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Какво вярват хората за . . .

Всичко, което е наистина от значение?
Истерията, свързана с идеята за
еманципация, е една пандемия, която
управлява динамиката на нашето общество. Нов телефон, нов iPad, ново
приключение, нов филм, нова къща,
нова кола, нова кухня, нови мебели или
нов партньор и още толкова много неудовлетворени желания за нещо ново
и сензационно стимулират напредъка
на обществото към неизбежния ИЗХОД
към . . . КРАЯ.
Уморени от едно апатично християнство, хората се обръщат към източните
религии, които не успяват да решат мистерията с гладуването в тяхната родна
страна. Хората, поддържащи тази философия, са склонни да прегрупират
силите си, за да потърсят убежище в
източния свят. Те завладяват пазара на
духовна литература в Америка. Пакетът се предлага заедно с гурута, които
жадуват за признание. Холистичните
знаци, представени в разнообразните
цветове на езотеричните изображения
и осветени по витрини, ви приканват да
изпитате трансценденталното.
Мнозина от тези учители, облечени
в зрелищни бели роби, изкушават обществото да вкуси от забранения плод,
докато самата християнска църква поддържа поведение на хамелеон, превръщайки се в йога клуб. Молитвата е
заменена с „медитация“. Нещо повече,
предрешени с одежди на невинност,
таверни приканват да се насладите на
релакс с марихуана като душевно преживяване.
„Унифицираната мода и за двата
пола” бива бързо застигната от нова
джендър мода. Моралността бива лека-полека асимилирана от мисленето
на еволюциониста, а човешката психология прехвърля отговорността за
настоящите ни действия към минали
лични травми, изгубени някъде-си във
времето. Всичко, което се случва, е уж
по вина на някой друг. Релативизмът атрофира моралния компас, вследствие
на което виждаме как злото, добре
обяснено и документирано, се превръща в нещо, с което хората трябва да
привикнат и възприемат като нормално. А доброто, което толкова отдавна
сме застъпвали въз основа на Писа-
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нието, се възприема като отхвърлено
от обществото зло.
ЗАПАДЪТ ОТПУСКА ЮЗДИТЕ
НА МОРАЛА
Съединените щати се превръщат
в един нов див запад, но това е един
по-голям и по-бърз Запад, отколкото в
дните на пионерите. „Да бъдеш или да
не бъдеш.“ Това е въпросът. Имаме ли
свобода да нарушаваме морала - или
имаме свобода да се покоряваме на
морала? Причинно-следствената връзка неизменно ще окаже своето въздействие върху обществото.
Друга специфична черта на нашето
съвремие е, че сякаш никой няма смелостта да поеме отговорност за това,
което не е наред в нашия уязвим свят.
Всеки обвинява другите.
Парите проговарят на хората в света
и се превръщат в „бога“ на века. Обществото ни все повече се центрира около
парите. Наистина по всичко личи, че
повечето хора са склонни да изоставят
моралните си принципи, стига обстоятелствата да ги притиснат в достатъчна
степен.
На политическата арена Китай запрята ръкави, за да се хвърли в провокативен икономически дебат срещу Щатите,
с което да привлече вниманието на света. От другата страна на света, папата
се застъпва за климатичната промяна и
прави предложения как да спасим планетата.
Мнозина не знаят как да отреагират
на тази специфична дилема, свързана
с промяната на климата. Чия е вината
за глобалното затопляне? Очевидно,
за виновни не следва да се считат големите корпорации, които произвеждат
огромно количество стъклени, пластмасови и алуминиеви бутилки, които
прехождат в отпадък, нито предприятията, които диктуват темпото на нашия
смог и замърсяване. Отговорен се оказва индивидуалният човек, който купува
„консервирани канцерогенни храни,”
които имат толкова много добавки, че
се оказва почти невъзможно да ги изчетеш всички. Наша е вината за глобалното затопляне - ние ядем прекомерно,
пием извън мярка и сме прекалено

много на брой.
Това ново схващане, което ни прави
виновни, че съществуваме, ни отвежда до отдавна поддържаната философия на еволюционистичното мислене,
наречена „естествен подбор,” който е
един много опасен път към редуциране броя на световното население за и в
полза на „общото благо.“
Смята се, че за да се запази планетата, някои от нас ще трябва да изчезнат,
понеже наброяваме прекалено много.
И така, ако сме прекалено много на
брой, какви критерии ще се прилагат,
за да се подбере кой е решен за живот
и кой е решен за изтребване? Вероятно насочващите камъни в Джорджия
биха могли да ни подскажат нещо в
тази връзка—когато четем изявленията, гравирани в тази масивна гранитна
конструкция, често наричана американския Стоунхендж: “Поддържайте човечеството под 500,000,000 в постоянен
баланс с природата. Насочвайте мъдро
възпроизводството, като подобрявате
годността и разнообразието. Обединявайте човечеството с нов жив език. Н е
бъди рак (канцероген) в света—освободи място за природата.”
Всички сме съгласни, че следва да
запазим природата. Но да заставиш човек да изработи закон за изтребване на
човешки същества, за да защити това,
което често се нарича „майка-природа,”
изглежда доста подозрително и уродливо.
Скъпи читателю, насърчавам те да
обмислиш внимателно съдържанието
на този брой на „Вестител на реформацията”; може би ще останеш доволен
да прозреш относно новите ходове,
разиграващи се на световната арена,
както и какво казва библейското пророчество за всичко, което е наистина от
значение.
Животът на Земята има край. Ние
харчим здраве, за да печелим пари, а
после харчим пари, за да си възвърнем
здравето. Пропускаме настоящото, обзети от бъдещето. Всъщност не живеем
нито в настоящето, нито в бъдещето.
Живеем така, сякаш никога няма да умрем, а когато умираме, умираме така,
сякаш никога не сме живели.
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Джеърд Чапман

НОВИНИ

ОТНОСНО НОВИНИТЕ
ЗАВИСИМИ

Това е взаимоотношението, което поддържаме с много от материалните и абстрактните неща, които
съществуват в заобикалящия ни
свят. Съзнателно (или много по-често несъзнателно) се привързваме
към неща, за които мислим, че са
контролиращи в света—като през
цялото това време не съзнаваме,
че именно тези неща, които се опитваме да контролираме, започват
да ни контролират в нашето подсъзнание. Новините са един прекрасен
пример за целта.
Умовете ни биват постоянно бомбандирани с негативизъм, примесен с откъслечни проблясъци на
позитивност. Въздействието върху
нашия ум, който е толкова податлив
на обработка и влияние, е напълно
реално. Когато наблюдаваме нещо
негативно, от самия ни мозък се отчита повишено отделяне на кортизол в тялото ни. А когато се появи
епизодичен позитивен проблясък,
се наблюдава леко завишение в нивата на допамин. И отново, когато
негативните новини продължат, цикълът се повтаря по същия начин.
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В крайна сметка се оказваме в капан на един затворен кръг, който се
превръща нещо обичайно за нас. И
понеже това е всичко, на което сме
способни, се връщаме към него отново и отново. Подобно на израилтяните, които, когато обстоятелствата ставаха трудни и изпитателни,
пожелаваха да се върнат в страната
на мъчителното робство, ние се отправяме към същото онова място,
на което биваме умствено „малтретирани.” Последните „новини“ се
превръщат в Египет за нас.

ТОВА Е
ПРИСТРАСТЯВАЩО

Почти никой няма идея какво се
случва.
Именно затова Исус каза: „Отче,
прости им, защото не знаят какво
правят“ (Лука 23:34).
Когато умът ни бива залят от новини и изображения на насилие,
ставаме по-склонни към различни
форми на агресия, като така се поставя начало на поведение, при което самите ние бихме могли да разиграем сцените, които сме позволили
да бъдат обрисувани пред очите

ни. Отправните форми на агресия
може да се изразяват в словесно
нараняване или разпространяване
на лоши слухове по адрес на други
хора.1
Като гледаме, ние със сигурност
се променяме.
Всеки ден новините са пълни с
разкази за насилие, военни действия и ужасни унищожения. Колкото
повече умът ни привиква с такива
сцени, толкова по-слаба се оказва
способността му да съчувства на
хората.2
А какво означава „да изпитваме
емпатия”? Един речник дефинира
емпатията като „емоционално или
ментално разбиране чувствата и
духа на някой друг.”3
Това чувство на емпатия се загубва, докато биваме постоянно изложени на бомбандиращото влияние
на новини, изпълнени с насилие
и ужас. Сам Исус предсказа този
ефект върху човешкото сърце. Той
предвидя, че „понеже ще се умножи
беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее” (Матей 24:12).
И вместо първичната ни реакция
да бъде да помогнем на хората, из-
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паднали в нужда, ние биваме склонни първо да се погрижим за себе си.
Живеем в един затворен кръг на
страха, като се тревожим относно
заплахи за самите себе си, вместо
сърцата ни да са отворени да обичат хората по начина, по който Исус
ни е възлюбил. Този затворен кръг
на страха се възпроизвежда многократнно с всеки изминал ден, в който гледаме новини. Този цикъл на
страха може да направи хората да
станат по-нерешителни да помогнат
на други, както и по-малко способни
да изразят в пълна степен любов и
емпатия към хора в нужда.4
И отново, именно по тази причина
Исус каза: „Отче, прости им, защото
не знаят какво правят” (Лука 23:34).
Не е състоятелно да се поддържа
такъв затворен кръг на страха. Сърцата ни бавно ще се затворят в себе
си и ще изгубят способността си да
съчувстват истински на хората около нас, които са в нужда.
„В любовта няма страх; но съвършената любов изпъжда страха: защото в страха има наказание. Който
се страхува, не е усъвършенстван в
любов” (1 Йоан 4:18).
Големият въпрос е: Защо продължаваме да се връщаме към тези цикли на робство?
Защо постоянно се храним със
страх и позволяваме това да стимулира действията ни?
Ученикът Йоан деликатно достига
до този значителен проблем.
„Не любете света, нито каквото е
на света. Ако люби някой света, в
него няма любов към Отца. Не любете света, нито каквото е на света.
Ако люби някой света, в него няма
любов към Отца. Защото всичко що е в света, — похотта
на плътта, пожеланието
на очите, и гордостта на
живота, — не е от Отца,
но е от света. И светът
преминава, и неговите по-
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хоти; а който върши Божията воля,
пребъдва до века” (1 Йоан 2:15–17).
Накрая се оказваме роби, защото
„любовта на Отца“ не е в нас. В края
всеки човек, който е в този затворен кръг, „преминава“, а този, който
„върши Божията воля,” „пребъдва
завинаги“.
И така, каква е Божията воля за
вас и за мен? Нека следните стихове го изразят:
„Защото аз зная мислите, които
мисля за вас, казва Господ, мисля
за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда” (Еремия 29:11).
„За всичко благодарете, защото
това е Божията воля за вас в Христа
Исуса” (1 Солунци 5:18).
„Затова казва: Стани, ти, който
спиш, и възкръсни от мъртвите, и
ще те осветли Христос. И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не
като глупави, но като мъдри, като
изкупвате благовремието, защото
дните са лоши. Затова не бивайте
несмислени, но проумявайте, що е
Господната воля. И не се опивайте с
вино, <следствието> от което е разврат, но изпълняйте се с Духа; и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате
Господа в сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и
Отца в името на нашия Господ Исус
Христос, като се подчинявате един
на друг в страх от Христа.” (Ефесяни 5:14–21).
„Това е добро и благоприятно
пред Бога, нашия Спасител, Който
иска да се спасят всичките човеци
и да достигнат до познание на истината” (1 Тимотей 2:3, 4).
„Господ не забавя това, което е

обещал, според както някои смятат
бавенето, но заради вас търпи за
дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на
покаяние” (2 Петър 3:9).
Това ми звучи като добра новина!
Тези стихове са само вкусване на
Божията воля, която се намира в
Божието Слово.
И така, откъде започва пътят към
изцелението?
Исус разкри Своя генерален план
по какъв начин възнамеряваше да
надвие властта, използвана от дявола—кръга на страха и робството—с един забележителен военен
ход: „Сега е съдба на този свят; сега
князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато бъда Аз издигнат
от земята, ще привлека всички при
Себе Си” (Йоан 12:31, 32).
Иронично е, че пътят към изцеление започва с гледане на още повече насилие – като изключим факта,
че този вид насилие представлява
открито страдание. Сред всички
кръгове на робство, страх, насилие
и страдание, преди повече от 1,989
години пред очите ни бе представена гледката на кръста.
Увиснал на кръста, изложен на показ пред очите на всички ни, за да
успеем да Го видим, това е добрата
новина.
Това е вечният Божи Син, отделен
от Своя Баща за първи път в цялата
вечност.
Той извиква в отчаяние: „Боже
Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?” (Матей 27:46).
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Защо е отделен?
„Той наистина понесе печалта ни,
и със скърбите ни се натовари; а
ние Го счетохме за ударен, поразен
от Бога, и наскърбен. Но Той биде
наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите
беззакония; на Него <дойде> наказанието докарващо нашия мир, и с
Неговите рани ние се изцелихме”
(Исая 53:4, 5).
„Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове
са скрили лицето Му от вас, та не
ще да чува” (Исая 59:2).
„Който за нас направи грешен
{гръцки: грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него
праведни {гръцки: правда} пред
Бога” (2 Коринтяни 5:21).
Насилието приключва чрез Един,
Който се подложи на насилие, а не
го причини.
Разделението, причинено от греха, доведе накрая до това, че Исус
доброволно допусна нашите грехове да станат Негови.
Цикълът на робството завърши в
Христос!
„Духът на Господа Иеова е на
мене; защото Господ ме е помазал
да благовествувам на кротките, пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение
на пленниците, и отваряне затвора
на вързаните; да проглася годината на благоволението Господно, и
деня на въздаянието от нашия Бог;
да утеша всичките наскърбени; да
наредя за наскърбените в Сион, да
им дам венец вместо пепел, миро
на радост вместо плач, облекло на
хваление вместо унил дух; за да се
наричат дървета на правда насадени от Господа, за да се прослави
Той” (Исая 61:1–3).
„Защото разби медните порти, и
железните лостове сломи” (Псалм
107:16).
„Изпраща словото Си та ги изцелява, и <ги> отървава от ямите, <в
които лежат” (Псалм 107:20).
Исус, Словото, направено плът, е
краят на робството!
Исус е промяната, за която всички
ние сме жадували. Промяната възниква, просто като гледаме с окото
на вярата характера на Този, Който
е Желанието и Копнежът на сърцата ни.
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„А ние всички, с открито лице, като
в огледало, гледайки Господната
слава, се преобразяваме в същия
образ, от слава в слава, както от
Духа Господен” (2 Коринтяни 3:18).
И докато гледаме, Светият Дух,
подобно като в огледало, ни разкрива греховете, заради които Исус
умря.
Промяната се извършва всеки
един ден, докато проникваме все
по-дълбоко в славата—характера—
на Бога.
„А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в
сърцата ни чрез дадения нам Свети
Дух ” (Римляни 5:5).
И когато Божията слава се излива в сърцата ничрез Светия Дух,
започваме да изявяваме искрена
емпатия към тези около нас, които
страдат и се борят в затворените
кръгове на робството. Именно това
е състоянието, в което Светият Дух
ни запечатва.
„И Господ му рече [на човека, облечен в бял лен, който имаше писарската мастилница]: Мини през
града, през Ерусалим, и тури белег
върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките
мерзости, които стават всред него ”
(Езекиил 9:4).
„Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; и Господ внимаваше и слушаше; и написа се
възпоменателна книга пред Него за
ония, които се бояха от Господа, и
които мислеха за името Му. Тия ще
бъдат Мои казва Господ на Силите,
Да! избрана скъпоценност, в деня
който определям и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек Към сина, който му работи” (Малаки 3:16, 17).
Какво означава да се боим от
Бога? Просто е. Това означава да се
мразят нещата, които Бог мрази, и
да се обичат нещата, които Бог обича.
„Страх от Господа е да се мрази
злото. Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста” (Притчи
8:13).
Нашият красив Създател ни е дарил седмия ден на всяка седмица,
за да ни напомня за това крайно
скъпо изкупление!
„И помни, че ти беше роб в Египетската земя, и че Господ твоят Бог

