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ИМА РАЗКАЯНИЕ 

 

От прочетеното дотук в душата ти е пламнала нова светлина, чрез която 

уплашено разбираш, че ти още като дете (може би още в основното 

училище) в компания с другарчетата си вършил такива работи, нечистотата 

на които тогава едва сега разбираш. Може би отчаяна мисъл се пробужда в 

главата ти: та тогава аз отдавна съм паднал! Храмът на моята душа вече 

отдавна се е разрушил! Не, мили синко, няма причини за отчаяние. Всеки е 

отговорен за делата си само толкова, доколкото е бил на чисто с тях през 

време на извършването им. Само Всемогъщият знае детските грешки грях 

ли са и за какъв грях трябва да се смятат? Сега ти не живей с горчивините 

на някогашни падения, а се готви за нов, идеален живот. Не се измъчвай 

върху това, което е било досега, а се радвай на оня чист живот, който ще 

живееш занапред. 

Никога не произнасяй тази ужасна дума: късно е", „за мен е вече късно". 

Не е късно! Нещо повече - колкото повече си закъснял в нещо, толкова по-

належащо е то! 

Знаеш ли притчата на Иисуса Христа за блудния син? Слушал ли си за 

бащата, от когото синът взел богатото си наследство и заминал от дома и 

прахосал всичко, каквото имал и бил принуден да се улови за свинар, но 

там не му давали да яде дори и от помията?... И тогава сред ужасната 

нищета и хиляди унижения в главата му проблеснала последната надежда: 

„Ще стана и ще отида при моя баща. Може би той ще се смили над мене." 

И виждаш ли, изоставеният баща с разтворени обятия посрещнал и 

притиснал до развълнуваното си сърце своя завърнал се блуден син... 

За постъпката на блудния син са били нужни силна воля и твърдо решение. 

Защото и него заразата е задържала, силата на навика и върху него е 

стоварила всичката си тежест. Но подтикван от надеждата за едно по-чисто 

бъдеще, той тръгва за бащината си къща. Във всеки човек - дори в най-

лошия - пламти бледият пламък на доброто. Но това разбира само оня, 

която го обича и е уверен в него.  

Сине мой, колкото и паднал да си, колкото и да си разкъсал хубавата си 

душа, дори и само развалини да стърчат на мястото на някогашния ти храм, 

аз те моля само за едно: вярвай в себе си! Непоколебимо вярвай! 

Поддържай вярата си с думите на мъдрия Сенека „Pars sanitatis velle sanari 

fuit"  Който иска да се лекува, отчасти вече е излекуван. 

Аз лично познавам много младежи от горните класове на гимназията, които 

в младата си възраст под влиянието на развалени другари са научили и 

извършвали този грях. Горките, отначало са мислели всичко за забавна и 



приятна игра, но когато разбират колко отвратителни са делата им, върху 

тях вече е тежал навика. Но те се хвърлиха в тежка борба и дълго се бориха! 

И сега на 17-18-20 годишна възраст, след геройска борба и със славна 

победа живеят душевно чист живот, за да поправят това, което са 

прегрешили с детското си незнание. И какво неуписуемо щастие изпълва 

такива души! „Нито един ден от сегашния ми живот не бих дал за цялото 

ми минало!”-ми писа един ученик след разкаянието си. Който навреме се 

върне към чистия живот, той не трябва да се страхува от тежките телесни 

последствия на самозаразата. Колкото по-скоро стане разкаянието, толкова 

по-скоро организмът изхвърля вредните действия! Нито един човек не е 

паднал толкова дълбоко, че да не може да се поправи!  

 

ОСВОБОДЕНИЯТ ОРЕЛ 

Не помня къде съм чел потресаващата история за един орел. Още като 

малко орле той попаднал в ръцете на лош младеж, който го приковал с 

верига в една скала. Отначало тая царствена птица пляскала с криле, 

правила усилия да се свободи, но напразно! Минали дълги години в борба и 

най-после тя се примирила с пленничеството си. Един ден веригата 

ръждясала и се скъсала, но бедната птица дори и не подозирала това. И 

стояла там с поглед, отправен към просторното небе, а в сърцето с 

убийствен копнеж за свобода. В крилете била силата й. Но всичко било 

напразно, защото тя не знаела за това. О, ако беше направила само една 

стъпка напред, само един път да би махнала с крилете си! 

Сине мой, аз вярвам, че досега ако и привързан от греха, като прочетеш 

докрай книгата ми, робските ти вериги ще се разбият. Трябва само да 

размахаш криле... 

Слушал ли си за големия гръцки герой Ахил, когото страхливата майка 

обличала в женски дрехи и го възпитавала между момичета, за да не го 

вземат войник? Но когато Одисей заповядал да тръбят бойната тревога, 

всички момичета се разбягали, а в Ахил избухнала гордата мъжка природа 

и той грабнал оръжието., Сине мой, когато чувствените влечения лудо те 

нападнат, не бягай от тях, не им се предавай, а твърдо застани срещу тях и 

приеми борбата, която ти предлагат. Кажи си:”Готов съм и ще си тлъгна 

към дома...към изпълненото с красиви обещания по-светло бъдеще на 

почтената младост и чистия живот! Пред тебе е борбата, пред тебе е 

бъдещето. Безсилният пропада-силният отстоява. Знаеш ли що е сила, воля! 

Рано или късно ще бъщеш увенчан с успех!  

Много добре зная, че ако отдавна си бил роб на тоя грях, мъчно, може би 

много мъчно ще се освободиш от него. Колко пъти в душата ти ще засяда 

горчиво малодушие и ще се разколебява стремежа ти към поправяне. Ще се 

осуетява твърдото решение, което си взел дълбоко в душата си! Отчаяно ще 



изнемогваш между хубавите надежди и навика, който те притиска с 

грамадна сила.  

Да, сине мой, силна борба те чака, но пак казвам: „Не се отчайвай!" Ако 

искаш, можеш да се пречистиш. Всички сили на ада не могат да те хвърлят 

в грях, ако ти не искаш и ще победиш, ако не се отчайваш, ако още в тебе е 

благородната енергия на силното желание да победиш! Само за няколко 

седмици, за един-два месеца, ако успееш да не грешиш, тогава си спечелил. 

