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Стани, ти, 
който спиш, 
и възкръсни 
от мъртвите,

и ще те осветли 
Христос.
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За съвременния западен човек е 
трудно да си представи теокрация, 
основана на демократични прин-
ципи. Обикновено той я свърз-
ва с отдавна отминали времена, с 
авторитарни религиозни водачи и 
със сурови нрави, несъвместими с 
правата на личността и граждан-
ските свободи. Но някои страници 
от ранната християнска история 
на Америка опровергават подобни 
обобщени схващания.

През първата половина на XVII 
век хиляди английски пуритани 
се заселват в Нова Англия (днеш-
ните североизточни Съединени 
щати). Повечето били членове на 
Англиканската църква, но я смята-
ли за недостатъчно реформирана 
и недостатъчно очистена (purified) 
от изкривявания, откъдето произ-
лязло прозвището им. Пуританите 
били уверени, че най-добрата фор-
ма на управление може да се изведе 
от практиката на ранната Църква. 
Те се опитват да претворят в живо-
та идеите си и устройват в Нова 
Англия гражданско правителство 
въз основа на своята вяра. Така 
се осъществяват големи крачки 
напред по посока на модерно демо-
кратично управление и свободи. 

През последните години все по-
често чуваме думата „постхристи-
янски“1.  Слушаме да се говори за 
постхристиянска Европа, за стра-
ни, захвърлили своите християнски 
ценности и бързо движещи се към 
нещо различно, нещо друго. Четем 
за утвърждаването на моралния рела-
тивизъм с всички съпътстващи това 
последици – от узаконяване на едно-
половите бракове до легализиране на 
абортите и евтаназията. Гледаме ста-
тистики за спада на хората, посеща-
ващи богослужения, и за намалява-
щото влияние на гласа на църквата в 
общественото пространство. 

За много християни това 
изглежда заплашител-
но, дори злокобно. За 
тях западната евро-
пейска цивилизация с 
нейната наука, култура, 
демокрация и благоденстващ 
капитализъм е построена върху една 
християнска основа и премахването 
на последната неминуемо ще дове-
де до разпада на всичко останало. 
Отказът на европейското общество от 
неговите християнски корени означа-
ва, че то реже клона, на който е сед-
нало. По този начин постхристиянско 
може да звучи почти апокалиптично.

Това може и да е така. Европейската 
цивилизация, такава каквато я позна-
ваме, несъмнено преминава през 
сериозна криза и все още не е ясно 
какво ще ни донесе бъдещето. Може 
би Църквата наистина има за как-
во да се притеснява, макар че оста-
ва въпросът дали притежаваме доста-
тъчно прозорливост да се тревожим 
за истински значимите неща. 

Преди всичко ние нямаме право да 
свързваме християнството с добре 
подредения живот в сравнително 
охолния западен капитализъм (дори 

България се нарежда доста напред по 
качество на живот в сравнение с бол-
шинството страни в света). Нито пък 
неговият успех зависи от държавна-
та подкрепа (била тя морална, зако-
нова или финасова) към Църквата, 
от привилегированата ѝ позиция в 
обществото или от възможността ѝ 

да лобира за или против определени 
обществени закони. Всички тези (и 
много други неща) нямат нищо общо 
със силата на Светия Дух. И точно 
българската Църква, която сравни-
телно наскоро премина през 45 годи-
ни комунистическо гонение и изле-
зе от него жива и здрава, би трябвало 
добре да разбира това.

Всъщност може да се окаже, че 
една постхристиянска реалност 
поставя пред нас не само значи-
ми изпитания, но и големи въз-
можности. Да, в едно постхрис-

тиянско общество Църквата 
няма да може да очак-

ва държавата да 
въведе вероу-
чение и едва ли 
не да възпитава 

децата в христи-
янство (наивно очак-

ване по своята същност). Но 
така тя ще трябва ясно да разбере, 
че отговорността за християнско-
то просвещение и възпитание на 
децата лежи изцяло върху нея и че 
никой друг няма да свърши това.

