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Станите ви, верни мало у страну. Вама се обраћамо свакога Божића. Ви знате шта је
милост и истина, па се само трудите да тиме живот свој осветљавате.

  

А сад хоћемо да проговоримо реч отпалим од вере наше, барјактарима безбоштва, браћи
по крви и језику но туђинцима по духу и мислима.

  

Ви заглушисте свет виком, да је вера опијум народа, али за доказ тога не показасте од
своје стране ништа друго до крв, окове и тирјанлук.

  

  

Зашто се никад не запитасте: ако је вера опијум за простаке како се њоме опише
најславнији философи: Декарт, Кант, Фехнер, Соловјев? и мислиоци као Паскал и
Манциони?

  

Ако је вера опијум за глупаке, како се тим опијумом занеше најгенијалнији песници:
Данте, Шекспир, Милтон, Иго, Пушкин, Достојевски, Његош?

  

Ако је вера опијум за дроњаве сиромахе по селима и гудурама, како да се културни
варошани опију и подигну величанствене храмове тој вери у Цариграду и Риму, у Паризу
и Берлину, у Лондону и Њујорку?
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Ако ли је вера опијум за себре и робове, како за ту веру пође у смрт цар Лазар и цар
Константин, и толики други славни кнежеви и великаши разних народа и језика?

  

  

Ако је вера опијум неписмених и неуких, како прихватише тај опијум највећи зналци
светски: Коперник и Њутн и Франклин и Мендељев и Крукс и Пупин и Оливер Лоџ?

  

Ако је вера опијум за неславне и презрене, како у име тога опијума оставише круне и
господарство и богатство толики људи и жене и повукоше се у самоћу и сиромаштину, да
што боље послуже вери?

  

Ако је вера опијум за младе људе као што је био Растко Немањић и Јоасаф царевић
Индијски, како да се том опасном дрогом опије мудри и опрезни старац Немања?

  

Ако ли кажете, да је вера опијум за старе баке, како онда објашњавате да се њом опише
толике девојке као: Ирина и Марина и Параскева и Ефимија и друге, и многе друге?

  

Речете ли, да је вера опијум за плашљиве регруте, како да онда буде опијум и за храброг
Минина и Пожарског, и Карађорђа и Милоша, и Вашингтона и Гарибалдија, и за Фоша и
Хега, и за најновије четири војводе српске?

  

Ако ли најзад – притешњени овим нашим питањима – узвикнете: вера је опијум за
несоцијалисте, али не и за социјалисте, ми ћемо вас запитати: како онда да се опије
вером толики број највећих социјалистичких идеолога и вођа као што су: Сен -Симон,
Овен, Фурније, Макдоналд, Хендерсон, Лансбери и други убеђени социјалисти и у исто
време убеђени хришћани?
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Или ви сматрате безверство патентом искључиво словенских социјалиста? Бакуњина и
истераних руских семинариста?

  

Кажете ли, да су веру измислили богаташи да би држали сиромахе под својом влашћу,
онда значи, да никад нисте погледали ни на пећину Витлејемску ни на Голготу! нити сте
чули за стотине хиљаде мученика Христових, на чијем се мучеништву утврдила вера у
свету!

  

  

О, браћо по крви и језику али не и по духу Божјем, подигните храм Богу живоме, и то
највећи што постоји и што је икада постојао на земљи. Гле, много премного дугујете ви
вери Христовој. Јер да вера Христова није укротила дивље Сармате и од њих начинила
питоме Словене, од крвожедних зверова благе руске овце, ви никад не би могли доћи до
силе и власти над тим народом. Него би прошли као и друг Спартакус, кад се кренуо да
отме власт од опаких Римљана, вучјом крвљу задојених.

  

Не један храм на земљи Словена, него сву земљу словенску учините храмом Христовим.
То је мисија Словена. А оно што ви сад радите није посао Словена но Сармата. Без вере
Христове Словени неће бити спасење свету но проказа. У страху од проказе свет нас је
почео да ограђује карантином.

  

Но, да ли ћете ви хтети чути реч од брата? Због старе словенске немоћи, да се реч
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брата не слуша, вама ће ова наша реч свакако бити мрска и отужна. Зато бар чујте и
примите реч рођака. Примите реч оног нашег честитог рођака из Индије, оног славног и
велемоћног убожјака, Гандија. Погледајте и видите човека од вере, како без ваших
насилних метода влада једним народом два пута многобројнијим од свих Словена укупно.
И како га љубав народна штити боље него вас армирана кола с митраљезима.

  

  

Тај Ганди вам је поручио – чули сте: „док год у Русији влада безбоштво и материјализам,
и док год се Русија не одухотвори, Индија не може с Русијом“.

  

Тако вас ето и Индија ставља под карантин а не само западни капиталисти. Тако вођ
Индије опомиње Словене на праву линију, на праву мисију њихову.

  

То вам је Божја опомена кроз рођака. То вам као од Бога поручује рођак Индијац. А брат
Словен вас поздравља прошлим и будућим поздравом човечанства: Христос се роди!

  

„Братство“ - 1931. г.

  

( Светосавље.орг )
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