Защото ще се убедиш, че още имаш воля и това наново ще затвърди 

решението ти. 

Мили синко! Ако душата ти е още неопетнена, коленопреклонно отдай 

хвала на Твореца и със силен дух пази скъпото си богатство. Ако ли пък си 

паднал вече, сине мой, със скръстени ръце те моля, подеми борба против 

седмоглавата ламя на покварата. От тебе зависи бъдещето на милата ни 

родина и бодростта на душата ти! 

 

ЗА БЪДЕЩЕТО НА РОДИНАТА 

Младеж, който е занемарил душевната си чистота, е подъл предател и на 

бъдещето на отечеството. Бъдещата жизнеспособност на народа ни зависи 

от това, дали днешната младеж ще се прероди или ще пада по наклона на 

покварата към сигурен разгром, към който я водят разни разпространители 

на картички, позиви, брошурки, книги и други? Страшна подмолна работа 

се върши в кина, във вестници, в книги против чистия живот на нашата 

младеж и ония, които вършат тая работа много добре знаят, че ако един ден 

морално -заедно с това - и телесно дегенерира нашата раса, без 

съпротивление ще могат да разграбят земята ни. Настоящето на младежа е 

бъдещето на родината. 

„Всекидневно явление е, че деца и внуци на богати родители, които са 

наследили само пари, а не морален живот, за късо време пропадат. Същото 

става и с цели народи, на които никое правителство не може да спре 

пропадането поради разврат". (Hilty). 

Сега прочети какво пише Тацит на гроба на гордия римски народ, който 

някога беше завладял целия тогавашен свят, в прослава на победителите 

германци: 

„Жената живее под закрилата на чистия морал и не я развращават 

съблазнителни драми и възбуждащи чувствата развлечения... 

Престъпването на съпружеската вярност у тоя многоброен народ е твърде 

рядко явление. Наказанието е ускорено и е право на мъжа: мъжът съблича 

гола жена си, отрязва косата й и в присъствие на всичките й роднини я 

изхвърля от дома си, като я бичува до края на селото. Девойка, която 

веднъж изгуби девствеността си, за нея няма вече милост; нито красота, 

нито младост или богатство могат да й помогнат да си намери мъж. Защото, 



разбира се, там никой не се радваше на греха, а съблазните и падението не 

наричаха „дух на епохата" (Тацит, Германия, 19) 

Почти невероятно ни се вижда, че у езичниците германци е властвало 

такова сериозно схващане за морала. Но във всеки случай би трябвало ние, 

цивилизованите християнски народи, виждайки големия разврат, който се 

шири между нас, да се червим от срам пред величавата мисъл на един 

писател-езичник. 

Младежи, ако обичате скъпото ни отечество, ако ви интересува неговата 

съдба, пазете кръвта си чиста и неопетнени младините си! Не взимайте в 

ръцете си книги, които целят отслабването на нашия народ! 

Основният камък на всяка държава е чистият морал.  

- По някакъв случай Сатаната правил преглед на привържениците си - четох 

в едно стихотворение. Всеки дух се хвалел със силата си. Духовете на 

гнева, на завистта, на пиянството, на картоиграчеството и много други зли 

духове водили спор за първенство: кой вреди най-много на човечеството? 

Сатаната дал първенството на разврата: „В него е най-острата сабя и най-

смъртоносната отрова, защото има власт да разрушава цели народи". 

Който е в пролетта на живота, неговата душа трябва да бъде свежа, като 

утринна роса. Младежи уважавайте пламтящия у вас божествен пламък-

душата! Формирането на душата е изкуство по-голямо от което и да било 

изкуство! 

 

ЗА НЕПОРОЧНАТА ЧИСТОТА 

Младежо, бъди горд и твърд! На всяка греховна подлост кажи така: Ad 

maiora natus sum! He се търпи повече, българската младеж на 15-годишна 

възраст да живее в грях, на 18 г. да бъде остаряла, а вече осакатена на 20-

годишна възраст. Защото, ако е така, в огъня на собствения ни срам ще 

изгори българският трицвет. Искам да мога да кажа за всички ви: „Вие още 

сте изпълнени с надежди, бодри, непобедими от живота. Към творческа 

работа ви подбужда още неизразходвана пуберитетна сила.  Към вас е 

отправен замъгленият от сълзи поглед на родината! Научете се да сте 

прилежни в работата, въодушевени в благодетелта и търпеливи в 

издръжливостта. От вас зависи съдбата на отечеството ни! Над законите на 

естетиката стоят законите на етиката. Всичко онова, което подкрепя 

нравствените сили на хората е родолюбиво дело, а онова, което ги подронва 

- подло предателство на родината. Седмата Божия заповед е щитът на 

народите! И за нас е от значение това, което Salvianus казва за римската 

империя: „Неприятелите не можаха да я победят - а грехът". 

Кръвопролитието през войната беше лошо, но заразата на кръвта е стотици 

пъти по-лоша. Когато вавилонският цар Балтазар, пирувайки, се подигравал 



със светите работи, една пишеща ръка се появила на стената. Тая ръка и 

сега пише световната история. 

Виж само 10-та скаутска заповед („Скаутът телесно и душевно е чист") с 

каква свята сериозност обяснява: „Чистата кръв е основа на народната сила 

и величие. Развратът унижава Бога у човека, осакатява тялото, заразява 

фантазията, затъпява умът, убива характера и може да разложи народите. 

Със свято самочувствие пази душата си чиста. Нека не ти харесва нищо, 

което е нечисто, защото колкото и да блести външността, вътрешността му 

е пълна със смет и гнилост. С отвращение избягвай компанията на 

развалени хора, избягвай двусмислени и нечисти приказки, книги, лекции и 

всичко, което води към разврат. Търси всичко, което дава сили, умереност, 

сериозна работа, благородни развлечения и мъжествена самоотверженост и 

други. (Шик: Книга на унгарските скаути-водачи, Будапеща, 1922, 60 стр.!. 

Младежи! Днес вие сте отечеството! Отечеството не е карта, не е долини и 

планини. Създаването на бъдещата родина пулсира във вашите жили, 

въстава на живот и се превръща в жива действителност или пък по причина 

на вашите заблудени способности - пропада. Целокупността на отечеството 

може да върне само такава младеж, която може да бъде силна и да се бори 

за красотата на душата си, за непорочна чистота! 