„Ех, ваканцията свърши!“ Така 
възкликна наскоро синът ми. 
Да, лятото свърши, а с него и 
по-свободните дни. Сега ни 
очаква отново време на интен-
зивен труд. Ще се върнем по 
работните си места и по църк-
вите си и ще се включим с пъл-
на сила в служенията си за 
прослава на Бога. 

Но като гледам наоколо, 
изглежда светът е във „вакан-
ция“ от Бога. Живее някак 
„свободно“ от Твореца и нехае 
за взаимоотношения с Него. 
Наскоро се завърнах от конфе-
ренция на Обществото на евро-
пейските евангелски богослови 
(очаквайте очерк в следващия 
брой). Наслова на събитие-
то бе „Реформацията – нейно-
то богословие и наследство“. 
Там участниците от повече от 
20 държави се надпреварваха да 
споделят колко са се отдалечи-
ли от Бога църквите в страни-
те им.  Питахме се дали изобщо 
има християнство в Европа.

Като зов за завръщане към 
Бога и ценностите на слово-
то Му е този пореден брой на 
вестник „Зорница“. В него ще 
откриете статии за същност-
та на човешкия живот и за това 
кой е господар над него. Ще се 
срещнете с призив да не бъдем 
невежи спрямо Бога. Бихте 
могли да прочетете материал 
за истината и колко превратно 
я разбира съвременното обще-
ство. А ако не сте се замисля-
ли какво е постхристиянство и 
има ли то почва у нас, и на това 
ще можете да обърнете внима-
ние в този брой. 

Библията учи, че ние тряб-
ва да почиваме, сам Бог почи-
ва от делата Си. Но в Своята 
почивка Бог остава близ-
ко свързан с творението Си. 
Да си „почиваме“ от взаимо-
отношения с Бога, значи да се 
отдалечаваме от самите себе 
си. Но можем да се отделим 
малко от напрегнатото ни еже-
дневие. Разбира се, с вестник 
„Зорница“. Приятно четене!

РЕДАКЦИОННА

Следва на 2 стр. .

Следва на 2 стр. .

Постхристиянско 
християнство

от радостин МАрЧЕв

П-р станислав АЛЕксиЕв

опит за 
демократична 

теокрация 
в нова Англия

Какво означава човек да бъде 
мислещ християнин в днешния свят? 
Как мислещият външен наблюдател 
на християнската вяра разбира как-
во изобщо е тя? Живеем във времена 
на големи възможности, които чес-
то се явяват като предизвикателства 
и заплахи за нашия удобен свят. Част 
от мъдростта е да ги разпознаваме. 

В това изследване задавам 
въпроса как църквите на Запад 
сме заплашени да паднем в капа-
на на определени небиблей-
ски начини на мислене и дейст-
вие, на четене и използване на 
Писанията. В сърцевината на 
всичко стои едно особено разби-
ране за истината.

особеното предизвикателство
на истината

Три капана пред съвременното 
западно християнство

от н. т. райт 

Текстът е лекция на Н. Т. Райт, изнесена в Християнския университет на Оклахома през април 
2014 г. Със значителни съкращения. В почти пълен обем лекцията е публикувана в електрон-
ното списание harta-bg.info. Редакция: Тодор ВЕЛЧЕВ, Ивайло АТАНАСОВ, Влади РАйЧИНОВ.  
Снимките към текста  са от цитираната лекция.

1 Думата означава буквално „след християнството”. 

(I част) 

Следва на 5 стр. .



