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В ТОЗИ БРОЙ

Уводна статия
 
Дали обществото не подведе Бог 
под отговорност?
Десетилетия наред Основателят 
на универса е подложен на нападки, 
резултатите от които са видни
Моралният компас 
на света  - Част II
Единствено едно християнство, което се 
основава върху Божието слово, може да 
устои на жестоката атака от неморалност 
на съвременното общество
Да подведем греха под 
отговорност!
Тези, които откажат да се покорят на 
Божието управление, са напълно негодни да 
управляват сами себе си

Привкусът на нашите общи обяди
Нашите мотиви и намерения трябва да 
бъдат чисти от вътре навън, като се има 
предвид, че живеем на планета, осквернена 
от грях

Ихавод, ихавод, ихавод  
Дали не е възможно да се окаже, че очите ни 
са ангажирани в погрешна посока, така че 
да пропуснем да се подготвим за Копнежа на 
всички народи?

Исус и човешката традиция
Пътят на традицията е лесен – това е да 
се носим по популярното течение, но да се 
следва Христовия път е като да се гребе 
срещу течението

За децата
Като виждаме да се изпълва това, което каза 
Исус, ние още повече започваме да обичаме и 
да се доверяваме на нашия чудесен Приятел!

Обмисляли ли сте някога 
идеята да разпространявате 
„Вестител на Реформацията“ 
сред хората, с които се сре-
щате, или които познавате? 
Това списание все повече се 
замисля и проектира така, че 
да отговаря на реалния духо-
вен глад на хората от днешно-
то общество, като проследява 
именно навременната линия 
на мисълта, проворикарана от 
актуалните събития. Сега, кога-
то библейското пророчество се 
разгръща пред очите ни, защо 
да не си носим подръка някол-
ко такива списания, с готовност 
да ги споделяме с искрени и 
мислещи хора, които се боят 
от Бога и жадуват да разберат 
какво се случва в света в мо-
мента?
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едно име, което 
ПРОМЕНИ СВЕТА

Уводна статия

Уважаеми читателю: събитията на-
предват по-бързо, отколкото можем да 
опишем. Изведнъж светът бе поразен 
от невидим антагонист на име КОВИД  
19. „Светът и всичко, което е в него—
начинът ни на живот като личности и 
като граждани на нации; семейството, 
работата ни, търговията и парите ни, 
нашата образователна система, рели-
гии и култури, дори нашите баджове 
на национална принадлежност, които 
повечето от нас винаги сме възприе-
мали като даденост—всички те ще се 
окажат мощно и радикално промене-
ни завинаги. Никой няма да остане 
незасегнат от ефектите. Никой сектор 
от живота ни няма да остане без по-
следици.” ¹ Смятам, че именно така се 
чувстват хората относно това затваря-
не по домовете без никаква конкретна 
перспектива, единствено наблюда-
вайки обезсърчителните новини.

Дали тези думи са били писани през 
2020? Всъщност не. Текстът по-горе е 
публикуван през 1990 от Малаки Мар-
тин, когато решил да разкрие безочли-
вата тайна програма на най-силната 
религиозна и политическа институция 
на земята. Текстът е от бестселъ-
ра „Ключовете на тази кръв“.

И докато КОВИД-19 не е предме-
тът на труда на Мартин, действията, 
предприети от световните правител-
ства в отзвук на пандемията, отра-
зяват в дълбока степен промените, 
които следва да се случат като част от 
този таен план.

Болката и страданието са невъоб-
разими. И само за да придобием ре-
ална представа, към момента, в който 
пиша това, 18 милиона души в Ню 
Йорк стоят затворени по домовете си, 
подобна ситуация протича за близо 

20 милиона души в град Лос Анжелис, 
Калифорния. Някои се молят, други 
са изплашени, някои объркани, други 
не могат да проумеят филм ли е това, 
или реалност, а трети нямат понятие 
какво ще правят. Нищо не е като пре-
ди. Нещата се променят скоростно. 
Световната динамика забавя темп до-
толкова, че се приближава към „леде-
ната епоха“. Ние оставаме неподвиж-
ни; все още не можем да възприемем 
бедствието. Нощният градски живот е 
заменен със студена тишина. Какво 
следва?

Пророческото око ни отвежда на 
върха на Сион, където поглеждаме в 
бъдещето, подобно на Мойсей, за да 
видим второто пришествие на Господ 
Исус Христос. Със сигурност това, 
което се случи наскоро, ни промени 
по неудържим начин. От обективна 
библейска точка, това събитие може 
да се разтълкува като едно от обез-
покоителните знамения на послед-
ните дни, които ще се случат непо-
средствено преди второто идване на 
Христос. По мъдрите думи на Исус: 
„Научете притчата от смоковницата: 
когато клоните й вече омекнат и раз-
вият листа, знаете, че е близо лятото. 
Също така и вие, когато видите всич-
ко това, да знаете, че Той е близо, при 
вратата” (Матей 24:32, 33).

Скъпи вярващи: няма значение кои 
сме. Дори вече няма значение каква 
сума имаме по банковата си сметка. 
Предстои ни да станем свидетели на 
най-великото, най-славното събитие 
на всички времена, завръщането на 
нашия твърде скъп Спасител Исус 
Христос. Сърцето ми потреперва. Ние 
сме на път към дома, скъпи хора, и аз 
съм така готов да посрещна моя дъл-

гогодишен Приятел. Всички ние тряб-
ва да се подготвим за това пътуване 
до Божия престол, за да видим нашия 
небесен Отец на стъкленото море, за-
сега и завинаги.

„Смелост, сила на духа, вяра и без-
условно доверие в силата на Бога да 
спасява не се придобиват мигновено. 
Тези красиви небесни качества се из-
граждат чрез години на опит. С един 
живот на свято усилие и твърдо при-
държане към правото Божиите деца 
запечатват съдбата си. Заобиколени 
отвсякъде с безброй изкушения, те са 
знаели, че трябва да устоят твърдо, 
защото в противен случай биха били 
надвити. Чувствали са, че са имали 
велико дело, което да извършат, както 
и че във всеки един момент би било 
възможно благодатното им време да 
приключи и да затворят очи; и ако се 
наложи да достигнат до края на живо-
та си, без да са извършили работата 
си, това би се оказало една вечна 
загуба. Те са приели ревностно свет-
лината от небето, също както първите 
ученици от устните на Исус. Когато 
тези първи хриситяни са били проку-
дени по планините и в пустините, ко-
гато са били изоставени да умрат от 
глад, студ и мъчение по тъмниците, 
когато мъченичеството е изглеждало 
единственият изход от тяхното мъче-
ние, те са тържествували, че са били 
счетени за достойни да страдат за 
Христос, Който бе разпнат за тях. Тех-
ният достоен пример ще послужи за 
утеха и насърчение на Божия народ, 
който ще бъде въведен във времето 
на скръб, каквато никога не е имало.”²

Живеем в тържествени времена. 
Сблъскват се космически сили, Хрис-
тос унищожава силата на мрака и 
позволява на хората да изберат вечен 
живот или вечно осъждение. На коя 
страна ще се намерите вие?

Използвани източници:
1 Малаки Мартин: Ключовете на 
тази кръв, стр. 15. Simon & Schuster, 
1990.
2 Свидетелства, т. 5, стp. 213.
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Тобиас Стоклер

Дали обществото
не подведе
БОГ ПОД ОТГОВОРНОСТ?

ОТ

Реалистични очаквания 
и принципи

През 1776 в Новия свят хората не се 
ползват с доверие за непогрешимост. 
След столетия на управление от екс-
перти в Европа основателите на пред-
стоящата водеща нация на свободния 
свят щеше да видят, че хората с поли-
тическа власт ще трябва да положат го-
леми усилия, за да разграничат между 
това какво е добро за всички хора и как-
во е добро за властимащите. Опасно е 
да позволиш на човек да разполага ед-
новременно с политическа и с религи-
озна власт.

Тези основоположници създават 
управление, което е щяло да се ръко-
води от мнозинството от гражданите 
на страната. Всеки, който съумявал да 
предаде по най-добрия начин интере-
сите на народа, имал най-голям шанс 
да се сдобие с политическа власт. Но 
основоположниците поставяли мно-
жество ограничения  пред този, който 
получавал политическа власт. Някои от 
тези ограничения, като например разде-
ление на властите, предоставяли власт 
за мандат от само няколко години, като 
осигурявали възможност избраният да 
бъде подвеждан под отговорност.

Но най-голямото ограничение върху 
политическата власт било, че морал-
ността и   благоприличието не се опре-
деляли от мнозинството, а от една Ви-
сша Мъдрост. Всеки гражданин и всеки 
управник подлежали на един по-висш 
закон, отколкото е можело да се учреди 
в уставните книги и от съдебната ска-
мейка. Изразът „никой не е над зако-
на“ е добре известен. Думата „закона“ 
в тази формулировка визирал не само 
законите, сътворени от мнозинството 
от хората чрез законодателния клон 

на управлението, а и т.нар. Естествен 
закон. Основателите използвали тер-
мини като „очевидно от само себе си“, 
за да визират откритие на истини, твър-
де обективни, за да бъдат избирани от 
мнозинството. Говорели за природата 
и Бога на природата. Определени пра-
ва се считали за по-висши във власт, от-
колкото политическия глас. Религията и 
пресата били поставени извън юрис-
дикцията на управлението, защото 
били в служба на Един по-авторитетен 
от всяка демокрация. Основополагащи-
те документи в Декларацията за неза-
висимостта и Конституцията на Съе-
динените Щати черпели авторитета си 
от източници, независещи от човешкия 
елемент.

Колко по-различна би била една Де-
кларация за независимостта, вкорене-
на единствено в демокрация! Наместо 
истини, които са очевидни от само себе 
си, тя  може да е произлязла от полити-
чески становища, изказани на най-ви-
соко ниво. Пред британците можеше да 
се изтъкне аргументът, че тяхното упра-
вление е ляво, понеже при тях надделя 
гласът на мнозинството. Но тук никой 
не е претендирал, че това упарвление 
е било повлияно от човешкото стано-
вище. Напротив, тук бе призната една 
по-висша дефиниция на съдебната 
власт. Америка заведе англичаните под 
отговорност, затова че са нечестни, при 
все дори че мнозинството си е поиска-
ло тази несправедливост. Съществено 
за произхода на нацията бе приемане-
то на права, които представляват една 
независима и обективна истина, зада-
дена от Бога и за която беше невъзмож-
но да се изменя от какъвто и да било 
политически човешки глас.

Когато истината се задава чрез демо-

крация, не остава по-висша власт, коя-
то да удържи тълпата; за малцинството 
няма защита и всякакви човешки пра-
ва се прекратяват. Понеже трябва да 
имаме предвид, че всички права пред-
ставляват признаване на истини, кои-
то превъзхождат всяка демократична 
власт.

Приемането на тази висша мъдрост 
изискваше гражданите на въпросната 
новосформирана нация да се приемат 
взаимно като равнопоставени деца на 
един и същ Създател.  Никоя полити-
ческа фракция не е била абсолютно 
акуратна, така че при всеки отделен 
случай е имало какво да се подобрява. 
Истината не се създаваше от консен-
суса на мнозинството, а се приемаше 
като мъдростта на един Всезнаещ 
Баща. Смирението да се признае една 
независима и обективна, „очевидна от 
само себе си“ истина, на която всички 
са равнозначно подвластни, предотвра-
тяваше безконечното преследване на 
едни спрямо други, които не са съглас-
ни с тях. Понеже основополагащ факт 
е, че хората ще се унищожат взаимно, 
докато се разделят един против друг, 
освен ако една духовна сила не удържи 
грубите импулси, подвластни на една 
нечовешка, по-висша власт. Друга въз-
можност няма.

Днешният свят
Днес биваме уверявани от своите 

съвременници, че християнският Бог е 
една илюзия на времената, възприета 
от неколцина невежи и жестоки осново-
полагащи отци.  В типичния случай от 
нас се изисква не само да почитаме, а 
и по-пълно да зачитаме нехристиянски 
религии с харатерния за тях морал. Каз-
ва ни се, че тази моралност не е нищо 
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повече, отколкото ние решим да бъде, и 
че ще трябва да направим място за мо-
рала на новодошлите. Разбира се, тези, 
които застъпват подобни идеи, сами не 
вярват на собствените си аргументи. 
Никой не желае да оттегли законите 
срещу убийството и кражбата само 
защото мнозинството може да застане 
зад подобни инициативи. Всъщност 
моралността на такива други религии 
поддържа непрестанния ход на класо-
вите системи и безкрайното насилие, 
поразило нашата планета от самото й 
съществуване. 

Текущият проблем не е в това, че ние 
сме различни и технологията ни позво-
лява да не зачитаме един друг и да се 
колонизираме онлайн в хомогенни гру-
пи. Проблемът на модерното общество 
е, че подведохме Бог под отговорност и 
при това положение нищо не би могло 
да ни попречи да използваме политиче-
ската власт, за да се унищожим, докато 
се опитваме да насилим останалите в 
света да бъдат повече като  нас самите 
и по-малко самите себе си.

Като общество ние подведохме Бог 
под отговорност и сега понасяме по-
следствията. Защо „насочихме дуло-
то“ срещу Твореца? Няма еднозначен 
отговор на този въпрос. Никога не се е 
състоял съдебен процес. Често се из-
викват свидетели, но показанията им 
никога не биват съпоставяни. Предста-
вяни са документи, но никога същите 
никога не биват изпитвани, за да се 
покаже дали са без уклон и искрени. 
Десетилетия преживяват постоянната 
нападка към Основателя на универса, а 
малцина са разглеждали валидността 
на аргументите за или против Неговото 
подвеждане под отговорност.

Ако биха били разписани официал-
ни членове, вероятно те биха звучали 
нещо от рода:

„По причина на несъстоятелност да 
се предотврати и елиминира злото в 
нашия свят; по причина на невнимание 
към потребностите на всяка личност и 
животно на планетата, с настоящия до-
кумент Богът на християнското откро-
вение се подвежда под отговорност за 
всяка от Неговите представи и за всич-
ки Негови изисквания.”

С такъв един член на подвеждане 
под отговорност пред човечеството 
Божеството би било обвинено за всеки 
един случай на вреда, щета и неспра-
ведливост. Всяко оплакване от човешко 
същество се третира като общовалид-

на и основателна причина за отхвърля-
не на Бога. 

Разбира се, всяка честна ескпертиза 
би поставила въпроса дали няма друг 
източник на зло, някой друг приносител. 
Дали Бог е дефинирал моралността и 
неморалността в достатъчна степен? 
Дали ни е предупредил за злото и про-
изтичащите от него последствия? Дали 
злото няма свой собствен активатор? 
Дали ние като хора не сме отхвърли-
ли Бога и умишлено не сме избрали 
злото, а след това обвиняваме Бога 
за собствения си избор? Подобни въ-
проси изискват внимание, ако желаем 
да проучим дали Бог би трябвало да 
контролира собствената ни съвест и 
траекторията на живота ни, или дали 
трябва да бъде подведен под отговор-
ност. Всяка представа, че Бог е отгово-
рен за всичко, е сериозна и следва да 
се третира с пълната сериозност, която 
налага. Но нашият свят бърза напред, 
като се задоволява да постави Бога без 
очевидна връзка и отношение . . . или 
поне, докато не претърпим последстви-
ята от собствените си действия. И след 
като сме отхвърлили един неутрален 
арбитър, оставаме изправени пред ре-
алността, че в света няма правилно или 
погрешно, освен това, което се дефини-
ра чрез консенсус. А човешките съще-
ства, с присъщата им склонност към 
зло, никога не ще постигнат консенсус 
спрямо всяко зло. Някои ще се противо-
поставят на кражбата, други ще я защи-
тават. Някои ще се противопоставят на 
лъжата, а други ще застанат зад нея. За 
всяко изкушение ще се намери някой, 
който да го защити. 

Когато няма по-висша власт от тъл-
пата, тази тълпа става насилническа. 
Думи на ненавист и проявления на 
жестокост са типичните инструменти 
на онези, които не са безопасни в от-
криването на истината. Огънят на ар-
гумента и жестокостта се използват, за 
да прикрият отсъствието на светлината 
на истината и разума. Когато другите 
не съумяват да виждат нещата, както 
ние ги възприемаме, ние сме склонни 
да им „помогнем“ да ги видят. А тази на-
клонност на „помогнем“ насилствено на 
другите ни разделя безконечно, докато 
самите ние бъдем надвити.

Някои размисли
Едно разделено население в нация 

или група от нации е обречено на само-
унищожение, освен ако отново не наеме 

един независим и обективен Бог, за да 
формулира и поддържа моралността. 
Този Бог не трябва да бъде държавата, 
понеже свободните нации вярват в раз-
деление на църква от държава. Държа-
ва, която дефинира и налага собствен 
бранд на религия, е един жесток тира-
нин. Не, ние се нуждаем именно от този 
Бог, на когото Му се държи сметка за 
всичко.

За съжаление, много църкви са се 
провалили в това отношение. Вместо да 
ни напномнят за един Бог, който е извън 
човешките възприятия, те ни препода-
ват един Бог, който ни прави да се чувс-
ваме удобно, нещо като дядо Коледа. 
Дай на Бога няколко молитви и няколко 
сладки с мляко и Той би трябвало да 
бъде така добър да ти осигури повише-
ние на заплатата и изцеление в семей-
ството. Това е един евтин бог, който не 
е достоен за възхищение и покорство. 
Църквите ни изневериха и пасторите ни 
подведоха. Но Бог не е това, което из-
лиза от устата на проповедника, нито от 
теологичния департамент на църквата.

Над цялата ни дребнавост и ома-
ловажаване стои една величествена, 
дълбоко заинтересована, страховита 
и могъща Мъдрост. Този Бог заявява 
кое е право и кое – погрешно. Той съ-
творява човешките права и води точна 
сметка за човешките злини. Търпели-
во изчаква, докато ние все още ужасно 
си играем с Неговото творение и де-
монстрираме своята неблагодарност 
към Неговата благодат. Предлага ни 
да работи за нас, стига само да Го нае-
мем. Той ще постави този свят на мяс-
тото му и ще накаже онези, които са 
съсипали делото Му. Той ще триумфи-
ра много скоро. Едно добро изследва-
не на Библията, но не за да я изопа-
чаваме и отхвърляме, а за да вземем 
под внимание качествата на нейния 
Бог и за да поддържаме моралността, 
е единствената надежда за бъдещето. 
В покорство спрямо една Висша лич-
ност можем да изоставим отчаяната 
война срещу нашите съчовеци. Върху 
нас не лежи отговорността да опреде-
ляме, нито да дефинираме истината. 
Но можем да демонстрираме какво 
означава да открием тази истина и да 
бъдем освободени от тази истина. Мо-
жем да демонстрираме един по-свят, 
по-щастлив живот, отколкото настоя-
щите промотирани климатични  идеи. 
Нека се посветим на тази благородна 
кауза.
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Уолтър Лукич

Мораланият 
компас на света

ОТ

Част 2

Увод
В първата част на тази статия 

разгледахме задълбочено предис-
торията на представите и теориите, 
оформили съвременния възглед за 
човешката сексуаланост, пол и се-
мейни отношения. Видяхме, че пре-
обладаващите теории на нашето 
време се коренят в хуманистичния 
възглед, който отхвърля върховен-
ството на божественото откровение 
и разчита на човешкия ум като краен 
източник и арбитър на морално пове-
дение. Научихме, че този светоглед 
е иницииран от някои древногръцки 
философи и че се е утвърдил от ра-
ционалистичните мислители в пре-
риода на Просвещението.

