
ДО ЮРИСТА ДЖОРДЖЕ М.: 

ЗА ВТОРАТА ЗАПОВЕД 

 

Като човек, верен на православната си вяра, ти би искал да я защитиш от наемниците, 

които от юдини подбуди са се отчуждили от нея и от своя народ. Те казват, че иконите 

са идоли и че поклонението пред иконите противоречи на втората Божия заповед. 

Излиза, че християнството е чисто идолопоклонство. Това твърдят сектантите, които 

са се появили на света едва преди век! 

Попитай ги: кой унищожи идолите на Балканите? Кой опразни Атина и Рим от 

множеството идолски статуи и храмове? Кой победи Юпитер и Диана Ефеска, 

вавилонската Астарта и египетската Изида? Кой свали Перун от киевския хълм и го 

хвърли в Днепър? Кой очисти от идолите Мала Азия, Северна Африка и цяла Европа? 

Дали тези нови сектанти или великата Христова Църква, която даде милиони жертви в 

лютата борба с идолопоклонството и изпълни своя календар с имена на мъченици за 

вярата в Единия Истински Бог? Тяхната секта няма нито един мъченик за христовата 

вяра. Тя не е освободила света дори и от един идол. Те изобщо нямат християнски 

календар, а ако поискат да имат, ще трябва да го съставят не от свои светци, защото 

нямат такива, а от своите памфлетисти и автори на брошури. 

Ако искат да се борят с идолопоклонството, какво търсят на Балканите, където 

езическите идоли са намерили убежище единствено в музеите? Ако сърцето им гори 

от ревност срещу идолите, защо не отидат в Азия, в Африка и между червенокожите 

индианци, където езичеството и днес е в разгара си, както преди хиляди години? 

Естествено, те не отиват на тези места, защото там животът на мисионера е в опасност. 

Сигурно си чел за Дон Кихот, който провъзгласил вятърните мелниците на мирните 

хоpa за укрепени вражески замъци и ги атакувал в пълно бойно снаряжение, за да ги 

превземе. Така и те са провъзгласили нашите свети икони за идоли и ги атакуват 

бясно, защото никак не им се ходи в азиатските и африканските джунгли. 

А ти знай: както денят се различава от нощта, така и християнските икони се 

различават от езическите идоли. Идолите са статуи на измислени и въображаеми 

същества, а на иконите са изобразени светци, които наистина са живели на земята и са 

прославили Христос със своята вяра, а на небето са се удостоили с Царството Божие. 

Там имаме фантазии, тук - реалност. Там лъжи и илюзии, тук - истина и само истина. 

Идолите отклоняват човека от истинския Бог, а иконите го довеждат до Бога. С 

втората Своя заповед Творецът е искал да предпази човешкия род от онова, което 

отделя от Него, т.е. да го предпази от всички демонски лъжи, илюзии и фантазии. 