2

Днес ние гледаме на неделните учи-
лища като на активност, насочена към 
децата от Църквата, но първоначално 
те са били създадени, за да достигнат 
децата от нехристиянски семейства. 
(Смятало се е, че вярващите родители 
поемат цялостна отговорност да изгра-
дят своите собствени деца във вяра-
та.) Да, ние може би няма да можем да 
разчитаме на привилегирована пози-
ция на християнството. Но вероятно 
тогава ще престанем да мислим и да 
говорим за българския народ като за 
„богобоязлив” и „православен” и ще 

си отворим очите за реалността, че 
средностатистическия българин не е 
в състояние да каже дори Господнята 
молитва или да изреди десетте Божии 
заповеди. В едно постхристиянско, 
плуралистично общество Църквата 
няма да може да разчита на държав-
на подкрепа срещу други религии или 
срещу липса на религия. За да оце-
лее, тя ще трябва да се научи да създа-
ва християни, които не са такива само 
по име, но знаят защо и в какво вярват 
и са способни да обяснят това, а хора-
та, които говорят от амвоните от нейно 

име, ще започнат да споделят благове-
стието на език, разбираем за човека 
от улицата. Църквата няма да може да 
влияе върху законите, които са в раз-
рез с нейните стандарти, но в дълго-
срочен план може да очаква приток 
на „бежанци” от света, опустошени 
от погазването на Божиите заповеди, 
дадени за човешкото добруване. Тези 
хора ще търсят алтернатива и изход за 
разбитите си семейства и живот и за 
измъчващата ги съвест и въпроси и ако 
християните са там, за да ги посрещ-
нат и да им предложат различен начин 
на живот, те ще пожънат богат плод. 
Точно това се е случило през първите 
векове, когато римската плуралистич-
на и релативистична култура – веро-
ятно много подобна на тази, която се 
задава – е била буквално пометена от 
младата Църква. 

Ние не знаем какво ще ни донесе 
постхристиянското бъдеще. Може би 
няма да можем да „правим църква”, 
както досега, и да вършим нещата по 
начина, по който сме били научени и 
сме свикнали. По всяка вероятност 
номиналното, сраснало се с отмина-
ващата култура и разчитащо на дър-
жавата християнство, няма да устои. 
Но това може да се окаже и шанс за 
църквата да преоткрие качеството на 
живот, към който тя е призована в 
силата на Духа. Може би дори е въз-
можно постхристиянско всъщност 
да означава предхристиянско 2.

Постхристиянско 
християнство

Следва от 1 стр. .

Исус Христос  (Iсусъ Христосъ) се е отличил от 
всички други учители, най-вече в това, че Той е 
открил на хората ( на человеци–тѣ) как могат да 
се избавят от всичките си беди. Той им открил, 
че самата причина за всички човешки злини 
може да се премахне (отмахне). В това отно-
шение никакво сравнение не може да се напра-
ви между Него и всички други учители, било то 
древни или настоящи (нынѣшни). 

Той прогласил Себе Си за великия избавител на 
този страдащ и погиващ свят. Той се представил 
като един, Който ще възвърне хората към Бога 
и ще ги съедини пак с Него. Понеже хората, по 
причина на греховете си, са били отстранени от 
Бога, Исус Христос се появил да отнеме грехове-
те им и тъй да ги примири с Бога. Учел, че поне-
же хората са престъпили праведния закон Божий 
и по тази причина са осъдени на вечна смърт, 
Той сам ще претърпи наказание вместо тях и 
така ще отвори път, чрез който праведният Бог 

може да оправдае неправедните. Той учел, че ще 
умре вместо грешниците и за грешниците, така 
че Бог да има основание да оправдае неправед-
ните. Учел, че понеже хората са станали духов-
но мъртви чрез покварата (развращенiе-то) на 
естеството си, Той ще им дари Духа Божий, кой-
то чрез всемогъщата си сила може да преобрази 
греховното им естество,  да го възобнови и въз-
станови в праведност и да го приготви за обще-
ние с Бога и за вечно блаженство. Исус Христос 
прогласил, че светът не е имал мъдрост нито 
сила да избави себе си и представил Себе Си 
като единствения, чрез когото може да се добие 
избавление от осъждането (осъжденiе-то) на гре-
ха. Обявил, че светът е мъртъв  в грях и че Той 
е дошъл, за да му даде живот чрез своята смърт.

