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Вие бихте искали някаква „нова вяра" и предлагате това да бъде вярата в природата 

и нейните закони. Ако познавахте добре миналото на нашия народ и на останалите 

европейски християнски народи, щеше да Ви е ясно колко отживяло времето си и 

неоснователно е искането Ви. Това, което предлагате, не е нещо ново и необичайно. 

Именно такава е била вярата на нашите езически предци, преди да приемат 

християнството. А християнската вяра, която сега изповядваме, е нова в сравнение с тази 

стара езическа вяра. Следователно, ако желаете „нова вяра", вече я имате. Ако ли пък 

искате вяра в природата и нейните стихии, то тогава искате не нова, а стара, прастара 

вяра. Чуйте как образно говори апостол Павел на галатяни, отговаряйки сякаш и на Вас: 

„Докле бяхме невръстни, бяхме поробени под стихиите на света”; и укорително добавя: 

„А сега, като познахте Бога... как се връщате пак към немощните и оскъдни стихии и 

искате пак изново да им служите”(Гал. 4:3,9). Виждате ли накъде сте се запътили? 

Хиляди години нашите предци са живели в тъмата на езичеството, робувайки на 

природните стихии. Едва са успели да се изтръгнат от челюстите на материята и да се 

издигнат до висините на духовното Божество, до синовната свобода на чедата на Живия 

и Единствен Бог, и Вие сега искате да се върнете далеч назад в онзи мрак и в онова 

робство! Какво е природата, ако не творение Божие? Какво е, ако не слаба тръстика в 

сравнение с Всемогъщия Бог? А вие искате да отвържете своя живот от Всемогъщия Бог 

и да го вържете към тази слаба тръстика! Кое е по-голямо - грънчарят или гърнето? А 

Вие цените гърнето повече от грънчаря! Това е поради късогледство и страх. Изплашили 

сте се от вселенския прах и от ветровете, които го разнасят, и в страха си искате да му се 

поклоните подобно на своите далечни предци идолопоклонци. Нима не виждате, че дори 

човешкият дух се показва по-силен от материалната природа, а камо ли Божият Дух? 

Защо тогава искате да хвърлите човешкия дух под нозете на материята? Нима може 

господарят да бъде роб на слугинята? 

Оставете недостойните и незаслужаващи внимание мисли на славяните езичници. 

С тези мисли те са били и са останали диваци в продължение на хиляди години. Както 

пеперудата не става отново гъсеница и не се връща в какавидата, от която е излетяла, 

така и за нас вече няма връщане в изтлялата обвивка на древната езическа вяра.  

Нека Христос Ви освети и просвети! 

 