Бъдещето на родината ни може да гради само оная младеж, която не гони 

щастието из вертепите и не прахосва младите си сили по нощни пиршества. 

Младеж, която въодушевено работи за идеалите си и е строга сама към себе 

си; младеж, която не превива страхливо врат пред изпитанията на греха, а с 

открито чело се противопоставя срещу всеки разврат. 

 

ОГНЕНИЯТ МЕЧ НА ПРИРОДАТА 

Спасението и щастието на всички идващи поколения зависи от това как 

гледаме на отношенията между мъжа и жената, дали с по-свято 

уважение или ще продължаваме да вървим по наклона към пропастта. 

Сине мой, не виждаш ли, че тъкмо днес нещастната ни родина има най-

голяма нужда от нравствените и физически сили на всички нейни синове. 

Нашата родина очаква нейните синове да изпълнят дълга си, като запазят 

душите си чисти и младата си жизнена енергия непрахосана. Гаранцията за 

свободата на Рим-свещения огън е бил поверен на девствената Веста, 

гаранцията за свободата на нашата родина пък е в твоята чиста душа. 

Доктор Nekam Lajos, професор по медицина в Будапещ пише:”Всеки 

младеж, който обича родината си и е предвидлив би трябвало да употреби 

всички усилия да стане телесно и душевно полезен член на обществото. За 

да стане такъв през времето на развитието си трябва да пази пълно 

самовъздържание, да калява тялото си, да възпитава волевата си сила и да 

разширява познанията си. Трябва да може да осигури издръжка на 



бъдещото си семейство, да възпитава полезни граждани на родината си. 

Младежи, вие сте бъдещето на родината, вие, които четете тази книга, вие 

сте само ученици, но утре ще станете водачи на народа, с делата си ще 

сеете добро или лошо, щастие или нещастие. Ти сега си развиващия се 

зародиш на родината си, ти можеш да бъдеш достоен гражданин!  

Всеки български младеж трябва да си даде обет, че с чист живот ще се 

развие в здрав мъж с добър характер и от него ще произхождат здрави 

наследници. Бъдещето пред което е изправена родината ни изисква 

морални и здрави мъже. Сине мой, много по-ценно богатство за един народ 

е неговата душевно чиста, силна, способна да работи младеж, отколкото 

всички железопътни линии, гори, златни мини и огромна индустрия. 

Разпокъсването на българската земя не е толкова голямо зло, колкото ако 

младежта изгуби нравствената си чистота, защото как може от търсещата 

само удовоствие младеж да се постави твърда основа на каменната крепост 

на българската нация, която да устои на вълните на бушуващия вятър в 

световната история. 

 

ЗА ЩАСТИЕТО НА ДУШАТА ТИ 

От тъжен опит човечеството разбра, че все пак плановете на Твореца са 

най-добри. За теб е от голямо значение да живееш според закона на Бог, 

защото от това зависи бъдещия ти живот на земята и съдбата ти. Съдбата на 

душата ти зависи от това дали си повел борба със седмоглавата ламя на 

разврата. Който не се научи на чист живот докато е млад, когато остарее не 

го оставя порочността. Сине мой, добре те познавам. Твоите идеали са 

мъжествен характер, храброст, съвършество, Но те моля, разсъди, че да 

имаш съвършен мъжки характер е необходима силна воля, такава силна 

воля, която ни помага да се борим с долните ни страсти. Знаеш, че половите 

желания се пробуждат рано, много рано преди брака, но ти не ги 

задоволявай. Не прави това! Ако някога искаш да постигнеш този мъжки 

характер, който сега още е идеал за теб, добре запомни, че това можеш да 

заслужиш с тежък труд. Характерът не е подарък за имен ден, който готов 

поставят на масата, а е богатство придобито чрез съзнателна работа. 

Когато се изкачваш по висока планина трябва много да се изпотиш докато 

стигнеш върха. Колкото е по-висока целта към която се стремиме толкова 

по-усилена работа е нужна за постигането й. Най-високата цел за един 

младеж е оформяне на нравствено чист характер.  

Затова започвай борба на живот или смърт. 

 

 

 

 



НА ЖИВОТ И СМЪРТ 

Тази борба е на живот или смърт. Сериозният въпрос, който очаква всеки 

младеж е: ще допуснеш ли тялото да стане жесток ездач, който до смърт 

измъчва, изтощава породистия кон на благородната ти душа; или пък 

душата ще остане ездача, който лесно спира юздите на неубоздания кон-

тялото. Ще успееш ли да изведеш душата си неопетнена и недокосната 

измежду хилядите опасни подводни скали на младостта, след което те 

очаква светлото призвание да достойния живот. Или ще претърпиш 

морално корабокрушение всред бурното море на младостта. И сега, ако 

погледна в очите ти ще видя сериозно решение, силна воля, които обещават 

победа. Като че ли чувам отговора ти:”Готов съм за тежка борба, само нека 

се запозная с оръжията, с които ще побеждавам в съдбоносното сражение!” 

Добре сине мой, в идната глава по-обширно ще четеш за тези оръжия. Само 

едно нещо искам да подчертая: не унивай, ако и след хиляди опити не 

успееш, продължавай напред докато успееш!” 

Запомни добре, че чистотата на душата ти буквално е нападната от 

седмоглава ламя, която не можеш да унищожиш, докато в жилите ти тече 

млада кръв. Ако отрежеш едната глава, на мястото й израства друга. Ако 

днес си победил, не знаеш откъде ще те нападне утре. На 16-20-24 годишна 

възраст си в постоянна борба. По-късно изпитанието наистина отслабва, но 

никога не те оставя напълно. Нека винаги пред теб стои святото съзнание, 

че самоуважението и спокойната съвест при победата над греха струват 

хиляди пъти повече отколкото минутните наслади, които си преживял в 

греха. Мисли за тримата младежи, които по причина на силната им вяра, 

вавилонският крал-езичник хвърлил в гореща пещ. Около тях пламтал огън, 

а тези герои младежи невредими се разхождали в пламъците и пеели 

победен химн. Когато и в твоите жили пламне горещия огън на телесни 

изпитания, винаги мисли за тяхната победа. Винаги може да ти даде сили 

мисълта: Изкушения ще имаш през целия си живот, но да се предадеш 

никой не може да те принуди, ако сам ти не искаш! 