Такива истини Исус Христос е учил, но слу-
шал ли е някой преди това такова учение в Рим, 
в Атина или в  Египет? Кой от древните фило-
софи е прогласил такова величествено учение 

за безсмъртието, за отговорността и за драго-
ценността на душата на всеки човек, от какъвто 
народ да е той – варварски или образован? Кой 
друг е проповядвал такива истини за единство-
то, за духовността и за Бащинството (Отцовство-
то) на Бога? Де се е чуло по-напред такова ясно 
откровение за главния източник на всички бед-
ствия на човешкото семейство? Кой даже си е 
въобразил някога средства за такова съвърше-
но избавление от тях? На кого другиго е дошло 
някога на ума, че самият Бог ще стане човек, за да 
пострада и да умре вместо виновните (повины-
тѣ)? Кой е учил някога по-напред, че човешкото 
развратено естество ще може да се възобнови и 
да се оживотвори чрез Духа Божий? Наистина и 
ние трябва да кажем като онези, които бяха пра-
тени да хванат Исус: „Никога човек не е гово-
рил, както този човек говори“ (Йоан 7:46).

Но проблемите на самоуправле-
нието не са решени отведнъж. 
Например, за да гласуваш при граж-
дански избори, се изисквало да 
бъдеш член на местната църква, 
ползващ се с добро име. Само че 
сред 15 000 бели мъже, живеещи в 
колонията Масачузетс, едва 1700 
души били придобили гражданство, 
а при това някои от последните били 
починали или напуснали колонията. 
Така се оказало, че едва един на все-
ки 20 души имал правото да гласува.

В повечето случаи други христия-
ни освен конгрешаните нямали дос-
тъп до лостовете на управлението, 
тъй като не били членове на воде-
щата в областта църква. А и сред 
самите конгрешани избухват споро-
ве, водещи до дълбоки разделения 
в живота на колонията. Например 
реформаторски настроената Ан 
Хътчинсън подлага на тежка крити-
ка църковните водачи и ги обвинява, 
че проповядват „завета на делата“, а 
не „завета на вярата“. През 1638 г. 
срещу нея е устроен църковен съд, 
който по правомощия не се разли-
чавал от гражданския. Хътчинсън е 
отлъчена от църквата и безцеремон-
но изгонена от Масачузетс. 

Тогава английските религиозни 
власти решават да проведат разслед-
вания на религиозната практика в 
Нова Англия. Местните църковни 
водачи са принудени да дадат обяс-
нения, за да защитят своя подход 
на управление. Правителственото 

разследване довежда до свикване на 
Синода в Кеймбридж. В това мал-
ко градче от колонията, отделено от 
столицата Бостън от реката Чарлз, 
Върховният съд на Масачусетс при-
зовава през 1646 година конгрешан-
ските пастири на съвещание. Някои 
отделни църкви се чувствали до 
такава степен независими, че при-
зовката трябвало да бъде префор-
мулирана като покана, за да не бъде 
отклонена от техните пастири. На 1 
септември преди 370 години се про-
вежда първото заседание с участи-
ето на конгрешанските църкви на 
Масачузетс и на някои от околните 
колонии. Така се открива Синодът в 
Кеймбридж, който ще има още две 
заседания през следващите 3 години.

Сериозен въпрос за разглежда-
не бил не само дали и презвитери-
аните ще получат глас в уреждане 
на църковните дела, но и кой ще 
контролира колонията – парламен-
тът в Англия или местните свобод-
ни мъже. Съставен бил комитет със 
задача да уточни подробностите и 
в крайна сметка пуританският пас-
тир Ричард Матър подготвя т.нар. 
„Кеймбриджка платформа” в 17 
глави. С нейна помощ синодът се 
надявал да наложи последователни 
правила в живота на колонията.

