на техните мощи, превръщането на храмовете в 

театри, хулите срещу Бога и Неговия помазаник, забраната на молитвените събрания, 

възвеличаването на Иуда и на сатаната, безумното унижаване на човешката личност и 

принизяването на човека до маймуната, свеждането на неговата ценност до тази на 

винтче в машина, материалистическата заслепеност, която не вижда нито Бога, нито ду-

шата, нито каквато и да било духовна реалност. Това Църквата е осъждала винаги, 

осъжда го и ще го осъжда. То е неугодно на Бога, а следователно и на Църквата. 

Но не е вярно, че Църквата мрази хората, дори ако това са нейните гонители. Не е 

вярно, че Църквата мрази руските комунисти. Ще ми повярвате ли, ако Ви кажа, че тя 

моли Бога за тях? Църквата не е забравила заповедта на своя Учител: „Молете се за ония, 

които ви обиждат и гонят”. Изпълнена с безмерна тъга заради злодеянията на своите 

гонители, Църквата се моли Богу за тях. Изпълнена с тъга за самите тях като хора, често 

дори кръстени, Църквата моли Христа за тях с неизказани въздишки. Как се моли за тях? 

Така, както се е молил и Христос: „Отче! Прости им, понеже не знаят, що правят”. 

Отвори им, Отче, духовните очи, за да прогледнат и да видят Теб, своя Творец. Вразуми 

ги, Христе, за да познаят, че без Теб не могат да вършат нищо. Отрезви ги, Господи от 

омразата към Теб и към Твоите люде. 

Така се моли Църквата с вяра, че ще бъде чута от Бога, както заради доброто на нейните 

гонители, така и заради доброто на целия човешки род. 

 