те изведе от там със силна ръка и
издигната мишца; за това Господ
твоят Бог ти заповяда да пазиш съботния ден” (Второзаконие 5:15).
Когато си почиваме в Неговата
любов, Духът успява да напише останалата част от закона на плочите
на сърцата ни!
„Човекът, който се покорява на
четвъртата заповед от сърце, ще се
покорява на целия закон.”5
„Ето заветът, който ще направя с
тях след ония дни, казва Господ: Ще
положа законите Си в сърцата им, и
ще ги напиша в умовете им. И греховете им и беззаконията им няма да
помня вече” (Евреи 10:16, 17).
Бог да ни отоври очите, за да виждаме по-ясно, да обичаме по-дълбоко и да чуваме по-целенасочено
онзи любящ глас, който принадлежи
на красивото лице на Един, когото
ще видим скоро.
„Ще Го наречеш Исус {Спасител.};
защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им” (Матей 1:21).
„Защото не сте приели дух на
робство, та да бъдете пак на страх,
но приели сте дух на осиновение,
чрез който и викаме: Авва Отче!”
(Римляни 8:15).
„Най-после, братя, всичко, що е
истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно,
- ако има <нещо> добродетелно, и
ако има нещо похвално, - това зачитайте” (Филипяни 4:8).
Източници:
1 Huesmann L.R., & Taylor L.D. (2006).
Ролята на насилието, разкрито по
медиите, за поведенческото насилие.
Годишен аналитичен обзор на
общественото здраве, т. 27:393-415.
2 Konrath, S., O’Brien, E.H., & Hsing,
C. (2011). Изменения, настъпващи с
времето, в предразположението на
студенти в американски колеж да
преживяват емпатия: мета анализ.
Аналитичен обзор на личностния
характер и социалната психилогия:
официално научно издание на
Общност за личностен характер и
социална психология, Inc, 15 2, 180–98
.
3 Емпатия. (1998). Джобен речник на
Макуори, трето издание. John Wiley &
Sons Australia Ltd.
4 Konrath, S., O’Brien, E.H., & Hsing, C.
(2011), op. cit.
5 Съвети към църквата, стр. 263.
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„И ако основите за разорени, какво
може да стори праведният?” (Псалм
11:3). Давид отправи този обезпокоителен върпос към Бога, визирайки
себе си, както и всички задълбочени
мъже и жени, които щяха да четат
неговите псалми. Наблюдавайки
драматичния разпад на самите устои
на морала и социалния ред в израелската нация, Давид изпитваше силни
притеснения и безпокойство.
Когато земетресение, свлачище на
земни маси или експлозия разтърси
фундаментите на сградите, цялата
конструкция, издигната върху тези
фундаменти, е застрашена от срив.
Със силно лошо предчувствие наблюдаваме как в наше реме тектонски сили от тъмен произход разтърсват фундаментите на социалния ред,
върху които е бил основан, и върху
които се е издигала цялата конструкция на християнското общество и западната цивилизация.
В настоящата статия си поставяме
за цел да изследваме накратко произхода на съвременното схващане,
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заляло западния свят през последните десетилетия, причинявайки голяма пукнатина в този фундамент.
Целта ни е също да разгледаме въздействието на това схващане върху
човешкото общество и да сравним
това въздействие със стандартите за
човешко поведение, установени от
нашия Създател.
И както ще отбележим накратко,
най-разрушителните проявления на
тази подривна за основните философия възниква дръзко през втората половина на 20-ти век. Видимите проявления на този небиблейски светоглед
откриваме в съвременното схващане
за брака и семейния живот, както и
начина, по който мъжете и жените в
днешия век възприемат своя пол и
сексуалност. Предизвикателствата,
пред които се изправят съвременните християни, особено по-младото
поколение, са ненадминати.
Тези предизвикателства предполагат внимателно изследване в светлината на божественото откровение, но
също така и готовност и желание от
страна на този, който наблюдава, да

се покори на ръководството на Светия Дух.

БИБЛЕЙСКИТЕ
ФУНДАМЕНТИ
ЗА СЕКСУАЛНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ, БРАКА
И СЕМЕЙСТВОТО

Не бихме могли да разберем величината на промените, които са
възникнали през последните няколко
десетилетия, без преди това да разберем оригиналния план, който Създателят на човека е разработил за
човешкото семейство. В първа глава
на Битие четем стихове 26 до 28:
„И Бог каза: Да създадем човека
по Нашия образ, по Наше подобие; и
нека владее над морските риби, над
небесните птици, над добитъка, над
цялата земя и над всяко животно,
което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия
образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им
Бог: Плодете се и се размножавайте,
напълнете земята и обладайте я, и
владейте над морските риби, над
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въздушните птици и над всяко живо
същество, което се движи по земята.”
Разказът за сътворението във втора глава на Битие ни предоставя някаква допълнителна информация за
оригиналния план на Бога за човека
и жената:
„Тогава Господ Бог даде на човека
дълбок сън, и той заспа; и взе едно
от ребрата му, и изпълни мястото му
с плът. И Господ Бог създаде жената
от реброто, което взе от човека и я
приведе при човека. А човекът каза:
Тази вече е кост от костите ми и плът
от плътта ми; тя ще се нарече Жена,
защото от Мъжа бе взета. Затова ще
остави човек баща си и майка си и ще
се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. ” (Битие 2:21–24).
Всеки непредубеден и обективен
читател на разказа за сътворението в
Битие може да разграничи ясно следните фундаментални принципи за човешката сексуална идентичност, брак
и семеен живот:
1. Бог сътвори човешката раса
като мъж и жена, два ясно разграничими пола на един и същ вид (“адамовци” или човешкия род). И двамата
бяха сътворени по Божия образ, и
двамата бяха надарени с красота и
достойнство. Погрешното схващане
за един андрогенен (бисексуален)
човек изначало в Битие 1:27 е изцяло
неоснователен и необоснован. „Бог
сътвори човека [човешкия род] по
Собствения Си образ, по Божия образ го създаде [ед.ч.]; мъж и жена ги
създаде [мн.ч.].” „Ги” очевидно указва
две ясно разграничими сексуални
личности—от мъжки род и от женски
род.
2. Бог нареди и двата пола, мъжкият и женският, да се плодят и да бъдат в състояние да изпълняват ясно
разграничими репродуктивни функции. Божият план бе мъжът и жената
да се възпроизвеждат (размножават)
и да напълнят земята с благочестиво
потомство. В Божия порядък на сътворение няма място за еднополови
хора, бисексуални хора, нито за каквото и да е смаляване на сексуалната
идентичност. Божият план е предвидил за човешка раса хетеросексуални хора, мъж и жена. Единствено чрез
такъв съюз е възможно да се съхрани
Божият образ в човешката раса.
Съпружеското взаимоотношение и
репродуктивната функция на мъжа и

на жената се изпълняват подходящо
единствено чрез една перманентна
връзка на един мъж с една жена в
свещен съюз, който наричаме брак—
„ще бъдат една плът” (Битие 2:24).
3. Според началния план и намерение бракът е благословен от Бога,
само ако бъде:
a) Доживотен съюз (който само
смъртта може да разтрогне)
b) Моногамен съюз само между
две човешки същества
c) Хетеросексуален съюз между
мъж и жена
d) Христоцентричен съюз, в
който както мъжът, така и жената признават Бог като свой Създател и Поддръжник (след падението, като свой
Изкупител)
4. Съвременното рязко разграничение между пола като биологична
даденост и пола като идентичност,
която идентичност се възприема, че
е социално и културно обусловена
(мъжки пол, женски пол, без пол или
нещо средно), което дава право на
едно човешко същество да възприема половата си идентичност като различна от биологичния си пол, отреден
му при раждането му, е чужда на библейското разбиране.
5. Както ще стане ясно, всички
тези фундаментални принципи, дефиниращи идентичността и функцията на човешките същества, биват понастоящем или напълно игнорирани,
или погрешно тълкувани и радикално
преформулирани.

КОРЕНИТЕ НА ЧОВЕКА
- СВЕТОГЛЕДЪТ В
АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ

Може би ще се изненадаме да разберем, че съвременният светоглед
на Запада за човешката сексуална
идентичност, роли на половете, брака
и семейсквото проследява корените
си до древногръцката философия.
Това не означава, че древните гърци и другите езичници, които биват
повлияни от гърците, са поддържали
схващания, които са напълно еднакви с разбиранията на съвременното
общество. Идеята е, че основите на
съвременния светоглед са ясно положени в езическия философски мироглед за човека и за света, в който той
живее. Днес този светоглед наричаме
„хуманизъм“ или „хуманистична философия.“

Един от отявлените поддържници на релативизма (схващането, че
няма абсолютни истини) и агностицизма (твърдението, че не можем да
знаем нищо за съществуването на
Бога или боговете, нито за абсолютна истина) е един гръцки философ
от 5-ти век преди Христа, Протагор
от Абдера (стар софист). Софистите
били преди Сократ, Платон и Аристотел и разпространявали скептицизма
и хуманизма.
Протагор е известен с един афоризъм, който ясно изразява фундаменталния възглед на гръцката
философия и модерните хуманисти:
„Мярката за всички неща е човекът– за това кои са нещата и какви
са нещата, както и за това кои не са
нещата и какви не са нещата.”1 Това
известно изявление става известно
по-късно в латинската си версия като
homo mensura omnium rerum—„човекът е мярка за всичко.” Изявлението
на Протагор може да се тълкува във
философско отношение по различни
начини, но със сигурност един е неминуем: Човекът, а не Бог, определя
истината за всички неща, включително истината за самия него и за неговото морално поведение.
Протагор твърди също, че различните личности възприемат нещата по
различен начин: „Всяко нещо ми изглежда такова, каквото е за мене, а на
теб ти изглежда такова, каквото е за
тебе —при което и ти, и аз сме хора.”2
Този възглед е поставил основата на
философията на релативизма.
Но нито за миг не трябва да си помисляме, че Протагор е истинският
баща на хуманизма и релативизма.
Бащата на хуманизма предшества
Протагор, когато се приближил към
една млада жена в красива градина
и й казал: „Ще бъдете като богове, да
познавате доброто и злото“ (Битие
3:5). Следователно истинското рожденно място на хуманизма и свързания с него секуларизъм и материализъм откриваме в Битие 3.

ВЪЗГЛЕДА НА
ХУМАНИСТИТЕ В
ЕПОХАТА НА РАЗУМА

Но от гледна точка на по-близкото
минало трябва да разгледаме друг
един главен вододел в историята на
теоретичната мисъл, довел до решителен пролом в традиционното хрис-

тиянско схващане. Събитието става
през 1781 година, когато един доста
безизстевен немски философ на име
Имануел Кант (1724–1804) издава
книга със заглавие „Критика на чистия разум.“ Нека разгледаме по един
най-прост начин по какъв начин тази
книга повилява света.
Кант е живял в епохата на просвещението и рационализма, когато европейските мислители се обръщат
към човешкия разум като „главен източник и изпит за познание.”3 В своя
диалог с рационалистите и емпиристите Кант прави едно от най-съществените разграничения в историята на
теоретичната мисъл. Той разделя реалността в две сфери: има една крайна, метафизична сфера, която той
нарича ноуменална сфера и която
разграничава от по-малката сфера,
наречена по негови думи феноменална сфера.
Феноменалната сфера съставлява
в общи линии света на явленията,
които можем да наблюдаваме със сетивата си и да измерваме, анализираме, систематизираме, предричаме,
манипулираме чрез научни въпроси
и практика. И така, човешките същества, със своя разум и сетива, могат
да достигнат до сравнително смислено разбиране на този феноменален
свят.
Но той твърди, че другият свят,
трансценденталният (ноуменалният), който достига извън и отвъд физиката—сферата на метафизиката,
който ние бихме нарекли сферата
на свръхестественото—надхвърля
способността ни да проникнем в него.
Кант казва, че има три неща, които
се намират в ноуменалния свя: Бог,
собственото аз и „нещата-сами по
себе си“. Разбира се тук нито можем,
нито е необходимо да навлизаме в
анализ на философските концепции,
прилагани от Кант.
Достатъчно е да отбележим, че възниква един сериозен проблем сред
християнските интелектуални среди с
твърдението на Кант, че Бог е над човешката способност да се познае каквото и да било за Него: той настоява,
че ние въобще не можем да говорим
за съществуването и качествата на
Бога. С други думи, според Кант няма
как да се премине от феноменалната сфера към ноуменалната. Между
тези два свята съществува деление,
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което не подлежи на премостване.
Кант се заема по-нататък с един
всеобхватен критицизъм на класическите аргументи за съществуването
на Бога. Тези аргументи служат като
лепило в средновековния университет, осигурявайки, че теологията се
задържа на кралското си положение
сред всички науки, а философията
идва да я обслужва като прислужница. Но в „Критиката на Кант“ кралицата не само бива детронирана, а и
напълно прокудена. Човешкият разум, а не божественото откровение, е
окончателният апелационен съд по
всички въпроси, свързани с естеството на реалността и единствения
истински морален компас за етично
поведение. По този начин Кант е станал главен поддържник на човешката
морална автономия.
Нека в този критичен момент стане пределно ясно, че философският
критицизъм на Кант не е поклатил по
никакъв начин духовните фундаменти на истински вярващите християни.
Критицизмът на Кант засяга основно
онези християни в интелектуалните
кръгове, които са разчитали на човешкия разум за своите религиозни
вярвания, приемайки като даденост,
че естественият разсъдък може да
достигне до известни истини относно
Бога без съдействието на вярата и
без духовно обновление.

СЛЕД КАНТ РАЛИТИВИЗЪМ И
ПЛУРАЛИЗЪМ

Но влиянието на Кант в историята
на философията и историята на човешката мисъл и западната цивилизация като цяло е осезателно. След
Кант се появяват множество философи— включително диалектичен
материализъм (марксизъм), хуманизъм, логически позитивизъм, егзистенциализъм, релативизъм, плурализъм, секуларизъм и постмодернизъм.
Всички тези, окончаващи на „-изъм,“
имат своите отклики, но също така
и една обща черта: скептицизъм по
отношение на свръхестественото, и
по-особено към Бога. Всички споделят феноменология, която намира
крайното си проявление в метафизичния натурализъм, философското
схващане за света, което управлява
съвременната научна общност (научния натурализъм).

Ако изключим Бог като фактор,
няма как човешките същества да
достигнат до крайната реалност.
Трябва да се задоволите с „тук“ и
„сега.” Следователно, можем да говорим за „истини,“ но не и за „истина“, за
„намерения“, но не и за „намерение“,
за „съществувания“, но не и за „същност“, за „човешки същества“, но не и
за „човечество.“ Това, което възниква
след Кант, е една или друга форма на
релативизъм. В историята на западната теоретична мисъл всеки период
на скептицизъм е последван от някаква форма на релативизъм и неговия брат-близнак—плурализъм. Ако
няма абсолютна истина, ако цялата
истина е относителна (релативна), то
тогава всички биха били еднакво валидни или невалидни. Плурализмът
е тази философия, която казва, че
няма една абсолютна истина, а само
множество истини. Следователно,
никой няма право да твърди някаква
изключитлена истина.
Да твърдиш за една истина, че е изключителна и абсолютна в съвременното общество, ще рече, че се провиняваш в един крайно „политически“
некоректен грях, греха на „тесногръдието.“ Върховната добродетел на
релативизма и плурализма се изразява по-скоро в това, че те са „широкоскроени.” Трагично е наистина, че
това схващане се е промъкнало дори
сред някои християнски общности.
Чуваме за християни евангелисти,
които се идентифицират като „широкоевангелски.“ Подобна квалификация за един християнин е оксиморон,
тъй като християнин от този род само
претендира да е такъв. Ако си християнин и мислиш като християнин, и
вярваш като християнин, тогава идва
фалшивото предположение, че си по
самата си същност тесногръд човек,
което според стандартите на съвременната култура представлява порок.
Но според мярката на въплъщението
на Истината и съвършения Божи Син,
това е добродетел.