Един от най-показателните откъ-
си от окончателния вариант на 

платформата била част 5 от XVII 
глава: „Задължение на всеки магист-
рат е да се грижи за религиозните 
дела и да употребява своята граж-
данска власт за спазването на задъл-
женията, установени в част 1...“ 
Въпросната част 1 се отнасяла за 
задължително участие в богослуже-
нията. По този начин разделението 
между църква и държава на прак-
тика се премахвало. Макар църков-
ните старейшини да се избирали от 
народа, те придобивали право на 
решаващ глас, когато имало несъг-
ласие между тях и техните църкви.

Въпреки протестите, надигнали се в 
техните собствени среди, конгреша-
ните одобряват платформата. Нямало 
обаче начин взетите решения да 
бъдат наложени на местните църкви. 

И тъй като жителите на Нова Англия 
се били научили да управляват съд-
бините си чрез своя собствен вот, 
макар и при ограничени избирател-
ни права, „Кеймбриджката платфор-
ма“ постепенно потънала в забвение. 

Междувременно политическата 
обстановка в Нова Англия довела 
до отблъскването на някои достой-
ни водачи и обществени дейци. През 
1628 г. в Масачузетс пристига Уилям 
Васъл, който не бил нито презвитери-
анин, нито англиканец. Той смятал, 
че хора като него трябвало да имат 
право на глас по отношение на дела-
та в колонията, макар че не били кон-
грешани. И предлага всички презви-
териани и членове на Англиканската 
църква да бъдат допускани до евха-
ристийно общение с църквата в Нова 
Англия. Точно в годината на Синода 
в Кеймбридж той отплава обратно 
за Англия, където подкрепя законо-
проект за свободата на съвестта. Но 
след като не се стига до удовлетворя-
ващо го решение, той се преселва в 
Барбадос, в Карибския басейн.

В крайна сметка американският 
опит за демократична теокрация пре-
търпява неуспех. Все пак той е уди-
вително свидетелство за дръзнове-
нието на вярващите да устроят една 
нова и свободна държава на граж-
даните. Някои библейски принци-
пи, приложени от пуританите в Нова 
Англия, залягат в основата на амери-
канската  политическа система.

Следва от 1 стр. .

опит за демократична 
теокрация в нова Англия

превод с допълнения: 
тодор вЕЛЧЕв

Ричард Матър (1596-1669), автор 
на „Кеймбриждката платформа“ 

(Източник: gutenberg.polytechnic.edu.na)

от архива на зорница

Следва на 3 стр. .

Исус Христос е бил божествен Учител

през този месец в християнската история

2 Виж Moore, Russell D. Onward: Engaging the 
Culture without Losing the Gospel. B&H Books, 2015.



И ние трябва да попитаме: „Откъде Този има 
такава премъдрост?“.

Как е било възможно за един прост Назарянин, 
възпитан в едно незначително село, да е учил 
не само някои чудни нравствени поучения, 
но цяла система от духовни истини, толкова 
важни, че са продължавали да привличат през 
вековете вниманието на образования свят? Те 

са толкова дълбоки, че даже най-учените изпо-
вядват, че не биха могли да изчерпят мъдростта 
им, и са толкова силни, че чрез тях целият свят 
се преобразува. Такава мъдрост можела ли да 
произлезе от Назарет? 

Било е невъзможно. Свръхестествената мъдрост 
на Исус Христос доказва, че Той е бил не само 
Син Човешки но и Син Божий.

Исус Христос е бил 
божествен Учител

По случай 140 години вестник „Зорница“ редакцията препечатва избрани материали  от края на XIX и първа-
та половина на ХХ век. Настоящата статия е публикувана в броя от 6 януари 1877 г. Преработка на текста 
в съвременна версия е от п-р Данаил Игнатов с отбелязани някои характерни думи и изписвания в оригинала.

Следва от 2 стр. .

Преди месец Евангелският али-
анс във Великобритания празнува 
170-годишнината от основаването 
си. Събитието беше отбелязано на 
няколко места в страната, а писма с 
поздрави бяха изпратени от различ-
ни партньорски евангелски органи-
зации в Европа. 

