
ДО ЕДИН РУСКИ ИЗГНАНИК: ЗА ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО НЕ ПОСРАМВА 

 

 

Вие сте близо до отчаянието. Защо? Защото се срамувате заради онези, на които сте 

възлагали надеждата си за спасението на Вашето отечество. Едни от тях са умрели, 

обвивайки с черен креп Вашите надежди. Други са още живи за този светски панаир, но 

за Вас са мъртви поради тяхната себичност и страхливост. Трети, четвърти, пети - бързо 

са изгрели като велики хора, но скоро са погребали руския си блясък под пепелта на 

Запада. Вече не се решавате да вярвате в никого, за да не се посрамите отново и със 

срама да шибате като с бич останалите си дни, „гонейки ги като безсловесна стока и 

вкопчвайки се сляпо в бъдещето, без надежда в него". Но защо не се прилепите с 

надеждата си към Онзи, от Когото никой в руската история не е бил посрамен? Говоря за 

Божия Син, за Когото се е венчала душата на руския народ преди хиляда години. „Всеки, 

който вярва в Него, няма да се посрами” - твърди апостолът (Рим. 10:11). 

В Него са повярвали вашите князе, които първи са приели християнството - 

повярвали са и не са се посрамили. 

В Него са вярвали вашите духовници, отшелници и подвижници - вярвали са и не 

са се посрамили. 

В Него са вярвали вашите най-велики царе, които са сваляли царските си корони, 

за да преклонят колене пред величието на Неговата слава - вярвали са и не са се 

посрамили. 

Стотици хиляди руски мъченици, пострадали за Неговото име, са вярвали в Него - 

вярвали са и не са се посрамили. 

Стотици милиони руски хора - мъже, жени, девойки и деца, които са живели в този 

век с вяра в Него и живеят сега в безсмъртната Небесна Русия, не са били посрамени от 

Него на земята, не се срамуват и на Небесата. 

В тази световна пустиня, където хапят не само змиите, но и нечестивите люде, Той 

е единствената медна змия, която не излива от себе си отрова, а лек. Отправете поглед 

към Него, както отровените в пустинята израилтяни са гледали Моисеевата медна 

змия.
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 Обърнете очи към Него, и отровата, с която светът Ви е отровил, ще излезе от 

Вас. И Вие, изцерен, ще започнете да гледате на хората чрез Христос; ще ги гледате с 

милост и състрадание, а не с надежда, която превишава техните човешки сили. Светата 

Рус никога не е очаквала спасението си от творението, а от Твореца.  

Мир Вам и радост от Господа! 