ЕДИН ДОБЪР ПРИМЕР
ЗА ЦЕЛТА

За да илюстрираме последиците
от различните светогледи за живота, нека превъртим бързо лентата
напред към нашето съвременно
общество и да разгледаме един от
моралните и социално решаващи
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проблеми през обектива на две противоположни философии—хуманистичния и библейския светоглед.
От няколко години насам град Сан
Франциско, Калифорния, позволява
голота на обществени места без всякакви ограничения. И някак-си, поради разпространението на обществената голота и дързостта на някои от
поддържниците й, през месец ноември 2012 Надзорният съвет приема
разпоредба, забраняваща обществената голота в сан Франциско без позволение. Разпоредбата се приема „на
косъм“ – с болшинство от 6 гласа на
5 гласа.
Много интересно е да отбележим,
че при дебата по този спорен въпрос
един от аргументите против голотата
на обществени места бил, че голотата е неподходяща на обществени
места по хигиенни причини! Да седиш
гол на обществени пейки или столове
в паркове и ресторанти не е хигиенично. Наистина е озадачаващо, че
дори онези, които се противопоставили на голотата, не са намерили по-добър аргумент в защита на своята позиция. Този инцидент показва само
колко широкоразпространен е хуманистичният мироглед в съвременната ни култура: опонентите на голотата
на обществени места или не вярват
във, или нямат моралната смелост
да поддържат библейските принципи
относно човешката голота.
Защитниците на обществената голота твърдят, че тласъкът към приемане на тялото и свободата на тялото не е по никакъв начин сексуален,
нито похотлив. „Нудистите вярват, че
срамът, страхът и възгледът, че голото човешко тяло е неизменно сексуално или възбуждащо, са идеи, които са социално изградени и заучени,
също както всеки друг предразсъдък,
фанатизъм и тесногръдие.”4
Библейският мироглед, който заляга в основите на юдейско-християнската система на стойности,
утвърждава категорично разграничението между свято и несвято, както и
разграничението между хора и животи. Причината за противопоставяне
на обществената голота произхожда
от библейското разграничение между
живота и смъртта, природата и Бога,
доброто и злото, мъжа и жената, святото и несвятото.
Ако човешките същества се раз-
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хождат с непокрити интимни части,
то поведението им по нищо не ги отличава от животните, които ходят по
същия начин.
Една от съществените разлики
между хората и животните е облеклото.
Облеклото ни разграничава от—а
от библейска гледна точка ни извисява над— животинското царство.
Но как биха могли хуманистите,
които са приели неизменно научния
натурализъм и еволюционната биология като свое фундаментално
схващане за произхода на човека и
природата, да разграничават хората
от животните? Умът на хуманиста
счита за ненужно това разграничение
на човека от животното. Статия след
статия в значими вестници и списания очароват читателите си с нови
открития колко си приличат хората и
животните–много повече, отколкото
сме си били представяли.
Друга причина да се противопоставим на обществената голота въз основа на Библията произтича от друго
едно разграничение, което Бог установи още в началото—между свято
и несвято. Първото нещо, което Адам
и Ева установиха, след като ядоха от
дървото за познаване на доброто и
злото, бе, че са голи. Първата емоция, която преживяха след падането
в грях, бе срам, че са голи.
Трябва да отбележим, че първото
нещо, което падналата двойка предприе да направи, бе да си съшият
препаски от смокинови листа. Това
оскъдно облекло все още не бе достатъчно, за да отнеме страха и срама
в Божието присъствие. (Битие 3:7, 10,
11.) Но Бог се намесва великодушно,
за да се погрижи за безпътните Си
деца. Той им прави едно по-подходящо облекло: „И Господ Бог направи
кожени дрехи на Адама и на жена
му и ги облече” (Битие 3:21). И ако се
придвижим напред през библейския
доклад, ще открием последователно
учение относно човешката голота—
Бог я възприема като неподходяща.
Такъв е случаят с голотата на Ной
(Битие 9:20–24), както и със свещеническите одежди (Изход 28:42; 20:26),
а също облеклото на жените християнки (1 Тимотей 2:9)—във всички тях
заляга принципът, че голотата на обществено място е погрешна.
За един хуманист не съществува

понятието „свещено“ в истинския
смисъл на думата. Свещеното съществува само, ако хората признаят
съществуването на една Върховна и
свята Личност, която наричаме Бог,
както и безкрайната дистанция, което съществува между тази Личност и
човешките същества. Следователно
хуманизмът си оставя единствено за
човешкия ум с неговата разсъдъчна
способност да определи кое е право
и кое – погрешно, кое е добро и кое
– зло.
Именно това е мястото, на което
върховният измамник искаше да се
намира човешката раса. Яжте от
дървото за познаване на доброто
и злото, заемете мястото на Бога,
присвоете си прерогатива на Бога
да дефинирате крайната реалност
и най-вероятно уж ще станете като
Бога: „Но знае Бог, че в деня, когато
ядете от него, ще ви се отворят очите
и ще бъдете, като Бога, да познавате
доброто и злото” (Битие 3:5). Както ни
е добре известно, мъжът и жената не
станаха божествени, а голи, поразени
от чувство на срам и страх. Наистина
е обезпокоително, че естествените
следи от срам поради голота, изложена на обществен показ, изглеждат
почти изчезнали за много човешки
същества, които живеят в настоящото поколение. Това ни насочва, че
светът, какъвто го познаваме, приближава към своя край.
[В Част 2 от тази статия ще
изследваме последиците от сексуалната революция, включително
широкоразпространеният развод
и разрушаване на семействата,
объркването на половете и приемането на хомосексуалността.
Ще разгледаме множество греховни
практики в светлината на Божието
слово. В допълнение, ще отправим
призив към християните да защитят моралните абсолюти пред лицето на масовата опозиция.]
Източници:
1 DK80b1; също Теет на Платон, 152a
2–4.
2 Теетет 152a 6–8.
3 www.britannica.com, статия за
релативизма.
4 Barcan, Ruth. Голотата: културна
анатомия. Oxford, London: Berg. 2004,
179.
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ДОМИНО ЕФЕКТ
Тъмните векове, страховитата Инквизиция и зали за мъчения – всичко
това е потънало отдавна в забрава.
Възможно ли е някога папството (което е било, остава понастоящем и ще
бъде за известно време най-мощната
институция на земята) да промени
самата същност на своите намерения? H. E. Манинг казва в книгата си
„Настоящата криза на светия престол“: „Средновековният Рим претендираше да бъде една вселенска
монархия. Съвременната Римска
църква не е отстъпила по никакъв начин, не се е отказала ни най-малко от
своите претенции.”1
И така, ако Рим не се променя, тогава кой се променя? Прав ли съм
да твърдя, че това е протестантска
Америка? „Само писатели, напоени
от принципите на Реформацията, ще
продължават да твърдят, че щастието на човечеството зависи от триумфа на републиканската форма на
управление.”2
Протестантският републиканизъм
бе дефиниран от общество без царе
и религия без папи, но убеждението
на Рим гласи: „Добре информираните католици ще имат предвид, че папата е не само техният духовен баща
в Христа, но и коронована Глава, Цар
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с временни притежания.”3
Следователно е невъзможно да
примирим тези два противоположни
възгледа: библейския протестантизъм спрямо неизменната римска йерархия. Всъщност едното от двете ще
трябва да се откаже от своите привилегии, права и сила, за да се получи
съгласие. За съжаление, протестантизмът направи това, отстъпвайки
няколко крачки назад, вследствие на
което се примири със загубата и изостави своя библейски фундамент.
Очевидно с това се впряга като послушник на робството, налагано от
Рим.
Непосредствената реалност си
е направо шокираща, като се има
предвид, че засяга настоящето ни поколение. Тук не става дума повече за
история—говорим за изпълнението
на историята в днешни дни. Вече не
става дума за пророчество, а за изпълнение на пророчеството в наше
време.
Бележити служители на олтара
На 27. юни, 1912 отец Д. С. Фелан
прави едно мега изказване в периодичното издание „Уестърн уочмън“:
„Кажете, че сме най-напред католици, а след това американци или англичани, и разбира се, че това е точно

така. Кажете, че в конфликта между
църквата и гражданското управление
вземаме страната на църквата, и разбира се, че го правим. Ако управлението на Съединените Щати се окаже
в конфликт срещу църквата, утре ще
кажем: „Управлението на Съединените Щати да ходи по дяволите“; а ако
църквата се окаже в конфликт срещу
всички световни правителства, ще кажем: „Всички правителства на света
да ходят по дяволите.“
„Как става така, че в тази страна,
където имаме едва седем процента
от населението, на Католическата
църква се гледа с такъв страх? Тя е
обичана от всичките си деца и е обект
на боязън от страна на всеки. Как става така, че папата има такава огромна власт? Причината е, че папата е
управникът на целия свят.
Всички императори, всички царе,
всички принцове, всички президенти
в света са като тези мои служителя
на олтара: ПАПАТА Е УПРАВНИКЪТ
НА ЦЕЛИЯ СВЯТ .”4
И така, оказва се, че днес нашите
световни лидери се покланят на папата, действат като служители на олтара, независимо от техните политически и религиозни връзки. Няколко
примера за различни личности биха
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били достатъчни, за да разкрием
фактите:
Г-жа Хилъри Клинтън заяви, че:
„Със сигурност не се налага да си католик, за да бъдеш вдъхновен от смирението и сърцето на „светия отец“,
папа Франциск. . . ,”5 докато нейният
контракандидат Доналд Тръмп направи изявление с подобен изказ: „
Моята администрация ще стои редом до американските католици, за
да насърчава ценностите, които споделяме като християни и като американци.”
И така, независимо от политическите връзки, както демократите, така и
републиканците изразяват същото
отношение и перспектива, когато става въпрос за папата, а вече съвсем
наскоро, особено сред по-младите
републиканци, по отношение на климатичните промени—а накрая това
ще прерасне в кулминация при разпореждане със закон да се съблюдава неделният ден.
Когато говорим за двете власти, Цезар и Исус, не можем да останем неутрални; избираме единия или другия.
Подобно както, когато става въпрос
за ЛЮБОВТА, или даваш всичко, или
нищо. По същия начин стои въпросът
с покоряване на най-висшата власт
и авторитет във вселената. Ние не
можем да имаме Исус, Царя на Вселената, а същевременно да се покланяме на папата, който твърди, че
е наместник на Христос, изисквайки
същия авторитет и власт, както Създателя на универса. Или единия, или
другия.

КАКВА Е СКРИТАТА
ПРОГРАМА, КОЯТО СЕ
КРИЕ ЗАД ВЪПРОСА
С КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ?

„Ние сме сътворени за работа, но
сме сътворени и за почивка. Интересно е, че даже светски проучвания
прегръщат идеята, че имаме нужда
от редовна почивка и разпускане (вж.
Статиите в Ню Йорк Таймс, Икономист и Сайнтифик Америкън). Почивката е принцип от сътворението—той
е вграден в молекулите на нашето
ДНК.”6
„Съгласно един доклад отскоро,
публикуван от Световната здравна
организация и Коалиция за климата
и чистия въздух, едно доброволно
партньорство на правителства, междуправителствени организации, биз-

12

неса, научни институти и граждански
организации поема ангажимент да
защити климата и да подобри качеството на въздуха, като редуцира
замърсяващите елементи във въздуха с кратък период на разлагане,
при което замърсяването на въздуха
е отговорно за близо седем милиона
смъртни случаи годишно, т.е. една
осма от случаите на преждевременна смърт годишно. . . .
„Това предполага, че може би е
настанало време за предложението на [автора, икономист и религиозен учен, Др. Дейвид Смаджа]. „Тази
обезумяла раса, обзета от желанието
да се движи все по-бързо и по-бързо,
ни кара да забравим съществените неща, като например да обичаме себе си, другите и нашата земя,“
казва Смаджа, „в резултат на което
следва глобално бедствие, екологичното въздействие на което става все
по-очевидно. Една събота за самите
нас, за нашата индустрия и за нашата
околна среда е една коригираща мярка за всички тези неудачи. Това издигане на духовното над материалното
ще доведе до едно по-добро споделяне на богатството и забележителен напредък в климатичната криза,
което може да обедини популисти,
прогресивни и консервативни в една
обща кауза.”7

ОРЪЖИЕ, КОЕТО Е
ВЪПРОС НА ИЗБОР:
ДОГМАТА ПРЕВКЛЮЧИ
НА НАУКА

След като е бил заставен под заплаха да се отрече с клетва от своята
теория, че земята се върти по орбита около слънцето, за италианския
астроном Галилео Галилей (1564–
1642) се казва, че промълвил: „E pur
si muove. „И все пак тя се върти.” Като
учен Галилео бил сурово преследван
за това, че провокирал възгледа на
Ватикан, че слънцето се върти около
земята. Научните открития на Галилео в доказателство на противното не
само че били табу, но през 1616 самият той бил привикан от римската Инквизиция с обвинение в еретичество,
което било престъпление, наказуемо
с мъчения. Не е ясно дали Галилео
наистина се осмелил да промълви
такова изявление след произнасяне
на присъдата му, понеже да се изрази
такъв възглед би му донесло сигурна
смърт от ръката на църковната йерархия.

Но сега изглежда, като че ли Рим
си е коригирал методите оттогава.
Днес той си служи усърдно с наука,
за да промотира своя скрит религиозен план. Римската църква стартира кампания да спаси планетата от
глобално затопляне, като замени
средновековните догми от тъмните
векове с научната инквизиция на Информационната ера. Преди четиристотин години използваха догмата като
начин да преследват науката, а сега
започват да използват науката като
начин да преследват Божието Слово
и неговите последователи. Нека разгледаме няколко убедителни доказателства в този ред на мисли:
Католиците са все още в кампания
(30. април, 2018), пише Брайн Роуи.
„На 25. април Католическата климатична конвенция пусна официално
„Католиците са все още в кампания“,
за да обединят църковни институции
зад единна Католическа декларация за климата, застъпвайки се за
действие от страна на Щатите. . . .
„Климатичната промяна е належащ
морален въпрос, защото климатът
компрометира бъдещото на нашия
общ дом, застрашава човешкия живот и човешкото достойнство и допълва затрудненията, които вече
преживяват най-бедните и най-уязвими хора, както в нашата, така и в
другите страни. Учим, че правителствата съществуват, за да защитават
и насърчават общото благо, както и
че „климатът е за общото благо“, като
принадлежи на всички и е предназначен за всички“, цитирайки параграф
от енцикликата за природната среда
от 2015 г. „‘Laudato Si“ на папа Франциск на тема „Грижата за нашия общ
дом.”8

ПОДВЕЖДАНЕ ПО ТАЗИ
МОДЕРНА РЕЛИГИОЗНА
ТЕНДЕНЦИЯ

„За да засвидетелстват респект към
религиозната свобода и общото благо на всички, християните трябва да
се стремят да признаят НЕДЕЛИТЕ и
светите дни на Църквата за законни
празници.”9
„Парижкото споразумение за изменението на климата е триумф на
дипломацията. Дипломацията прави възможно държавите да намерят
общото благо, също както политиката на една държава прави възможно
нейното общество да намери общото
благо–написано от Джефри Д. Сакс,
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13. септември, 2015, 12:21 ч.”10
„Движението на популистите в Европа започна да поддава. Тази година
Полша ограничи почти всякакво пазаруване в неделя със закон, подкрепен
от Католическата църква и профсъюз
„Солидарност.”
Унгария забрани пазаруването в
неделя през 2015, но отмени мярката
година по-късно, като запази 12 официални празника и правото на работниците да се освобождават в неделни дни.”11
„Дискусии относно съботата са
често насочени към моралистични
закони и аргументи дали човек ще
може да играе на карти и да си купува
спиртни напитки в неделя. В този том
известният автор Уолтър Брюгеман
пише, че съботата не касае просто
спазването на правила, а въпросът
е по-скоро човекът и обществото да
бъдат възвърнати в едно здраво състояние.”12
Независимо дали става въпрос за
медия с лява, или с дясна ориентация, и двата клона настояват усилено
да се внедри НЕДЕЛЯТА като ден на
почивка, за да се спаси планетата и
да се зададе обратен ход да климатичните промени. Насърчаването
да се почива в неделя постепенно
започва да се налага все повече, а
хистерията за изменението на климата пасва отлично във всичко това:
„И починахме си на седмия ден?”13;
“Тайтроп: По-добре си отделете почивка [пазете неделята], отколкото
да колабирате”14; „Германски съд налага почивен ден”15; „Забавете темпото в неделя: простото решение за
глобалното затопляне”: „Да се ползва
неделята като ден за почивка и обновяване би било добро за личното ни
здарве, както и за здравето на планетата”16; „Да направим неделята почивен ден. . .”17; „Да се държат отворени
магазините в неделя не е от полза за
обществото:18 „Папата: Никаква работа в неделя, не само за верните”19;
„Сенаторът на Щата Аризона: Да се
въведе задължително ходенето на
църква в неделя”20; „Неделята като
белег на християнското единство.”21
Най-забележителната емблема на
Римската църква е мистичният НЕДЕЛЕН ДЕН, древният езически „почитаем ден на слънцето“—белегът
на поклонението към слънцето. На 7.
март 321 пр. Хр., т.е. приблизителният
ден, когато слънцето започва да расте (възкръсва) всяка година, около 25.
декември, Константин велики издига
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деня, който трябва да бъде възпоминание и празнуване на древното въплъщение на бога слънце, наричан и
почитан като Митра от персите, бога
на вавилонците и египтяните, независимо дали се наименова Ваал, Бел,
Мардук, Митра, Ра или друго.
НЕДЕЛЯТА е емблема на Римската църква, на нейния белег, символът
на нейната власт, както самите те
свободно претендират: „Разбира се,
че Католическата църква твърди, че
промяната е нейно дело. А делото е
БЕЛЕГ за нейната църковна власт и
авторитет по отношение на религиозните въпроси.”22
Прозрачността на следната декларация не остава никакво съмнение,
че зад силното ударение, което се
поставя върху глобалното затопляне и климатичните промени, реално
стои желанието на Рим да управлява
света.
„Не Създателят на вселената от
Битие 2:1–3, а Католическата църква
„може да претендира, че има честта
да е предоставила на човека почивка от работата му всеки седми ден.”23
„Неделята. . . е едно автентично
100-процентово творение на Католическата църква.”23A

ТЪРСИ СЕ КОЙ ДА БЪДЕ
НАБЕДЕН

Бившият губернатнор на Калифорния, Джери Браун, който бива
представян като силен привърженик
на климатичните промени, обвинява
тези, които отричат изменението на
климата, за смъртоносните пожари,
възникнали наскоро в щата, като казва, че това са хората, отговорни за
смъртта на калифорнийските граждани.24
Следователно, както става ясно,
нещата се ориентират в такав наасока, че някой се опитва да намери черната овца за природните катаклизми
с катастрофични размери. Ледът се
топи, светът е застрашен да се превърне в глобална пустиня, а вкрая
НЕДЕЛЯТА, да, НЕДЕЛЯТА, съблюдаването на неделята ще се въведе
в света като върховното последно
решение за спасението на планетата
Земя.
В неделя демократите и републиканците могат да се помирят; в неделя всички религии ще трябва да си
починат, за да може планетата да се
„охлади“. В деня на слънцето светът
ще се съюзи, за да спаси планетата.