На 19 август 1846 г. повече от 800 
евангелски християни се събират, 
за да инвестират в своето единство. 

„Ние сме по-стари от цветна-
та фотография, от телефона на 
Александър Бел, от електрическа-
та крушка и от радиото. Надживели 
сме световни войни и безчет други 
конфликти“, заявяват водачите на 
Евангелския алианс днес.

Първите опити за проучващо 
събрание се провеждат още през 
1843 г. Представители на различ-
ни евангелски църкви се събират, 

наемат голяма зала в Лондон и 
пускат съобщение в пресата. 
Получават се заявки за 11 000 жела-
ещи да участват. Конференцията 
пожънва огромен успех. Желанието 
за единство наследява евангелския 
дух от съживленията след служе-
нието на Уесли и Уайтфийлд през 
трийсетте години на XVIII век. 
През 1845 г. в Ливърпул се провеж-
да подготвителна конференция за 

установяване на общ евангелски 
съюз в Обединеното кралство. 

Сред основните цели на алианса е 
насърчаването на религиозни сво-
боди, работата за насърчаване на 
благовестието, съвместните молит-
вени инициативи, инициативите за 
защита на религиозни групи, подло-
жени на гонения заради вярата си. 

Днес офисите на британския Еван-
гелски алианс са в Лондон, Кардиф, 
Глазгоу и Белфаст. 

Сдружението обединява 79 еван-
гелски деноминации, 3300 църкви 
и 750 християнски организации.

170 години Евангелски алианс 
във великобритания

от влади рАЙЧинов
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хроника

„В началото беше Словото и 
Словото беше у Бога; и Словото 
беше Бог“ (Йоан 1:1) – истина, неиз-
мерима с времето. Основа, на която 
вече 25 години се гради Християнската баптистка 
църква в гр. Сливен.

Едно вълнуващо начало, последвано от години на 
израстване – до 15 август 2016 година, когато семей-
ството на вярата решително издигна глас на благодар-
ност към Бога за всички Негови добрини във вериж-
на молитва, продължила 25 часа. Общо 50 души от 
града, страната и чужбина станаха част от нея. 

Официалното отбелязване на юбилея се със-
тоя няколко дни по-късно, на 21 август. В начало-
то… бяха спомените. Една по една бяха изброени 
всичките 25 години, като всяка от тях напомняше 

за значимо събитие. През 1991 г. (на 15 август) се 
провежда първото богослужение в дома на Генка 
Иванова и се поставя началото на първата баптист-
ка църква в Югоизточна България. През 1993 г. (на 
9 март) с помощта на Баптисткия съюз е закупена 
църковната сграда. През 1994 г. е ръкополагане-
то на първия пастир на църквата Георги Тодоров. 
През 2001 г. започва служението на п-р Юрий 
Вълков. Той е ръкоположен на 16 май 2004 г. и 
продължава да води църквата до днес. 

Прекрасни събития и преживявания на една него-
ляма християнска общност в Югоизточна България, 

която иска да познава, обича, следва и споделя Исус 
с онези, които все още са далеч от Него.

Празникът премина под мотото „Благослови 
Бога за миналото! Довери се на Бога за бъде-
щето!“ Годишнината е чудесен повод да погле-
днем назад и заедно преоткрием онова, което 
Бог е правил досега с благодарност за верността 
Му, а после заедно да пристъпим напред с вяра в 
Този, Който чрез действащата у нас сила може да 
извърши много повече от всичко, за което молим 
или помисляме (Ефес. 3:14-17).     ◘