Хуманистичният светоглед възпро-
изведе цяло множество свързани 
философии, които станаха пътевод-
ните светлини на нашия век. Всички 
те се обединяват около едно нещо: 
те вярват, че няма абсолютна истина, 
а че всяка истина е относителна. Тях-
ното схващане е, че следователно 
моралните стойности не са трайно 
утвърдени от някакъв по-висш авто-
ритет, а че са открити от хора мисли-
тели. „Човекът е мерилото за всяко 
нещо,” гласи техният девиз.

Установихме също, че този свето-
глед никак не е нов. Той произлиза от 
бащата на лъжата, домогнал се до 
една млада дама в красива градина, 
който й предложил привидно по-ви-
сше познание и опит, ако тя постави 

под въпрос Божия авторитет и отстои 
собствената си морална автоном-
ност. Тогава и мъжът, и жената под-
лагат под въпрос думата на Бога и си 
приписват божествения прерогатив 
да дефинират окончателната реал-
ност - кое е добро и кое - зло. Те прес-
тъпват изричната заповед на Бога, 
губят първоначалната си невинност 
и святост и хвърлят човечеството в 
бездната на греха - духовна, умстве-
на и физическа деградация, която 
води до смърт.

Това, на което ставаме очевидци в 
съвременното обещество и култура, 
е само плод на този древен бунт на 
хората срещу техния Създател. В 
наше време този бунт почти е дос-
тигнал крайната точка на божест-
вено дълготърпение. Живеем във 
век, когато мъже и жени дръзнаха 
да предефинират схващанията за 
пол - фундаменталните маркери на 
идентичност на човешките същества 
- както и за естеството на брака, ба-
зовата социална институция, устано-
вена от Бога. В настоящата статия 
ще се фокусираме върху някои види-
ми проявления на тези драматични 
промени, които внасят объркване в 
умовете на нашите млади и излагат 
на безпрецедентна заплаха цялото 
общество, особено християните, кои-
то се покоряват съвестно на Божието 
слово.

Обещанието за свобода
Интересно е да се отбележи, че 

първата лъжа, използвана спрямо 
Ева в Едемската градина, никога не 
е губила своята атрактивност пред 
Евините синове и дъщери. Същ-
ността на тази лъжа е обещанието 
за нещо по-добро, особено свобода 
от ограниченията, които, както ни се 
казва, биват налагани уж авторитар-
но от Създателя върху Неговите тво-
рения.

Може и да се учудим, като разбе-
рем, че много „свободи“, с които до-
толкова сме свикнали днес, са прос-
то творения на съвременните медии, 
академии, съдилища и законодател-
ни власти. Някои от тези „свободи” и 
придружаващите ги социални проме-
ни, застъпвани от различни заинте-
ресовани групи и движения, са били  
подривни за утвърдените морални 
и социални норми, докато са били 
формулирани като „революции“. Тук 
ще отбележим някои от по-забележи-
телните.

Промени в нагласата за 
човешката сексуалност — 
Сексуалната революция

Първата година на 20-ти век не 
преживя особена атака върху тра-
диционните ценности, управляващи 
физическата интимност и морални-
те отношения. В западната култура 
този период би могъл да бъде опи-
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сан по-скоро като затишие пред буря. 
Но десетилетието между 1945 и 1955 
въведе промяна. В този период стар-
тира сексуалната революция, а па-
ралелно с нея започна да еродира 
традиционният консенсус за сексу-
алността.

В книгата си „Етика за един нов 
смел свят,“ един значителен труд за 
съвременните етични проблеми от 
консервативна протестантска гледна 
точка, Дж. С. Фенбърг и П. Д. Фенб-
ърг посочват шест основни фактора, 
които са променили решително на-
гласата на нашата култура към сек-
суалността:

„Първият фактор е секуларизмът. 
Това е възгледът, че Бог трябва да 
бъде изместен от всички сфери на 
човешката мисъл и дейност. Един 
резултат от това вярване е ходът към 
едно лишено от стойности сексуално 
образование в нашите училища . . . 
. Без божествени абсолюти, които да 
управляват сексуалността, човек е 
оставен на личните си предпочита-
ния.”¹

Разглеждането на този въпрос като 
въпрос от личен характер е втори-
ят фактор. Първоначално Западът, 
а след това и всички части по света 
започват да възприемат своите сек-
суални предпочитания като личен 
въпрос, по който нито държава, нито 
църква могат да се намесват. Зигмунд 
Фройд учи, че задръжките на сексу-
алното проявление оказват психоло-
гически вреден ефект. Следователно 
Фройд и последоватлеите му твър-
дят, че отърсването от задръжките, 
налагани от детството, а също чрез 
изследване на несъзнателното, мо-
жем да неутрализираме маниите си 
и да извлечем психологическа полза.

Медийната изложеност се призна-
ва като четвърти фактор. Двадесето-
то столетие преживява драматичен 
научен и технологичен напредък в 
сферата на обществената комуни-
кация. Чрез печатната страница, 
радиото, телевизията, а по-късно и 
цифровата медия хора от всякаква 
възраст може да бъдат достигнати 
на всяко място по всяко време. А 
ние рядко взаимодействаме с така-
ва медия, без да бъдем изложени 
на някой морално противен и нечист 
образ. Безспорен факт е, че интернет 
и цифровата медия изиграха огро-
мна роля в това да направят общо-

достъпно неприличното, похотливо 
съдържание. Различни форми на 
сексуална толерантност, които по-ра-
но през двадесетото столетие бяха 
немислими, във втората половина на 
същото столетие се наложиха като 
обичайни. Стана очевидно, че тази 
толерираща медийна култура напра-
ви съвременното общество да прет-
ръпне и да възприеме идеята, че в 
това няма нищо нередно. Но медий-
ната изложеност на деца и младежи 
на такова похотливо и омърсяващо 
ума съдържание оказа един страшно 
разрушителен ефект върху морално-
то развитие на младите мъже и жени. 

Като пети фактор, повлияващ об-
ществената нагласа към човешката 
сексуалност, се посочва егзистен-
циалната шизофрения. Или, казано 
с прости думи, тази фраза ще рече, 
че „има разрив между реалността и 
личния смисъл.”² Реални са неща и 
процеси, които подлежат на измер-
ване и удостоверяване. Други неща, 
като любов и цел, имат само личен 
смисъл и не са реални. Последицата 
от подобно мислене причинява раз-
рив между стойности и поведение. 
Стойност като „любов“ има само ли-
чен смисъл, така че приложението й 
е оставено на преценката на отдел-
ната личност. „В случая със сексуал-
ната етика разривът между стойност 
и поведение води до секс просто за 
лично задоволяване без никаква ми-
съл за другата личност.”³

Като шести фактор се спомена-
ват терапевтичните стойности. Ко-
гато един консултант предоставя 
професионалните си услуги на кли-
ент, съветникът проявява приемащо 
отношение, съчувствие и показва 
разбиране. Затова, за да спечели 
доверието и съдействието на своя 
клиент, той избягва критичен език и 
не е склонен да осъди проявлението 
на потребностите на клиента си като 
погрешно.

Въпреки това, този ценен терапев-
тичен и пасторски подход при спра-
вяне с отделни клиенти на опреде-
лен етап от процеса на съветване не 
е подходящ за справяне с етичните 
въпроси на обществото като цяло. 
Терапевтичните методи не могат да 
се разлъчат от моралното задълже-
ние. „Ако това стане, човек започва 
да приема всякакво поведение, неза-
висимо дали то е правилно, или не-

редно.“⁴ Христос е нашият съвършен 
пример за подходящото прилагане 
на този метод: Той не осъди жената, 
заловена в прелюбодейство, но нито 
й позволи да продължава в грехов-
ния си начин на живот. „Нито Аз те 
осъждам: иди си и не съгрешавай 
повече“  (Йоан 8:11).

Измежду някои допълнителни фак-
тори, повлияли нагласите към физи-
ческата интимност, можем да отбеле-
жим също наличието на нови методи 
на контрол на раждаемостта. Докато 
както чисто прагматичните, така и 
библейските съображения накараха 
мнозина християни да заключат, че 
контролът на раждаемостта е мо-
рално приемлив, важно е да се отбе-
лежи, че нарастващата употреба на 
определени средства за контрол на 
раждаемостта (като оралната проти-
возачатъчна таблетка) съвпада със 
сексуалната революция през 1960-
те и 1970-те, както и със значително 
покачване на венерическите заболя-
вания (предавани по полов път).5 Ва-
жно е да се отбележи, че през 1960-
те хапчетата са били достъпни само 
срещу рецепта от лекар, като са 
се предоставяли само на омъжени 
жени.

Предбрачна физическа 
интимност

Невъзможно е да се посеят семе-
на на морална поквара в човешкия 
ум, без да се пожъне вихрушка от 
морално пошло и нечестиво пове-
дение от страна на човека. Физиче-
ската интимност преди брака, както 
и съвместно съжителство на хора 
от всякаква възраст преди брака се 
утвърдиха като масова практика във 
втората половина на деветнадесети 
век. Проучване след проучване по-
казаха  промяната в нагласата към 
физическата интимност преди брака, 
както и нейното широко разпростра-
нение.

Специалният доклад по етика, 
излязъл в броя от 9 декември 1985 
на Новини и световен доклад на Аме-
риканските щати повдига следния 
въпрос: „Има ли нещо нередно в това 
мъж и жена да имат сексуални вза-
имоотношения преди брака?” Три-
десет и шест процента отбелязват 
това като нередно, но 61 процента 
намират тази практика като морално 
приемлива. Струва си да се отбеле-
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жи, че най-младата възрастова група 
е дори още по-съгласна с това, като 
78% одобряват.

По-актуални данни посочват още 
по-голямо приемане на предбрачна 
физическа интимност: Данни от ан-
кета, проведена през 2002, посочват, 
че до 20-годишна възраст 75% от 
анкетираните са имали предбрачна 
физическа интимност; до 44-годиш-
на възраст 95% от анкетираните са 
имали предбрачна физическа интим-
ност.⁶

Друга практика, свидетелстваща 
за голяма морална ерозия, беше 
драматичното покачване на броя 
на хората в съвместно съжителство 
преди брак.  За период от близо 24 
години, между 1970 и 1994, броят на 
неомъжените двойки, живеещи съв-
местно, се покачва от близо 500,000 
на около 3.7 милиона. Към начало-
то на 2002 над 4 милиона двойки са 
били в съвместно съжителство, като 
при това тук дори не се включват гей 
двойките. Между 1980 и 1984 около 
44 процента от браковете настъпват 
след съвместно съжителство, а из-
численията посочват, че половина-
та от всички двойки, сключили брак 
след 1985, вече са си съжителствали 
със своя партньор.⁷

Главната цел на тази статия не е да 
направи едно цялостно изложение на 
библейското учение за предбрачна-
та физическа интимност. Нека само 
маркираме това, че Библията осъж-
да всяка физическа интимност, освен 
ако тя не е между двама души от про-
тивоположен пол, свързани в брачна 
връзка. Предбрачният секс и прости-
туирането са осъдени и от двата За-
вета. Предбрачната интимност и пре-
любодейството са осъдени в Стария 
завет: Изход 20:14; 22:16, 17; Левит 
18:20; 20:10, 14; 21:13; Второзаконие 
22:15, 17, 20, 21; Притчи 23:27. Също 
и Новият завет осъжда тези практики 
в 1 Коринтяни 5:1; 6:9, 13, 18; Ефеся-
ни 5:3; 1 Солунци 4:3–8. Следните 
писания и в двата Завета забраняват 
проституиране или блудодеяние: Ле-
вит 19:29; 20:5, 6 (тук във връзка с 
идоли); Второзаконие 23:18; Притчи 
23:27; 1 Коринтяни 6:13–18.

Единствено вярващите в Библията 
християни все още използват прила-
гателното „предбрачен“ за физическа 
интимност преди брака. Повечето 
американци не свързват достъпът 

до физическа интимност с брачната 
институция. Преди тридесет или че-
тиридесет години този въпрос е бил 
представян пред млади мъже и жени 
в публични образователни институ-
ции. Но за да не се повтори никога 
повече. В академиите, в медиите и 
в общественото съзнание настъпи 
такова предефиниране на секса,  че 
от страна на повечето американци не 
може да се очаква да останат верни 
на старите правила на поведение.

Предефинирано беше и прелюбо-
действото. Дойдоха гурута с научни 
акредитиви като Алфред Кинзи, Уи-
лям Мастърс и Вирджиния Джонсън, 
при това само защото тези хора бяха 
облечени в бели костюми и публи-
куваха проучването си като напъл-
но обективен аргумент, базиран на 
клинични изследвания, много хора в 
последвалата част от 20-ти век въз-
приеха насериозно резултата от тях-
ното проучване. Мнозина повярваха, 
че тези резултати свидетелстват за 
наложителна морална революция. 
Но тези изследователи имаха не-
огласен план или—нека го кажем 
по-точно—имаха неогласен личен 
план. Ръководени от този си план, 
тези изследователи изиграха едно 
масово изопачаване на реалността. 
Въпросът е, че техните аргументи си 
останаха.

Революцията на развода
До средата на 20-то столетие всич-

ки главни християнски деноминации 
принципно се противопоставяха на 
развода.

„Първият съвременен закон за раз-
вод без наличие на вина беше при-
ет в Русия, декември 1917 след Ок-
томврийската революция от същата 
година. Разглеждайки брака като 
институция на буржоазията, новото 
управление прехвърли юрисдикция-
та на развода от Руската православ-
на църква към държавните съдили-
ща, които можеха да предоставят 
развод при молба от страна на някой 
от съпрузите.”⁸

В Щатите първият „развод без на-
личие на вина“ беше въведен като 
закон през 1969. Със закон, приет 
през 1969, Калифорния стана първи-
ят американски щат, който позволя-
ваше такъв развод.

„През 1969 калифорнийският гу-
бернатор Роналд Рейгън направи 

това, което сам по-късно признава 
като една от най-големите грешки на 
своя политически живот. В старание-
то си да сложи край на борбите и из-
мамливата представа, често свърз-
вана с правния режим на развода 
без наличие на вина, Рейгън подписа 
първия законопроект за цялата на-
ция за развод без наличие на вина. 
. . . Но бракът без наличие на вина 
подрива правната сила, обвързваща 
съпруг и съпруга, позволявайки на 
единия да разтрогне брака поради 
каквато и да е причина - или без на-
личие на каквато и да е причина.

„В петнадесетте години след това 
буквално всеки щат последва при-
мера на Калифорния и прокара свой 
закон за развод без наличие на вина. 
Тази правна трансформация беше 
само един от по-видимите знаци за 
революцията на развода, която за-
ливаше по това време Съединените 
Щати: от 1960 до 1980 процентът на 
разводите нараства повече от два 
пъти - от 9.2 развода на 1,000 омъ-
жени жени на 22.6 развода на 1,000 
омъжени жени. Това означава, че до-
като под 20% от двойките, сключили 
брак през 1950, завършват с развод, 
около 50% от двойките, сключили 
брак през 1970, завършват с развод. 
А също, близо половината от децата, 
родени на сключили брак партньори 
през 1970-те, преживяват раздялата 
на родителите си, в сравнение с едва 
11% от децата, родени през 1950-
те.”⁹

Разводът без наличие на вина се 
разпространява бързо в цял свят. 
Австралия приема такъв закон през 
1975 с прокарването на „Закон за се-
мейството“ през 1975. Единственото 
основание за развод в страната е 
възникване на безвъзвратен срив в 
брака, което се доказва чрез раздя-
ла, която трае дванадесет месеца. 
В Канада преди 1968 единственото 
основание за развод е било прелю-
бодейство или жестокост. Законът за 
развода е изменен през 1968, така че 
вече позволява други основания за 
развод, включително раздяла за ми-
нимум 3 години. Измененията през 
1986 редуцират периода на раздя-
ла до една година, без изискване за 
доказване на „вина“ от когото и да е 
партньор. През 1976 Германия из-
ключва Schuldprincip („принципа на 
вината”), за да наложи развода без 
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наличие на вина като стандарт. С 
приемането на „Новия закон за бра-
ка“ Китай позволява развод без нали-
чие на вина още през 1950, но едва 
през 1980 бракът без наличие на 
вина става по-често срещана практи-
ка в Китай. 

Когато се приема Закон за семей-
ството в Калифорния през 1969, този 
закон е приветстван като съществе-
на полза за семейството, понеже на 
семейството ще му се спести публич-
ното унижение. В исторически план, 
сред християните на запад разводът 
се позволява, само когато е възмож-
но да се демонстрира, че един от 
съпрузите е извършил прелюбодей-
ство. Но законът за развод без нали-
чие на вина води до най-необуздана 
разруха на семейството в съвремен-
ния век. Разводът без наличие на 
вина разделя всякакви библейски 
основания за развод, като напри-
мер прелюбодейство, от правните 
основания за закон. Естествените 
последици от неморалните човешки 
деяния, управлявали човешкото об-
щество в продължение на столетия, 
биват изненадващо отхвърлени.

Толерантността на евангелския 
свят към развода без наличие на 
вина беше съществена измяна на се-
мейсвото от страна на християнската 
общност. Тази позиция на развода, 
зададен от стила на живот, и развод, 
продиктуван от културата, отслаби 
допълнително способността на хрис-
тиянските църкви да се намесят и да 
предотвратят дори по-голяма ерозия 
на морала и семейните ценности. 
Църквите изгубиха способността си 
да разбират как и кога да реагират на 
страшното нападение, извършено от 
страна на перверзната морална кул-
тура.

И отново, тук няма да разглежда-
ме подробно библейския възглед за 
развода и повторния брак. Нека само 
потвърдим, че Библията учи съвсем 
системно и последователно по какъв 
начин Бог свърза и благослови съюза 
между мъж и жена, както и че този 
съюз, който наричаме брак, може да 
бъде разтрогнат единствено от смър-
тта на един от съпрузите. Позволява 
се развод, без обаче да се налага 
като задължителен, само ако един 
от съпрузите извърши прелюбодея-
ние. Въпреки това, повторен брак не 
се позволява, докато е жив разведе-

ният партньор. Доказателства от Пи-
санието по тази позиция откриваме в 
Битие 1:27; 2:24; Марк 10:2–12; Лука 
16:18; Матей 19:3–12; Римляни 7:1–
3; 1 Коринтяни 7:1–24.

Революцията на аборта
Навярно никой друг морален въ-

прос в Щатите не поражда повече 
спорове, отколкото въпроса за абор-
та. От знаменателното решение на 
Roe v. Wade на Върховиня съд на 
Американските Щати от 22 януари 
1973, легализиращ предизвикването 
на аборт при поискване, (10) между 
1973 и 2016 се извършват над 45 
милиона законосъобразни аборта в 
САЩ. ¹¹

Този брой е много по-голям според 
някои други оценки (сравнете, напри-
мер, Доклада за 2014 на Центъра за 
наблюдение на общественото здра-
ве с доклада на Института Алан Гут-
мачер за същата година).¹²

Вярно е, че броят на абортите, из-
вършени в САЩ, намалява от 1990. 
При своята кулминация през 1990 
абортите наброяват 1,429,247. Съ-
отношеинето на законосъобразно 
предизвиканите аборти към живоро-
дени деца нараства от 196 аборта на 
1,000 живородени през 1973 на 358 
аборта на 1,000 живородени през 
1979. Въпреки това, според докла-
да на Института Алан Гутмачер все 
още 926,200 аборта се извършват в 
САЩ през 2014 (или 652, 639 според 
Центъра за наблюдение на общест-
веното здраве). Този спад в броя на 
изкуствено предизвиканите аборти 
се дължи предимно на по-широко-
разпространената употреба на раз-
лични методи за контролиране на 
раждаемостта.