НЕКА ОСЪЗНАЕМ НЕЩО

Няма нищо нередно в намерението да се спаси планетата. Това е напълно благородно и морално. Но отчитайки и двете страни на монетата,
трябва да си отговорим на няколко
изясняващи въпроса: дали е без значение в кой ден от седмицата си почиваме, стига само с това да спасяваме
планетата?; защо тогава не почиваме
в библейския седми ден на седмицата? Ефектът ще е същият, нали? Ако
един неделен закон заставя хората
да прекратят светските си занимания
единствено и изключително в неделя,
от това се подразбира, че истинското
естество фино прикрива реалното
намерение на застъпниците за неделята. Да се приеме един религиозен
закон тихомълком или бидейки вграден в изменението на климата, ясно
доказва намерението на Църквата от
тъмните векове да възвърне и наложи повторно своята върховна власт.
Дали намерението на този закон
отчита детайлите от Божия закон?
Какво ще стане, ако . . . Бог в Своето
провидение ръководи нещата в противоположна посока? Има ли някой
измежду тези защитници на изменението на климата, който да е направил някакъв коментар във връзка с
Бог или Библията?
Дали вземат предвид или обръщат
внимание на библейското пророчество? А какво ще стане, ако се окаже,
че има Един, който е по-велик от папата? Какво ще стане, ако се окаже,
че има библейско пророчество, което
говори за неминуемто унищожение
на нашия грешен свят? А какво ще
стане, ако се окаже, че второто идване на Господ Исус Христос е самата
„стена“, която се противопоставя на
глобалистите и тяхната перспектива
за климатична промяна? Дали МЕДИИТЕ признават, че всеки един от
тези евентуални фактори има своята
роля за съдбата на нашата планета?
Дали дясното или лявото крило на
МЕДИИТЕ имат каквото и да било
желание да информират хората за
второто идване на Христос?
Рим прикрива истинските си намерения много умело, но има Един,
който е над всички, който не може
да бъде измамен, нито подигран. В
мъдростта Си Бог е поставил една
невидима линия, която не може да
бъде заобиколена. Множества може
да викат „мир и безопасност,“ но неминуемото унищожение постепенно
назрява отгоре. Съвършената буря е
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тиха, интензивна и опустошителна по
характер и много прецизна. Мараната, погледнете, Господ идва!

РАЗБИРАНЕ НА
БИБЛЕЙСКОТО
ПРОРОЧЕСТВО

В книката Данаил, глава 11:44, 45,
четем за силен цар, контролирал
света, който бил ужасен от новините,
пристигащи от изток и от север. Читателят на Библията е наясно за причината, поради която най-могъщият
човек на земята ще е така загрижен
да разруши всички, които представят
различна гледна точка, твърдейки, че
по този начин ще спаси планетата ни.
„Но известия от изток и от север ще
го смутят; затова ще излезе с голяма
ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление” (Данаил 11:44).
Добрата новина за второто пришествие на Господ го ужасява. И за
да разберем това правилно, можем
да прочетем Матей 24:14: „И това
благовестие на царството ще бъде
проповядвано по цялата вселена за
свидетелство на всичките народи; и
тогава ще дойде.” И така, той (антихристът) ще излезе с голяма ярост, за
да погуби и обрече на изтребление
мнозина. Това е скритият дневен ред
на глобалистите–да изтребят от лицето на земята онези, които се противопоставят на еднолична диктатура
над целия свят.
„Измяната на римското управление
представлява престъпление, заради
което бе разпънат Исус.”25
Историята ще се повтори по аналогичен начин с последователите на
Исус. Също както християните в Рим
са били набедени от Нерон за подпалването на Рим—което престъпление било извършено от самия него,
аналогично историята ще се повтори
с онези, които не споделят и не поддържат схващането за „Поклонение
в неделя заради изменението на климата.“
Ето защо Божият народ ще бъде
обвинен за бедствията, които ще сполитат земята.
Хората, които избират да се покорят на Божието слово, а не на човешката традиция, ще бъдат възприемани по същия начин, както апостол
Павел при пристигането си в Рим,
като обект на вселенско презрение и
отвращение. Исус спомена за факта,
че една преследваща власт винаги
ще се характеризира повече с нрава
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на звяр, отколкото с нрава на агне.
Не забравяйте изявлението по-горе
с думите на Джери Браун, в което той
отдава вината за опустошителните
пожари в неговия щат на хората, отричащи климатичните промени.

КОЙ РЕШАВА КОЕ Е
„ДОБРО”?

В Матей 19:17 Исус обяснява: „Един
[Бог] има, който е добър.” И уж заради
това благо бе разпънат Господ, понеже Каиафа, главният религиозен водач по това време, изрази следното
мнение пред колегите си: „Вие нищо
не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек
[Христос] да умре за людете, а не да
загине целият народ” (Йоан 11:49, 50).
Също и днес слушаме доста за „доброто на всички, общото благо.“ Какво
е всъщност това? Каква е магията зад
тази формулировка? Търсенето на
общото благо и климатичните промени—поклонението в неделя—са тясно свързани на международната политическа и религиозна арена. Нека
разгледаме някои сериозни факти,
които отвеждат до изпълнението на
библейското пророчество:
„Парижкото споразумение за изменението на климата е един триумф на
дипломаицята. Дипломацията прави

възможно държавите да намерят
общото благо, също както политиката на една държава прави възможно
нейното общество да намери общото
благо.”26
„Страните по света са се споразумели взаимно, че за да редуцират
до минимум рисковете за изменение
на климата, националният интерес
БИВА НАЙ-ДОБРЕ ОБСЛУЖВАН,
КАТО СЕ ПРЕСЛЕДВА ОБЩОТО
БЛАГО. Вярвам, че това е пример,
който бихме могли изгодно да следваме в цялата политическа програма.“ 27
„Само тези, които признават, че
общото благо засяга душата на човека, могат да обяснят защо следва да
разпоредим със закон почивката в неделя: за да почитаме Бога в деня на
Неговото възкресение. Поради тази
причина ние наричаме неделята Господния ден.”28
„Защитавайки неделята, човек
всъщност защитава човешката си
свобода. Неделята е е денят на Господа и на човека, един ден, в който
всеки трябва да успее да се освободи
от всякаква работа—да бъде свободен и на разположение на семейството и на Бога.”29
„Вие нищо не знаете, нито вземате
в съображение, че за вас [за общото

“Измяната на римското управление представлява престъпление, заради което бе
разпънат Исус.“ Също както християните в Рим са били набедени от Нерон за подпалването на Рим—което престъпление било извършено от самия него, аналогично
историята ще се повтори с онези, които не споделят и не поддържат схващането за
„Поклонение в неделя заради изменението на климата.“
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благо] е по-добре един човек да умре
за людете, а не да загине целият народ ” (Йоан 11:49, 50).
„Смъртното наказание може понякога да поддържа ОБЩОТО БЛАГО.
„Следователно, ако човек е опасен
и заразителен за общността по причина на някакъв грях, похвално и изгодно е такъв да бъде убит, за да се
запази общото благо.”30
Исус предсказа ясно: „Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава
час, когато всеки, който ви убие, ще
мисли, че принася служба на Бога ”
(Йоан 16:2).
Някъде през 1898, преди повече от
130 години, A.T. Джоунс, един американски мислител, извършва знаменателно проучване относно философията за „Общото благо.“ Ето какво има
да ни каже той относно тази модерна
концепция: „Какво представлява от
друга страна „общото благо“? Това е
едно много неясно название. Всеки
си го дефинира, както му е угодно.
Правителствата го дефинират така,
че да им е угодно. . . .
„Когато говорим за естествени права, това идва със своите ограничения. Естествените права на индивида
в общността са подчинени на общото
благо. Доказано е, че законите, свързани със съботата, служат за общото
благо. „Търси се начин естествените
права да бъдат „орязани,“ обслужвайки интересите за неделни закони.“
Разбираме, че А. Т. Джоунс изяснява
дефиницията за „общото благо,“ като
казва: „Неделните закони са едно отричане на естествените права, което
бива инстинктивно признато от застъпниците на тези закони в защитите, представяни за тяхното постановяване.”31
И така, тук виждаме един ясен пример по какъв начин става възможно
да се извърши посегателство върху
нашите изконни права на свобода.
Когато политици и религиозни лидери се обединят в каузата за „общото
благо,“ за да зададат унифицирано
поведение на личността и обществото, може да се счита, че краят на
свободното общество е близо. Около
1990 година авторът Малаки Мартин,
автор на книгата „Ключовете за тази
кръв,“ получи позитивен коментар в
периодичния печат „Далас морнинг
нюз“ за това, че е пророк, отбелязвайки, че в библейски времена наистина
биха го нарекли пророк. В книгата си
Мартин описва много умело намерението на Ватикан да контролира све-

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

та чрез същия този сценарий:
„Без значение дали го искаме, или
не, независимо дали сме подготвени,
или не, всички ние се оказваме в една
цялостна, неограничена тристранна конкуренция. Но повечето от нас
не се оказват състезатели. Ние сме
заложените. Защото конкуренцията
е за това кой ще установи първата
унитарна световна система на управление, съществувала някога сред
обещството от нации. Става въпрос
кой ще държи и упражнява двойната сила на власт и контрол над всеки
един от нас като личности и над всички нас заедно като общност. Няма да
има никакви скрупули и ограничения,
след като състезанието бъде решено,
светът и всичко, което е в него—нашият живот като отделни личности
и като граждани на нации; нашите
семейства и работни места; нашата
търговия и пари; нашите образователни системи, религии и култури;
дори символите на нашата естествена идентичност, които мнозина от нас
са възприели за даденост – всички
те ще се окажат властно и радикално променени завинаги. Никой няма
да бъде изключен от въздействието.
Никой сектор от живота ни няма да
остане назасегнат.”32
Когато говорим за „общото благо,“ в
действителност говорим за един изключително комунистически възглед
за приравняване на съвестта на отделните личности. Никаква свобода
на речта, никаква свобода.
„Движенията на популистите в Европа започват да поддават. По-рано
тази година Полша ограничи преобладаващата част от пазаруването в
неделя чрез закон, зад който стои
Католическата църква и профсъюзът
„Солидарност.“ 33
„По тази причина СЪБОТАТА [в
действителност те имат предвид неделята] Е В ЦЕНТЪРА НА ЦЯЛОТО
СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.”
Християнската политика започва със
съботата. Задачата ни е да я подсигурим със закон—не като привилегия
за силните, а като право, от което да
се ползват всички.”33

ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА
СЪЕДИНЕНИ

Насоките на международната политика на Новия световен ред бяха
блокирани от частично съхранения
манталитет на вярващите в Библията
християни—и когато този протестант-

ски манталитет бъде отстранен от
обществото ни днес, пътят към реализиране на Глобална политика е отворен. Всъщност Хенри Кисинджър,
бивш държавен секретар, потвърждава на страница 20 от книгата си „Световният ред“ естествения курс на
действие спрямо най-голямата диктатура, позната някога на човечеството:
„Протестантската реформация унищожи концепцията за един световен
ред, поддържан от „двата меча“ на
ПАПСТВОТО и на ИМПЕРИЯТА.”34
Един от най-превежданите автори
на всички времена, Елън Г. Уайт—
живяла повече от половин век преди
Малаки Мартин—пише:
„В момента църква и държава извършват приготовления за бъдещия
конфликт. Протестантите работят под
прикритие, за да изведат неделята на
преден план, както направиха католиците.”35
Удивително е да видим как тези
предупреждения се изпълняват в
наши дни. Нека само погледнем
фактите: Журналът на Уол стрийт
потвърждава на 6. август, 2015, изпълнението на тези думи:
„Религията на изменението на климата: насочване силата на амвона
към каузата на политиката за опазване на околната срерда.”36 Авторът
продължава да ни отваря очите с
по-задълбочена светлина по темата:
„[Папските] доктрини упражняват
влиянието си в законодателни зали,
в църкви и в човешките сърца. В свободна Америка управници и законодатели ще отстъпят на популярното
изискване за налагане съблюдаването на неделята със закон, за да си
осигурят обещствена полза.”37
Думите на Елън Г. Уайт се изпълниха с пророческа точност в изявлението, направено от папа Франциск:
„Неделята е дар от Бога—не я разрушавайте.”38
По думите на Х. E. Манниг, които
повтаряме: „Средновековният Рим
претендираше да бъде една вселенска монархия. Съвременната Римска
църква не е отстъпила по никакъв
начин, не се е отказала ни най-малко
от своите претенции.”1 Това обяснява
защо следното изявление звучи напълно смислено според манталитета
на римската традиция: „Католическата църква, която преди повече от
хиляда години преди съществуването на един-единствен протестант, по
силата на своята Божествена мисия,
промени деня от събота в неделя.”39
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Не Създателят на вселената от Битие
2:1–3, а Католическата църква „може
да претендира, че има честта да е
предоставила на човека почивка от
работата му всеки седми ден.”40
Резултатът от такава нагласа и отношение ще изведе хората от защитата на Божията закрила—при което
резултатите ще последват неизменно: „След като хората започнат да се
отдалечават все повече от Бога, Сатана разполага с власт, която може да
упражнява над децата на непослушанието. Той изпраща погубление сред
хората. Възниква бедствие по суша
и море. Загуба на имот и живот се
причинява от пожари и наводнения.
Сатана решава да стовари вината
за всичко това върху онези, които
отказват да се поклонят на идола, издигнат от него. Неговите посредници
посочват адвентистите от седмия ден
като причината за тази беда. „Тези
хора стоят в открито неподчинение
на закона,“ казват те. „Те оскверняват
неделята. Ако бяха заставени да се
покорят на закона за съблюдаване на
неделята, тези ужасни съдби щяха да
престанат.”41
„Сатана налага своята интерпретация на събитията и те [хората на
ръководни постове] мислят, както
той би искал да бъде, че бедствията,
изпълващи земята, идват в резултат от нарушаването на неделята. С
вярата, че по този начин ще умилостивят Божия гняв, тези влиятелни
мъже изработват закони, налагайки
с постановление съблюдаването на
неделята. Смятат, че като възвеличават все повече този фалшив ден
за почивка, налагайки послушание
спрямо неделния закон, лъжливата
събота, вършат услуга на Бога. Хората, които почитат Бога, съблюдавайки
истинската събота, биват възприемани като предатели спрямо Бога, когато в действителност именно онези,
които ги считат за такива, се оказват
вероломните, като се има предвид,
че потъпкват под нозете си съботата,
разпоредена в Едем.”42

РЕАЛНОСТТА В
БОЖИИТЕ ОЧИ

В действителност истинският народ на Бога издига Неговата истинска събота, която има произхода си в
едемската градина, където бе дадена
като паметник на сътворението, като
венец на раждането на човешкото семейство, като символ на спасението,
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както и съботата, в която си почиваше
Исус по време на Своята земна мисия, а също денят на освобождение,
в който Исус извършваше толкова
много от Своите чудеса, за да обедини духовното освобождение на грешника с деня на неговото/нейното физическо изцеление. Съботата и Исус
ще бъдат неизменно съхранявани в
ума на каещия се грешник.
Немалко теолози в църковната
йерархия признават това: „Адвентистите са единственото тяло християни, които държат Библията за свой
учител, които не могат да посочат
никакво основание в нейните страници, валидиращо промяната на деня
от седми на първи. Това обуславя и
тяхното име: „Адвентисти от седмия
ден.”43
Противно на признанието на Рим
относно библейската съгласуваност
на адвентистите, Луи-Гастон Сегур разкрива в своя труд „Днешният
протестантизъм–да го наречем с истинското му име,” Лондон, 1874, непоследователната претенция на протестантите по отношение на тяхното
твърдение, несъгласувано с библейската вяра: „По този начин съблюдаването на неделята от протестантите
представлява почитта, която те оказват, противно на самите себе си, на
авторитета на (Католическата) Църквата.”44
Римската църква има реалната
представа, че повечето от нейните
вярвания са небиблейски и доста
антагонистични по характер. Рим е
избрал умишлено да се противопостави на Писанието и на Бога на Библията по един напълно съзнателен
начин. Неговите ходове и действия
за установяване на папско върховенство в света не са нито слепи, нито
спорадични, а по-скоро изключително
задълбочено и щателно планирани.