Борбата никога не е безнадеждна. Да се бориш сам срещу себе си е най-

тежката борба, но да победиш себе си е най-славната победа! 

 

ПРОТИВОПОСТАВЯЙ СЕ 

Твърдото ти решение забелязват и „другарите” ти, които може би са 

паднали толкова дълбоко, че дори и не им хрумва да направят опит някога 

да излязат от там. Виждат, че твоите морални схващания много се 

противопоставят на техните, че ти искаш да промениш досегашното си 

държание. Те разбират това и започва голяма съпротива. Устройват ти 

истинска хайка, подиграват те, дразнят те. Тъкмо тук много младежи 

преживяват корабокрушение, когато са поставени пред огъня на 



подигравките. О, на колко младежи тогава се пречупват добрите 

разбирания. Колко младежи тъкмо тогава падат в грях, само за да престанат 

подигравките на другарите им. Много сериозна е опастността от падение, 

ако условията ти наложат да живеешс неморални другари(например в 

пансиони, казарми и др.). Защото да останеш добър между добри, не е така 

мъчно, но да останеш чист в сметта-там вече са необходими твърд характер 

и мъжка воля.!  

 

КОЙ Е СТРАХЛИВ 

Така, значи слаб си, страхлив си! Така, така! Е, добре, такъв съм! Глупав 

съм, дете съм, дете съм. 

В очите ти натякват: колко малко дете си още, като не смееш да се решиш 

на „това"! Така, право е, дете си! Но истината е, че тъкмо силна воля и 

въздържание означават мъжественост! И обратно, не е ли слаб, неразвит 

дух оня, който безгръбначно се превива под нагона на безправните полови 

инстинкти? 

Бъди мъж, а не кукла! Кой прилича повече на възрастните, освен твърд 

младеж, който не се е изплашил от подигравките и шегите на другарите си 

и с непреклонна воля остава на същия път, на който е стъпил след трезви 

разсъждения! Аз свалям шапка пред такъв младеж и за него разбирам 

величествената слава на Св. Писание: Fecit enim murabilia in vita sua" - 

„чудно геройство показа c живота си". 

Дори и всичките ми другари да са паднали в тоя грях, аз няма да падна. 

Нещо повече, само затова няма! 

Душата ми се възмущава, когато виждам младежи, които като овци отиват 

към гибел, водени от няколко бъбривци. Пък да се подражава във всичко е 

свойствено само на маймуните, а младеж с характер е само този, който се 

решава да плува срещу течението. Когато виждаш, че си на прав път, нека 

не те отклонява примерът на покварените, ризата си променяй, а характера - 

никога! 

Не си ли спомняш от приказките колко много животните се смеят на 

човека, че ходи с изправена глава и не пълзи из праха като тях? Защото 

смешно им се вижда, когато някой ходи с изправена глава! А ако би могъл 

да видиш лудите в лудницата как крещят след лекарите! И мислиш ли, че 

лекарите им обръщат внимание? Затова не мисли, че си страхлив, когато 

избягваш удоволствията на падналите. Прочети само какво казва един 

мъдрец езичник: „Ако правиш такова нещо, за което си убеден, че трябва да 

го направиш, не се смущавай да го правиш открито, дори и хората да са на 

друго мнение. Ако вършиш нещо неуместно, тогава срами се от делото си, 

но ако го вършиш уместно, защо се страхуваш от ония, които без право те 

подиграват?" (Epiktetos) 



Кажи ми кое е по-лесно: с твърд характер ли да се бориш против слепите 

влечения на инстинктите, или да им се предадеш? Пък най-голямата борба 

между духа и тялото се развива на почвата на половия морал! Който оттук 

излезе победител, само той може да каже, че е истински мъжки характер. 

 

ОСТАВИ ГИ ТАМ 

Може да се случи и това, когато не ти остава друг избор, да скъсаш 

всякакви връзки с някогашния си другар. Това лесно ще стане, като в 

случая не се смееш на глупавите му вицове и духовитости. Колкото и 

„духовито" той да ти разправя за такива работи, неподвижното ти и хладно 

лице много добре ще му докаже твоите схващания и че ти виждаш купа 

смет дори и тогава, когато е полят с парфюм. Можеш и да му кажеш, че 

накърнява моралното ти схващане и ти се вижда обидно да ти разправя 

такива работи. И че те обижда дори само да мисли, че всичко това ти 

харесва и на тебе. Не за такива нечисти разговори, а за по-малки грешки 

граф Сейчени изказа мнението: „Слабостта и грешките са неразделни от 

смъртния, но да се злоупотребява с тях е най-дълбока степен на 

поквареност." Александър Велики, когато правил най-геройските си 

завоевания, е бил пример на духовна чистота. И когато през похода му в 

Азия получил едно писмо, изпълнено с двусмислия, младият господар 

извикал: „какви ли унизителни работи знае този за мене, та се осмелява да 

ми пише такива неща?" Същото се отнася и за тебе, когато някой иска да те 

занимава с такива неща му кажи решително, че такъв разговор дразни 

душата и благородните ти убеждения. Ако все пак не се вслуша в 

сериозните ти предупреждения, колкото и от отдавна да сте приятели, 

скъсай с него. Нека звучат в ушите ти думите на Христа:”и ако те 

съблазнява окото ти, извади го и хвърли от себе си: по-добре е за тебе с 

едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш 

хвърлен в геената огнена.(Матей 18,9). Ако те съблазнява другаря ти, 

остави го, защото сам по-лесно ще стигнеш във вечното щастие. Зная, може 

би мъчно ти е. Но разбери, оня който не уважава твоето най-свято 

убеждение и благородните ти схащания, а постоянно те изкушава с 

нечистите си уста, той е нодостоен да го наричаш свой приятел. Такъв няма 

право да се нарича човек, защото да бъдеш човек-значи във вериги да 

оковеш дивото животно, което се крие в тебе, със силна воля да заповядаш 

на всичките ти инстинкти.   