Статистическите данни разкриват 
друг обезпокоителен факт. През 2005 
Лорънс Б. Файнър издава проучване 
на причините, поради които жените 
в САЩ правят аборт. Резултатите от 
проучването разкриват, че повече-
то аборти са „по избор“, или с други 
думи, придобиването на дете е свър-
зано с неудобства за бременните 
жени: „Най-често посочвани причи-
ни са, че придобиването на дете ще 
осуети образоването, работата или 
способността на жената да се грижи 
за хора на нейната издръжка  (74%); 
че не може да си позволи бебе към 
момента (73%); както и че не желае 

да бъде самотен родител или има 
проблеми с връзката (48%).”¹³

Данни от Флорида разкриват, че от 
близо 70,000 законосъобразно пре-
дизвикани аборти през 2018 под 1.5 
процента от абортите са в случаи, 
при които физическото здраве на 
жената е застрашено, по-малко от .2 
процента са в случаи, при които же-
ната посочва проблеми, свързани с 
психичното здраве, и по-малко от .3 
процента посочват случаи, при които 
животът на жената е в опасност. Един 
процент от случаите включва сериоз-
ни аномалии на зародиша. Едва .14 
процента от жените посочват, че са 
предприели аборт поради изнасил-
ване, и едва .01 процента посочват 
като причина кръвосмешение.¹⁴

Извън обхвата на настоящата 
статия е да демонстрираме колко 
крайно осъдителна и вредна е вся-
ка форма на умишлено предизвикан 
аборт, освен в тясно ограничен брой 
случаи, когато животът на майката 
е в опасност. Централният въпрос в 
дебата за аборта е кога започва жи-
вотът и формирането на личността 
на човека. По наша преценка разви-
ващото се бебе е човешко същество 
и се характеризира като личност. 
Абортът, както се защитава и практи-
кува към момента, прави възможна 
сексуалната безотговорност и сек-
суалния грях по такъв начин, че се 
елиминират - но не и за вечността - 
временните последици от библейски 
незаконната физическа интимност.

Хомосексуалната 
революция и 
еднополовите бракове 

Само преди петдесет години (28 
юни 1969) в Ню Йорк избуяха раз-
юзданите Стоунуол райътс, с което 
сигнализираха началото на органи-
зираното движение за гей права. То 
се появи непосредствено след сек-
суалната революция, предефинира-
нето на брака във вид на развод без 
наличие на вина, при което беше за-
действано от културните експлозиви, 
споделящи същия светоглед. Исто-
рици и социолози на моралната про-
мяна посочват моралната револю-
ция по въпроса с хомосексуалността 
в САЩ и в Европа като най-бързата 
морална революция, докладвана ня-
кога в историята.

Тази революция нямаше как да се 
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Бог може да спаси всяко 
едно от Своите деца дори 
сред това прелюбодейно 
и извратено поколение, 
всеки един, който 
дойде при Него с вяра 
и покаяние. Исус дава 
силата да си отидем и да 
не съгрешаваме вече.

извърши, преди моралните и духов-
ните устои на обществото да еро-
зират и да се сринат - с други думи, 
преди обществото като цяло да ста-
не секуларизирано и разлъчено от 
обвързващия авторитет на Божието 
слово. Истина е, че значителен брой 
влиятелни личности и управленски 
институции са имали учасите в пре-
дефинирането на фундаменталните 
морални ценности и връзки в човеш-
кото общество (съдилища, законо-
дателни органи, академии и медии). 
Независимо значителното финанси-
ране и неуморната изследователска 
дейност, никое научно проучване не 
е демонстрирало категорично, че 
биологичният фундамент („еднопо-
ловият ген”) определя сексуалната 
ориентация.

Тези тектонски промени в морал-
ната тъкан на обществото се оправ-
дават въз основа на това, че правата 
на малцинствата трябва да се за-
щитават от потисническата морал-
на осъдителност на обществото. В 
началото на 21-ви век една по една 
традиционно хриситянските стра-
ни легализираха еднополовия брак. 
Към момента има 28 държави в све-
та, в които съществува еднополовият 
брак. 

Ако предефинираме брака като 
нещо, различно от това, което се 
дефинира от Създателя в Битие 2 и 
се потвърждава от Исус в Марк 10, 
тогава се изправяме пред един фун-
даментален проблем - бракът може 
да е буквално всичко, което мнозин-
ството от хората или едно влиятелно 
малцинство, манипулиращо мнозин-

ството, може да решат.
Кое се превърна в рационална 

база за модерната дефиниция на 
брака? - Това е  връзка по взаимно 
съгласие на двама съгласни въз-
растни. Последният морален прин-
цип, към който повечето американци 
твърдят, че се придържат що се отна-
ся до сексуална моралност, е съгла-
сието. Когато няма съгласие, тогава 
трябва да има някакъв вид сексуал-
но престъпление или някакъв вид 
сексуална простъпка. Всичко, което 
съгласяващите се страни извърш-
ват, се явява под защитата на закона 
за интимния живот и, като такова, е  
извън моралната и правна санкция 
на обществото. Секуларизираното 
общество изостави библейската мо-
ралност, но пак си изнамери някаква 
моралност. И единствената морал-
ност, която успяват да изнамерят, се 
базира на съгласието.

Трансджендър 
революцията

Броят на списание „Таймс“ от 29 
май 2014 публикува статията на Кей-
ти Щайнмец, „Критичната точка за 
трансджендър революцията” (След-
ващата граница за гражданските 
права на Америка).¹⁵

В уводните параграфи авторката 
излага неогласения план:

„Почти година, след като Върхов-
ният съд отреди на американците 
свобода да се бракосъчетават с ли-
чността, която обичат, без оглед на 
пола, друго едно движение за граж-
дански права набира смелост, за 
да отправи предизвикателство към 

дълго задържаните културни норми 
и вярвания. Трансджендър хората–
тези, които се идентифицират с пол, 
различен от пола, „зачислен им от 
рождение“, каквато е предпочитана-
та фраза на транс активистите–из-
плуват от покрайнините, за да се бо-
рят за равно място в обществото. . . 

„Но навярно най-голямото препят-
ствие е, че трансджендърите живеят 
в свят, до голяма степен изграден 
върху твърдо зададена и двоична де-
финиция на пола. На много места те 
не са приветствани, нито в мъжките, 
нито в дамските тоалетни. Ефектът е 
едно постоянно напомняне, че за тях 
няма място никъде. . . 

„За да разберем защо някой се 
чувства така, трябва да разглеждаме 
пола и джендъра като две отделни 
концепции–полът е биологичен, оп-
ределен е от анатомията на бебето 
по рождение; джендърът е култур-
нообусловен набор от поведенчески 
характеристики, заучени чрез човеш-
ко взаимодействие. . . Сексуалните 
предпочитания впрочем са нещо 
различно, като цяло. Няма конкретна 
взаимовръзка между джендърната 
идентичност на една личност и сек-
суалните интереси; една хетеросек-
суална жена, например, може да за-
почне да живее като мъж, а все пак 
да изпитва влечение към мъже.”¹⁶

За да разберем езика на тази ста-
тия и съвременния разговор за джен-
дърната идентичност, ще трябва да 
научим цяла една нова азбука. На-
пример, думата „трансджендър“ е 
съвкупно понятие „за всички отхвър-
ляния на нормата“ - пола, зачислен 
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по рождение. Думата „сисджендър“ 
(или сиссексуален) обозначава всич-
ки хора, чиято джендърна идентич-
ност съвпада с пола, зачислен им по 
рождение.

Както може да видим от това 
объркване, създадено от морални-
те архитекти на „новия смел свят“, 
моралните норми и стандарти на 
обществото са набрали такава ско-
рост и величина, че вече не можем 
да говорим за сексуална революция, 
а по-скоро за сексуална анархия. Хо-
рата, участващи в образоването на 
децата и младежите, както и в пропо-
вядването по църквите, се изправят 
ежедневно пред списък от спорни 
морални въпроси, който става все 
по-дълъг. Постоянно се увеличават 
акронимите на организациите, които 
защитават правата на сексуалните 
малцинства (към момента сме на 
“LGBTQ”). Тази революция без уста-
новен край просто приканва хората 
да кажат: „Аз съм следващият по 
ред.“ 

И ако за момент се замислим за 
корена на проблема на това огромно 
объркване, лесно можем да го от-
крием. Трансджендърното движе-
ние създава този голям проблем в 
обществото и в християнската общ-
ност заради отхвърлянето на Битие 
2 и 3: Бог ни е сътворил мъже и жени.

Джендърната идентичност е едно 
от повечето широкоразпространени 
и дълбоки предизвикателства към 
вярващите в Библията общности: тук 
се натъкваме не само на проблема 
за това какво „върши“ някой—факта, 
че някой може да се отклони от 
библейските стандарти за сексуал-
но поведение. Тук се натъкваме на 
проблема като какъв се представя 
някой от гледна точка на джендър-
ната идентичност. Християнските ин-
ституции, които разполагат с насоки 
и политики за сексуално поведение, 
трябва наложително да ревизират 
тези документи.

„Ако фундаментите се разрушат, 
какво може да направи праведният?” 
(Псалм 11:3.)

Само християнство, което се ос-
новава върху ученията на Божието 
слово, може да устои на тези морал-
ни предизвикателства и да стои неот-
клонно върху една високо издигната 
позиция. Освен Библията няма друг 
обвързващ авторитет, няма убеди-

телна причина да се защитава тра-
диционната християнска моралност, 
да се плати високата социална цена 
и да се понесе срама и позора на по-
литически неправилните възгледи. 
Скоро ще видим кой в християнска-
та общност е подготвен да стои за 
истината и да защити позиция, която 
може да се окаже вече непопулярна.

Пред нас застава дилемата–ще 
променим ли правилата за сексу-
ална моралност, или ще изоставим 
Евангелието на Исус Христос, както 
е разкрито в Неговото Слово? Не-
възможно е да представим добрите 
новини на евангелието на хора, които 
не виждат греховното си състояние, 
нито нуждата от покаяние и божест-
вената преобразяваща сила. Базова-
та библейска презумпция е, че няма 
да разберем защо имаме нужда от 
един Спасител, преди да разберем, 
че сме грешници.

А библейската логика е следната: 
ние разбираме, че сме грешници не 
защото някой ни казва, че сме та-
кива, а защото грехът ни е ясно из-
ложен пред очите в светлината на 
ясните учения на Божия закон в Пи-
санията. Следователно не можем да 
кажем, че не знаем, че сме грешни. 
Ако предефинираме нещо, което каз-
ва Библията, като кажем, че то не е 
грях, според Библията подвеждаме 
хората относно нуждата им от Исус. 
А това е съпътствано с опустошител-
ни последствия с вечен ефект.

Родители, църковни учители и пас-
тори трябва да обърнат сериозно 
внимание на тези въпроси. Нашите 
младежи и деца са особено уязви-
ми от тези драматични промени в 
обществения морал. Нашите млади, 
които израстват в това общество, 
ще бъдат в състояние да устоят на 
страшната атака на тази нараства-
ща културна анархия във връзка със 
сексуалната eтика само ако вярват, 
че тяхната преданост към Христос 
изисква да направят това. 

А ако ние не сме основани в хрис-
тиянската истина и ако те не бъдат 
научени на принципите на християн-
ския светоглед, ако не са интелигент-
ни християни, които разбират ролята 
на ума, ако не разбират комплексна-
та красота на Божието творение и 
това, което Той ни е дал, ако не раз-
бират, че Божият закон е даден, за да 
направлява стъпките им, така че да 

бъдат защитени от вреда и зло, как-
то и за да  процъфтят и да принасят 
слава на Бога - тогава нашите млади 
ще бъдат пометени от  стихийния по-
ток на съвременната безбожна култу-
ра и ще бъдат завинаги изгубени за 
нас и за Бога.

Ако нашите млади не са дълбо-
ко посветени християни, основани 
в библейската истина, предадена 
веднъж на светиите и в пълнотата на 
благовестието, те няма да притежа-
ват интелектуалните и морални ре-
сурси да кажат: „Аз съм се отдал на 
една висша мъдрост, защото съм се 
учил от Създателя, а Той има по-до-
бър план за нас, отколкото самите 
ние имаме за себе си.”

Когато академиите и медиите или 
вероятно собствените ни деца дой-
дат при нас с въпроса за съществу-
ването на различни сексуални ори-
ентации и джендърни идентичности 
и ако твърдят, че това е природна 
даденост, какво следва да им кажем? 
Най-подходящият отговор е този, 
който Христос даде на евреите, кои-
то Го изкушаваха с въпроса за разво-
да и повторния брак: „Но отначалото 
не е било така ” (Матей 19:8).

Да, виждаме толкова много неща 
в света, които не са такива, каквито 
е трябвало да бъдат. И все пак, Бог 
не е възнамерявал нещата да бъдат 
поставени по този начин в нашия 
свят и в човешкото семейство, ко-
гато е сътворил всичко съвършено, 
според както е докладвано в Битие 
1 и 2. Трябва да не забравяме, че в 
доклада на човешките начала четем 
също и Битие 3 - разказа за бунта на 
човека и падането му в грях. Първият 
грях се размножи дотолкова бързо, 
че още във второто поколение брат 
уби брат си. Едва няколко поколения 
по-късно човешкото нечестие беше 
толкова голямо, с изключение само 
на осем души, че се наложи Бог да 
унищожи цялата човешка раса чрез 
потоп.

Трябва да кажем на всеки, че това, 
което виждат очите ни, е просто жът-
ва на човешкия бунт към Бога. Хрис-
тос каза на учениците Си, че точно 
преди второто Му идване състояние-
то на човешкото общество ще е точно 
както в дните на Ной: „Но както бяха 
дните на Ной, така ще бъде и прише-
ствието на Човешкия Син.” (Матей 
24:37). Ще трябва да отваряме онези 
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глави в Библията, които не използва-
ме често, когато изнасяме проповед 
- като Левит 20, Римляни 1:18–32, 1 
Коринтяни 6. Тези вдъхновени тек-
стове са написани с определена цел 
- именно защото някой е практикувал 
всички тези неща в миналото, а също 
някой ще ги практикува или ще бъде 
изкушаван да ги практикува в бъде-
ще.

В тези текстове може да намерите 
съвсем ясно описание на неморал-
ните деяния на човешки същества. 
Но тези думи са записани с основа-
телна причина. Трябва да сме напъл-
но открити с нашите младежи и деца 
и да ги наставляваме мъдро и так-
тично във всички Божии съвети, кои-
то са подходящи за тяхната възраст.

Днес трябва да провеждаме диа-
лог с децата си, какъвто не се е на-
лагало на нашите родители да водят 
с нас. Ще трябва да водим диалог 
в църквата и около масата, бащите 
със синовете си, а майките с дъще-
рите си, разговори, които някога не 
са били необходими - а сега са на-
ложителни. Обществото се промени 
драматично към по-зло. Но Библията 
може да предостави правилните от-
говори. Трябва да ангажираме наши-
те младежи в такива разговори за Бо-
жия слава и за чистотата на църквата 
и бъдещето на вярата.

Бог е сътворил всичко със съвър-
шена форма и функция, а когато 
грехът обезобрази чудното Божие 
творение, Бог изпрати Своя Син, за 
да изкупи човечеството. Бог направи 
това, защото Той е любов и е загри-
жен за Своите безпътни деца. Бог не 
се променя, нито се изменя Неговото 
благовестие. Да, Бог може да спаси 
всяко едно от Своите деца дори сред 
това прелюбодейно и нечестиво по-
коление, всеки, който дойде при Него 
с вяра и покаяние. Това е красотата 
и силата на евангелието - грешни и 
изродени човешки същества могат 
да бъдат напълно опростени и въз-
становени по Божия образ, според 
каквото е било намерението на Съз-
дателя в самото начало.

„Дойдете при мене, вие, които се 
трудите и сте обременени, и Аз ще 
ви успокоя.” (Метей 11:28). „Затова и 
може съвършено да спасява онези, 
които идват при Бога чрез Него, по-
неже всякога живее да ходатайства 
за тях ” (Евреи 7:25).
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Да подведем греха 
под отговорност!

Емил Барбу

Като доктор по медицина аз 
преценям болестта, като просле-
дявам причинно-следствената 
връзка. По очевидни причини съм 
склонен да вярвам, че в нашия 
свят, без значение социалния, ре-
лигиозния или политическия про-
фил, се натъкваме на един и същ 
модел на мислене, подобно както 
в сферата на медицината. Взаи-
мовръзката причина-следствие е 
подложена на изпита на здравия 
разум във всяко направление. 
Няма значение дали го наричате 
причинно-следствена връзка или 
връзка на избора с последиците 
от него, в действителност визи-
раме една и съща  идея.

Болестта е и винаги ще си ос-
тане натрапник в обществото. 
Като лекари можем да изберем 
бърз подход към преодоляването 
ѝ чрез туширане на симптоми-
те - или може да я лекуваме по 
един разумен, честен и профе-
сионално етичен начин, а имен-
но, от причина към следствие. 
Последният вариант изисква от-
говорност и съдействие от стра-
на на пациента, който ще трябва 
да се откаже от нездравослов-
ните си практики като пушене и/
или употреба на алкохол, да за-

мести диетата, представляваща 
„празна храна”, със здравослов-
на такава, да започне програма 
от физически упражнеиня и да 
промени негативното мислене с 
позитивни мисли. Всичко това в 
комбинация с подходящо лече-
ние ще уличи причината и ефек-
тът ще изчезне от само себе си. 
Мъдрецът казва: „Както врабче 
в скитането си, както лястовица 
в летенето си, така и проклетия 
не постига без причина” (Притчи 
26:2).

В ежедневната ми работа с 
пациенти се радвам да обединя 
здравата наука с интелигентната 
вяра. И така, от тази перспекти-
ва, желая да споделя личния си 
опит относно това как нашето 
духовно болно общество може 
да се освободи от покварата, не-
моралността, властолюбието и 
други подобни симптоми. Как мо-
жем да убедим хората от всички 
социални прослойки, като започ-
нем от обикновения работник до 
най-висшия мениджър, без оглед 
на политически и религиозни на-
гласи, за да намерим равновес-
ната точка в техния характер 
между доверие, власт и отговор-
ност?

В медицинския свят имаме точ-
на процедура за дефиниране на 
това кое е нормално и кое - не. 
Например в кардиологията нау-
чих, че за да дефинираме един 
термин, трябва да си служим 
с прецизни и измерими данни, 
като кръвно налягане и сърдечен 
пулс.

Ако здравето и болестта се 
дефинират прецизно с точна ин-
формация и правилни стандарти, 
в света на психиатрията критери-
ите са драматично по-различни - 
а това ме нарпави да се зачудя 
как този клон на медицината де-
финира нормалното състояние 
спрямо аномалията.

Интересно наблюдение
Един хубав летен ден стоях в 

амфитеатъра на психиатричния 
корпус. Професорът обясняваше 
какво се счита за нормално по 
дефиниция на този клон на ме-
дицинската наука.

Вземате контролна група, която 
ще бъде подложена на конкретни 
изпитвания, при което следва да 
се породи лична реакция у всеки 
човек поотделно. Например, ако 
професорът разкаже анекдот и 
всеки се засмее - без един - тога-
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ва този един може да бъде запо-
дозрян като „нетипичен“ или не-
издържал теста за нормалност.

Ако професорът разкаже тъж-
на история и болшинството от-
реагират в типичния случай - но 
един се смее - тогава този един 
може да бъде заподозрян като 
нетипичен.

Но този начин за дефиниране 
какво е и какво не е нормалното 
състояние е относителен в мно-
го отношения, той може да бъде 
некоректен или дори опасен. 
Защо? Защото има хора, които 
отреагират по различен начин 
на еднакви обстоятелства, без 
да имат каквито и да било ано-
малии.