УРОК ОТ ПРОРОК ИЛИЯ

В свои дни Илия бе един самотен
човек, заставен да се изправи пред
цяла една наиця. Същата система на
поклонение в неделя, много подобна
по практика и по характер на религията на Римската империя днес, отвличаше израилтяните от поклонение
спрямо Бога в събота към служене на
Ваал в деня на слънцето. Този конфликт между Ваал и Бога на Израил,
между поклонението в неделя и поклонението в събота, излезе на дневен
ред по един много аналогичен начин
на призива, свързан с изменението

на климата в днешното общество. В
дните на Илия земята бе разпокъсана
от глобално затопляне. Общото благо
подтикна Езавел да обвини Божия
пророк Илия в престъпление. Общото
благо подтикна народа да преследва
този, който бе невинен, Илия.
Какво сходство — същата история
в бъдеща перспектива! Също и ние
живеем в дните на вестта на Илия
(вж. Малахия 4:5) при същия начин на
мислене и отношение спрямо Божия
народ—при това, със същите резултати. Нека прегледаме библейските
стихове и ги поставим в съвременен
контекст:
„А като видя Илия, Ахаав му рече: Ти
ли си, смутителю на Израиля? А той
отговори: Не смущавам аз Израиля,
но ти и твоят бащин дом; защото вие
оставихте Господните заповеди, и ти
последва ваалимите” (3 Царе 18:17,
18).
Илия бе обект на преследване в нацията. Той бе обвинен за изменението на климата по негово време, също
и ние като народ на Бога ще бъдем
обвинени за изменението на климата
и глобалното затопляне в наши дни.
Илия имаше безпогрешна „аритметика“—един човек плюс Бога е равно
на мнозинство, подобно на това и ние
като народ следва да поддържаме такова мислене, т.е., един човек плюс
Бог е равно на мнозинство.
При ясното засвидетелстване на
върховенството на истинсикя Създател на небето и земята в дните
на Илия пророкът отправи открито
предизвикателство: „Тогава Илия дойде при всичките люде та рече: Докога
ще се колебаете между две мнения?
Иеова, ако е Бог, следвайте Го; но ако
е Ваал, следвайте него. А людете не
му отговориха ни дума ” (3 Царе 18:21).
Аналогично ще бъде и днес. Божият народ ще предаде същата вест по
отношение на дилемата за изменението на климата: „Докога ще хромите
между две становища?” Ако Господ
Исус е Бог, тогава следвайте Христос.
Ако папата е бог, следвайте него. Ако
съблюдаването на неделята ще подобри климата, Рим има право. Но ако
насилственото налагане на неделята
чрез закон влоши климата, тогава Библията е, както винаги, истинна. Бог ще
отговори на предизвикателството.
Те може и да твърдят: „Папата е управникът на този свят,” но истинският
Бог на вселената ще се намеси; Исус
ще дойде и ще постави край на ока-
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Рим е избрал
умишлено да се
противопостави на
Писанието и на Бога
на Библията по един
напълно съзнателен
начин. Неговите
ходове и действия
за установяване на
папско върховенство в
света не са нито слепи,
нито спорадични, а
по-скоро изключително
задълбочено и
щателно планирани.
янството и греха на света, а ние, хората, които се скитаме като пришелци и
странници, ще трябва да устоим на изпита на времето. Изкупителната Жертва е на път; Този, който стана грях за
човечеството, идва, за да освободи
Своя народ от ръцете на антихриста.
Уравнението е просто: Кое ще изберем? Съботата от Библията или ДЕНЯ
НА СЛЪНЦЕТО (НЕДЕЛЯ); закона на
Бога или човешката традиция? Господ
Исус или папата? Следващата стъпка
в хода на събитията е повторение на
думите на Каифа, да се вземе под съображение, че „за вас [за общото благо] е по-добре един човек да умре за
людете, а не да загине целият народ ”
(Йоан 11:50).
„Има път, който се вижда прав на
човека,нНо краят му е пътища към
смърт” (Притчи 14:12).
[Следва продължение.]
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Деми Пинтеа

Дали плановете за
„общото благо“ са
добри при всички
случаи?
ВЯРА ОТВЪД ЛАПИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА
ПРОГРАМА
Когато се родих в западна Румъния
в град Шимльо-Силваниеи, днес малък административен център от три
села, животът там бе по-различен.
Като дете бях щастлив и благодарен,
че не бях роден в чужда страна. Като
най-големия син, до 9-годишната
си възраст винаги обичах да работя
усърдно в градината и да се грижа за
кравите, овцете и конете.
Но нещата станаха различни след
идването на комунистите, които ни
отнеха повечето животни. Влизаха
във всеки дом и отнемаха насила
селскостопанските сечива и конфискуваха земята. На хората им бяха
промивани мозъците, че трябва да
им предоставят земята си срещу нищожно заплащане на труда им върху
собствената им земя. (А хората дори
не получиха нищо за самата земя.)
Докато станах на 10, всичко, което
ни остана, бе градинското място от
около 2-3 акъра. Това място ни остана, защото баща ми го задържа и не го
предостави на трудовия кооператив;
той го даде на друг правителствен
отрасъл срещу работа. Фермата ни
извън града бе отнета. Оставиха ни
само лозето, което беше един акър.
При отказ да подпишеш, че си съгласен да се откажеш от земята си,
те подлгаха на изтезание буквално до
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смърт. Земята вече се възприемаше
за обща, но реално бе узурпирана
за ТКЗ (един изключителен клон на
комунистическото управление). Това
може и да изглежда от полза за ТКЗто, но не и за тружениците.
Ако имаш ферма, би могъл да си
отглеждаш храна, а сега, след като
всичката вече принадлежеше на ТКЗто, можеше да получиш само пакет
пшеница, царевица и картофи, например—вместо цялото поле, което
си притежавал някога, но все още обработваш.

А ВБЪДЕЩЕ?

И както е известно, човек винаги
трябва да планира за бъдещето. Казаха на родителите ми, че съм бил
имал мозък за доктор или за инженер
и те трябвало да ме насочат натам.
Успехът изискваше вяра; майка ми
беше петдесятничка (но не говореше
езици), а баща ми беше източноправославен. Когато бях на 10, един съсед дойде и каза на майка ми за съботата от Библията. Но тя не прие.
Тогава й хрумна да помоли баща си
за всички библейски стихове, които
казват, че неделята е свят църковен
ден. Той беше старейшина в Петдесятната църква и тя се надяваше, че

до понеделник ще успее да каже на
съседа за библейската промяна със
святата Божия събота.
Но дядо ми й обяснил: „Скъпа, няма
такъв стих в Библията.” Това било голям удър за сърцето на майка ми. Тя
останала шокирана и изненадана.
„А тогава защо ходим на църква в
неделя?“ бил въпросът й.
Отговорът бил: „Защото тук няма
църква, която да спазва съботата.
Ако имаше, аз щях да ходя там.”
Когато съседът се върнал, мама не
разполага с доказателства за неделята.
От юни месец нататък майка ми
не посещаваше никаква църква, за
около 6 месеца. Тя се чувстваше
разстроена от петдесятниците и източноправославните, понеже не е
знаела за това - и разстроена от адвентистите, че не са казали на всички. Тогава, на 24. декември, чува глас,
който й казва: „Трябва да ходиш на
църква сега.”
„Кой е?” попитала тя. Не последвал
отговор.
След няколко минути се случило
същото отново. Но не успяла да види
никого. И докато приготвяла храна за
Коледа, гласът дошъл отново за трети път с думите: „Трябва да ходиш на
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църква. Достатъчно си упорствала.”
Тогава тя запитала: „Коя църква?” . .
. Не последвал отговор.

ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗДИРИ
ИСТИНАТА ПО ВЪПРОСА

Към този момент майка ми вече
познаваше Алекс Морлокан, адвентист-реформатор от седмия ден.
Известно време той е работел като
сидия към съда в друг град—но като
съдия бил подложен на много стрес
и в резултат развива остра стомашна
язва. Болката била така непоносима,
че накрая се оттеглил и се върнал
обратно у дома си в нашия град. Когато се прибрал, разбрал, че сестра
му се омъжила за човек от адвентистите-реформатори от седмия ден.
Заедно изучавали вестта и бързо я
приел. Майка му и сестра му също
станали реформатори.
Тъй като се познаваха с Алекс
Морлокан като съседи, майка ми ме
изпрати бързо да го поканя за коледните песни същата вечер. Аз изтичах.
Когато пристигнах, хората провеждаха вечерно богослужение. Вратата
беше отворена и влязох. Всички стояха там и пееха.
Мама ме бе учила как да се моля,
но понеже не бях поканен, просто им
предадох съобщението:
„Мама ви кани у нас за коледните
песни.”
„Добре, ще дойдем, щом приключим.”
Когато се прибрах, мама ми каза
бързо да сменя виното с гроздов сок и
всички седнахме на масата и ядохме
сладки със сок.
„А сега кажете ни защо ни поканихте,” каза Алекс Морлокан. „Мой съсед дойде с Библията и ми каза нещо
за съботата. Иска ми се да чуя какво
ще кажете вие.” И така, не след дълго мама започна да спазва съботата,
вече не употребяваше месо и алкохол, но продължаваше да приготвя на
баща ми, каквото той поиска. Също и
аз започнах да пазя съботата.

ПОВРАТНА ТОЧКА

Една нощ, когато бях на 17, семейството ни провеждаше голямо коледно тържество. Обикновено на такива
големи събирания аз помагах с гос-
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топриемството и както се очакваше, у
дома имаше много вино, месна храна
и смях.
Но нещо отвътре ми проговори в
този случай. Оттегляйки се тихо от
множеството, помолих брат ми да
дойде с мен в плевнята. Там коленичихме пред Господа и заедно направихме оброк повече да не пием вино,
нито да ядем месо, нито да ходим на
кино. (Преди филмите, имахме навик
да пием ром и ликьор, а след кино
обикновено пиехме бира.)
Вегетарианската ни храна се криеше от баща ми, докато станах на 20,
когато се изнесох впоследствие.
През този период ходех на църква с
майка ми. Нашите съседи адвентисти
имаха роднини сред реформаторите
и разбраха, че посещавам реформаторска църква. Чичото на жена ми
беше адвентист от седмия ден, където ме поканиха да ходя и да се науча
безплатно да свиря на музикални инструменти.
Но забелязах, че в тази църква
празнуват празници като Коледа, Великден и други национални празници,
което не ми се понрави. Дълбоко в
себе си се променях. Партитата вече
започваха да ме отблъскват.
На 20-годишна възраст, както се изискваше от закона, отидох да отбия
военната си служба. На 21 години се
върнах у дома и започнах да работя—работех до момента, в който Секуритате (тайната полицейска агенция на социалистическа република
Румъния) дойдоха да ми кажат, че
ако не започна да работя в събота,
ще бъда уволнен от работа.
Понеже беше време на криза, бях
принуден да си намеря доста отдалечена работа. Но скоро с Божията
помощ започнах да изкарвам повече
пари, отколкото президента на фирмата. Но през този период няколко
пъти ми бе упражняван натиск да стана член на Комунистическата партия,
като посещавам нейни събрания—
което трябваше да отказвам всеки
път с оправданието, че тези, които
бяха членове на партията, често закъсняваха за работа сутрин, пресрочвахат обедната почивка и се връщаха
с алкохолен дъх, освен това правеха
на нищо съблекалните.

Тогава поставях въпроса: „Това ли
са навиците, които искате да науча на
тези събрания?” И тогава те ме оставяха намира за известно време.
Тогава, на 22-годишна възраст, приех кръщение—а на 23 години се ожених за съпругата ми Маргарет, сестра
на Алекс Морлокан, човека, който бе
дошъл да сподели с нас разказа за
съботата.
Със съпругата ми имахме много
чудни опитности заедно—както и някои предизвикателни. Не беше лесно
по време на режима на Чаушеску
през 1970-те години в Румъния да се
покланяме с вярващите в събота и да
помагаме да се печатат и раздават
съботнобиблейски уроци на души,
които приемаха истината. Освен конфискуването на Библии и песнарки,
както и дарения, това излагаше на
риск личната свобода, та дори и живота. В много случаи се оказвахме в
много голяма опасност заради вярата.

ОБИСК И ЗАЛАВЯНЕ

Веднъж ни хванаха да пеем песни
за съботното училище във всекидневната на един вярващ. Това се
случи на втория етаж на една триетажна сгарда, при което някой си
беше оставил вратата на вестибюла
отключена, затова тайната полиция
нахълта с пистолети в ръка в апартамента, където пеехме и ни заповядаха: „Горе ръцете! Не мърдайте!“
Тогава взеха паспортите на всички ни,
после и Библиите, песнарките и съботноучилищните уроци, след което
си записаха имената ни и ни отведоха
до полицейския участък. Там написаха доклад кого бяха задържали, както
и всичко, което бяха заварили там, и
ни закараха един по един по домовете, за обиск.
В полицията ни конфискуваха всички религиозни книги и наложиха на
всеки глоба от 1,000 леи (румънска
валута).
Междувременно на трети етаж в
сградата на онзи апартамент имаше
двойка с две болни деца, поради която причина това семейство не присъстваше на събирането. Макар че
не бяха присъствали, полицията все
пак отиде да обискира и техния апар-
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Въпреки всички тези изпитания Господното
слово преодоляваше в наша полза през онези
години и аз мога да засвидетелствам за нашия
Бог, че Той наистина поддържа и защитава
хората, които Му уповават - независимо от
обстоятелствата.