Езичникът Плутарх пише за един философ, който запитал бягащ по улицата 

младеж: „От кого бягаш?" „От един човек, който иска да ме подмами към 

лошо!" „Засрами се - извикал философът, - че той не бяга от тебе!" Не се 

плаши също и от силните гласове. Когато малкото бойци на Александър 

Велики се смутили пред многобройните персийци, знаеш ли как вожда им 



ги окуражил: „Защо се страхувате? - Наистина много са противниците ни 

там, но малко са войниците!" Защо е казал той това? - Защото е знаел, че 

персийците живеят неморално. Да сине мой, бъди решителен! Бъди войник! 

 

НА МЕН ТОВА НЕ ВРЕДИ 

Не се успокоявай, че не може да ти навреди неморална книга, картина или 

приятел. Ако така мислиш, тогава не знаеш, колко човек е склонен към 

подражание. Има водовъртежи, които и най-опитния гребец се стреми да 

заобиколи. Но затова пък никой не казва, че той е страхлив. На света не 

съществува човек, който би могъл напълно да се освободи от влиянието на 

средата в която се намира. В огъня изгаря всяко дърво. Не си мисли, че 

лошият пример на приятелите ти нямада ти навреди! Един мелничар, който 

винаги е в мелницата, би ли могъл да каже, че няма да стане брашнен. Не 

бъди самонадеян! Истина казва една стара поговорка:”Силен е оня, който 

знае, че е слаб!” 

ПОМЕТЕТЕ УЛИЦИТЕ 

Сине мой, и ти можеш да направиш нещо против моралния метил. Знаеш ли 

що значи бойкот? Мислиш ли, че би останало без резултат - особено в по-

малките градове - ако по-волевите и по-благородни младежи се надигнат с 

лозунга „Пометете улиците?" Сега все пак сметта, гнилите плодове, 

остатъците от цигари се измитат по улиците. Но ние искаме такова 

почистване на улиците, щото голямата метла да помете будки и 

книжарници и да ги постави на заслужено място между всекидневната 

смет. Тая голяма метла би събрала всичката разлагаща се смет, която под 

знака на изкуството трови душите на хората. Ако някъде се появи чума, 

знаеш ли как се предпазват от нея? Веднага започват избиването на 

плъховете, защото те са разпространители на чумата. Също така би 

трябвало да се изчистват и плъховете на моралната чума! 

Безсъвестната алчност за пари, която разчита на животинските инстинкти, 

излага по витрини разни илюстровани списания, актове, които да се гледат 

безропотно, наистина е глупост. Дори и творбите на признатите класически 

художници служат за развращаване, когато са изложени на такива места, за 

каквито не са ги готвили творците им. Тогава защо да не посегнем към 

справедливото оръжие за самоотбрана: бойкот на всички улични пирати, от 

витрините на чиито магазини се тровят душите на честните хора? 

Жалко, че добродетелта винаги е по-страхлива от безсрамието на греха. 

Най-после ние имаме право над улицата! Законът признава правата ни над 

нея - в смисъл - като ни пази никой да не ни напада там. Но също така 

имаме право и да искаме прилично държане от всекиго на улицата. И ако 

някой би се държал на улицата приблизително така, както са изложените 

илюстрации или картини, за миг там е стражарят. Защо тогава по причина 



на жадни за пари хора, толкова много младежи, девойки, нормални мъже и 

жени трябва да минават край такива витрини? Как да не се възмущаваме от 

потъпкването на моралните закони, което нещо на търговски език наричат 

„художествени работи"? За такива книжарници и будки е необходима 

полиция, улична метла и бойкот на морално здравото общество! 

Сине мой, не отивай да кукуваш от там, където продават отрова за 

душата и морална поквара! 

 

СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО 

Може би по причина на убежденията ти, често пъти ще трябва да плуваш 

срещу течението. За съжаление в днешното общество има твърде познато 

схващане, според което няма нищо осъдително при унижаването на 

женския пол. Зная, че е необходима революция, за да се променят днешните 

леки схващания. Но зная и това, че който иска да прави революция тук, 

трябва да има по-голяма храброст, отколкото на барикадите. Но имаме 

надежда, че ще дойде оная по-здравословна епоха, която ще спре 

крещящата безразборност в днешното обществено схващане. Истина е, че 

днес с голямо възмущение и жестокост се осъждат дори най-малкият 

злоупотребител или крадец, но същевременно се приемат, дори величаят 

най-обикновените улични ловци, крадците на женската плът. Със 

собствения си пример работи за настъпването на такава епоха, когато по-

нежни души ще дирижират, а не ония, които тънат в разврат. Бъди 

истински „джентълмен" или „благороден младеж", младеж, който в 

пикантните духовитости и дори в най-малките двусмислия вижда унижение 

на благородния си вкус. 

Разсъждавай „благородно", т.е. „безупречно"; adelig, das heiszt untadelig. 

Също и аз вярвам, както един измежду най-известните педагози на епохата 

ни, Foetster: „Сексуалните дела на много днешни младежи не напомнят ли в 

действителност делата на цигани чергари, които крадат и винаги прекарват 

на открито при днешните добре подредени културни условия? Ще дойде 

време, когато редът и чистотата ще спадат към понятието безупречен 

младеж и когато лекарят няма в интерес на хигиената да препоръчва на 

младежта извънбрачно съвкупление така, както за по-добро хранене не 

препоръчва на работника да краде." (Erziehung und Selbsterzeiehung, Zurich, 

1917. 230). 

ПОД ОГЪНЯ НА ПОДИГРАВКИТЕ 

Може би ще се подиграват на свенливото ти държание и ти ще изчервиш 

при първата безсрамна дума. Сине мой, бъди горд! Бъди горд затова, че 

можеш да се червиш! Чувството на срам в нас не е дитинщина, а е с 

неоценима стойност. Това е оръжие, дадено ни от природата, с което да се 

борим против долните мисли. Срамът е най-ценното богатство на младежа, 



с което чувствителната душа, като най-точен компас безсъзнателно се 

отклонява от всяка душевна поквареност. Срамът е вълнолом против 

вълните, които нападат чистотата на душата.. Още езичникът Plautus е 

разбрал, че:” Изгубен е оня, у когото липсва свян.” И по-добре претърпи, 

ако приятелите ти се подиграват, че си с изостанали схващания, набожен и 

глупав, отколкото с цената на душевната си чистота да заслужиш тяхното 

признание. Винаги си спомняй чудесната мисъл на св. Августин:”Не 

презирай хората заради техните грешки и заблуди, но и грешките и 

заблудите не обичай заради хората!”  