Ако в една контролна група 
споделите математическа зада-
ча за решаване и болшинството 
изберат традиционния модел за 
решаването й, докато Алберт 
Айнщайн би използвал различен 
начин за решаване, ще заподо-
зрем ли Айнщайн за нетипичен 
или човек, който не е в нормално 
състояние?

Предвид това аз реших да про-
уча и да се задълбоча по този 
въпрос - какво е и какво не е нор-
малното състояние. Бях особено 
впечатлен от един пациент, който 
страдаше от шизофрения. Осо-
бено се изненадах от факта, че 
този човек водеше нормален жи-

вот без лекарства, само защото 
четеше Библията ежедневно.

Преход към нормално 
състояние

В интерес на истината, има 
една нова наука, която се появи 
през последните десетилетия, 
която се нарича епигенетика. 
Тази нова наука демонстрира, 
че решението за нашето физи-
ческо, умствено и духовно ле-
чение се състои в промяната на 
факторите на заобикалящата ни 
среда, за да стимулираме „въз-
кръсването“ към нашето нормал-
но състояние. От друга страна, 
същата наука твърди, че ако про-
дължаваме нашия така наречен 
„нормален“ курс на живот, без да 
правим нищо, за да си помогнем 
сами, ще потъваме все повече 
в илюзията, че сме „нормални 
хора“ с нормален живот, когато 
всъщност ще ставаме все по-бо-
лни с всеки изминат ден. Всъщ-
ност ироничното в цялата работа 
е фактът, че самите ние реша-
ваме кой тип гени ще бъдат ак-
тивирани вътре в нас - добрите 
или лошите гени. Ние сме реша-
ващият фактор; или ще свържем 
ума си с източника на Живота, 
нашия Бог, или ще свържем ума 
си с източника на Неговия враг. 
Неизменният резултат ще бъдат 
неизбежните последици, които 

може да доведат дори до самоу-
нищожение.

В книгата си „Пасторска пси-
хотерапия“ авторът Сорин Сан-
дулаче потвърждава, че от те-
олозите се изисква да приемат 
факта, че грехът е породил та-
кава травма, че тя засяга струк-
турата на човешката душа и 
може да го доведе дотам, че да 
изпадне в нужда от психологиче-
ска терапия или психотерапия. 
В резултат, дори физиолозите 
разбират, че често причината за 
физиологичното страдание не 
се дължи на дисфункция на ме-
ханизма - а по-скоро може да се 
окаже дълбоко вкоренен в при-
чината за нашето съществуване 
и смисъла на нашия живот на 
земята. Дълбоката връзка, чрез 
която човешкият род е свързан с 
образа на Бога, е отразена в са-
мите нас, във връзка с тази част 
от нас, която е свързана с покло-
нението пред и обожаването на 
Бога.

За жалост виждаме как меди-
цинската наука и други „револю-
ционни“ клонове на медицината 
днес радикално промениха въз-
гледите си по отношение на това 
какво е нормално състояние. 
Като сравним изявления, напра-
вени от същите източници през 
1960-те по същата тема, ще се 
удивим, като видим, че онова, 
което е било категорично „не“ за 
нуаката към онзи момент, днес е 
„ок“; онова, което е било анома-
лия по онова време, днес минава 
за нормално, типично поведение. 
Неща, които са били немислими 
и неприемливи в онзи минал мо-
мент, днес са част от нормата, 
като представляват просто въ-
прос на съвременно социално 
поведение.

Какво изтласка сферата на 
„всеки вид наука“ толкова драс-
тично на другата страна? Въз-
можно ли е светът на науката 
да се е провалил на изпита по 
обективност? Или навярно нау-
ката си сформира свой собствен 
свят? Склонен съм да вярвам, че 
науката е до голяма степен по-
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влияна от схващането, наречено 
„сциентизъм”, което е една ате-
истична форма на пропаганда, 
втълпяваща на всеки учен кон-
цепцията за изключителност. Не 
може да си учен и да вярваш в 
креационизма. Сциентизмът съз-
даде една изкуствена несъвмес-
тимост между науката и библей-
ския Бог.

Сциентизъм срещу 
креационизъм

Нека разгледаме как сциенти-
змът измества креационизма от 
лицето на земята и от ума на чо-
века, като обмислим няколко ти-
пични идеи, които се прокарват:

„Може да се гордеем като вид, 
защото, след като констатирах-
ме, че сме единствени, дължим 
много малко на боговете,” гласи 
хвалбата на автора на това из-
казване E.O. Уилсън.

„Колкото по-разбираема из-
глежда вселената, също толко-
ва по-безсмислена изглежда тя,” 
уверява писателят Щефан Вай-
нбург.

„Космосът е всичко, което е 
или което е бил, или което ще 
бъде някога,” твърди астрономът 
Карл Саган.

Обществото произвежда ано-
мално поведение и го нарича 
нормално състояние; нормално-
то състояние става аномалия, 
а в резултат цялото общество 
потъва в океан на релативизъм. 
Традиционното семейство не е 
вече на мода, избутано е до гра-
ницата на аномалното, докато 
като норма усилено се насърча-
ва модерният „нов стил“. 

Това подтикна физика Ян Хъ-
чинсън да предупреди: „Сциен-
тизмът по-скоро реално застра-
шава, а не насърчава здравето 
на науката. Най-малкото, сциен-
тизмът провокира една защитна, 
имунологична, агресивна реак-
ция от страна на другите инте-
лектуални общества, в отговор 
на своята арогантност и интелек-
туално себеналагане. Той петни 
науката чрез самата си свърза-
ност с нея.”

Алберт Айнщайн е отбелязал: 
„Един съвременник е казал, и то 
не без причина, че в днешния ма-
териалистичен век, в който жи-
веем, сериозните научни работ-
ници са единствените дълбоко 
религиозни хора.”

Доказателство за 
културните инсинуации

Ето един пример за културната 
масова промяна сред преоблада-
ващата част от науката: книги, реч-
ници и свързани с тях списания, 
дефиниращи брака според пър-
воначалния замисъл на Бога, са 
оттеглени тихомълком от публич-
ния пазар като внушаващи отвра-
тителни и ужасни изявления „про-
тив всичко“. Всеки човек, който би 
се осмелил да се огласи открито 
в подкрепа на библейския брак, 
може да бъде обвинен в „дискри-
минация“. Някои елементи на об-
ществото стигнаха дотам, че да 
считат за незаконни части от Писа-
нията, които казват: „Като се пред-
ставяха за мъдри, те глупееха, и 
славата на нетленния Бог разме-
ниха срещу подобие на образ на 
смъртен човек, на птици, на четве-
роноги и на гадини. Затова, според 
страстите на сърцата им, Бог и ги 
предаде на нечистота, щото да се 
обезчестят телата им между сами 
тях, те които замениха истинския 
Бог с лъжлив, и предпочетоха да 
се покланят и да служат на твар-
та, а не на Твореца, Който е благо-
словен до века. Амин. Затова Бог 
ги предаде на срамотни страсти, 
като и жените им измениха естест-
веното употребление на <тялото> 
в противоестествено. Така и мъ-
жете, като оставиха естественото 
употребление на женския пол, раз-
жегнаха се в страстта си един към 
друг, струвайки безобразие мъже 
с мъже, и приемаха в себе си за-
служеното въздаяние на своето 
нечестие” (Римляни 1:22–27).

Библията - дори самият Исус 
станаха противозаконни в нашия 
псевдохристиянски свят. Хрис-
тияните биват преследвани от 
собствените си деца, образова-
ни в епохата на научното висше 

общество. Какво мрачно пред-
вещание за нашето бъдеще! Но 
нека не се обезсърчаваме; мно-
го скоро Бог ще изкаже Своята 
дума по въпроса.

Имаше времена, когато думи 
като „майка“ и „баща“ предиз-
викваха дълбок респект у деца-
та. Имаше времена, когато да се 
поднесе чаша вода на родителя 
се считаше за чест и привилегия. 
Днес всякакви такива стойности 
изчезват. Божията заповед, която 
гласи да почиташ баща си и май-
ка си, се счита като нещо абсо-
лютно не на място. Днес имаме 
един съвременен социализъм, 
където родителите трябва да се 
покоряват на децата си. Родите-
лите учат децата си да говорят, 
а децата учат родителите си да 
мълчат. Грамадният поток на 
еволюционизма приканва всеки 
един да участва във „всемирния 
коктейл“ на РЕЛАТИВИЗМА, къ-
дето не съществува ГРЯХ. Богът 
от Библията е заместен от „Май-
ката Природа“. И понеже изведо-
хме греха от съзнанието на чо-
века, няма смисъл да поставяме 
въпроса що е то моралност или 
как бихме могли да определим 
едно деяние като неморално. 
Само като пример: в китайската 
култура абортът е патриотично 
дело, но за християнина, вярващ 
в Библията, това е умишлено 
убийство. В такъв случай къде е 
стандартът за нравственост? Ня-
кои може да кажат: „Ами да, това 
е относително; истината е някъ-
де посредата.”

Защо се случва всичко 
това?

Преди повече от 100 години 
най-превежданата американска 
авторка на всички времена каза: 
„Там, където бъдат отхвърле-
ни божествените предписания, 
грехът престава да изглежда 
греховен, нито правдата жела-
на. Хората, които отказват да се 
покорят на Божието управление, 
са изцяло негодни да управля-
ват сами себе си. Чрез техни-
те унищожителни учения духът 
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на непокорството се вселява в 
сърцата на децата и младежите, 
които са по естество нетърпели-
ви за контрол; в резултат настъп-
ва едно беззаконно, разпуснато, 
безнравствено състояние на об-
ществото. И докато се подигра-
ват на лековерието на онези, 
които се покоряват на Божиите 
изисквания, множествата жадно 
приемат заблудите на Сатана. 
Те отстъпват юздите в ръцете на 
похотта и практикуват греховете, 
които бяха причинили съдбите, 
постигнали езичниците.”¹ 

„Учението, че хората са сво-
бодни от задължението да се по-
коряват на Божиите изисквания, 
е отслабило силата на морал-
ната отговорност и е отворило 
широка врата пред нечестието 
в света. Беззаконие, разгул и 
поквара ни заливат като мощна 
приливна вълна. Сатана дейст-
ва в семейството. Знамето му 
се развява дори в домовете на 
хора, които твърдят, че са хрис-
тияни. Има завист, подозрител-
ност, лицемерие, отчуждение, 
съперничество, борба, изневяра 
на свещеното доверие, угаждане 
на похотта. Цялата система от 
религиозни принципи и доктри-
ни, която би следвало да съста-
влява фундамента и рамката на 
социалния живот, изглежда като 
една олюляваща се маса, все-
ки момент готова да се срине. 
Най-низките престъпници, когато 
биват хвърлени в затвора зара-
ди своите престъпления, често 
получават подаръци и внимание, 
сякаш са достигнали до завид-
но отличие. Голяма публичност 
се отдава на техния характер и 
престъпления. Пресата публику-
ва възмутителните подробности 
на порока, като по този начин 
подканва и други да практикуват 
измама, кражба и убийство; а Са-
тана ликува при успеха на свои-
те пъклени схеми. Опиянението 
на порока,  лековатото отнема-
не на живота, ужасяващото на-
растване на невъздържаността и 
нечестието от всякакъв порядък 
и величина, би трябвало да под-

тикнат всички, които се боят от 
Бога, да се запитат какво може 
да се нарпави, за да се възспре 
вълната на злото.”²  

Ако Нострадамус би направил 
подобно изявление, това щеше 
да изненада света при неговото 
изпълнение, светът щеше да пад-
не на колене, за да го възхвали 
като велик пророк. А когато една 
християнска авторка прави този 
коментар, обществото  го отхвър-
ля с насмешка и проклина вестта 
заедно с вестителя. Но ние след-
ва да се замислим, че трябва да 
заведем ГРЕХА под отговорност, 
който се дефинира от библейска 
гледна точка като нарушаване на 
моралния закон на Бога (1 Йоан 
3:4) и тогава няма да сме с на-
гласата да търсим други какви ли 
не причини.

Каква е самата тайна, която 
прави една нация бастион на 
свободата в цял свят? Вечното 
Божие слово пояснява: „Правда-
та възвишава народ, а грехът 
е позор за племената” (Притчи 
14:34).

Нека посочим като 
пример един урок от 
основателите пионери 
на Съединените щати:

„Авторите на конституцията 
признаха вечния принцип, че 
връзката на човека с Бога стои 
над човешкото законодателство, 
както и че правата на съвестта 
му са неотчуждими. Не е трябва-
ло много умуване, за да се учре-
ди тази истина; тя съществува 
съзнателно дълбоко вътре в нас. 
Именно съвестта е, която при 
противопоставяне на човешките 
закони, е поддържала толкова 
много мъченици сред мъченията 
и пламъците. Те са чувствали, че 
дългът им към Бога стои над чо-
вешките укази, както и че никой 
човек не би могъл да упражнява 
власт над съвестта им. Става въ-
прос за един вътрешноприсъщ 
принцип, който не подлежи на 
изкореняване.“— Документи на 
Конгреса (САЩ), сериен No. 200, 
документ No. 271.”³ 

„В този велик древен документ, 

който нашите предци са изложи-
ли хартата на своите права - Де-
кларация за независимостта - те 
заявяват: „Смятаме тези истини 
за очевидни от само себе си - че 
всички хора са сътворени равни; 
че са надарени от своя Създател 
с определени неотчуждими пра-
ва; че сред тези права са живо-
тът, свободата и стремежът към 
щастие.“ Конституцията гаранти-
ра с изрични думи неприкоснове-
ността на съвестта: „Никога няма 
да се изискват религиозни изпити 
като квалификация за определен 
пост или обществено доверие 
към Съединените щати.“ „Кон-
гресът няма да създава никакъв 
закон, който да зачита учредява-
нето на религия, нито който да 
забранява свободното упражня-
ване на същата.“⁴ 

Нека не забравяме старата по-
говорка, която гласи, че „подобни 
произвеждат себеподобни.” Го-
рецитираното общество произве-
де велики личности като Джордж 
Вашингтон, Абрахам Линкълн, 
Томас Джеферсън, Джон Адамс, 
Бенджамин Франклин и още тол-
кова много други. Те бяха про-
дукт на едно общество, което 
си служеше с Библията, Божие-
то слово, като върховно мерило 
на нравствено поведение. Днес 
това ядро може и да е еволюира-
ло в цяла империя, но без онези 
ценности, които бяха насърчава-
ни и които бяха предмет на убеж-
дение на нашите предци.

Когато едно общество произве-
де лидери, тези лидери са всъщ-
ност отражение на характера и 
нравствеността на хората. Об-
ществото трябва да поеме лич-
на отговорност и да насочи пръ-
ста към себе си - а не да бъде 
ефектът, който само е породило. 
В противен случай другото ще 
бъде парадокс.

Един горчив урок от 
римската империя

Рим беше една малка репу-
блика, преди да стане империя. 
Управлението им беше създа-
дено от народа за народа до 
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Грехът може да се сравни с най-лошия 
вид вирус, който разрушава не само 
тялото, а и образа на Бога в нашия 
характер.

деня, когато станаха абсолютна 
световна сила. Републиканските 
идеи бяха забравени и наместо 
SPQR (сенатът и народът на 
Рим), стана „Цезарът“. Прехвър-
лянето на власт от мнозината 
към малцината последва в една 
ера на нетърпимост и кръвопро-
литие. Рим бе предмет на възхи-
щение заради своето изкуство, 
но за жалост, без нравственост;  
Рим бе обичан по причина на 
красотата си, но без да има исти-
на; и накрая, Рим бе предмет на 
страх предвид на своята слава, 
но му липсваше характер. Дали 
и ние не сме в опасност да гра-
дим върху същия нестабилен 
възглед? Дали хората на воде-
щата нация на свободния свят—
ведно с държавите съюзнички с 
подобни ценности - се държат по 
един верен и искрен начин, като 
вярват, че действат „подчинени 
на Бога, невидимия, със свобо-
да и справедливост за всички”? 
Надявам се никога да не настъп-
ва време, когато най-бележита-
та нация на земята ще размени 
принципите да поддържа рели-
гия без папи и общество без царе 
срещу една Империя. Поглеж-
дайки през очите на критичната 
проверка към тези три израза: из-
куство без нравственост, красота 
без истина и слава без характер, 
дали бихме могли да предвидим 
издигането на един друг „Цезар“, 
предрешен като и със силата 
на Варава, който предвожда не 
само една нация, а и целия свят? 
Някои казват, че ние като народ 
никога не се изменяме, но въпре-

ки всичко, никога не си оставаме 
едни и същи.

Човеците обичат със страст 
или мразят със страст. Ако не 
е изгодно в общ интерес, едно 
и също общество ще мрази със 
същата страст нещата, които е 
обичало известно време допре-
ди. Човешката любов е обстоя-
телствена и много егоцентрич-
на,  при все това . . . историята 
отбелязва едно много особено 
събитие, което се случи в Палес-
тина преди повече от две хиляди 
години! 

Една по-различна 
картина

Имаше един мъж на име Исус. 
Той беше семпъл, любящ и из-
пълнен със съчувствие. Беше из-
вестен като човек на истината и с 
голяма доблест. Децата, усещайки 
благородството на Неговия харак-
тер, често се впускаха в обятията 
Му, сядаха на коленете Му и се 
възхищаваха на усмивката Му.

Възрастните, които Го слушаха, 
се удивляваха на Неговата чиста, 
безвредна истина. Начинът, по 
който говореше, начинът, по който 
хранеше хората, начинът, по който 
прощаваше грешници и се сприя-
теляваше с тях, начинът, по който 
лекуваше, накара мнозина от оно-
ва поколение да се запитат дали 
не е Исус, Обещаният, Месията, за 
когото бе пророкувано преди мон-
го време. Някои мислеха, че е мно-
го подходящ да седне на престола 
на Израил. След голямото чудо, 
свързано с нахранването на пет 
хиляди души, политиците в лице-

то на свещениците и равините по 
онова време достигнаха до силно-
то убеждение, че това е „ТОЙ“, или 
поне доколкото би могъл да съ-
действа не техния неогласен план.

Те обичаха Исус, защото желае-
ха да използват силата му в свой 
контрол. Допадаше им да възпри-
емат Исус за свой Цар, но само за-
щото толкова ненавиждаха римля-
ните. Стига само Исус да прогони 
римляните от Палестина, като си 
отмъсти за жестокостта на римска-
та система, те щяха да Го привет-
стват и приемат радушно.

Настъпи моментът. Малко по-
вечко пламенна ревност накара 
множествата да настелят дрехите 
си по земята и да викнат с висок 
глас: „Осанна, благословен иде-
щият в Господното име“. Исус по-
знаваше много добре характера на 
техните чувства, както и че никога 
не би могъл да разчита на техните 
непостоянни и противоречиви на-
строения. И както историята щеше 
да засвидетелства съвсем скоро, 
техните чувства на „любов“ щяха 
да преживеят бърз обрат, при това 
само след броени дни. От обеща-
ващия цар на Израел, Исус щеше 
да бъде изненадващо възприем-
ан като национален отстъпник, 
особено откакто бе заподозрян, 
че е отдал почит на един римски 
стотник, поощрявайки голямата 
му вяра като такава, каквато не се 
била виждала даже в Изрил. (Ма-
тей 8:10; Лука 7:9.) Тази проява на 
„опасно съчувствие” към римските 
потисници направи обществото 
на Исус да реши категорично да 
постави неотменимото искане да 
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бъде „подведен под отговорност.”
Исус беше изоставен заради 

една нова надежда. Нарекоха я 
„Варава.” Варава бе доказал во-
енните си умения в един бунт, ор-
ганизиран наскоро срещу власт-
та на потисника. Този Варава бе 
оценен от „експертните лица на 
деня“ като много по-ефективен за 
изпълнение на тяхната цел. Вара-
ва претендираше, че е Месията и 
неговата философия бе да съз-
даде един Нов свят, използвайки 
свръхестествена сила. В техните 
очи Исус, идеалистът, който оби-
чаше враговете си, трябваше да 
бъде ликвидиран.