тамент. Офицерите нахлули в дома
им и ги попитали защо не са били на
събранието. Те обяснили, че децата
им били болни онзи ден, затова те
не бяха глобени. Но религиозните им
книги бяха конфискувани.
Тогава полицията запитала семейството: „Защо не работите днес?“
„Защото имаме собствен бизнес.
Работим 6 дни и пазим седмия като
свят.”
„Какъв бизнес?” „Ние сме фотографи.”
„Имате ли лиценз за бизнес?” „Да.”
„Може ли да го погледна?”
„Разбира се, ето,“ подавайки лиценза на офицера.
Офицерът го задържал и казал:
„Няма да го видите повече.” „Защо?
Какво сме сбъркали? Не можете
просто ей-така да ни отнемете лиценза!”
Полицаите не казали нищо; просто
си излезли и оставили семейството
без лиценза.
И докато чакахме с жена ми да ни
отведат у дома за обиск, сестрата,
която бе изгубила лиценза за бизнес, дойде в полицейския участък с
плачещото бебе в ръце, умолявайки
офицерите:
„Моля ви, дайте ни лиценза, утре
трябва да сме на снимачната площадка, за да предоставим фотографиите, които направихме миналата
седмица, за да ни платят парите, с
които да храним децата си.”
В момент на невнимание от страна
на фицерите, аз успях да й прошепна
тихо: „Хелън, ела.”
Офицерът, който бе ангажиран с
изготвянето на други доклади, не ме
чу, така че успях да й дам безшумно
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ключа за нашия апартамент.
„Вземи два куфара от гаража, прехвърли всички религиозни книги от
библиотеките и ги изнеси,” прошепнах аз.
Така и направи. Тя забрави за лиценза си, за дохода си и за гладните
си деца и взе ключа. Побързала да
скрие книгите в куфарите, но не успяла да ги занесе с бебето на ръце.
Хазяйката видяла какво се случвало. Тогава нашата сестра я помолила
да остави куфарите някъде, понеже
не можела да ги носи с бебето на
ръце.
Но хазяйката извикала: „Не! Нито
те знам коя си, нито какви ги вършиш,
така че не искам да имам пръст в тази
работа и ще извикам полицията!”
И така, Хелън нямала друг избор,
освен да занесе куфарите и бебето
до хълмовете, където седнала върху
тях и закачакала под сянката на едно
дърво.
Когато пристигнахме в нашия апартамент с тайната полиция, хазяйката
започна въодушевено да ни разказва
за куфарите, но аз й дадох знак да
мълчи и тя млъкна внезапно.
Тайната полиция извърши обиска
си и успя да открие един стар библейски урок от 1925 - затова ни глобиха,
мен и съпругата ми, по 1000 леи всеки.
Полицейските офицери бяха забелязали, че хазяйката престана изведнъж без никаква причина да ни
разказва за куфарите и решиха да
разберат защо. На другия ден, неделя сутринта, успях да видя през
прозореца на работното си място как
офицерите се прокраднаха пеша в
дома на хазяйката и почукаха леко

на прозореца, за да поговярат с нея.
По-късно вечерта хазяйката дойде и
ни даде 2 седмици да се изнесем от
нейния апартамент.
И така, ние се изнесохме, но църковните събрания продължиха както
преди и на следващата събота. Дори
без Библии, песнарки или уроци ние
се поклонихме заедно на Господа,
като вършехме всичко по памет. Но
чрез Божията благодат моите книги
в двата куфара бяха спасени и ние
скоро можехме да ги ползваме. Ако
ни бяха хванали с тези красиви, чисто
нови книги, щяха да ни подложат на
изтезания.
Всяка такава система за упражняване на контрол върху хората и оказване на натиск върху тяхната религиозна вяра категорично не е от Бога.
Получавахме посещения от офицери
на тайната полиция многократно след
това, докато по Божие провидение, се
преместихме и накрая емигрирахме в
Съединените Щати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки всички тези изпитания
Господното слово преодоляваше
в наша полза през онези години и
аз мога да засвидетелствам за нашия Бог, че Той наистина поддържа
и защитава хората, които Му уповават—независимо от обстоятелствата—и мога да заявя от сърце
с псалмиста: „Върни се, душе моя,
в успокоението си, защото Господ
постъпи щедро към тебе. Понеже
си избавил душата ми от смърт,
очите ми от сълзи, и нозете ми от
подхлъзване, <затова> ще ходя
пред Господа в земята на живите”
(Псалм 116:7–9). Амин!
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ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА
Компилация от
писанията на Е. Г. Уайт

Коя е причината, поради която
се случват толкова природни
катаклизми – понастоящем и в
бъдеще?
Като слушам за ужасните бедствия,
които се случват всяка седмица по света, се питам, Какво означават всички
тези неща? Дали се допускат, за да събудят хората, които престъпват Божия
закон? Най-страховити катастрофи във
вид на огнени и водни стихии следват
бързо по ред. Божиите съдби са на земята. Те говорят като тържествено и
сериозно предупреждение: „Бъдете и
вие готови; защото в час, когато го не
мислите, Човешкият Син иде“ (Матей
24:44).”1
„Във всяка земя преобладава дух
на беззаконие, който е особено ясно
изразен в големите градове. Грехът и
престъплението, които се наблюдават
в градовете ни, са ужасяващи. Бог не
може още дълго да търпи. Съдбите Му
вече започват да падат на някои места
и скоро Неговото забележително неодобрение ще се почувства и на други
места.“2
„Божиите съдби са на земята. Бедствия следват бързо едно след друго.
Ще оставим ли тези неща да се случват, без да кажем на хората какво означават те и как да избягнат унищожението, което ще постигне скоро света? Ще
позволим ли на мъже и жени да слязат
в мрака, без да им е казано как да се
подготвят за бъдещия живот?”3
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„Сатана работи чрез природните
стихии, за да събира жетва от неподготвени души. Той е изучавал тайните
на природната лаборатория и използва цялата си сила, за да контролира стихиите, доколкото Бог допусне
това. Когато бе допуснато да порази
Йов, колко бързо бяха пометени стада и черди, слуги, домове, деца, когато бедствията идваха бързо едно
след друго, сякаш като в един миг. Бог
е, Който защитава творенията Си и
поставя преградна стена около тях,
за да ги запази от силата на погубителя. Но християнският свят показа
презрение към закона на Йехова; и
Господ ще извърши точно както е казал, че ще направи—ще оттегли благословенията Си от земята и Своята
защитна грижа от онези, които се бунтуват срещу закона Му, като учат и заставят и други да вършат същото. Сатана има контрол над всички, които
не са специално охранявани от Бога.
Сатана ще облагодетелства някои,
за да придвижи напред собствените
си планове, а ще нанесе бедствие на
други и ще ги накара да вярват, че Бог
ги е поразил с всичко това.
„Представяйки се на човешките
чеда като велик лекар, който може
да излекува всичките им болести, той
ще причинява болести и катастрофи,
докато известни градове бъдат сринати до основи и доведени до запустение. Той работи точно в момента.
В злополуки и бедствия по море и по
суша, в огромни пожари, в страховити торнадо и ужасяващи градушки, в
бури, наводнения, циклони, приливни
вълни и земетръси, на всяко място и
по хиляди начини Сатана упражнява
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своята сила. Той помита зреещата
реколта и настава глад и мъчение.
Той придава на въздуха смъртоносна
зараза и хиляди погиват в резултат
от епидемията. Тези съдби ще стават
все по-често и все по-катастрофално
явление. Човек и животно ще бъдат
постигани от гибел. „Земята стене и
повяхва; светът изнемощява и повяхва; високопоставените между людете
на земята са изнемощели. Земята
тоже е осквернена под жителите си,
защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния
завет“ (Исая 24:4, 5).
„И тогава великият измамник ще
убеди хората, че онези, които служат
на Бога, са причинителите на тези
злини. Класата, която е провокирала
неодобрението на небето, ще припише вината за всички беди и бедствия
на тези, чието послушание към Божиите заповеди е постоянно изобличение за беззаконните. Ще се заяви, че
хората обиждат Бога, като нарушават неделната събота; че този грях е
донесъл бедствията, които няма да
престанат, докато не бъде стриктно
постановено съблюдаването на неделята; както и че тези, които предявяват искания за четвъртата заповед,
като по този начин унищожават почитаемостта на неделята, са смутителите на народа, с което възпрепятстват
възстановяването на божественото
благоволение и временното благополучие.”4
Източници:
1 Ръвю енд хералд, 14. юли, 1903.
2 Пак там, 5. юли, 1906.
3 Пак там, 28. април, 1904.
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Барбара Монтроуз

Спомени, приложими за бъдещето:

уроци от потопа
Как бихме могли да си спомним
нещо, което не се е случило все още
- което е все още предмет на бъдещето? Мъдрецът обяснява: „Каквото е
станало, това е, което ще стане; и каквото е било извършено, това е, което
ще се извърши; и няма нищо ново под
слънцето” (Еклисиаст 1:9).
Едно от онези неща, които си остават непроменими както в миналото,
така и в бъдещето, е отговорността и
подотчетността. Обичаме да държим
другите отговорни за техните действия, но човешкото ни естество предпочита да избягва отговорност, що се
отнася до самите нас.
Отговорността сякаш ни сварва
неподготвени. В типичния случай не
очакваме да дойде ден, в който да ни
се държи сметка за всичко. Човешкото
ни естество разсъждава, че със сигурност друг някой ще бъде заловен или
ще понесе последиците за извършването на нещо нередно—но никога
аз. Склонни сме да смятаме, че „това
няма да съм аз.“
Но дали Създателят учи на това?
„Душата, която е съгрешила, тя ще
умре” (Езекиил 18:4). Това включва
всеки един от нас, понеже „всички съ-
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грешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:23).
Да, всички сме отговорни за своите действия и както казва Писанието:
„Весели се младежо, в младостта си и
нека те радва сърцето ти в дните на
младостта ти, и ходи по пътищата на
сърцето си, и според каквото гледат
очите ти! Но знай, че за всичко това
Бог ще те доведе на съд” (Еклесиаст
11:9). „И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това
<настава> съд ” (Евреи 9:27). Следователно нашата отговорност пред
Създателя е неизбежна. Но какво блажено уверение ни дава следващият
стих в Евреи? „Така и Христос, като
биде принесен веднъж, за да понесе
греховете на мнозина, ще се яви втори път, без <да има работа> с грях, за
спасението на ония, които Го очакват
” (стих 28).
Христос бе принесен, за да понесе
нашите грехове—и чудесната вест е,
че Той идва отново, без да има работа
с грях, за спасение. Доколко сме подготвени за Неговото явление? Дали
повечето хора ще Го посрещнат с радост? Какво ни казват примери от библейската история?

ДНИТЕ НА НОЙ

Исус ни информира какъв ще е светът при Неговото завръщане: „И както
<бяха> Ноевите дни, така ще бъде
пришествието на Човешкия Син ” (Матей 24:37).
„[Христос] говори за Ной като за буквална личност, живяла на света; Той
се позовава на потопа като исторически факт; отбелязва, че онова, което
бе характерно за онова поколение, ще
бъде основна характеристика и на настоящия век.”1
Господ продължава с разяснението
какъв е бил животът преди големия
потоп, или гигантската катастрофа: „В
ония дни преди потопа, ядяха и пиеха,
женеха се и се омъжваха, до деня до
когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече
всички, така ще бъде и пришествието
на Човешкия Син ” (стихове 38, 39).
Как е изглеждал светът по времето
на Ной? Четем, че хората ядели, пиели, женели се и се омъжвали. Какво
нередно има в това? В крайна сметка, наистина е нужно да ядем и да
пием, за да живеем. В това няма нищо
лошо. Но имайте предвид, че не трябва да живеем, за да ядме и да пием!
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Такъв един изопачен приоритет разкрива липса на разбиране за великия
и благороден план на Бога не само за
нашето хранене, а и за самото ни съществуване.
В дните на Ной „на апетита бе угаждано за сметка на здравето и разума.
Това постоянно угаждане на греховните им желания ги поквари и омърси земята под тях. Същите злини, но
в засилена степен, съществяват в
нашия свят днес. Хората са слепи за
разсъдъка в резултат от задоволяване
на извратен апетит. Светът е богът на
девет десети от изповядващите се за
християни.”2
Апостол Павел говори през сълзи
за онези, които се оказват в действителност „врагове на Христовия кръст:
чиято сетнина е погибел, чийто бог е
коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на
земните неща” (Филипяни 3:18, 19).
Звучи ли ви като типичната тенденция
днес?
А какво нередно има да се жениш и
да се омъжваш? Бракът категорично
не е грях. Всъщност в Писанието ни
се казва: „женитбата да е на почит у
всички” (Евреи 13:4). Но да помислим
за множеството тъжни случаи на очарователни, блестящи сватби, които се
извършват без никакво съобразяване
с великия план на Бога за най-добрите, най-благородните—и преди всичко—вечни интереси на встъпващите
в брак.
„Христос видя много ясно какво ще
е състоянието на обществото вбъдеще. Той видя, че себеугаждането ще
контролира мъже и жени. Какво да кажем за брачните отношения днес? Не
са ли извратени и осквернени, дори
каквито бяха в дните на Ной? Пресата докладва за развод след развод.
Именно за такъв брак говори Христос,
когато казва, че преди потопа „женеха
се и се омъжваха.”3
Актуална статистика в Съединените
Щати посочва, че близо половината от
браковете приключват с развод—интересно е, че темпът се забавя. Вярвате или не, през последните години
се наблюдават по-малко разводи, отколкото допреди. Но защо? За жалост,
в действителност вероятната причина за това е, че все по-малко хора се
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осмеляват дори да направят опит да
встъпят в доживотен ангажимент в
своите интимни връзки. Ето колко разпуснато е станало обществото по отношение на тази свещена институция,
постановена от нашия любящ Създател в самото начало!

НАГЛАСИ ПРЕДИ
ПОТОПА

По-горе ни се напомня за приоритетите, страстите и въображенията на хората, преди земята да
бъде унищожена с потоп в дните
на Ной. Какво друго трябва да си
припомним за онова време? „И
като видя Господ, че се умножава
нечестието на човека по земята и,
че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло” (Битие 6:5). Звучи
ли това аналогично и за нашия
свят днес?
„В дните на Ной не всички хора бяха
в пълния смисъл на думата езически
идолопоклонници. Мнозина имаха познание за Бога и за Неговия закон, но
с големите си скулптурни изработки, с
предметите на изкуството изповядваха, че почитат Бога, като Го представяха в делата на собствените си ръце по
подобия, които те бяха направили за
Бога. Покланяха се на тези художествени предмети като на Бог и забравиха Създателя. . . .
„За тях Ной бе фанатик, понеже не
смириха сърцата си пред Бога, а поддържаха непокорството и нечестивостта си, сякаш не бяха предупреди
от Бога чрез Ной. Но Ной устоя като
скала сред буря. Той бе заобиколен
от всевъзможно нечестие и морална поквара; но пак, вярата му остана
непоколебима. Той стоеше невъзмутим като верен вестител на Бога сред
подигравките и присмехите на света–
един непреклонен свидетел за Бога.
Неговата кротост и праведност сияеха
в контраст с възмутителните престъпления, интрига и насилие, които
съставляваха неизменна практика по
това време. Връзката с Бога го парвеше силен в силата на безкрайната
мощ, докато неговият тържествен глас
на предупреждение в продължение на
сто и двадесет години достигаше до
ушите на съвременниците на онова
поколение по отношение на събития,

които според човешката мъдрост тогава щели да бъдат невъзможни.”4
Дали хората в дните на Ной са мислели, че има причина за съображение, когато ги е предупрждавал за
потопа?
Какво казват учените? В крайна
сметка, дъждът, според както сме го
преживявали в продължение на хиляди години вече, е бил непознато явление по тяхно време. Не забравяйте,
че по това време „Господ Бог не беше
направил да вали дъжд на земята, .
. . но пара се издигаше от земята, та
напояваше цялото лице на земята”
(Битие 2:5, 6).
„В своята философия и светска
мъдрост хората по времето на Ной мислеха, че Бог не може да погуби света
с потоп, понеже водите на океана не
биха били достатъчни за целта. Но
Бог превърна човешката философия
и наука в глупост, когато настана моментът да приведе в пълно действие
Своята дума. Боговдъхновеното перо
описва как земята навлиза във и излиза от вода. Бог държи Своето снаряжение скрито в недрата на земята,
за да постигне унищожението й. И
след като великите и мъдри личности
изказваха разсъжденията си преди потопа как е невъзможно унищожение с
вода, при което страховете на хората
биваха успокоявани и всички считаха
пророчеството на Ной за чиста заблуда и възприеха същия за луд фанатик,
Божият момент настана.”5
Ной имал вяра, която работела. В
продължение на 120 години градял
масивна плавателна конструкция на
сушата, докато умолявал хората с
предупреждението за неминуемия потоп. Всеки удар на чука представлявал
една проповед сам по себе си. Всяка
дъска от ковчега била плътно напасвана и всяка снадка била покривана със
смола, за да устои на предстоящите
яростни вълни. Всичко, което можел
да направи този верен патриарх, било
извършено—и все пак единствено Бог
можел да защити чрез могъщата си
сила този самотен съд сред огромните
морски конвулсии, които съвсем скоро
щели да се разярят.
И накрая, Бог „скри Ной и семейството му в ковчега, след което дъждът
започна да се спуска отгоре, първона-
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чално бавно; подигравките и присмехите не секнаха за известно време, но
много скоро водите от небето се съединиха с водите от дълбоката бездна;
водите изпод земята разкъсаха земната кора, небесните прозорци се отвориха и човекът със своята философия
а така наречена наука разбра, че не е
успял да разбере с човешката си мъдрост Бога. Твърде късно установил, че
мъдростта му била глупост; че Законодателят е по-велик от природните
закони. На ръката на Всемогъществото не й липсват начини и средства да
реализира Своите намерения. Той
може да докосне земните недра и да
извика Своята оръжейница, скритите
води, за да съдействат за погублението на покварените обитатели на
древния свят. Но нека всички имаме
предвид, че онези, които погинаха при
онази ужасна присъда, са имали предложение за избавление.”6

КАК СТОЯТ НЕЩАТА
ДНЕС?