Страхлив младеж е оня, който за убежденията си не може да издържи някои 

неприятности. А знаем, че дори малки деца са претърпявали жестоки 

наказания и смърт заради това, че са вярвали в Христа! 

Но който държи на характера си и иска да се развие в хармонична личност, 

той пази като ценно съкровище телесната си и душевна чистота до 

светостта на брака, дадена му от Бога. Частите на тялото растят от само 

себе си, но истински мъжки характер никога не се създава от само себе си. 

За характера трябва да се бориш и с твърдо себеотрицание и съзнателна 

работа всеки ден трябва да изкореняваш една след друга своите слабости. 

 

HЕ СИ ИГРАЙ С ОГЪНЯ 

Който е от слама, да стои далеч от огъня. Истина е, че цевта на пушка с 

малък калибър ще се пръсне, ако с нея стреляме патрон с по-голям калибър. 

Истина е, че електрическите жици ще се разтопят, ако гръм премине по тях. 

Истина е, че струните на органа ще се скъсат, ако между тях забушува 

вихър. Истина е, че дори и най-кроткият кон ще се разлудее, ако му 

поставим зобница, пълна с жар. Истина е, че другарите ти, които сега ти 

разказват за своите „подвизи", чрез дългия си греховен навик така са 

осакатили волята си, че сега вече чистият живот им се вижда невъзможен. 

В Берлинската постоянна картинна галерия има една потресаваща картина 

и всеки, който я гледа, не може да не бъде обхванат от тъжни мисли. 

Дълбока пропаст, в дъното на която игриво се пени планинска река, а горе, 

между скалите минава мост, който става все по-тесен, докато в средата 

остане само една дъска. По моста с пламнало лице и с див разпален поглед 

минава конник. 

Той не вижда пропастта, не вижда тясната дъска, а погледът му е отправен 

към отсрещните скали, откъдето му кима сирената на чувствените наслади. 

Само нея вижда, към нея се стреми без да забележи, че край него е 

студената смърт. 

Истина е, че трудно можеш да се спреш по наклона на разврата! Има една 

приказка за ужасната магнитна планина, която се издигала нейде в средата 

на морето. Когато бури завличали някой параход близо до нея, тогава тя със 



страшна сила го привличала към себе си, разрушавала го на парчета и той 

потъвал в дъното на морето. Много се е приказвало някога и за омайните 

песни на сирени, които примамвали омаяния пътник на острова и там 

жестоко го убивали. Магнитна планина не е имало. Нито омайна песен на 

сирени. Обаче на по-опасно загиване е осъден оня, който се подмамва по 

съблазните на развратния живот. Това е истина. 

Също така истина е, че ако другарите ти при първите съблазни биха се 

показали по-неотстъпчиви, сега волята им не би се прегъвала и при най-

малкото изпитание. Би трябвало в началото, когато половите влечения са 

още слаби, да се покажеш със силен дух и да не става нужда с разни 

измислици да прикриваш греховете си. 

Не инстинктьт е непобедим, а отслабналата воля не може да издържа на 

изкуствено възбудения инстинкт. 

Истина ли е, че щом като природата пробужда половите влечения, те не 

могат да се приспиват? Прочети само как отговаря на този въпрос Лео 

Либерман, професор в Будапещенския медицински факултет: 

„И сега нека отговорим на ония, които доверявайки се безусловно на 

влеченията, дадени ни от природата, твърдят че задоволяването на онова 

нещо, към което природата ни влече, не може да бъде вредно. 

На такива ще отговорим, че природата е надарила човека с твърде различни 

инстинкти, които служат за различни цели, защото за различните цели на 

природата един инстинкт не е достатъчен. Едната цел на природата е 

поддържането на човешкия род. Затова му е дала полов инстинкт. Другата 

цел е да се развиват здрави поколения. Индивидът като непосредствен 

техен творец, трябва да се пази непокътнат и здрав, понеже задоволяването 

на инстинкта, който служи за размножаване, много лесно може да стане 

вредно за втората цел. Природата ни е надарила и с трети инстинкт, който 

наричаме инстинкт на мисленето. 

Да, животното върши всичко по инстинкт, който никога не го води по 

грешен път. Но у човека контрольор на инстинкта е разумът и много често 

неговият глас се противопоставя на инстинкта. 

 

ИЗПОЛЗВАЙ МЛАДИНИТЕ СИ 

Да, младостта трябва да се използва, но не като отпуснем необуздани 

всички нейни инстинкти. Съзнавайки решаващото значение на младите 

години нека сериозно работим за оформянето на бъдещия ни мъжки 

характер. Ако кипиш с млади сили, тогава хвърли се вработа и използвай 

енергията си за изпълнение на всекидневните си задължения.Нека в тебе се 

развие и стигне до ръководно начало-разумът, а плътските влечения да се 

научат на отстъпчивост. „Свобода” и „Самостоятелност” са съблазнителни 

думи за младежта. Бъди свободен и самостоятелен и ти, но при това бъди 



умен и трезвен. Както в природата, така и в нравствения свят има закони, 

които не могат да се пренебрегват ненаказано. Когато си на излет из някоя 

планина и видиш край опасната пътека ограда, нали няма да прескочиш 

тази ограда само затова, че ограничава свободата ти. Точно такава ограда са 

и моралните закони,които през младостта ти се виждат неприятни и 

неудобни, но в действителност предпазват моралното ти развитие от 

падение. Бъди свободен младеж, но такъв, който с установения си характер 

почита величествената воля на Твореца.  