Същите онези хора, които ви-
каха с пълно гърло „Осанна, бла-
гословен идещият в Господното 
име“, сега вече викаха „Разпни Го, 
разпни Го,” или, за да може  чи-
тателят да разбере по-добре на 
съвременен език, бихме перефра-
зирали това като: „Подведи Го под 
отговорност, Той е виновен.”

Днес имам сериозното впечат-
ление, че ние хората, без значе-
ние към коя църква се числим, 
без значение културата или дори 
националността ни, преповтаряме 
насляпо същото преживяване. 

Какво е намерението на 
Исус?

Исус дойде, за да подведе ГРЕ-
ХА под отговорност. Обществото 
търси отговорност от Христос. 
Библейското определение за 
грях е нарушаване на моралния 
закон на Бога (1 Йоан 3:4).

Исус знаеше, че грехът може 
да се сравни с най-лошия вид 
вирус, който унищожава не само 
тялото, а и образа на Бога в на-
шия характер, както и че всяка 
човешка черта ще се изражда, 
докато човечеството се самоиз-
треби. 

Понтий Пилат застана пред 
хората, удивен от тяхната студе-
нина и жестокосърдечие. Сами-
ят той беше безсърдечен човек, 
който бе осъдил много крадци и 
убийци на процес за разпятие и 
смърт. Но този път дори той се 
отврати от степента на тяхната 

ненавист. И без да знае повече 
какво да прави, той запита исте-
ричната тълпа: „Какво да сторя 
с царя на евреите?“ Отговорът 
дойде като гръм от ада: „Разпни 
Го, разпни Го“, „Искате ли да раз-
пъна вашия цар?“, при което те 
отговориха: „Ние нямаме друг 
цар освен Цезар!“

Пилат знаеше отлично за тех-
ния план да отхвърлят римското 
присъствие в Палестина, пред-
ставяйки Исус като цар, който 
ще реализира това намерение 
- и понеже Исус не се съобрази 
с тяхната схема, сега, отхвър-
ляйки Христос, те бяха готови 
да прегърнат самия Цезар, ко-
гото ненавиждаха толкова мно-
го. Така те свалиха маските си; 
лицемерието им се разкри. Въз 
основа на какви критерии тълпа-
та изиска Исус да бъде подведен 
под отговорност и въз основа на 
каква логика решиха да се спрат 
на вариант номер 2, Варава? От-
говорът откриваме в Писанието: 
„Главните свещеници и старей-
шините убедиха народа да из-
проси Варава” (Матей 27:20).

Дали този избор се е основа-
вал на интелегинетна локига, 
или на нравствени добродете-
ли? При избора на Варава те са 
работели със сърцето си, а не с  
ума си. Варава е отражение на 
вътрешния им характер. Всеки 
път, когато избира президент,  
обществеността в типичния слу-
чай избира лидер, който би бил 
естественото отражение на ха-
рактера и стойностите на това 
общество. Винаги ще има мал-
цина, които ще се намерят на 
страната на истината и които ще 
отбележат присъствието на Бога 
в критични времена и във време 
на криза, дори това да не проме-
ня направлението на общество-
то, нито неизбежните резултати.

Обвинението е във 
въздуха

Часове, дни, седмици и месе-
ци изминаха, откакто светът бе 
изправен пред обществен дебат 
за това дали да президентът на 

Американските щати да не бъде 
подведен под отговорност. Съ-
щият процес възникна спрямо 
друг президент преди по-малко 
от 22 години. В обхвата на исто-
рията на Америка това не е осо-
бено дълъг период.

Много време, енергия и пари 
бяха изразходвани, за да се до-
каже виновността или невин-
ността на съответните лидери. 
Като християни ние имаме за-
дължението да се молим за на-
шите ръководители, без значе-
ние каква е политическата им 
ориентация. Трябва да се молим 
за обвинените и за обвините-
лите. И действително го пра-
вим. Проблемът е, че този тип 
действие просто засяга повърх-
ността на айсберга, разкривайки 
невидимата му част. Ако обще-
ството има истински интерес да 
възвърне нивото на нравстве-
ността на характера и да възста-
нови своите изгубени ценности, 
ще трябва да поставим Библи-
ята обратно на масата. Едно 
добро общество ще произведе 
добро тяло от ръководители по 
естествен път; едно лошо обще-
ство ще произведе погрешното 
тяло от ръководители. 

Писанието казва: „От плодове-
те им ще ги познаете. Бере ли се 
грозде от тръни, или смокини от 
репеи? Също така, всяко добро 
дърво дава добри плодове, а ло-
шото дърво дава лоши плодове. 
Не може добро дърво да дава 
лоши плодове; или лошо дър-
во да дава добри плодове. Вся-
ко дърво, което не дава добър 
плод, отсича се и се хвърля в 
огън” (Матей 7:16–19).

Господ да ни помогне да под-
ведем греха под отговорност във 
собствения си живот и да дадем 
добри плодове чрез силата и 
влиянието на Исус, нашия Спа-
сител!

Източници:
1 Великата борба, стр. 584.
2 пак там, стp. 585.
3 пак там, стp. 295, 296.
4 пак там.



ОТ

ПРИВКУСЪТ НА НАШИТЕ ОБЩИ ОБЯДИ
Събрали сме се и разпускаме 

след един хубав общ обяд. Разбира 
се, всеки тук е вярващ - всички сме 
членове на една и съща църква. Вре-
мето навън си е доста студеничко, 
затова предпочитаме да си останем 
вътре, на масата, за известно време. 
В крайна сметка, днес е Божият ден 
за почивка, така че смятаме, че може 
да не си даваме зор. И както казах, 
понеже е Божият ден за почивка, със 
сигурност ще се стремим да поддър-
жаме темата на разговор, насочена 
към църковните неща. И така, разго-
ворът протича в духа на нещо подоб-
но:

Хм, църковни неща. Някой пита как 
се справя бр. Браун в другия щат. В 
крайна сметка, не сме го виждали 
известно време. И затова той не е 
идвал на църква. Хм, може би пък да 
е сърдит на някого. Ами да, той си е 
темпераментен човек. Е, значи със 
сигурност е сърдит на някого, още 
повече, че май, както изглежда, нещо 
не ме гледа както трябва. Трябва да 
е наясно с това, че имам доста по-
знания и доста опит. Всъщност дали 
не разбира колко съм интелигентен 
и навътре в нещата? . . . А пък жена 
му, въпросът с нея е съвсем друга 
история. Тя не се обръща към моя-

та жена за съвет и се облича толкова 
светски. А пък децата му са толкова 
диви. Но това не трябва да ни учудва, 
при такива родители! Ами семейство 
Смит? Тези тихички хора, които веро-
ятно се имат за по-добри от всички 
ни. Да, виждал съм такива хора. Пре-
делно ми е ясно какво си мислят. . . 
. И историята продължава в същия 
дух. . . .

Тогава съвестта леко те побутва, 
а друг казва, че е добре да погово-
рим за мисионската дейност. И раз-
говорът се прехвърля върху това как 
трябва да излезем в света и да про-
повядваме евангелието. Захващаме 
да говорим как църквата не върши 
тази дейност както трябва. И никой 
не изглежда да вижда тези неща с 
такова прозрение, както ние, със си-
гурност. А защо не? Ами, този наш 
пастор е толкова мързелив, а миси-
онският ръководител сякаш си е взел 
отпуск. Не е чудно, че нямаме голям 
обхват! Някой си се чуди как може да 
си позволяваме да харчим толкова 
пари по модерни почивки. И оплаква-
нията продължават в същия дух. . . .

Времето лети и понеже е зима, де-
нят е къс и залезът настъпва, преди 
да се усетим. Време е да закрием Бо-
жия ден. И, хм, удивително! Доволни 

сме, защото сме говорили толкова 
многа за „евангелието“, че като че ли 
сме направили нещо реално за него. 

(Но не беше ли това евангелие 
по-скоро клюкарене?)

Има ли нещо нередно в цялата 
картинка?

Каква е разликата между 
църква и клуб?

За съжаление, сценарият, обрису-
ван по-горе, може да се разиграе в 
църква от всяка една деноминация. 
И макар насядалите да са религи-
озни хора, разговорът приключва, 
плавно отнесен от религиозната тема 
- която уж беше техният общ фокус - 
а по-скоро се оказват различни хора, 
насъбрани в една и съща религиозна 
група. Погледнато на практика, тези 
хора са част от своя приятелски кръг. 
Навярно отсъстващите имат дове-
рие на изказващите се по техен ад-
рес и най-вероятно биха останали 
изненадани и обидени да чуят какво 
се е говорело за тях от устата на тех-
ните приятели.

Но дали тези хора са седели и са 
се държали реално като членове на 
църква? 

Думата „църква“ произлиза от гръц-
ката дума „еклезия“, което означава 
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„призвание“ (призовани да излязат), 
едно събрание от хора, отделени за 
определена цел, отделени, за да бъ-
дат чисти пред лицето на един свят 
Бог. Думата се е използвала първона-
чално във връзка с последователите 
на Исус Христос като едно тяло - за 
да укаже в Ефеясяни 5:23–27 едно 
тяло от хора, които са се обичали по-
между си и са вършели благодеяния. 
А защо са се обичали? Защото са 
били основани върху живота и уче-
нията на Исус. Принципите и вярата 
на Христос са двигателната сила на 
тялото, състоящо се от „ония, които 
се спасяваха“ (Деяния 2:47). От дру-
га страна, клубът в типичния случай 
представлява група от хора, които 
имат нещо общо помежду си, което 
ги свързва - но без вечната цел на ос-
вещението чрез Светия Дух.

Но какво се случва, ако се 
чувстваме разочаровани 
от недостатъците в 
църквата?

Господ дава нареждане как да се 
справяме с трудностите в Неговото 
тяло, в тялото на Христос:

„И ако ти съгреши брат ти, иди, по-
кажи вината му между тебе и него 
самия. Ако те послуша, спечелил 
си брата си. Но ако не <те> послу-
ша, вземи със себе си още един или 
двама и от устата на двама или три-
ма свидетели да се потвърди всяка 
дума. И ако не послуша тях, кажи 
това на църквата; че ако не послуша 
и църквата, нека ти бъде като езич-
ник и бирник.” (Матей 18:15–17). Сле-
дователно ако някой се държи по на-
чин, който смятате, че е обиден:

Разговаряйте с него/нея по този въ-
прос насаме.

Ако лицето откаже да вземе под 
внимание това, помолете един или 
двама други да ви придружат, когато 
направите повторен опит - но недей-
те да ги настройвайте предварител-
но! Нещата ще са честни, само ако 
предоставите на лицето, което посе-
щавате, възможността да бъде из-
слушано без уклон и предразсъдък.

Ако лицето продължава да отказва 
да се вслуша, едва тогава въпросът 
трябва да бъде отнесен към упра-
вителния орган на църквата, които 
може да преценят, че е необходимо 
да упражнят авторитета си, за да 
поставят това лице под църковна 

дисциплина - а впоследствие, ако се 
наложи, да бъде изключено. Но дори 
ако в този случай се стигне дотам, 
лицето би следвало да стане като 
езичник или бирник. (Но впрочем по 
какъв начин се очаква да се държим 
към езичника и бирника? Разбира се, 
че трябва да жадуваме да се обърне 
към Христос!)

Този план илюстрира любовта на 
Исус към скъпоценните души, за кои-
то е умрял. Можем да имаме тази 
любов, ако осъзнаваме неоценимата 
стойност на една душа - и като под-
хранваме респект и грижа в сърцето 
си към съчовеците, направени по об-
раза на същия Създател.

Неучтивият Диотреф
Когато ние, грешащите просто-

смъртни, се приближим при един 
свят, справедлив и праведен Бог, не 
е чак толкова необикновено да се 
поклоним с готовност в покорство, 
понеже знаем, че не сме съвършени, 
а Той е. Знаем също, че не трябва 
да се покланяме на простосмъртни, 
като че ли са Бог - това би било ко-
щунство. Но като какво трябва да се 
характеризира взаимоотношението 
ни с тях?

Апостол Павел предупреждава за 
едно проблемно отношение:

„Диотреф, който обича да първен-
ствува между тях, не ни приема. За-
това, ако дойда, ще му напомня за 
делата, които върши, като бръщоле-
ви против нас лоши думи. И като не 
се задоволява с това, той не просто 
че сам не приема братята, но възпи-
ра и тия, които искат <да ги прием-
ат>, и <ги> пъди от църквата. Въз-
любений, не подражавай злото, но 
доброто. Който върши добро, от Бога 
е; който върши зло, не е видял Бога ” 
(3 Йоан 9–11).

Диотреф считал за свое право да 
гледа отвисоко другите като един 
начин да възвеличи сам себе си. Да, 
той е бил от църквата, бил е „между 
тях“, но в какво се е състоял про-
блемът? Обичал е да превъзхожда 
другите; обичал е да бъде център на 
внимание. В резултат на това, когато 
някой се е очертавал като евентуал-
на заплаха за неговото положение, 
той е злословил срещу такива хора. 
Да се „бръщолеви“ означава да се 
говори глупаво или да се изричат 
празнословия - а думите от устата 
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Но впрочем по какъв 
начин се очаква да се 
държим към езичника и 
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обърне към Христос!

Този план илюстрира 
любовта на Исус към 
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неоценимата стойност 
на една душа - и като 
подхранваме респект и 
грижа в сърцето си към 
съчовеците, направени 
по образа на същия 
Създател.



на Диотреф са били изострени от 
злонамереност - което е един горчив 
плод на ревността.

Доброжелателна 
любезностили 
канибализъм?

„Всеки да внимава на работата си 
и да не се счита за назначен от Гос-
пода да наблюдава и да бди за нещо, 
което да критикува в работата, която 
извършва брат му. Ако един работ-
ник види, че негов съработник е в 
опасност да извърши нещо неред-
но, да отиде при него, да му посочи 
опасността, като изслуша любезно и 
търпеливо всяко обяснение, каквото 
може да му бъде представено. Той 
обезславя Спасителя, когато, вместо 
да постъпи по този начин, разказва 
на другите за грешките, които мисли, 
че извършва неговият съработник.

„Братко мой, сестро моя, забране-
но ви е да правите грешките на ваш 
съработник предмет на разговор. 
Като говорите лошо за друг, сеете 
семена на критикуване и осъждане. 
Не може да си позволите да правите 
това. Идете при този, за когото смя-
тате, че греши, и му кажете грешката 
„между тебе и него насаме.“ Ако ви 
послуша и може да ви обясни въ-
проса, колко ще се радвате тогава, 
че не сте побързали да го укорите, а 
вместо това сте последвали указани-
ята на Спасителя.

„Нека отказваме да донасяме лош 
доклад относно наши съработници. 
Репутацията на мъже и жени се цени 
високо от Този, който даде живота си, 
за да спаси души. Той ни е казал как 
да се отнасяме към хората, изпадна-
ли в грешка. Никой не е достатъчно 
мъдър, за да измисли нещо по-добро 
от Божия план.

„Родителите трябва да учат децата 
си да не говорят лошо за никой човек. 
Намеци, думи, уронващи репутация-
та на човек,  който върши Господното 
дело, нараняват и обезславят Спа-
сителя. А Божието слово заявява: 
„От думите си ще се оправдаеш и от 
думите си ще се осъдиш.“ Наставена 
съм да кажа на тези, които са привик-
нали да говорят необмислено: Ако не 
престанете да насърчавате злосло-
венето, ако не пазите репутацията на 
вашите съработници, както подобава 
на християни, ще изложите на риск 
собствената си душа и душите на 
много други. Престанете да говорите 
за лошото, което върши някой друг. 
Никога, никога не преповтаряйте ня-
коя клюка и позорна постъпка. Идете 
при човека, нападнат от Сатана, и го 
попитайте по въпроса. Бог не е на-
значил никого да бъде съдия на мо-
тивите и работата на друг. Този, който 
смята, че е свободен да прави дисек-
ция на характера на друг човек, този, 
който тенденциозно гледа да накър-
ни влиянието на свой съработник, 
нарушава Божия закон така реално, 
както ако беше нарушил открито съ-
ботата от четвъртата заповед.”¹

„Мислим с ужас за канибала, който 
се угощава с все още топлата и пот-
реперваща плът на своята жертва; 
но дали резултатите на тази практи-
ка не са по-ужасяващи от агонията 
и срива, причинени от неправилното 
представяне на мотивите, очерняне-
то на репутацията, извършването на 
дисекция на характера?”²

Когато бъде запитан за раните на 
ръцете Му в обновената земя, Исус 
ще обясни, че е бил наранен в дома 
на Своите приятели (Захария 13:6). 
Може да сме склонни да приемаме, 
че подобно нараняване е напълно 

според очакваинята, предвид вели-
ката борба, която съществува на на-
шата паднала планета, така че това 
няма какво толкова да ни учудва. Но 
реално погледнато - през очите на 
Бога - горко на такива приятели! Това 
е такъв тип „дом,“ какъвто Христос 
не посочи като дома на Своя Отец 
(Йоан 2:16), а по-скоро дом, за кой-
то каза: „вашият дом се оставя пуст” 
(Матей 23:38). И си отиде, за да не се 
върне никога повече - също както ще 
издаде една подобна присъда, кога-
то изплюва хладките от устата Си в 
нашата епоха (Откровение 3:16).

Храна за размисъл
И така, връщайки се обратно на 

сцената в началото на тази статия, 
дали хората, които се бяха току-що 
нахранили, не се наслаждаваха на 
канибализъм за десерт? 

Какво е трябвало да се направи за 
семейство Браун? А за семейство 
Смит? Дали някой се е досетил да им 
позвъни, или да ги посети, за да се 
помоли с тях и да се опита да разбе-
ре живота и перспективата им? Или 
дали би било по-лесно просто да ос-
тавим нещата с положението им да 
продължат в естествения си ход, до-
като накрая просто си тръгнат, а ние 
да се отървем от тях?

„Проповядването е една малка 
част от делото, което има да се из-
върши за спасението на души. Бо-
жият Дух убеждава грешниците в 
истината и ги поставя в ръцете на 
църквата. Проповедниците може да 
извършват своята работа, но никога 
не биха могли да извършат работата, 
която църквата следва да изпълни. 
Бог изисква църквата Му да храни 
онези, които са млади във вяра и 
опит, да отиде при тях не за да клю-
карства и разпространява слухове 
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„Не правете нищо от 
партизанство или от тщеславие, 
но със смиреномъдрие нека всеки 
счита другия по-горен от себе си.
 Не гледайте всеки само за 
своето, но всеки и за чуждото.“
Филипяни 2:3. 4



за тях, а за да се моли, да им говори 
думи, които са „като златни ябълки в 
сребърни подноси.”3

Мъдрите обсъждат идеи, глупави-
те обсъждат хора. Дали това хране-
не и придружаващият го разговор са 
били духовна „здравна реформа“? 
Едва ли. „Смърт и живот има в сила-
та на езика” (Притчи 18:21).