Как стоят нещата с нас днес? Дали
хората все още поставят теории и
научни догадки над едно ясно „Така
казва Господ“? Дали не подценяваме
всемогъществото на Създателя и Вседържителя? Колко се гордеем с научните си познания? Тук не правя опит
да омаловажа основателната наука,
разработена в страх от Бога, а просто
да напомня за нашата уязвимост и да
се съобразим с това колко примитивни и погрешни може да се окажат заключенията ни.
Исус идва отново—и да, за да се
приготвим да Го посрещнем, ще отговаряме за своите думи, мисли и
действия—при което със сигурност се
нуждаем от Неговата помощ като наш
Застъпник.
„Затова бдете, защото не знаете в
кой ден ще дойде вашият Господ. Но
това да знаете, че ако домакинът би
знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му
подкопаят къщата. Затова бъдете и
вие готови; защото в час, когато го не
мислите, Човешкият Син иде ” (Матей
24:42–44).
„Днес от светски мъдрите мъже, от
неверните стражи на амвоните ще се
чуват доводите: „Господарят ми се забавя да се върне, всички неща си остават, както са били от началото. Няма
защо да се тревожите, ще има хиляда
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години временен милениум, преди
да дойде Христос. Целият свят ще се
обърне. Мир, мир; не обръщайте внимание на тези фанатици, които само
едни паникьори.” Хората в света като
цяло ще презрат пророчеството и ще
оскърбят тези, които говорят Божиите
думи, изобличавайки техните грехове.
...”
„Също както съвременниците на
Ной се подиграваха и присмиваха на
това, което дефинираха като страх и
суеверие у проповедника на правдата,
така ще бъдат усмивани тържествените вести и в наши дни.”7
Подобно на това „Преди всичко
знайте, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и
ще казват: къде е обещаното Му пришествие? Защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието. Защото
те своеволно не признават това, че
чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и
всред водата, <но пак> посредством
тях тогавашният свят, потопен от водата загина. Така със същото слово, и
днешните небе и земя са натрупани за
огън, пазени до деня на <страшния>
съд и погибелта на нечестивите човеци” (2 Петър 3:3–7).
И така, когато ви се наложи да се
изправите пред подиграватели днес,
имайте предвид, че самите им подигравки са изпълнение на това пророчество.
Нека вместо това поддържаме
страх от Бога като тези, „които едно
време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчегът, в
който малцина, то ест, осем души, се
избавиха чрез вода. Която в образа
на кръщението и сега ви спасява, (не
измиването на плътската нечистота,
но позивът към Бога на чиста съвест),
чрез възкресението на Исуса Христа; Който е отдясно на Бога, като се е
възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили” (1 Петър
3:20–22).
Помислете само за привилегията,
която имаше Ной! Сред целия онзи
шум и бъркотия на едно ужасно нечестиво поколение—поколение, достигнало до крайност в поквара и израждане, така че любящият Създател бил
принуден да го погуби, Ной „придоби
Господното благоволение,” той „ходеше с Бога,” и Господ постави завета Си
с него, и „си спомни Бог за Ной” (Битие

6:8, 9, 18; 8:1). А що се отнася за Ной,
„Ной извърши всичко, според както му
заповяда Бог; така стори” (Битие 6:22).
Какво красиво взаимоотношение на
любов! Подобно на Енох, също и Ной
„ходеше с Бога.” Такава една чудесна,
величествена опитност може да бъде
и наша! Като размишляваме върху
Словото на Бога, можем да чуем гласа на Създателя да ни говори лично,
както и да разберем, че Той се интересува живо от всеки един аспект на
нашия живот—през огън и вода—и ни
помага във всяка нужда и всяко притеснение. Да, както се пее в песента,
какъв Приятел имаме в Исус! . . . Каква
привилегия имаме да отнасяме всичко при Бога в молитва, пребъдвайки в
Лозата, както е така трогателно илюстрирано в Писанието.
Такъв един живот наистина ни навява силни спомени за бъдещето - когато малцината верни от това поколение ще са култивирали такава близка,
любяща обхода с Господ и Неговото
Слово, че ще отразяват образа на
Исус в пълнота и ще бъдат запазени
в големия смут за вечен живот. Нека
всемогъщият небесен Бог ни укрепи,
за да стоим истински верни и предани
на призванието си, както Ной бе верен
на своето!
Исус идва отново - и да, за да се
приготвим да Го посрещнем, ще отговаряме за своите думи, мисли и
действия—при което със сигурност се
нуждаем от Неговата помощ като наш
Застъпник.
Източници:
1 Знамения на времето, 20. декември, 1877.
2 Пак там, 3. януари, 1878.
3 Ръкописи, том 7, p. 56.
4 Знамения на времето, 20. декември, 1877.
5 Пак там, 3. януари, 1878.
6 Пак там.
7 Пак там.
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Дави Силва

Преобразяване на
характера –

как и кога?
Най-мъдрият човек в Библията, цар
Соломон, писа: „Ето, това само намерих, че Бог направи човека праведен,
но те изнамериха много измишления”
(Еклесиаст 7:29).
Новата международна версия предава думите по следния начин: „[хората] започнаха да си изнамират много схеми.”
В началото Бог сътвори човека съвършено—физически, умствено и морално. В резултат от греха човешкото
естество се поквари. Божият образ в
човека бе изместен от сатанинския.
Естеството на човека бе засегнато от
греха, а апостол Павел заявява, че
„цялото творение съвкупно въздиша
и се мъчи досега” (Римляни 8:22).
Чрез престъпване на светия Божи закон човекът, животните и цялата природа са повлияни негативно за зло.
Когато човекът бива извикан в съществуване, той отразява божественото естество и божествения характер, макар характерът му да не е
развит напълно. Въпреки това, когато
първата двойка се покорява на измамата на Сатана, техният характер се
покварява.
„След греха си Адам и Ева престанаха да живеят в Едем. Те умоляваха
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сериозно и настойчиво да им бъде
позволено да останат у дома на своята невинност и радост. Изповядаха,
че са изгубили всяко право на това
щастилво обиталище и се вричаха,
че вбъдеще ще отдават стриктно послушание на Бога. Но им бе казано,
че естеството им се изродило от греха; силата им да устояват на злото
намаляла и са отворили път за Сатана да придобива по-лесен достъп
до тях. Били са се поддали на изкушението в своята невинност; а сега,
в състояние на осъзната вина, биха
имали по-малка сила да поддържат
своята моралност.”1
За жалост, това е състоянието на
човека дори до днес, а всъщност
човешкото естество е ставало все
по-лошо в хода на вековете. Това
обяснява защо Бог погуби света с потоп, а поради същата тази причина
ще погуби настоящия свят с огън.
Когато изучаваме човешката история от библейска гледна точка, виждаме, че по отношение на харатера
си човек остава без особена промяна. Много подходящ пример за целта
са израилтяните.
От момента, когато Бог изведе изра-

илтяните от Египет, въпреки мощните
чудеса, които извършваше ежеднено
в полза на народа Си в продължаение на 40-те години на тяхното пътуване из пустинята, те проявяваха неизменно един дух на неблагодарност,
бунт и неверие.
На връх Синай народът заяви
намерението си да се покорява на
всички Божии напътствия и указания,
предадени им чрез Мойсей. Въпреки
това само след няколко седмици разкриха, че противно на най-добрите
си човешки намерения, не можеха
да променят характера си. В края от
своята история те като нация се причислиха към римляните, за да разпънат своя Изкупител, Исус Христос.
Днес виждаме как почти всичко се
променя. Технологията като цяло напредва по изумителен начин. В момента разполагаме с много по-добри
начини на комуникация и по-добри
средства на транспорт; медицинската
наука напредва значително, но за жалост, характерът на човека си остава
без промяна.
Както пише Павел в 1 Коринтяни
13, най-доброто познание без Божията любов не може да промени характера на човека. Напротив, колкото по-
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вече познание имаме, но без любов,
толкова по-опасни ставаме.
Съвременните военни машини,
ракетни снаряди и други модерни устройства идват в резулатт от напредващото знание, използване за унищожаване на човечеството.
Дори в религиозната среда хората
правят опит да се подобрят, но постигат същия резултат: оказва се невъзможно да си променим характера със
собствени сили. В цялата религиозна
история човекът е отскачал от езичество към законничество, както и от
законничество към антиномианизъм,
но без положителен резултат. Не подобрението е решение на проблема.
В действителност се нуждаем от промяна.
Елън Уайт обобщава много правилно тази мисъл с думите: „Животът
на християнина не е една модификация или подобрение на старото, а
преобразяване (трансформация) на
естеството.”2
В Своя разговор през нощта с Никодим Христос каза: „Ако не се роди отново, човек не може да види Божието
царство” (Йоан 3:3).

ПО КАКЪВ НАЧИН
БИХМЕ МОГЛИ ДА СЕ
РОДИМ ОТНОВО?

Раждаме се отново, когато вярваме
в Исус: „А на ония, които Го приеха,
даде право да станат Божии чада,
<сиреч>, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв,
нито от плътска похот, нито от мъжка
похот, но от Бога ”(Йоан 1:12, 13).
Когато предадем живота си на Исус,
биваме оправдани чрез вяра и родени отново (новородени). Оправдание
и прощение са едно и също нещо.
В Господната молитва ние казваме:
„Прости ни дълговете, както ние простихме на длъжниците си.”
Оправданието или прощението е
началото на едно преобразяване на
характера.
„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ
Исус Христос; посредством Когото
ние чрез вяра придобихме и достъп
до тая благодат, в която стоим, и се
радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се
хвалим и в скърбите си, като знаем,
че скръбта произвежда твърдост, а
твърдостта изпитана правда; а изпи-
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таната правда надежда. А надеждата
не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух ” (Римляни 5:1–5).

ПО КАКЪВ НАЧИН
БИХМЕ МОГЛИ
ДА ПРОМЕНИМ
ПОГРЕШНИТЕ СИ
НАКЛОННОСТИ?

„Прощението на Бога не е просто един съдебен акт, чрез който Той
ни освобождава от осъждане. Това
не е само опростяване на греха, а и
възвръщане, възстановяване от греха. То представлява изблик на една
любов, която преобразява сърцето.
Давид имаше правилно разбиране за
прощението, когато се помоли: „Сърце чисто сътвори в мене, о, Боже,
и дух постоянен обновявай вътре в
мен’ (Псалм 51:10). И отново той казва: „Колкото отстои изток от запад,
<толкова> е отдалечил от нас престъпленията ни (Псалм 103:12).”3
За да влезем в небето, имаме нужда от един преобразен характер. Въпреки това никоя човешка сила не
може да изработи това преобразяване.
„За нас е невъзможно от само себе
си да избягаме от ямата на греха, в
която сме потънали. Сърцата ни са

зли, а ние не можем да ги променим.
„Кой може да извади чисто от нечисто? Никой.” „ Плътският ум е враждебен на Бога, защото не се покорява
на Божия закон, нито пък може” (Йов
14:4; Римляни 8:7). Образование,
култура, упражнение на волята, човешко усилие, всички те имат своето
място, но тук се оказват са безсилни.
Те могат да изработят една външна
изправност на характера, но не могат да променят сърцето; не могат да
очистят изворите на живота. Трябва
една сила, която да работи отвътре,
един нов живот отгоре, преди човек
да бъде променен от грях в святост.”4
От друга страна, да, характерът ни
трябва да бъде - и може да бъде променен. Необходима е сила: „Тази
сила е Христос. Единствено Неговата
благодат може да събуди безжизнените способности на душата и да я
привлече към Бога, към святост.”5
„Във всяко сърце съществува не
само интелектуална сила, а и една
духовна сила, възприемане на правилното, желание за доброто. Но
има една антагонистична сила, която
воюва срещу тези принципи. Резултатът, последвал яденето от дървото на
познаване доброто и злото, се изявава в опитността на всеки човек. В естеството му има една наклонност към
зло, една сила, на която той не може

27

„Прощението на Бога не е
просто един съдебен акт,
чрез който Той ни освобождава от осъждане. То
не е само опростяване на
греха, а и възвръщане,
възстановяване от греха.
То представлява изблик
на една любов, която преобразява сърцето.”
да устои, ако не му бъде оказана помощ. И за да устои на тази сила, за да
постигне онзи идеал, който в най-съкровеното на душата си признава като
единствено достоен, той може да намери помощ само в една сила. Тази
сила е Христос.”6
Когато човешките същества се
свързват с Христос чрез вяра, два божествени посредника работят за преобразяването на характера: Светият
Дух и Божието Слово.
„Като гледаме постоянно на Исус с
окото на вярата, ще бъдем укрепени.
Бог ще даде най-ценни откровения на
Своите гладни и жадни люде. Те ще
преживеят, че Христос е един личен
Спасител. И като се хранят с Неговото слово, установяват, че то е дух
и живот. Словото унищожава естественото, земното естество и придава
един нов живот в Христа Исуса. Светият Дух идва в душата като утешител. Чрез преобразяващото действие
на Неговата благодат, Божият образ
се възпроизвежда в ученика; той става ново творение. Любовта измества
ненавистта и сърцето възприема божествено подобие. Именно това означава да се живее чрез всяко слово,
което произлиза от Божията уста. Това
означава да се яде Хляба, който слиза
от небето.”7
„Вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово“ (Римляни
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10:17). Писанията са великото средство за преобразяването на характера. Христос се помоли: „Освети ги
чрез истината. Твоето слово е истина”
(Йоан 17:17). Ако Божието слово се
изучава и животът се съобразява с
него, то работи в сърцето, покорявайки всяка несвята черта. Светият Дух
идва, за да убеди за грях, а вярата,
която извира в сърцето, действа от
любов към Христос, преобразявайки
ни в в тяло, душа и дух съобразно Неговия образ. И тогава Бог може да си
служи с нас, за да вършим Неговата
воля. Силата, която ни се дава, работи
отвън навътре, като ни води да предаваме на другите истината, която е
била предадена и на нас.”8
„Във всички, които се покоряват на
Неговата сила, Божият Дух ще пояде
всеки грях.”9
Погрешните ни постъпки биват простени от Бога чрез Христос, когато се
покаем и ги признаем (изповядаме).
Нашите греховни наклонности биват
доведени под контрол и унищожени, когато поддържаме връзката си с
Христос чрез постоянно общуване с
Него. „Чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници
на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите
разтление в света” (2 Петър 1:4).
„Трябва да се научим от Христос.
Трябва да познаем какво е Той за онези, за които е заплатил откуп. Трябва
да осъзнаем, че чрез вяра в Него имаме привилегията да бъдем участници
в божественото естество и по този начин да избягаме от покварата, която е
в света чрез похотта.
Тогава биваме очистени от всеки
грях, всички дефекти на характера.
Няма защо да задържаме нито една
наклонност към грях [Ефесяни 2:1-6]
....
„Като участваме в божественото естество, наследените и придобитите
наклонности към зло биват прерязани
от характера, при което ставаме една
жива сила за добро. Като се учим постоянно от божествения Учител, като
споделяме ежедневно от Неговото
естество, ние сътрудничим на Бога в
преодоляване на сатанинските изкушения. Бог работи и човекът работи,
за да може човекът да стане едно с
Христос, както Христос е едно с Отец.
Тогава седим заедно с Христос на не-

бесни места. Умът си почива в мир и
увереност в Исус.
„В Словото Си Бог разкрива какво
може да направи за човешките същества. Той оформя и моделира по
Свое божествено подобие характерите на онези, които склоняват да носят
Неговото иго. Чрез благодатта, която
Той дава, биват направени участници
в божественото естество, а така придобиват способността да превъзмогнат покварата, която е в света чрез
похотта. Бог е, който ни дава сила да
превъзмогнем. Хората, които чуват
Неговия глас и се покоряват на заповедите Му, придобиват способността
да формират праведен характер. Онези, които не зачитат Неговите изрични
заповеди, ще формират характери по
образа на наклонностите, които са
подхранвали.”10

КОГА ТРЯБВА
ДА НАСТЪПИ
ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО?