 

ЧИСТ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ 

Трябва да кажа нещо и за онези „добросъвестни” твои другари, а дори и за 

някои лекари, които от лекомислие или от жажда за пари ви приказват за 

„вредата от чистия живот”. Някои младежи искренно вярват на приказките 

на такива, защото в тях намират оправдание за греховете си. Вярвам, че има 

такива недобросъвестни лекари, които сериозните им колеги ги наричат 

спекуланти. И почти невероятно е, че дори по-добродушни младежи се 

смущават от измислиците на ония, които твърдят, че който живее чист 

живот ще се разболее и ще стане нервен! Драги синко, не вярвай на тези 

глупости! Има хиляди научни работи, които се занимават с ужасните 

опустошения на развратния живот! А посочете ми само един добросъвестен 

лекар, който би могъл да ни посочи поне една болест, която да е 

последствие на морална чистота! И знай драги синко, че не здравето е най-

голямото земно богатство, а честта и чистата душа!  

 

КАКВО КАЗВА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 

Когато един ученик от VII клас прочел книгата ми, неговият брат студент 

му казал: „Е, добре, добре, работата не е толкова страшна! Наистина, 

всичко, писано в книгата е хубаво, но това казват само поповете. Истина е, 

че преди време човек не трябва да започва тия работи, но щом като премине 

20 години, тогава..." 

Ако не ти е отегчително, прочети следните няколко извадки, за да видиш 

какво казват учени лекари с всесветска известност. 

Според Kraff-Ebing, всеки нормално развит мъж може да живее чисто, без 

самовъздържанието да причини дори и най-малки промени в 

здравословното му състояние. (Psychopathia sexualis 1876.104). 

Forel, известен цюрихски лекар психиатър, в своята книга „Die sexuelle 

Frage", пише следното: „При обикновени условия за един нормален младеж, 

който прилежно работи умствено и физически, и се стреми да избягва 

изкуствените възбуди, а най-вече наркотичните средства, които 

парализират волята и разсъдъка, например алкохолът - за такъв младеж 

половото въздържание ни най-малко не е тежест... С това здравето му не 



страда никак... Никога не съм срещал такава нервна болест (psychosis), 

която да е следствие на чист живот, обаче съм срещал безброй болести, 

които са последствие на сифилис или други венерически болести. Най-

после трябва да останем на следното: чистият живот на младежта до брака 

не само от морално и естетично, но и от здравословно гледище е за 

препоръчване" (Wehener: Wir junge Manner. Dusseldorf, 1906. 152-3). 

Доктор Rossier пише така: „И аз се чувствам щастлив, че мога да се наредя 

между тия, които поддържат, че действието на половото въздържание в 

никой случай не може да бъде вредно за младежта. Бих искал на всекиго 

поотделно да кажа, че оня лекар, който съветва преди брака да не се живее 

чисто, да му не вярва, защото съветът му е фалшив и вреден." 

Доктор Herbst, нюрнбергски лекар, пише: „Пълното полово въздържане не 

причинява абсолютно никаква вреда. Който твърди противното или се 

мами, или пък търси оправдание за собствената си слабост." (D-r Herbst: 

Ceschlechlechtstrieb und Sittlichkeit, 5 и 6 стр.) 

Доктор Surbled пише: „От развратния живот произхождат много болести, а 

от чистия нито една. Болестните последствия на развратния живот се 

описват в грамадни медицински томове, ония пък, които са последствие на 

чистия живот, очакват автора си." (Good Erkolcs es ero. Budapest, 1913, 53 

стр.). 

Доктор Ziemssen казва: „Всеки лекар, който съветва един младеж да търси 

публичния дом, прави подло престъпление. Науката не познава нито една 

болест, която да е причинена от чист живот. (Berger& Lebe rein! Tyrolia. 

Innsbruck 71). 

„Сигурно зная, че съм виждал много, които развратният живот е унижил до 

най-голямо безсилие, идиотизъм и парализиране, а мога да наброя най-

малко 20 различни болести като последици от развратен живот. Но досега 

не съм срещал нито една болест, която да е причинена от половото 

въздържане." (Mantegazza). 

Същият този Mantegazza, италиански физиолог пише: „Благословията на 

чистия живот всеки човек, а особено младежта, сама може да почувства. 

Умствените способности стават бързи и трайни, мисълта остра и плодовита, 

волята силна, а характерът твърд като стомана... Нито една призма не може 

да покаже в такива божествени цветове околния свят, както призмата на 

чистотата, която хвърля цветовете на небесната дъга върху всички неща на 

света и им дава непомрачимо щастие". (Foerster: Jugendlehre, 1913, 625). 

Osterlen в книгата си „Handbuch der Hygiene", казва така: „Младежът, а 

също така и девойката трябва да се научат на полово въздържане, докато им 

дойде времето. Не е мъчно да направят това, като имат предвид, че 

щастието им за в бъдеще зависи от живота на младини. Значи, младите 

трябва да разберат, че награда за временното самовъздържане е цветущо 



здраве, голяма творческа сила и мъжествено самосъзнание" (Szuszai: A 

tiszta eletrol. Budapest 1906. 174). 

„Половото въздържане е възможно, пише гинекологът dr. Е. Meyer - 

възможно е без вреда за здравето: това е доказано от стотици хиляди." 

Д-р Stark: „Аз не споделям мнението, че половото въздържане причинява 

нервни заболявания. Такъв случай не познавам." 

Д-р Kornig казва: „Нито една добродетел на земята не дава по-голяма 

награда отколкото чистотата и верността в брака." (Warnungszeichen am 

Lebenswege junder Manner, Neu-Ruppin 12). 

Hersen, лозански професор, казва: „Непростимо лекомислие вършат ония 

лекари, които съветват младежта да търси полово удоволствие извън брака. 

Когато един младеж ни се оплаква, че страда от силно главоболие или 

сърцебиене, трябва да узнаем не пие ли много вино, бира, чай, кафе, не 

пуши ли много, не живеели заседнал живот и няма ли някоя друга причина 

за неразположението му? Но в никой случай не е позволено да му даваме 

такива безсъвестни съвети." 

Gruber Miksa, отличен мюнхенски професор, основавайки се на теории, 

наблюдения и статистики пише: „Няма дори следи на уверение, че 

половото целомъдрие било вредно за здравето. Напротив, оня, който 

извършва физическа работа, може да се убеди колко половата 

въздържаност увеличава работоспособността. Това се е знаело от древните 

атлети, знаят го и сегашните спортисти, знаят го и гениалните 

изследователи и художници." (Szuszai: Kalauz a krisztusi eletre. Kolozsvar. 