„В Писанието клеветниците са кла-
сифицирани наедно с тези, които са 
„богоненавистници“, с тези, които са 
„измислители на злини“, „без семей-
на обич, немилостиви“, „пълни със 
завист, убийство, крамола, измама и 
злоба.“ „Божията справедлива при-
съда е,” „че тия, които вършат такива 
работи, заслужават смърт.” (Римляни 
1:30, 31, 29, 32).”⁴

За разлика от това, Псалм 15 на-
белязва предпоставките, свързани 
с придобиване на небесно граждан-
ство—такъв е човек, „който говори 
истината в сърцето си,” „който не 
одумва с езика си,” „нито приема укор 
против ближния си” (Псалм 15:2, 3).

Мнозина изповядващи се за хрис-
тияни се забавляват, като изказват 
остроумни забележки - но твърде 
често стилът на остроумието оскър-
бява Божия Дух. Много добре ни е 
известна заповедта: „Не оскърбя-
вайте Светия Божи Дух, в когото сте 
запечатани за деня на изкуплението” 
(Ефесяни 4:30), но може и да ни уб-
егне стихът, който непосредствено 
предхожда, както и стихът, който 
следва разглеждания стих: „Никаква 
гнила дума да не излиза от устата ви, 
а онова, което е добро, за назидание 
според нуждата, за да принесе бла-
годат на тия, които слушат. . .  всякак-
во огорчение, ярост, гняв, вик и хула, 
заедно с всяка злоба, да се махне от 
вас” (стихове 29, 31).

Точно както вкусът на нашата хра-
на е въз основа на съставките, които 
я изграждат, така и вкусът на наши-
те думи се основава на това, което е 
в сърцето. Това ще рече, че самите 
ни подбуди и намерения трябва да 
бъдат чисти отвътре навън, дори и 
да живеем на планета, покварена от 
грях и омърсена от наследството, за-
вещано ни от Луцифер.

Луцифер срещу Христос
Преди сътворението на земята за-

сеняващият херувим Луцифер беше 
злонамерен дори срещу собствения 

си Създател, според както замисля-
ше в себе си: „Ще възляза на небе-
сата, ще възвиша престола си над 
Божиите звезди и ще седна на плани-
ната на събраните към най-крайните 
страни на север: ще възляза над 
висотата на облаците, ще бъда като 
Всевишния ” (Исая 14:13, 14).

Амбицията се целеше високо и все 
по-високо - не да бъде като Бога по 
характер, а по-скоро по превъзход-
ство и влияние. Откъде проличава 
това? Той не култивираше характера 
на Бога, както е изявен в Христос, 
който смири Себе си в служба за 
света. Наместо това постоянно се 
опитваше да подцени Исус, като про-
дължи да следва тази своя пъклена 
линия на поведение и на нашата пла-
нета.

Какво е решението за 
нас?

„Добрият човек от доброто съкро-
вище на сърцето си изнася доброто; 
а злият <човек> от злото <си съкро-
вище> изнася злото; защото от оно-
ва, което препълва сърцето му, гово-
рят неговите уста” (Лука 6:45).

„Внесете Исус в своите връзки; то-
гава пред мрачната грешна душа ще 
се отворят глави от любовта на Исус, 
за която те да размишляват. Когато 
имате участие в Христос, Неговата 
благост, Неговият път стават ваши, 
Той ще покори волята ви.”⁵

На нас, за разлика от Луцифер, ни 
е наредено да станем като Исус:

„<Не правете> нищо от парти-
занство или от тщеславие, но със 
смиреномъдрие нека всеки счита 
другия по-горен от себе си. Не гле-

дайте всеки <само> за своето, но 
всеки и за чуждото. Имайте в себе 
си същия дух, който беше и в Хрис-
та Исуса; Който, като беше в Божия 
образ, пак не счете, че трябва твърдо 
да държи равенството с Бога, но се 
отказа от всичко, като взе на Себе Си 
образ на слуга и стана подобен на чо-
веците; и, като се намери в човешки 
образ, смири Себе Си и стана послу-
шен до смърт, даже смърт на кръст ” 
(Филипяни 2:3–8).

Да считаме другите по-добри от 
себе си. . . . Колко рядко срещано ка-
чество! Но все пак това е културата 
на небето. Без такова качество тази 
култура никога не би била уместна, 
нито угодна на Бога и на земята. Бог 
Отец казва на Сина: „Твоят престол, 
о Боже, е до вечни векове; и скиптъ-
рът на Твоето царство е скиптър на 
правота” (Евреи 1:8), а в замяна, са-
можертвата е мотивът на Христовия 
пример, както и на Неговото учение. 
Ние също следва да възприемем та-
кава нагласа.

И така, като се учим да живеем и 
да говорим езика на небето, нашите 
мисли и думи придобиват един нов 
вкус, едно освежаващо ухание от 
живот за живот. Нека то бъде наша 
опитност!

„Това, което говорите, да бъде ви-
наги с благодат, подправено със сол, 
за да знаете как трябва да отговаря-
те на всекиго” (Колосяни 4:6).

Източници:
1 Ръвю енд хералд,  12 май 1903.
2 Възпитание, p. 235.
3 Свидетелства, т. 4, стр. 69.
4 Възпитание, стр. 235, 236.
5 Ръкописи, т. 16, стp. 312.
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Ихавод, ихавод, ихавод

Раду Юница

Гордостта на нацията
Със сърца, тръпнещи от радост 

и възхищение, учениците се взи-
раха в красивите сгради на храма. 
„Лъчите на залязващото слънце 
осветяваха снежната белота на 
мраморните му стени и пробляс-
вяха от златната порта, кулата и 
кубето. „Съвършенството на кра-
сотата“ се извисява там, въплъща-
вайки гордостта на нацията.”1 Да, 
зданията! Какви великолепни 
стени! Еврейската нация е инвес-
тирала в тези стени - даже Ирод 
Велики и Цезар са допринесли за 
украсата и усъвършенстването на 
сградите на храма, така че храмът 
беше гордостта на нацията.

Учениците забелязаха, че Исус 
не е повлиян от подобно възхи-
щение. Как така Исус, който по 
принцип беше чувствителен към 
детайлите, сега стоеше толкова 
безразличен? Да не би да не забе-
лязваше пейзажа?

„Един от Неговите ученици <Му 
каза>: Учителю, виж, какви камъни 
и какви здания!” (Марк 13:1.) Но 
да, Той виждаше всичко това! Съв-
сем ясно виждаше не само онези 

карсиви здания, а и ужасната им 
пустота! Да, те бяха гордостта на 
нацията! Онези празни, мраморни, 
снежнобели стени съставляваха 
причината за тяхната гордост. Ев-
рейската нация не се интересува-
ше колко неизмеримо жалко бе, 
че  Йехова не присъстваше в тези 
здания! А Исус, Великият Йехова, 
виждаше за последен път тази 
фундаментална липса. Отново и 
отново Той идваше в обичния град, 
„със спасение под крилете Си,” ид-
ваше чрез пророците Си, но беше 
отхвърлен. Накрая сам Той, Вели-
чието на небето, дойде лично „при 
своите си, но своите Му не Го при-
еха” (Йоан 1:11). „Какво повече бе 
възможно да се направи за лозето 
Ми, което не му направих?” (Исая 
5:4). Със съкрушено сърце, „и като 
се приближи и видя града, плака 
за него” (Лука 19:41).

Един трагичен завършек
С пророческо око Христос виж-

даше как същите тези места със 
скъпите им кули и кубета ще бъдат 
поядени от огромните пламъци на 
унищожението! Той виждаше как 

красивите стени на храма, в който 
Неговото присъствие биваше из-
молвано в продължение на дълги 
столетия - тези стени, цели обле-
чени в злато - щяха да бъдат по-
ядени от огъня. Той виждаше как 
децата, които сега развяваха па-
лмови клонки пред Него, в бъдеще 
щяха да бъдат постигнати от про-
клятието на страха, гладуващи до 
смърт, неспособни да дадат хляб 
на своите деца, когато римляните 
обсадят светия град. А причината 
за Неговата сърцераздирателна 
мъка беше, че помощта Му бе от-
казана! Той можеше да спаси гра-
да! Можеше да пожали храма, с 
неговите поклонници, млади и ста-
ри, стига само да Го бяха приели 
за свой Изкупител! Последните ча-
сове от дълго отхвърления период 
на благодат все още бяха на раз-
положение за спасението както на 
тях, така и на техния град! Колко 
по-различна щеше да е историята 
на тяхната нация, ако бяха приели 
нежната покана на Месия! Но те 
не бяха готови да Го приемат. Въ-
преки призивите и поканите на Не-
говата благодат, отправяни в про-
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дължение на дълги столетия чрез 
Неговите пророци, гордата нация 
от Неговите деца отхвърлиха Него, 
тяхната единствена Надежда! Със 
сълзи на ужасно терзание Господ 
плака за гордия непокаян град: „Да 
беше знаел ти, да! ти, поне в този 
[твой] ден, това което служи за 
мира ти! но сега е скрито от очите 
ти. Защото ще дойдат върху тебе 
дни, когато твоите неприятели ще 
издигнат окопи около тебе, ще те 
обсадят, ще те отеснят отвред, и 
ще те разорят и <ще избият> жите-
лите ти в тебе и няма да оставят в 
тебе камък на камък; защото ти не 
позна времето, когато беше посе-
тен” (Лука 19:42–44).

Тогава какво?
Ужасно беше буквалното изпъл-

нение на тези пророчества! Горди-
ят, себедоволен юдейски народ бе 
отхвърлил умоляванията на своя 
любящ Баща. Призивите за покая-
ние, за промяна на живота и пове-
дението в хармония със закона на 
свободата бяха надуто отхвърлени 
и пророците, които вярно отстоя-
ваха предимствата на покаянието 
и наказанията за непокорството, 
биваха всеки поред преследвани 
до смърт. Под въздействието на 
една ужасяваща самоизмама из-
браният народ на Бога препълва-
ха чашата на своите беззакония! И 
накрая Божият Дух, толкова дълго 
презиран и отхвърлян, беше отте-
глен. Толкова дълго си бяха играли 
с Неговата благодат, но в ужасната 
си самоизмама все още вярваха, 
че Божието присъствие щеше да 
продължава да ги съпровожда и 
защитава. Пророк Михей разбира-
ше ужасното положение, в което 
се намираха: „Слушайте прочее 
това, първенци на Якововия дом 
и началници на Израилевия дом, 
които се гнусите от правосъдие и 
извращате всяка правота - които 
градите Сион с кръв и Ерусалим с 
беззаконие - на които първенците 
съдят за подкупи, свещениците му 
учат за заплата и пророците му 
чародействуват за пари, и пак се 
облягат на Господа, и казват: Не 
е ли Господ всред нас? Никакво 

зло няма да ни сполети” (Михей 
3:9–11). Но животът му трябваше 
да е съвсем различен: „Еруса-
лиме! Ерусалиме! ти, който изби-
ваш пророците, и с камъни убиваш 
пратените до тебе, колко пъти съм 
искал да събера твоите чада, как-
то кокошката прибира пилците си 
под крилата си, но не искахте! Ето, 
вашият дом се оставя пуст” (Матей 
23:37, 38).

Сатанинското величие, което 
толерираха неизменно в умовете 
си, придобиваше пълен контрол 
над избраната нация. „Тогава Бог 
оттегли защитата Си от тях и от-
страни обуздаващата сила от Са-
тана и неговите ангели, след което 
нацията изпадна под контрола на 
ръководителя, който сама си бе 
избрала. Децата й бяха отхвърли-
ли с презрение Христовата бла-
годат, която щеше да ги направи 
способни да покорят злите си 
импулси, а сега точно тези импул-
си извоюваха надмощие над тях. 
Сатана възбуди най-неукротими 
и низки страсти в душата. Хора-
та изгубиха разсъдъка си; бяха 
обезумели - контролирани от им-
пулса и заслепени от бяс. В жес-
токостта си станаха сатанизирани. 
В семейството и в нацията, сред 
най-високите и най-ниските етажи 
на обществото се наблюдаваше 
подозрителност, завист, ненавист, 
борби, непокорство, убийство. Ни-
къде нямаше сигурност. Приятели 
и роднини се предаваха взаимно. 
Родителите убиваха децата си, а 
децата - родителите. . . . Сатана 
стоеше начело на нацията.”²

Зданието, наречено Израел, се 
разпадаше, след като отхвърлиха 
„краеъгълния камък“, Светия Из-
раилев. В продължение на четири 
столетия проклятието, което изре-
коха за себе си, беше милостиво 
отлагано. Но тъмната нощ при-
ближаваше. . . . Римският генерал 
Тит възобнови римската обсада на 
Ерусалим и до голяма степен се 
разкри целият кошмар на това как-
во означава да бъдеш без Бога и 
без Неговата благодат. Това стана 
по време на Пасха, когато мили-
они души се тълпяха в града.

„Всичките ужаси на глада бяха 
изпитани. Една мяра пшеница се 
продаваше за един талант. Толко-
ва жестоки бяха болките на глада, 
че хората изгризваха кожата на ко-
ланите и сандалите си, покритието 
на щитовете си. Голям брой хора 
се прокрадваха нощем, за да на-
съберат диворастящи треви извън 
градските стени, въпреки че мнози-
на биваха залавяни и умъртвявани 
с жестоко мъчение, а често пъти 
безопасно завърналите се биваха 
нападани и обирани за това, кое-
то бяха паберкували на цената на 
такъв риск за живота си. Най-нечо-
вешки мъчения биваха налагани 
от властимащите, за да изтръгнат 
от поразените от нужда хора по-
следните оскъдни провизии, кои-
то може да са си укривали.”³ О, 
благословеният град, на улиците 
на който в продължение на столе-
тия някога се бе чувал гласът на 
техния божествен Баща в призиви 
към покаяние, сега беше изпояж-
дан от проклятието на собствено-
то им непокорство.

„Затворниците, които се проти-
вопоставяха, след като са били 
заловени, биваха  бичувани, под-
лагани на мъчения и разпъвани на 
кръст пред градската стена. Стоти-
ци биваха подлагани на смърт по 
този начин, а ужасното дело про-
дължи, докато по цялата Йосафа-
това долина и на Голгота издигна-
тите кръстове наброяваха толкова 
много, че почти не можеше да се 
намери място да се мине покрай 
тях.”⁴ Поразително бе изпълнеи-
нето на участта, която запечатаха 
сами за себе си, когато осъдиха 
на смърт своя Спасител! (Матей 
27:25.)

Накрая градът бе атакуван като 
от буря. Тит ясно разпореди на 
своите командири да пожалят хра-
ма, ако е възможно. Но заповедите 
му не бяха зачетени. И когато ев-
реите атакуваха римските войни-
ци през нощта, в сражението един 
римски войник подхвърли горяща 
главня „през един отвор в порти-
ка и мигновено облицованите с 
кедрово дърво помещения около 
светия дом лумнаха в огън. Тит се 
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втурна към мястото, последван от 
своите генерали и легионери, със 
заповед към войниците да погасят 
пламъците. Но никакво внимание 
не последва думите му. В беса си 
войниците мятаха една след дру-
га лумнали факли в помещенията 
в съседство с храма, след което с 
мечовете си изколваха поголовно 
онези, които бяха намерили убе-
жище там. Кръвта рукна по храмо-
вите стъпала като потоци. Хиляди 
по хиляди евреи загиваха. Над 
звука на сражението се чуваха 
гласове, които изричаха: „Ихавод!“ 
- славата се оттегли.’ ”⁵

Ихавод! Ихавод! . . . Твърде къс-
но установиха, че правдата им 
беше като „мръсни дрипи,” а за-
слугите им от това, че са Авраа-
мови деца, не бяха достатъчни, за 
да им донесат спасение! Твърде 
късно осъзнаха, че самото допус-
кане, че Бог е с тях, не е същото, 
както да бъдат уверени в Негово-
то закрилящо присъствие! Твърде 
късно видяха, че внимателното 
придържане към техните традиции 
и церемонии, докато същевремен-
но практикуваха всякакви грехове, 
насилие и беззаконие, не им оси-
гури избавление! Съкрушени от 
страх и отчаяние, евреите засви-
детелстваха падането на обичната 
столица на Йехова, при което сами 
те бяха изколени от меча на заво-
евателя!

Ихавод! Славата се оттегли! Как-
во страшно преживяване за такъв 
привилигерован народ!

Защо?
Налага се един въпрос: Къде сбър-

каха в теологията си, в религията 
си? Как така успяха да си навле-
кат толкова голямо бедствие, след 
като имаха толкова милостив Бог? 
Боговдъхновеното перо обяснява: 
„Най-голямата измама на човешкия 
ум в дните на Христос беше, че едно 
голо съгласие с истината съставлява 
праведност. В цялата човешка исто-
рия само едно теологично познание 
на истината се доказа недостатъчно 
за спасението на душата. То не при-
нася плода на праведността. Едно 
ревностно зачитане на това, което 

се определя като теологична исти-
на, често съпътства ненавист към ис-
тинската истина, както става ясно от 
живота.”⁶ Те се гордееха с това, че 
са деца на Авраам. Но отхвърляй-
ки източника на святото живеене 
на Авраам - пълната зависимост от 
Бога чрез вяра - в действителност те 
не бяха Авраамови деца! Те се дове-
ряваха на своите церемонии и пра-
вила, сякаш последните можеха да 
им осигурят някаква заслуга за спа-
сение. По същия начин гледаха и на 
храма като нещо, което ги препоръч-
ваше на Господното благоволение, 
въпреки че словото Му беше много 
ясно: „Не уповавайте на лъжливи 
думи, та да казвате: Храмът Госпо-
ден, храмът Господен, Храмът Гос-
поден е това. Защото ако наистина 
поправите пътищата си и делата си; 
ако съдите съвършено право между 
човека и ближния му ... тогава ще ви 
направя да живеете на това място, в 
земята, която дадох на бащите ви от 
века и до века” (Еремия 7:4–7).

Славата на техния вечен Създател 
им беше предложена щедро! Този 
храм, чиято конструкция беше тол-
кова по-посредствена в сравнение 
с първия храм на Соломон, имаше 
обещанието да се радва на по-го-
ляма слава от Соломоновия храм. 
И обещанието се изпълни много 
милостиво. Цялото небе се съдър-
жаше в Един Дар; славата на Отец, 
Неговия съвършен характер, изявен 
във Възлюбения Му Син! В продъл-
жение на три години и половина Той 
ходеше, проповядваше и разнасяше 
благословенията на небето. Те Го 
отхвърлиха заедно със славата Му, 
като я размениха за суетната слава, 
която хората си отдават един на друг! 
Те бяха горди да притежават симво-
лите на Божията слава, а същевре-

менно отричаха самата Слава! Всич-
ки тези символи и церемонии, които 
бяха постановени много внимателно, 
за да насочват към Месията, Изкупи-
теля - същността и изпълнението на 
всички тях - бяха неправилно въз-
приемани за спасител сами по себе 
си! Така подготвиха пътя за по-къс-
ното отхвърляне на Христос.⁷ „Те не 
успяха да прозрат покритата с покри-
вало тайна на благочестието; Хрис-
тос Исус си остана като с покривало 
за тях. Истината, животът, самата 
сърцевина на службата им, беше 
отхвърлена. Те държаха и продъл-
жават да държат на самата черупка, 
на сенките, на образите.”⁸ Гордееха 
се с красотата на храмовите здания, 
които превърнаха в „разбойнически 
вертеп,” след като отхвърлиха Хрис-
тос (Лука 19:46).

И дори след като жестоко разпъ-
наха Божия Син, нежното сърце на 
Отец продължи да търси настойчиво 
начини да ги спаси! В продължение 
на още 3½ години апостолите оби-
каляха, проповядвайки спасението 
чрез Христовата кръв, като призова-
ваха нацията да се покае. И тогава, 
след като запечатаха отхвърлянето 
си като нация с кръвта на Стефан, 
Господ милостиво отложи наказа-
нието за техните престъпления, като 
даде на децата им, които се нами-
раха под проклятие, възможност да 
решат сами са себе си. . .  И те си 
избараха! Те избраха домът им да се 
остави „пуст,” лишен от славата, коя-
то отхвърляха, точно както бащите 
им направиха, като разпънаха Хрис-
тос! И сега, ужасени от запустението, 
викаха над огромните огнени пламъ-
ци, поглъщащи светите храмови сте-
ни: Ихавод, славата се е оттеглила!