„Сега е времето, когато всички следва да култивират силите, дадени им от
Бога, за да могат да формират характери от полза както тук, така и за вечния живот.”11
„Сега е времето да формираме характери за бъдещия безсмъртен живот. Сега трябва да се подготвим за
изследователния съд.”12
„Сега трябва да държим децата си
и себе си неопетнени от света. Сега
трябва да изперем дрехите на характера си и да ги избелим в кръвта на
Агнеца. Сега трябва да превъзмогнем
гордостта, страстта и духовната вялост. Сега трябва да се събудим и да
направим решително усилие за един
симетричен характер. „Днес, ако чуете
гласа Му, не закоравявайте сърцата
си” (Евреи 4:7). Намираме се в една
крайно изпитателна ситуация, когато
очакваме, бдим за явлението на нашия Господ. Светът е в тъмнина. „Но
вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви
застигне онзи ден като крадец” (1 Солунци 5:4).”13
Бог ще приключи делото, което е започнал.

ПРОРОЧЕСТВО ЗА ДНЕС

Захария 3:1–4: „И [Господ] ми показа първосвещеника Исус да стои пред
Господния ангел, а Сатана стоеше
отдясно му, за да му се възпротиви.
И Господ каза на Сатана: „Господ да
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те смъмри, Сатано; да! да те смъмри
Господ, Който избра Ерусалим. Не
е ли този една главня изтръгната из
огън? А Исус бе в нацапани дрехи
като стоеше пред ангела. И <ангелът>
проговаряйки рече на стоящите пред
него, като думаше: Съблечете от него
нацапаните дрехи. А нему рече: Ето,
отнех от тебе беззаконието ти, и ще те
облека в богати одежди.”
„Видението на Захария за Исус и
Ангела се отнася с особена сила за
опитността на Божия народ в заключителните сцени на великия ден на
умилостивението.”14
„Докато Божиите люде смиряват
душите си пред Него, умолявайки за
чистота на сърцето, излиза заповедта: „Съблечете изцапаните дрехи“ от
тях, като се изричат насърчителните
думи: „Ето, отнех от тебе беззаконието
ти, и ще те облека в богати одежди.”
Неопетнената дреха на Христовата
праведност се облича на изпитваните,
изкушавани, но верни Божии деца.
Презреният остатък е облечен в славно облекло, което никога повече няма
да бъде осквернено от покварите на
света. Имената им биват задържани в
книгата на живота на Агнеца, включени измежду верните от всички векове.
Те са устояли на хитростите на измамника; не са се отказали от верноподанството си поради рева на змея.
А сега са във вечна безопасност от
средствата на изкусителя. Греховете
им са прехвърлени върху този, който
ги е породил. Остатъкът е получил не
само прощение, а е бил приет и почетен. „Хубава митра“ се поставя върху
главата на всеки от тях. Те ще бъдат
като царе и свещеници на Бога. Докато Сатана настоява с обвиненията
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Сега трябва
да се събудим
и да направим
решително
усилие за един
симетричен
характер...
си и се стреми да погуби това малко
общество, свети ангели се движат невидими нагоре-надолу, за да им поставят печата на живия Бог. Това са тези,
които стоят на хълма Сион с Агнеца,
като имат името на Отец, написано на
челата си. Те пеят новата песен пред
престола, която никой човек не може
да научи, освен сто четиредесет и четирите хиляди, които са били изкупени
от земята. „Те са които следват Агнето,
където и да отива; те са били изкупени
измежду човеците за първи плодове
на Бога и на Агнето. И в устата им не
се намери лъжа; те са непорочни” (Откровение 14:4, 5).”15

СЕГА Е ВРЕМЕТО

„Вярваме без всякакво съмнение,
че Христос идва скоро. За нас това не
е басня, а реалност. Нямаме накакво
съмнение, нито сме се съмнявали
някога през годините, че доктрините,
които държим днес, са настоящата истина и че се приближаваме към съда.
Ние се подготвяме да видим Този, който предстои да дойде на небесните
области в ескорт от свети ангели, за
да даде на верните и праведните фи-

налното докосване на безсмъртието.
Когато дойде, Той няма да ни очиства
от греховете ни, нито ще отстранява
дефектите на характерите ни, нито
ще лекува недостатъците на нравите
и предразположенията ни. Ако въобще се е извършвало такова дело
за нас, то трябва да се е извършило
преди това време. Когато Господ дойде, тези, които са свети, ще си останат
свети. Тези, които са съхранили телата и духа си в святост, в освещение и
чест, ще получат тогава финалното
докосване на безсмъртието. Но тези,
които са неправедни, неосветени и
нечисти, ще си останат такива завинаги. Тогава за тях няма да се извърши
никакво дело, за да бъдат дефектите
им отстранени и да получат свети характери. Тогава Пречиствачът няма да
седи, за да следи процеса на очистване и рафиниране и за да отстрани техните грехове и поквара. Всичко това
трябва да се извърши в настоящите
часове на благодатно време.
Сега е времето тази работа да се извърши за нас.”16
Източници:
1 Патриарси и пророци, стр. 61.
2 Животът на Исус, стр. 172.
3 Мисли от планината на
блаженствата, стр. 114.
4 Пътят към Христа, стp. 18.
5 Пак там.
6 Възпитание, стр. 29.
7 Животът на Исус, стр. 391.
8 Притчи Христови, стр. 100.
9 Животът на Исус, стр. 107.
10 Библейски адвентен коментар
[Коментар на Е. Г. Уайт], т. 7, стp. 943.
11 Детско водителство, стр. 342.
13 Християнска опитност и учения на
Е. Г. Уайт, стр. 190, 191.
14 Свидетелства ,т. 5, стp. 472.
15 Пак там, стp. 475, 476.
16 Пак там, т. 2, стp. 355.
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ДА СЕ ПОТОПИМ
В КОНТЕКСТА

Георги Лаутлиев
Спомнете си, когато още бяхте
деца и получихте една детска Библия и четяхте тези вечни истории
за деца. Една книга с прекрасни
картини, както и интересни и увлекателни действия. Сигурен съм,
че всички си ги спомняме. Една от
моите любими истории е разказът
за ковчега на Ной – тези огромни
размери (ковчегът почти не се побираше на едната страница) или
за силния Самсон. Всеки младеж
би желал да бъде като него, силен и голям. Или красивата дреха
на Йосиф. Всичките тези картини възбуждаха нашите интереси
като деца и ни помагаха да разберем по-добре тези истории и да
се занимаем с тях. Питали ли сте
се защо като деца обичахме тези
библейски истории, а като юноши и
младежи не ни интересуваха така
вече? Казваме: „Е, знаем ги всичките тези истории, не ни са вече
така интересни за четене, защото
не научаваме вече нищо ново.“
В тази статия ще разгледаме
тъкмо този феномен, че сме доволни с нашето знание по дадена
точка, докато всъщност може би
не я разбираме в такава степен,
както всъщност сме предполагали.
Един друг запомнящ се пример
от детската градина е играта „развален телефон“. Беше много за-
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бавно и винаги сме се смеели така
много как от първоначалната дума
нещо съвсем друг ставаше, след
като беше преминала през ушие
на 20-те ни приятели. Е, ние растем, възприемаме различни стилове на живот, нагаждаме се към
знанията на нашето обкръжение
и специалност. Ние приемаме духовно, че ще познаваме по-добре
Библията и Писанията и все пак
ще са задължителни. Не разбираме как чрез различни преводи и
културни интерпретации Библията
и Писанията в тяхното приложение
са много по-обширни от приетото.
Често чуваме от противниците на
християните, че Библията съдържа много противоречия, и че някои
обяснения противоречат на други.
Следователно не трябва да подценяваме празнината в контекстите
на Писанията, когато става въпрос
как ги четем днес и как са замислени при тогавашните обстоятелства, когато са писани.

Да поставяме всичко в
правилен контекст

Когато вземем под внимание
контекста, в който е писана Библията, не трябва да забравяме, че тя
е сбор от книги. Особено се отнася
за Стария завет, който е писан от

писатели, които не са стояли на
бюро и удобни столове. Те не са
писали и на обичайния език, който
ние днес познаваме. Поради това
важно е да вземем под внимание
силата на езиковите и културните
препятствия. И най-способните
преводачи са имали затруднение
да тълкуват според съответната
норма. През колко превода преминават оригиналните текстове преди да достигнат до нас! С право
може да се приеме десет-дванайсет.
Да вземем като прост пример
различията между два значителни
езика и немски език за сравнение.
Английският е един оформен от
съществителни език, докато еврейският език е доминиран от глаголи.

Изгубено чрез превод

В древността беше съвсем нормално не всеки да може да пише.
При това писателите установиха
това, което им се диктуваше. В
книгата „Животът на Исус“ четем
за „апостолите и тези, които ги
придружаваха“ и вярвам, че тези
придружаващи са описани като
указание за достоверни, много
доверени приятели и верни съработници, които са помогнали при
разпространението и предаването
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на евангелския текст. В посланието на Павел към римляните той
пише в глава 16 стих 22: „Аз Тертий, който написах това послание,
ви поздравявам в Господа.“ Тертий
от Ликония беше един от 72-та
ученици, които помагаха на Павел. (Той беше един от 72-та, които Исус, според Лука, изпрати да
проповядват). Това не означава,
че думите не са били вдъхновени
от Господ, но трябва да помислим,
че нещо може би при превода или
диктуването се е изменило, като
си спомним какво споменахме преди за многообразието на изразите
и културния фон в дадено време.
Един друг пример за диктуване намираме в Еремия 36:32, както и в
1 Петрово 5:12, когато на Петър му
помогна Сила. В 1 Солунци 1:1 и
2 Солунци 1:1 посланията са съставени от Павел, Сила и Тимотей
не само от Павел. Важно е да разберем тук, че пишещият със своя
специален стил или избор на думи
може да допринесе в някои откъси
да се промени значението.

Другата буза

Друга връзка с по-нататъшно
значение е известният израз от
евангелието на Матей след блаженствата - Матей 5:38-40. Знаем
точно, че Исус ни е призовал на
мир, ненасилие, а не към отмъщение. Сигурно ние следваме също
това, само искаме да го пренесем
към културното разбиране на онова време. Веднъж прието, някой ти
удря шамар по дясната буза, както
е записано в стиха (забележете,
че не се казва по бузата ти, но „по
дясната ти буза“). Онези, който е
изправен пред вас как би го направил? Ако го направи с лявата ръка,
би било погрешно, защото тогава
лявата ръка ще се счита за нечиста. Това правило все още важи в
някои страни и култури. Следователно това означава, че личността
би била ударена с десния бекхенд
(обратната страна на дясната
ръка). Този удар на порицание се
използва върху един социално
подчинен, не като боен удар, но
като порицание. Такъв би бил слу-
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чаят например с господар и негов
слуга, баща и син или римлянин и
евреин. Най-важното правило на
времето беше: Ако, ударите някого от равните си, това е наказание.
Така че, ако кажете на някого да
ви удари по лявата буза, това е
съвсем друга плесница. Това вече
не е порицание към подчинен, а
предизвикателство от равен. Тук
Исус също ни учи, че не трябва
само да се противопоставяме на
насилието, но и на социалната несправедливост.

Допълнителната миля

Нека четем по-нататък: „Който
те принуди да вървим с него една
миля, иди с него две.“ (Мат. 5:41) По
това време Юдея беше под римска
окупация. Законът позволяваше
на римските владетели да наредят на всеки жител на окупираната
област да им носи вест (съобщение) или снаряжение (оборудване)
една миля, но е било забранено да
ги принуждават да правят повече
от това. Ако бъдете помолени да
го направите и изминете още една
миля, ще бъде несправедливост.
Нито си непокорен, нито си агресивен и би било несправедливост,
въпреки учтивата постъпка. С други думи, това показва несправедливостта на човешката система,
която не е била въведена от Бога.
За да не започне политическа дискусия – независимо каква форма
на управление бихме измислили,
разбира се, Божията форма на
управление е и остава, която се
основава на Неговия божествен
закон, който е добър.

Разпятието на Исус

Ако разгледаме разпятието на
Исус, ще видим, че според евангелията на Матей, Марк и Лука са
изброени следните хронологични
времена:
• 3-ия час – Разпъването на
Исус (Марк 15:25);
• 6-ия час – Тъмнина (Мат.
27:45; Марк 15:33; Лука 23:44)
• 9-ия час – Смъртта на Исус
(Мат. 27:46; Марк 15:34)

Според Йоан Исус все още е при
Пилат в 6-ия час (Йоан 19:14). Означава ли това, че Йоан противоречи на колегите си? Спомнете си,
че по времето на Исус имаше две
системи за измерване на времето.
Еврейската времева система започва в 6 часа сутринта, а римската
– в 0 часа. Така че, ако използваме
като основа римската система при
описанието на събитията от Йоан,
тогава ясно се показва, че това
се е случило в сутрешните часове на деня. Тук важният момент
е не часът, в който той е умрял, а
четвъртината на деня, последната
четвърт от деня преди залеза и съботата. С други думи: тогавашното
общество не е имало германска
или швейцарска точност на времето, но по-скоро в древността
частите на деня са били разделени на четвъртини. За да обобщим:
От изключителна важност е винаги
човек да разглежда контекста, за
да не приема никакви противоречия, а да разпознава различните
докладвани точки.

Заключение

Причината за избора на тази
тема е, че трябва да помним,
че когато изучаваме Библията,
винаги го правим с радост и интерес, и най-важното е, че се обръщаме към нея с молитва. Ако
го прочетем бегло или с отрицателно отношение, за да открием
противоречия, това няма да е
плодотворно, нито ще можем да
го проучим задълбочено. Повърхностно четене няма да ни даде
мъдрост, нито ще разкрие грижите на Бога, нито ще даде правилно разбиране на нейните учения.
Никога не трябва да забравяме да четем Писанията с молитва, така че Бог да ни води, за
да намерим ново преживяване
и насърчение в Неговата любов. Текстовете не са скучни или
безвкусни, но богати и умни за
всеки читател. Къде би могло да
се намери нещо по-добро, за да
се подобри неговите напътствия
и да се разбере контекста, в който живеем?

31

ВЕСТИТЕЛ

на Реформацията
орган на църквата

АДВЕНТИСТИ ОТ СЕДМИЯ ДЕН РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ

ул. Св. св. Кирил и Методий №74 1202 гр. София
За кореспонденция:
гр. София 1000 Пощ. кутия 614
е-mail: sdarm.bg@abv.bg www.sdarm-bg.org
ISBN 1312 - 1219

Да се
покоряваш
по правилния
начин
Колко е важно да правим това, което се очаква от
нас! Послушанието е нещо, което верните деца обичат
да извършват. То ни прави по-щастливи и улеснява живота. Така не се въвличаме в бели. Знаем, че трябва
да се покоряваме на родителите си, както и на други,
за които сме наставяни от родителите си да им се покоряваме.
Но какво щастие бихме могли да намерим в това, когато друг някой ни каже да направим нещо нередно?
Понякога приятелите може да се опитат да ни накарат
да направим нещо, за което знаем, че не е редно. И ако
това стане, как би следвало да постъпим?
Петър тъкмо бе извършил удивителни неща в името
на Исус и чрез Неговата сила. Много хора идваха при
него за помощ и биваха изцелявани от болестите си.
Но имаше един човек на ръководен пост, който започна
да ревнува и измисли как да хвърли Петър и останалите апостоли в затвор заради тези техни дела. Но един
момент—та нали това, което апостолите бяха сторили,
беше добро, а не лошо! Не беше ли несправедливо да
ги вкарат в затвора?
Но колко време останаха в затвора Петър и другите
апостоли? Не много! Ангел от Бога отиде и отвори тъмничната врата, като им каза да се върнат при народа и
отново да споделят благата вест за Исус Христос, Спасителя на света.
Тъмничните стражари се удивиха, когато видяха, че
Петър и другите били освободени чрез Божие чудо. Но

се страхуваха да направят опит да ги върнат в затвора,
понеже обитателите на града биха могли да се разгневят. И така, вместо това тъмничарят се опита да сплаши апостолите с надменни думи: „Не ви ли забранихме
строго да не проповядвате в това име [на Исус]?” (Деяния 5:28).
Отговорът на Петър и апостолите бе ясен: „Подобава
да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Бог на
бащите ни възкреси Исуса, Когото вие убихте като Го
повесихте на дърво. Него Бог възвиси до десницата Си
за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля
и прощение на греховете. И ние сме свидетели [Нему]
за тия неща, <както е> и Светият Дух, когото Бог даде
на ония, които Му се покоряват” (Деяния 5:29–32).
Да, Бог е Този, на когото трябва да се покоряваме.
Когато се покоряваме на това, което казва, Той ни дава
Своя Свят Дух и се грижи за нас. Като четем Божието
слово и учим какво казва Исус, ще знаем по какъв начин Той очаква от нас да сме послушни. Ще се покоряваме на Божията дума от любов към Исус, защото Той
ни обикна най-напред. Това е правилният начин!