1910. 82). 

Д-р May: „През тридесетгодишната ми лекарска практика имах възможност 

да видя извънредно много жертви на разврата, но жертва на моралното 

въздържание не съм виждал." (Е. Hammeltath: Teutonenkraft nnd sexuelle 

Frage. Trier, 1917, 65). 

Paul, училищен лекар казва: „Правилата на религиозния морал напълно се 

съгласуват с тия на хигиената. Нещо повече, трябва да кажа, че 

религиозният морал тъкмо по половия въпрос получава най-бляскаво 

уверение за съгласуването му с хигиената." 

Приведох мненията на сериозни лекари. Повтарям: това не са имена на 

„попове", а на лекари с всесветска известност! И сега направи едно 

сравнение между лекарските мнения и морето от мизерия, падение, 

болести, с което е придружен развратния живот. Факт е, че от проклятието 

на една-единствена нощ, хиляди и хиляди с години страдат или пък 

душевно и телесно съвсем се разоряват. После кажи това на другарите си, 

които ти приказват за невъзможността на половото въздържание и неговите 

вредни последствия. Посочи им препълнените болници и лудници, където 

се измъчват хилядите жертви на разврата. И после ги помоли нека и те ти 



посочат - ако могат - поне една болница, в която се лекуват жертвите на 

чистия живот. Само една-единствена нека ти посочат! 

А това, което виждаме у единици, също така показва и съдбата на народите. 

Историята знае за велики народи, които са пропаднали по причина на 

развратен живот, но не знае нито един народ, който да е загинал по причина 

на чист живот. 

 

БОГ И ПРИРОДА 

Но другояче не може и да бъде! Виждаш, че светите закони на Твореца 

налагат пълно полово въздържание преди брака. Решително твърдя, че ако 

Бог би ни дал само закони, а с това не би мислил те да навредят на никого, 

който ги изпълнява добросъвестно, ако това би било така, тогава самия Бог 

би си противоречил, което е невъзможно. Извънредно интересно нещо са 

забелязали филолозите, които открили, че в стария тевтонски език, думите 

„здрав" и „свят" имали един и същ корен; или, каквото правя според волята 

на Бога, не може да е вредно за тялото ми. (Също и в днешния немски език: 

Heilem, heilsam и heilig). И ако чистият живот би бил вреден, тогава защо 

природата наказва с такива ужасни болести тъкмо развратния начин на 

живеене? Природата никога не си противоречи. Не е случайно, а е 

обикновено явление в природата, че между животните няма и следи от 

венерически болести, защото те не са способни на никакви полови 

нередовности. Такова тъжно изкупление е отредено само за свободната 

човешка воля. 

Ние, хората, във всичко се стремим да бъдем над животните. Ние не 

преживяме, а се храним, не се зъбим, а се усмихваме, нямаме муцуна, а 

лице. Та защо само в едно отношение, в половия живот, да падаме по-долу 

от животните? 

Измежду всички създадени същества на нито едно Бог не е дал по-

превъзходно помощно средство, както са човешките ръце. Ако ръцете ни не 

биха били такъв съвършен уред, едва ли бихме могли да надминем 

животните. С ръцете приготвяме обяд, строим паметници, обличаме се в 

дрехи, приготвяме си лекарства, пишем книги, управляваме параходи, 

караме бързия влак - всичко на каквото животното не е способно. Ръцете 

говорят за голямото доверие, което Бог има към нас! Тогава всеки човек 

трябва да ги използва, за да се издигне над животните, а не за да се унижава 

под тяхното ниво с грешни дела и самозараза! 

И не е ли ясно, че наказанието от Бога е тъкмо по направление на 

творческата сила, която, употребена според Неговата воля, би трябвало да 

бъде извор на нов живот. Но чрез грехопадение тъкмо тя става угасител на 

много човешки живота! Би ли могла по-разбрано природата да се 



противопостави на извънбрачното съвкупление, освен с ужасните болести 

на развратния живот? Природата се пази, пази законите си, както тя може. 

 

КОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ ЧИСТ 

Признавам, че който избягва само  външни неморални дела, в мислите си 

обаче се отдава на неморални желания, той рано или късно ще падне и на 

дело. Душа и тяло си действат едно на друго, а душевната зараза разслабва 

и плътта. Тук не трябва да има отстъпчивост. Оня, който в мислите си е 

нечист, това е равносилно все едно на дело е извършил греха. Ето защо от 

голяма важност е и мислите да се държат чисти. Греховната мисъл може да 

доведе до възбуждане на целия организъм, защото раздразнението на 

главния мозък се предава на гръбначния, а чрез него и на половите органи. 

Възбудените инстинкти пък крещят за греховно дело.  

Прочети само на какво мнение е професор Liebermann: „Непосветеният 

човек често мисли, че задоволяването на пробудения полов инстинкт е 

необходимо за запазване на здравето. Вярно ли е това? 

Половото въздържание няма сериозни вредни последствия които биха 

могли да се вземат под внимание. Само удовлетворяването им и 

придружаващото го разстройство на нервната система може да има 

сериозни последици от промените, които стават в главния и гръбначен 

мозъци и се проявяват в отслабване на умствените функции. 

Никой да не казва, че познава много хора, които въпреки лекия си живот са 

здрави и силни! 

Такива примери не доказват нищо. Има хора, редки изключения, със силни 

организми, които до известно време видимо ненаказано газят здравето си. 

Но нека не забравяме, че никой не знае предварително какво може да 

издържи организма му. С право можем да се запитаме, видимо останал 

здрав човек, не би ли бил още по-здрав ако по-иначе живееше? На 

видимото здраве не може много да се отдава, защото хората не са склонни 

да известяват на света телесните си или душевни повреди. Нещо повече, 

стараят се да ги прикриват, а често пъти от суеверие и гордост се показват 

по-здрави, отколкото са в действителност. 

Този, който живее трезво, който добросъвестно изпълнява задълженията си, 

който работи сериозно и избягва лекомислени компании, развращаващи 

четива, неприлични представления и др. подобни, които подготвят срамен 

пазар на човешките страсти. Този, който не занемарява спорта, той по-

малко ще страда от възбудата на страстите и с малки усилия лесно ще ги 

победи. „ 