А какво ще кажем за теб и мен 
днес? „От вечни времена Божието 

В цялата човешка история само едно теологично 
познание на истината се доказа недостатъчно за 

спасението на душата. То не принася плода на 
праведността. Едно ревностно зачитане на това, 
което се определя като теологична истина, често 

съпътства ненавист към истинската истина, както 
става ясно от живота.
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намерение е било всяко сътворе-
но същество, от светлия и свят се-
рафим до човека, да бъде храм на 
Създателя, който да обитава вътре 
в него.”⁹ Дали сме храм, в който да 
обитава Светият? (1 Коринтяни 
3:16.) Или дали това не е просто 
една гола претенция, докато несъз-
нателно преповтаряме историята на 
еврейския народ? Дали Му проти-
востоим, също както направиха те? 
Дали също и ние чрез самите си ми-
сли и действия не Го подлагаме на 
смърт? Дали преживяваме същото 
съпротивление на вътрешното ни 
сърце, чувството, че „Не щем този да 
царува над нас”?¹⁰

„Същата опасност [измамата, коя-
то доведе до отхвърлянето на ев-
рейската нация] съществува и днес. 
Мнозина възприемат за даденост 
това, че християни, само защото 
поддържат определени теологични 
доктрини. Но не са въвели истината 
в практическия си живот. Те нито са 
я вярвали, нито са я обичали, затова 
не са получили силата и благодатта, 
които идват в резултат от освещава-
не чрез истината. Хората може да 
изповядват вяра в истината; но ако 
тя не ги прави искрени, любезни, 
търпеливи, дълготърпеливи, с насо-
чен към небето ум, тя е проклятие 
за тези, които я имат, а чрез тяхното 
влияние става проклятие за света.”¹¹ 
Имаме ли Христос или избираме да 
останем пусти, едно проклятие за 
самите себе си, а чрез нашето вли-
яние–проклятие за света? Дали сме 
Божията църква, която изявява слав-
ните черти на Неговия характер? 
„Еврейският народ подхранваше 
идеята, че са любимците на небето, 
както и че винаги ще бъдат величае-
ни като Божията църква.”12 Но не ус-
пяха да въведат Бог в живота си като 
единствения извор на праведност. 
„Те отхвърлиха Светлината на света, 
след което животът им бе заобико-
лен от среднощен мрак.”¹³ Ихавод!

Какво ще кажем за нас 
днес?

Имаме ли истината или поддър-
жаме една студена, празна, неспо-
собна да спасява истина? Истината 
не е теория; истината е една Лич-

ност! „Аз съм пътят, истината и жи-
вотът” (Йоан 14:6), каза Той! „Който 
има сина, има живот” (1 Йоан 5:12). 
А като имаме Него, извора на Жи-
вота, тогава принасяме и Неговите 
плодове! „На тази планета, пла-
нетата, чиято почва е смекчена от 
сълзите и кръвта на Божия Син, 
трябва да се принесат скъпоцен-
ните плодове на рая. В живота на 
Божия народ трябва да се разкрият 
славата и съвършенството на исти-
ните на Божието слово. Чрез наро-
да си Христос изявява Своя харак-
тер, както и принципите на Своето 
царство.”¹⁴

„Предсказанието, което Христос 
даде за унищожението на храма, 
беше един урок за очистване на ре-
лигията, който показа, че всякакви 
форми и церемонии са безсилни. 
Той се провъзгласи за по-велик от 
храма и заяви: „Аз съм пътят, исти-
ната и животът.“ Той беше Този, в 
Когото цялата еврейска церемони-
ална и символна служба трябваше 
да намери изпълнението си. Той се 
издигна, засенчващ храма; всички 
църковни служби насочваха един-
ствено към Него.”¹⁵ Тогава, дали це-
ремониите и ритуалите имат няка-
къв смисъл днес, или ще трябва да 
ги оставим съвсем настрана? Сами 
по себе си те не притежават абсо-
лютно никаква сила да ни помогнат, 
нито да променят живота на един 
грешник. Не можем да се осланяме 
на тях, понеже нямат никакви спа-
сителни качества в себе си, което 
обаче беше погрешното убеждение 
на евреите. Но чрез своята свърза-
ност с Христос в това, че посочваха 
на Него и Го представяха на греш-
ника като единствената Надежда, 
те имат своята положителна роля:

„Праведността, на която учеше 
Христос, е съобразяване на сър-
цето и живота с откритата Божия 
воля. Грешните хора могат да ста-
нат праведни, като имат вяра в Бога 
и поддържат една насъщна връзка 
с Него. Тогава истинското благоче-
стие ще извиси мислите и ще об-
лагороди живота. Тогава външните 
религиозни форми са в съзвучие с 
вътрешната чистота на християни-
на. Тогава също церемониите, кои-

то се изискват в служба на Бога, не 
са безсмислени ритуали, подобно 
на тези на лицемерните фарисеи.”¹⁶

Дано това бъде нашата опитност! 
Като разбираме собствената си 
пълна неспособност и инвалидност 
да вършим добро, както и пълната 
си зависимост от Него за всякаква 
праведност, нека се хвърлим в Не-
говите ръце! Нека изискваме Не-
говите заслуги и благодат да ста-
нат наши чрез вяра в Него! Днес е 
денят, в който сме посетени!  Днес 
скъпият Господ Исус може да каже 
на Своя и на нашия Отец: „И сла-
вата, която Ми даде, Аз я давам на 
тях ” (Йоан 17:22). Днес може да 
затвърдим призванието си! И тога-
ва, ако Господ ни подари някакво 
утре, „ние всички, с открито лице, 
като в огледало, гледайки Господ-
ната слава, се преобразяваме в 
същия образ, от слава в слава, как-
то от Духа Господен” (2 Коринтяни 
3:18). Господ да ни направи дърво 
за Негова слава, пълно с плодовете 
на Духа! Нека ни направи „ухание 
от живот за живот“ за всички около 
нас! Нека ни помогне да Го видим - 
който е Първият и Последният - във 
всичките си служби, церемонии и 
християнски задължения! И като ни 
дава ежедневно благодат да става-
ме все по-подобни на Него, нека ни 
даде привилегията да бъдем отве-
дени едни ден в Новия Ерусалим, 
където сам Той е Храмът! Амин!

Източници:
1 Великата борба, стp. 17, 18.
2 Пак там, стр. 28, 29.
3 Пак там, стр. 31.
4 Пак там, стр. 32.
5 Пак там, стр. 33.
6 Животът на Исус, стр. 309.
7 Великата борба, стр. 24.
8 Основи на християнското 
възпитание, стр. 398.
9 Животът на Исус, стр. 161.
10 Притчи Христови, стр. 293.
11 Животът на Исус, стр. 309, 
310.
12 Притчи Христови, стр. 294.
13 Пак там, стp. 295.
14 Пак там, стp. 296.
15 Основи на християнското 
възпитание, стp. 399.
16 Животът на Исус, стp. 310.
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Исус 
и човешката 
традиция

„Той ще говори думи против Все-
вишния, ще изтощава светиите на 
Всевишния, и ще замисли да проме-
ни времена и закони; и те ще бъдат 
предадени в ръката му до време и 
времена и половина време” (Даниил 
7:25).

Очевидно има добри традиции и 
човешки традиции. Традициите, кои-
то са в хармония с Божието слово, 
винаги ще повлияват бедните и нуж-
даещите се по един положителен на-
чин. Традициите, които произхождат 
от Божието слово, няма да насърча-
ват закони, които да бъдат антисо-
циални по характер, и никога няма 
да одобряват изнудване или злоупо-
треба с власт. Традициите, които са 
лоши по характер, обикновено про-
тиворечат на Божия закон, оспорват 
авторитета на Бога като Създател на 
вселената и накрая обвиняват Него-
вия характер.

Човешката традиция е една силна 
смесица от политически и религи-
озни привкус - и поради този факт 
традицията може да твърди, че е 
отговорна за дефинирането на това 
каква в действителност е национал-
ната идентичност на толкова много 
култури. Нейното влияние изиграва 
категорична роля в определяне на 
това какъв ще е или няма да е мо-
ралният компас в обществото на на-
циите.

По видими причини ние сме склон-
ни да уважаваме човешките тради-
ции като уж произтичащи от Бога. 
Често пъти ги приемаме, сякаш биха 

имали равностоен авторитет с този 
на библейските доктрини.

„Твърде изненадващо е колко мал-
ко доказателство от Писанието е не-
обходимо, за да се убеди един човек 
в нещо, което иска да повярва; и кол-
ко много доказателства се изискват, 
за да се убеди в една проста истина, 
която не му е по вкуса.”¹

Лесно е за човешкото естество 
да се опита да си измисли друг път 
към небето. Апостол Павел, един от 
най-възхитителните обърнати умове 
от Новия завет, призна, че докато е 
следвал националната традиция, не 
е чувствал нужда да нагажда „съвър-
шенството“ си, за да се схожда с тази 
традиция. Но след като се срещна с 
Христос, той осъзна, че всичките му 
усилия да удовлетвори закона, са 
недостатъчни.

Какво прави често 
пъти националната 
традиция?

По-лесно е да се мразят врагове-
те, отколкото да се обичат. В дните 
на Исус националната традиция се 
подхранва от омразата против рим-
ската власт до такава степен, че 
всеки, който евентуално би изявил 
симпатии към римляните или прояви 
някакво дело на милост, може да се 
окаже обект на обществена крити-
ка. За всяка любезна постъпка или 
съчувствие, проявено към римляни, 
човекът щял да бъде белязан като 
национален предател.

 Често пъти омразата се оправда-

ва и намира легитимност от амвона 
в синагогите под един чадър, обеди-
няващ традиции и религия. Христос 
препоръча да се молим за преслед-
ващите сили, докато традицията 
препоръчваше смърт за гонителите. 
Анализирайки фактите, се питаме 
дали традицията произхожда от ре-
лигията, или от политиката? А може 
би е смесица и от двете? Безспор-
но пътят на традицията е лесен; това 
е пътят на всеобщия поток, защото е 
естествен и човешки, но да се ходи 
в Христовата светлина е като да се 
плува срещу течението; като да вър-
виш против себе си, да стъпиш вър-
ху собственото си сърце. Ето защо 
толкова много хора - често пъти мно-
зинството - предпочитат да изберат 
лесния начин, пътя на традицията.

Пътят на традицията не изисква 
себеотричане и умиране на гордост-
та. Исус отхвърли този опасен хи-
брид с отвращение: „Защото свърз-
ват тежки и непоносими бремена и 
ги налагат върху плещите на хората, 
а самите те не искат нито с пръста 
си да ги помръднат. Но вършат всич-
ките си дела, за да ги виждат хората; 
защото разширяват филактериите 
си {напомнителки на Божия закон}, 
и правят големи полите <на дрехите 
си>, и обичат първото място при уго-
щенията, и първите столове в сина-
гогите, и поздравите по пазарите, и 
да се наричат от хората: учители. Но 
вие недейте се нарича учители, за-
щото Един е вашият Учител, а вие 
всички сте братя. И никого на земята 
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недейте нарича свой отец, защото 
Един е вашият Отец, Небесният. Не-
дейте се нарича нито наставници, 
защото Един е вашият Наставник, 
Христос. А по-големият между вас 
нека ви бъде служител. Но който 
възвишава себе си ще се смири; и 
който смири себе си ще се възвиси” 
(Матей 23:4–12).

Исус можеше да има един много 
лесен живот, като направи компроси 
и приеме националната традиция, 
но Той знаеше много добре цената 
на такъв компромис, както и докъде 
ще доведе той. Вечното отделяне на 
човечеството от неопетнената все-
лена и неизменното присъствие на 
грях—това бяха нещата, от които 
Исус се отвръщаше с отвращение.

Рискът е несъизмерим. „Ако гла-
вата на Христос беше засегната, 
надеждата на човешката раса щеше 
да погине. Божественият гняв щеше 
да слезе върху Христос, както слезе 
върху Адам. Христос и църквата 
щяха да бъдат без надежда.”² Но 
вместо това, Исус слезе отгоре, за 
да сподели с човечеството волята на 
Своя Отец, която е условие за вли-
зане в Божието царство и е против-
на на волята на човека, която често 
пъти се нарича ТРАДИЦИЯ.

„Обичайте враговете си” беше 
голямото престъпление, което из-
върши Исус срещу еврейската тра-
диция, а „Обичайте враговете си“ 
е голямо престъпление и спрямо 
ислямската традиция. Като обича-
ше враговете Си, Христос стигна до 
разпятие. Евреите обвиниха Исус, 
че нарушава традицията, като оби-
ча римляните, като се сприятелява с 
грешници, като яде с бирници, като 
им гостува по домовете и накрая, 
като лекува хора в съботен ден. Та-
кива „престъпления“ бяха напълно в 
съгласие с Божието слово, но не и в 
съгласие с тяхната традиция.

Тези действия прогониха Исус от 
синагогата и обществото на евреите. 
Докато еврейската традиция обвини 
Исус, че е прекалено честен, пре-
калено искрен и че е лидер, който 
не може да бъде подкупен да при-
еме изискването на националната 
корупция, същото общество беше 
готово да се присъедини към рим-
ските власти, за да отстрани Исус 
от личния си интерес. Римляните и 
еврейските ръководители се сприя-
телиха изненадващо и неочаквано и 
фиктивно измислиха окончателната 

присъда за осъждане на Спасителя: 
„Измяна на римското управление 
беше престъплението, за което бе 
осъден Исус.”³ Еврейската тради-
ция постави Исус на кръста, затова 
че е Божият Син, с думите: „Няма-
ме друг цар, освен Цезар,” докато 
римляните Го разпънаха, защото е 
царят на евреите. Всеки път, когато 
великото Ecce Homo, „Ето човекът,” 
се изявяваше в характера на Него-
вите последователи, историята се 
е повтаряла по същия начин, как-
то обвиняването на Христос. Едно 
пропаднало общество не може да 
устои на съвършенството и чистота-
та на Христовия характер. Ето защо 
да се даде на непокаяни грешници 
възможността да живеят в самото 
присъствие на Бога би било мъче-
ние за тях. Присъствието на Хритос 
в лицето на Неговите последовате-
ли беше най-тежкото изобличение, 
което можеше да се даде на една 
пропаднала религиозна система, 
предназначена да събуди съвестта 
на личността.

От времето, когато Христос бе 
дете, Той се сблъскваше с гнева на 
традицията - най-напред в семей-
ството, после в синагогата, след това 
в еврейското общество и накрая от 
„желязото“ на Римската империя. В 
книгата „Животът на Исус“, под гла-
вата „Дни на конфликт,“ авторката 
подчертава конфликта между Исус 
и поддръжниците на човешката тра-
диция:

„От най-ранните си години еврей-
ското дете беше заобиколено от 
изискванията на равините. Строги 
правила бяха предписани за вся-
ко едно дело, до самите житейски 
подробности. Под ръководството на 
учителите в синагогата младежите 
биваха наставлявани в безконечните 
разпоредби, които като правоверни 
израилтяни трябваше да съблюда-
ват. Но Исус не прояви интерес по 
тези въпроси. От детството си Той 
постъпваше независимо от равин-
ските закони. Писанията в Стария 
завет бяха предмет на постоянното 
Му изучаване, а думите „Така казва 
Господ“ бяха винаги на устните Му.

„Когато състоянието на хората за-
почна да се разкрива пред очите Му, 
Той видя, че изискванията на обще-
ството и изискванията на Бога бяха в 
постоянен сблъсък. Хората се откло-
няваха от Божието слово и издигаха 
теории, които сами си бяха измис-

лили. Съблюдаваха традиционни 
ритуали, които нямаха никаква стой-
ност.”⁴

Поради голямото влияние, което 
равините оказваха върху хората, 
майката на Исус Мария, както и бра-
тята Му се опитваха да Го убедят да 
се отнесе с тържествена сериозност 
към традициите на равините. Но Не-
говата твърдост беше непоклатима. 
Осъждайки традициите, замислени 
да изключат отговорността да се 
почитат родителите с магическата 
дума „Корбан,” Исус наистина за-
сегна директно фарисеите. „И тъй, 
фарисеите и книжниците Го запит-
ват: Защо не вървят Твоите учени-
ци по преданието на старейшините, 
но ядат хляб с нечисти ръце? А той 
им рече: Добре е пророкувал Исаия 
за вас лицемерите, както е писано:   
“Тези люде Ме почитат с устните 
си, но сърцето им отстои далеч от 
Мене. Обаче напразно Ме почитат, 
като преподават за поучения човеш-
ки заповеди”. Вие оставяте Божията 
заповед и държите човешкото преда-
ние, [измивания на шулци и на чаши; 
и много други неща правите]. И каза 
им: Хубаво! вие осуетявате Божията 
заповед, за да спазите своята тради-
ция!” (Марк 7:5–9).

„[Равините] знаеха, че в Писанието 
нямаше авторитет за техните тради-
ции. Те осъзнаваха, че в духовното 
Си развитие Исус беше далеч пред 
тях. Но въпреки това бяха ядосани, 
че Той не се покорява на техните 
правила.”⁵

Позицията на Христос 
и свързаните с нея 
последици

Христос се придържаше незави-
сим от тези човешки предписания, 
докато с цялото си сърце поддър-
жаше Своята зависимост от волята 
на Отец. Животът Му беше много  
затруднен заради постоянния им на-
тиск да Го принудят да се съобразя-
ва с техните човешки традиции, при 
което Го преследваха и представяха 
неправилно при повечето Му пуб-
лични изявления.

След като Исус започна службата 
Си,  еврейските равини започнаха 
да упражняват още по-строг надзор 
над Него, за да намерят мотив, на 
база на който да Го осъдят, затова че 
игнорира техните традиции. Тяхна-
та фобия се дължеше на страха да 
не би да изгубят влиянието си вър-
ху народа. Фактът, че Исус бе скло-
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нен да привлича жадните грешници 
към Божието слово, с което показва 
безполезността на техните ненужни 
човешки традиции, направи фари-
сеите да побеснеят почти до лудост.

Те не можеха да понесат факта, че 
измислените им традиции са игнори-
рани. Тези традиции бяха основните 
им инструменти да поддържат кон-
трол върху съвестта на хората. Но 
именно това, от което се страхуваха, 
много скоро се превърна в реалност. 
Хлябът на живота, Водата на живота, 
Светлината на живота, Скалата на 
вековете и Добрият пастир живееше 
сред хората. Никога не разполагаше 
с дом, никога не разполагаше с вой-
ска, никога не пътуваше на повече от 
300 мили от родното си място и пак 
Исус промени цялата човешка съд-
ба. Никое управление, никоя армия, 
никой гений не би могъл да проведе 
промените, които Исус извърши в 
обществото на нациите.

Обвинението към Исус, че прес-
тъпвал съботата, не издържа изпита 
на Библията.

Да, Исус може и да е отменил чо-
вешките традиции, онези безсмис-
лени предписания в протокола за 
спазване на съботата, но в никакъв 
случай не е  направил невалидно 
това, което сам Той е създал, „събо-
тата на Господа“ (а не съботата на 
евреите).

О, небе и земя, колко чудно, че тво-
ренията преследват самия си Съз-
дател! Лицемерието на фарисеите 
стигна дотам, че тайно да заговорни-
чат против Изкупителя и да планират 
да убият Божия Агнец. Каква сцена 
само пред очите на вселената! Само 
защото „Авторът на съботата“, Съз-
дателят на планетата при една бук-
вална седмодневна седмица не се 
съобрази с човешките традиции, ръ-
ководителите по Негово време бяха 
твърдо решени да отхвърлят Хрис-
тос, а ако това се окаже невъзмож-
но, в крайна сметка да Го унищожат. 
„Главните свещеници и старейшини 
убедиха множеството да поискат Ва-
рава, а да предадат Исус на смърт“  
(Матей 27:20).

Човешката традиция задуши вся-
каква практическа религия, а значе-
нието на съботата се възприемаше 
просто като един ден за мъчение. 
Колко далеч може да достигне зас-
лепението на човек в поклонението 
към съботата, а не към Създателя 
на съботата? Това наподобява слу-

чая в миналото, когато израилтяните 
се покланяха на ковчега на завета, 
докато в същото време престъпва-
ха заповедите, които бяха в ковче-
га. „Като гледат към ковчега, без да 
го свързват с Бога, нито да почитат 
откритата Му воля чрез послушание 
към Неговия закон, ковчегът не би 
могъл да ги ползва повече, откол-
кото една обикновена кутия. Те гле-
даха на ковчега, подобно както идо-
лопоклонническите народи гледаха 
към своите богове, сякаш той прите-
жаваше сам по себе си елементите 
на сила и спасение. Те престъпваха 
закона, който ковчегът съдържа-
ше; понеже самото поклонение към 
ковчега доведе до формализъм, ли-
цемерие и идолопоклонство.”6 Съ-
щото се повтори със следващите по-
коления на евреите. Те се покланяха 
на „съботата“, вместо да се покланят 
на Господа на съботата, а това не-
изменно доведе нацията до същите 
резултати: формализъм, лицемерие 
и идолопоклонство.

Христос и съботата
Исус се смесваше с хората в съ-

бота. Този ден на почивка, съботата, 
далеч от светските натоварвания, 
само ти и Исус - какъв удивителен 
замисъл! Исус, специалният гост на 
съботния ден! Докато съботата от 
седмия ден се считаше като едно 
от най-свещените религиозни меро-
приятия на народа, свещениците и 
управниците прикривиха истинските 
си планове под една „дреха на рели-
гиозно благочестие“ в самия съботен 
ден, като преследваха Христос като 
престъпник. И докато Той продължа-
ваше да живее, докато продължава-
ше да предлага утеха и напътствие 
на хората, фарисеите не можеха да 
намерят мир. Те трябваше да се оп-
итат да Го предадат на смърт чрез 
едно окаяно и безсрамно убийство 
на характера и фалшиви обвинения.  

Ако Исус действително се беше 
провинил в нарушаване на събот-
ния ден (каквото беше тяхното об-
винение), вследствие на което сле-
дователно е станал един обикновен 
грешник, Исус нямаше да е способен 
да бъде Спасител на света. Тако-
ва компрометиране би го отделило 
завинаги от Неговия Отец. Да бъде 
обвиняван, че престъпва четвъртата 
Божия заповед, а в същото време 
да бъде признаван за Спасителя 
на света, може да подготви пътя за 
една най-пословична теологична не-

съгласуваност в християнския свят. 
Самата същност на спасителния 
план стъпваше на доказателство-
то, че човек действително може да 
зачита Божия закон, а като демон-
стрира този факт, Божият характер 
беше оправдан пред цялата вселе-
на, като направи легитимен процеса 
на осиновяване на човешката раса 
и осигуряването на нови имена и 
предимства на каещите грешници, 
като например „синове и дъщери“ 
на Бога. Целта на ежедневните труд-
ности и изкушения в живота на Исус 
би убедила искрения читател на Биб-
лията, че Божият закон е изложен 
на риск. Една-единствена заповед, 
престъпена от ръката, крака, окото, 
мисълта или съвестта, би станала 
причина Исус да се лиши от право-
то да спаси човечеството. Но слава 
да бъде на името на нашия Господ 
Исус Христос, затова че животът Му 
беше най-добрият аргумент в полза 
на нашия небесен Отец, на Неговия 
характер, както и в подкрепа на на-
шето спасение.

Ранната църква
Тъй като християнството твърди, 

че поддържа ценности, които про-
излизат от Писанието, и след като 
християнското общество днес из-
бира деня на слънцето, т.е. неделя, 
както го наричаме, за да заменят 
библейската събота от седмия ден, 
може да се наложи едно щателно ис-
торическо проучавне в разяснение 
на въпроса.

Ние вярваме, че Писанието от Но-
вия завет бе написано от верни хора, 
които са имали обичай, какъвто не се 
признава днес. Всички тези писатели 
пазеха съботата като деня на почив-
ка. Нито един автор на писание не е 
пазел неделята като ден за поклоне-
ние на Бога. Това не трябва ли да ни 
учудва? „И [Исус] дойде в Назарет, 
дето беше израснал, и по обичая си 
влезе в синагогата един съботен ден 
и стана да чете” (Лука 4:16).

Докато твърдим, че нашите хрис-
тиянски корени са дълбоко вкоре-
нени в Писанието, как така тогава 
изведнъж не можем да следваме 
Писанието, като почитаме библей-
ската събота? Като единствен верен 
отговор на тази дилема може да по-
сочим човешката традиция.

Различни изследвания може да 
ни доведат до различни обяснения. 
Някои от тях са били изключелно 
искрени, някои дръзки и открити, а 
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други са били направо за съжале-
ние, признавайки си факта, че пазе-
нето на неделята не е библейско - а 
се дължи на традицията, а ние уж би 
следвало да я спазваме по силата 
на един необратим процес; обще-
ството не може да се върне обратно 
към изходната точка и да започне 
всичко отначало. Нека разгледаме 
няколко мнения на различни теоло-
зи по темата.

Видни католически 
теолози правят 
изказване:

„Неделята се основава, не вър-
ху Писанието, а върху традиция и 
е една видимо католическа инсти-
туция. И понеже няма Писание за 
прехвърлянето на деня на почивка 
от последния ден към първия ден от 
седмицата, протестантите трябва да 
си спазват тяхната събота в събота, 
да оставят католиците да си имат 
пълна собственост над неделята.”⁷

„Може да прочетете Библията от 
Битие до Откровение и няма да на-
мерите нито ред, овластяващ осве-
щението на неделята. Писанията на-
лагат религиозното съблюдаване на 
съботата - ден, който ние никога не 
освещаваме.”⁸

„Ако протестантите искат да след-
ват Библията, трябва да си се покла-
нят на Бога в събота. Като спазват 
неделята, те следват закон на Като-
лическата църква.”⁹

„Ако следвате единствено Библи-
ята, няма спор, че се задължавате 
да пазите свят съботния ден, понеже 
това е денят, специално предписан 
от Всемогъщия Бог като ден, който 
да се пази свят на Господа.”¹⁰

„Разсъдъкът и здравият разум на-
лагат приемане на едната или на 
другата от тези две алтернативи; 
или протестантизма и спазването на 
съботата, или католицизма и спаз-
ването на неделята. Компромисът е 
немислим.”¹¹

Как видни протестански 
теолози разглеждат този 
въпрос?

Англикански теолог: „В Новия за-
вет няма нито дума, нито намек за 
това да се въздържаме от работа в 
неделя. . .  В деня на почивка [т.е. 
неделята като ден за почивка и по-
клонение] не участва никакъв бо-
жествен закон. . .  Съблюдаването на 
Великите пости стои на абсолютно 
същата основа, както съблюдаване-

то на неделята.”¹²
Баптистки теолог: „Имало е и про-

дължава да има заповед да се спаз-
ва съботният ден; но тази събота не 
беше неделя. Въпреки това, ще ка-
жем с известен тон на тържество, че 
съботата беше прехвърлена от сед-
мия ден на първия ден от седмица-
та. . . . Къде може да открием доклад 
за такова прехвърляне? - Категорич-
но не в Новия завет. В Писанието 
няма доказателство за промяната на 
съботната институция от седмия в 
пъривя ден от седмицата.

„На мен ми се струва, че не можем 
да обясним това, че за трите години, 
през които общуваше с учениците 
Си, Исус често подемаше въпроса 
за съботата. . . никога не намеква-
ше за някакво прехвърляне на деня; 
а също, през четиридесетте дни от 
Своя живот след възкресението не 
даде да се разбере нищо подобно.

„Разбира се, пределно ми е ясно, 
че неделята започна да се ползва в 
историята на ранното християнство, 
както разбираме от християнските 
отци и от други източници. Но колко 
жалко, че тя идва, отличена с белега 
на езичеството и се поддържа с име-
то на бога слънце, когато е приета и 
одобрена от папската измяна и ос-
тавена като свещено завещание на 
протестантизма!”¹³

Теолог от Църквата на Христос: 
„Не намираме никаква пряка запо-
вед от Бога, нито наставление от 
възкръсналия Христос, нито съвет 
от ранните апостоли за това, че пър-
вият ден трябва да замести събота-
та от седмия ден.” „Трябва да сме 
наясно по този въпрос. Макар че за 
християните „този ден, първият ден 
от седмицата“ е най-паметният от 
всички дни . . . няма заповед, нито 
законно основание в Новия завет 
за съблюдаването й като „свят ден.“ 
„Римската църква избра първия ден 
от седмицата в чест на възкресение-
то на Христос.“ ¹⁴

Теолог на Църква на независими-
те: „Ясно е, че колкото и строго и пос-
ветено да прекарваме неделята, не 
пазим съботата. . . Съботата бе ос-
нована въз основа на една изрична 
божествена заповед. Ние не можем 
да твърдим, че има такава заповед, 
която задължава да се спазва неде-
лята. . . . Няма нито едно изречение 
в Новия завет, което да подсказва, че 
си навличаме наказание, като нару-
шаваме предполагаемата святост на 

неделята.”¹⁵
Лютерански теолог: „... [католици-

те] твърдят без основание, че събо-
тата е променена на неделя, Господ-
ния ден, противно на декалога; както 
изглежда, нито може да се намери 
друг пример, предмет на такова са-
мохвалство, какъвто е промяната на 
съботния ден. Те казват, че право-
мощията и авторитетът на църквата 
са големи, след като са премахнали 
една от Десетте заповеди.”¹⁶

Методистки теолог: „Хората стават 
християни и се управляват от импе-
ратор на име Константин [312–327 
сл.Хр.]. Този изператор прави не-
делния ден (деня на слънцето) в 
християнската събота по причина 
на благословението на светлината 
и топлината, които идват от слънце-
то. Така че нашата неделя е ден на 
слънцето, нали?”¹⁷ 

Презвитериански теолог: „Събота-
та е част от Декалога - Десетте за-
поведи. Това само по себе си урежда 
въпроса за неизменността на тази 
институция. . . . Следователно дока-
то не се покаже, че целият морален 
закон е отменен, съботата си остава. 
. . . Учението на Христос потвържда-
ва неизменността на съботата.”¹⁸ 

И така, след толкова много „чис-
тосърдечни“ изявления вярявам, че 
няма нужда от допълнитени доказа-
телства, за да се заключи, че днес 
християнският свят зачита човешка-
та традиция над Библията. Римската 
църква има превъзходство - не само 
над протестантските църкви, а и 
пред целия свят. Днес гласът на Рим 
е върховният наставнически глас за 
християни и нехристияни. Рим е ре-
лигиозната и политическа столица 
на целия свят. Вече не се знае дали 
на Христос Му е останало някак-
во място като Водител и Спасител 
на човечеството. Но със сигурност 
може да се твърди следното: в по-
следното поколение ще се разиграе 
повторно историята на онези бедни 
и незначителни последователи на 
Христос. Заради традицията хората 
ще са готови да преследват отново 
- дори и невинни деца, родители и 
прародители ще се окажат обект на 
всемирна ненавист.

На вратата на съвестта ни почук-
ва следният въпрос: Каква трябва 
да е нашата позиция по въпроса за 
традицията спрямо Божието сло-
во? Ще тръгнем ли да преследваме 
в името на традицията, или ще се 
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подложим на преследване заради 
Божието слово? Библията ни преду-
преждава: „Брат брата ще предаде 
на смърт, и баща чадо; и чада ще се 
подигат против родителите си и ще 
ги умъртвят. Ще бъдете мразени от 
всички, поради Моето име; а който 
устои до край, той ще бъде спасен” 
(Матей 10:21, 22).

Заключение:
Аз произлизам от държава, в коя-

то респектът към възрастните беше 
наложителен. Ако се случи да пъту-
вам в автобус и си остана седнал, 
докато някоя възрастна дама стои 
до мен, това се считаше за напълно 
неприемливо. Традицията ни изис-
кваше да проявяваме респект към 
възрастните. Да станеш, за да пред-
ложиш мястото си на възрастен чо-
век, е добра традиция, която намира 
подкрепа в Святото писание. Да си 
мием ръцете преди хранене е добра 
традиция, да бъдем гостоприемни 
е добра традиция, да поддържаме 
святостта на семейството и да има-
ме благоприличието да запазваме 
нещата от личен характер, без да 
допускаме други да разбират кога си 
мием духовните зъби, е добра тра-
диция. И така бихме могли да про-
дължим списъка с добрите човешки 
традиции, които започваме посте-
пенно да губим.

Проблемът е, че следният библей-
ски стих е уникален в това, че свърз-
ва традицията да се показва респект 
към родителите, чиято задължител-
ност е отразена в петата заповед, с 
четвъртата заповед:

„Да се боите всеки от майка си и 
от баща си; и съботите Ми да па-
зите. Аз съм Господ вашият Бог” 
(Левит 19:3).

Това е единственият библейски 
стих, който показва връзката между 
двете най-важни части на закона. 
Петата заповед ни учи на респект 
към земните родители, а четвъртата 
заповед ни учи на респект към не-
бесния Баща. Ако нямаме респект 
към нашия небесен Баща, като па-
зим Господната събота, това е също 
като да нарушаваме петата заповед, 
като не уважаваме и не зачитаме 
родителите си. Ето защо в Своята 
мъдрост Бог е оставил тази необик-
новена връзка или верига в този спе-
циален библейски стих - за да ни по-
каже важността и на двете заповеди 
като еднакво важни и невъзмжни да 
бъдат разделени, без да се наруши 

веригата на десетте заповеди. Това 
е, което наричаме добра библейска 
традиция.

От друга страна, ако се натъкнете 
на хора, които ви искат пари, за да ви 
простят греха, трябва да знаете със 
сигурност, че това е една небиблей-
ска традиция, така че можете да про-
изнесете следните думи на преду-
преждение заедно с апостол Петър: 
„Парите ти с тебе заедно да погинат, 
защото си помислил да придобиеш 
Божия дар с пари ” (Деян. 8:20).

Или ако се натъкнете на хора, кои-
то ви кажат, че са дошли да проме-
нят времена и Божия закон, споде-
лете им становището на апостола 
по въпроса: „Защото не сме като 
мнозина, които изопачават Божието 
слово, но говорим искрено в Христа, 
като от Бога, пред Бога” (2 Коринтя-
ни 2:17). Това е една лоша традиция 
и представлява делото на Антихри-
ста. Имайте готовност да отговорите 
на човешката традиция с Божието 
слово, единствения благонадежден 
авторитет.

Ако се натъкнете на някой, кой-
то ви каже, че упражнява Божията 
власт на земята, действайки като 
Бог, кажете му, че това е една лоша 
човешка традиция и отговорете с Бо-
жието слово: „Аз съм Господ; това е 
Моето име; и не ща да дам славата 
Си на друг, нито хвалата Си на изва-
яните идоли” (Исая 42:8).

Всеки път, когато съвестта на хо-
рата бива насилвана да приеме чо-
вешка традиция, виждаме гневът на 
Каин в действие. И проследявайки 
същия пример в човешката история, 
ще откриете същото човешко пове-
дение: Каин се разсърди на Бога, 
защото Той не можеше да приеме 
човешката му традиция. Каин се раз-
сърди дотолкова, че уби своя брат. 
Защо? Защото Авел се покори на 
Божията дума, а Каин замени Божи-
ята заповед с личен начин на покло-
нение, какъвто той си избра. Днес 
смело може да определим това като 
човешка традиция.

В последното поколение и колкото 
повече се приближаваме към края на 
времето - края на страданието и ока-
янството на този свят - толкова пове-
че ще виждаме да се изявява духът 
на Каин в децата на непокорството. 
Човешката традиция отне живота на 
хора в миналото и ще повтори съ-
щото преди Христовото завръщане. 
Моля се Бог на всяка милост да ни 

помогне да бъдем твърди на биб-
лейското си убеждение и на Божие-
то слово, както каза Мартин Лутер: 
„Те унищожиха вече честта и името 
ми. Остава едно-единствено нещо 
и това е моето окаяно тяло: нека го 
вземат; по този начин ще скъсят жи-
вота ми с няколко кратки часа. Но не 
могат да отнемат душата ми. Който 
желае да прогласи Христовото сло-
во на света, трябва да очаква смърт 
всеки един миг.”¹⁹
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Приятел 
завинаги

Едно от най-тъжните неща в живота е да загубиш най-добър 
приятел. Понякога човек може да ти е бил пирятел по игра и 
най-добър приятел в продължение на месеци - и тогава нена-
дейно да си избере някой друг да му бъде най-добрият приятел. 
Много неща могат да направят да се случи това, а често ние даже така 
и не разбираме защо.

Може би сме казали или направили нещо надменно или погрешно, 
или сме имали лош навик, който е разочаровал нашия приятел. Би 
било мъдро от наша страна да се поспрем и да се размислим дали 
нещо от този род не обяснява причината. Но много, много пъти ние не 
сме извършили абсолютно нищо лошо. Исус не е извършвал през целия 
Си живот каквото и да е лошо нещо. Но Му се случи именно това.

Исус не остана изненадан; Той знаеше предварително, че ще се случи 
такова нещо. В едно пророчество, дадено в книгата Псалми е за-
писано: 

„За мене шепнат заедно всички, които ме мразят, против мене 
измислят зло... Да! самият ми близък приятел, комуто имах до-
верие, който ядеше хляба ми, вдигна своята пета против мене” 
(Псалм 41:7–9).

Такива неща ще се случват все повече в бъдеще. „И тога-
ва мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и 
един друг ще се намразят” (Матей 24:10).

Тъжно е да си мислим за такива неща, но е по-добре да 
знаем предварително, отколкото да останем изненадани. 
Когато виждаме, че се изпълнява пророкуваното, това ни 
подтиква да обикнем още повече и да се доверим на на-
шия чудесен Исус - понеже това ни напомня, че Той знае 
всичко и ни казва винаги само истината.

Ако загубим приятел, винаги може да намерим начин да се 
сприятелим с някой друг. Библията ни казва как: „Човек, който има 
приятели, трябва сам той да се показва като приятел” (Притчи 18:24, първа-
та част). А дори и да се чувстваме, че сме без приятели, все пак може да си 
напомним втората част на стиха: „Има приятел, който се държи по-близко 
и от брат,“ а също „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя” 
(Притчи 18:24 втората част; Евреи 13:5). Да, този Приятел, който никога не 
ни оставя, е Исус. „Неговата любов никога няма да ти изневери, нито ще 
те изостави.” (Възпитание, p. 90.)

Удивителното е, че когато накрая видим Исус с очите си, „ако го попита 
някой: Какви са тези рани между мишците ти? Ще отговори: Това <са 
раните>, които ми нанесоха в дома на приятелите ми” (Захария 13:6).

Колко прощателен е нашият Господ! След всичко онова, което из-
страда, Той е готов да отбележи, че мястото, където бе разпънат, е 
домът на Неговите „приятели“! Дано и ние бъдем състрадателни като 
Него!