Четвърт век отбеляза
Баптистката църква в сливен

хроника



С напредването на медицината в развитите дър-
жави и последвалото удължаване на живота и с 
преекспонирането на въпроса с правата на отдел-
ния човек да разполага с живота и тялото си, на 
дневен ред все по-често се поставя въпросът за 
легализирането на евтаназията като начин за 
самоволно прекратяване на човешкия живот спо-
ред убеждението, желанието и настроението на 
отделния индивид. Този въпрос е един от крещя-
щите етични въпроси на съвремието ни, на дне-
вен ред в повечето европейски страни, както и в 
България. В тази поредица ще търсим християн-
ската гледна точка за човешкия живот и неговия 
край на фона на опитите за легализиране на евта-
назията. Това е необходимо и в известна степен 
неотложно, защото в съвременното секуларизи-
рано общество на преден план излизат желани-
ята на отделния индивид или тези на общество. 

Гледната точка на Църквата и на Библията се пре-
небрегва, гласът на християните се заглушава. Тази 
нетърпимост е свързана с известна неяснота в обще-
ството относно позицията на християнската църк-
ва по съвременни етични дилеми. През август 2011 
г. Любен Корнезов, депутат от ПГ „Коалиция за 
България“, за първи път у нас внесе законопроект 
за узаконяване на евтаназията1, който беше отхвър-
лен в пленарна зала. Нарастващата интензивност на 
дискусиите обаче показва необходимостта от изла-
гането на християнската гледна точка.

ВидоВе еВтаназия 

Понятието евтаназия идва от старогръцки 
(ευθανασία – ευ, „добър“, „красив“; и θάνατος, 
„смърт“). В древногръцката литература значе-
нието му е свързано с буквалното значение на 
думата – с щастлива и достойна смърт. За пър-
ви път в днешния ѝ смисъл думата започва да 
се употребява чак през XIX век, в смисъл на 
лекарска помощ в процеса на умиране. Този 
термин обаче не обозначава нито че това е нещо 
само по себе си положително, нито че почива на 
автономното желание на умиращия. 

Днешното значение обаче се различава същест-
вено от буквалното тълкуване на думата. Под 
евтаназия днес се разбира актът, с който някой 
отнема живота на друг по негова изрична молба 
или поради „необходимост” от различен харак-
тер (напр. от състрадание към човек, който не 
може да живее адекватно или достойно; поради 
липса на надежда за промяна при болни хора в 
безсъзнание и във вегетиращо състояние; пора-
ди изчерпване на желанието за живот, което се 
наблюдава преди всичко при възрастни). 

Евтаназията, според ширещите се в съвремен-
ното общество разбирания, е смърт, причинена 
за доброто на човека. Прието е евтаназията да се 
класифицира основно като „активна“ и „пасив-
на“ от една страна; и „доброволна“ и „недобро-
волна“ от друга. Двата вида класификация зася-
гат две гледни точки – на лекаря и на пациента. 

Активната евтаназия е свързана с предприема-
не на действие, което ще доведе пациента до 
смърт. Пасивната евтаназия е свързана с това, да 
се остави пациентът да умре, като се прекрати 
лечението му (в повечето случаи животоподдър-
жащи системи, без които не може да живее). 

От друга страна, доброволната евтаназия-
та е удовлетворяване молбата на пациент, кой-
то съзнателно желае да умре. Той предварител-
но е дал съгласие спрямо него да бъдат извър-
шени действия, които ще доведат до смърт. 
Недоброволната евтаназия е причиняване на 
смърт на пациента, без той да е дал съгласие, 
най-често със съгласието на роднини. 

В немското законодателство вместо опре-
делението „евтаназия” се използва понятие-
то „подпомагана смърт“. Това е така, защото 
понятието „евтаназия” е било използвано от 
нацистите, за да обозначава целевото убий-
ство на хора, смятани за недостатъчно достой-
ни за обществото: хора с физически уврежда-
ния, наследствени заболявания или страдащи 
от психическо заболяване. По същество обаче 
разлика в значението на понятията „подпома-
гана смърт“ и „евтаназия“ няма. 

опити за узаконяВане 

Опитите за узаконяване на евтаназията, особе-
но в развитите страни, продължават с нестихва-
ща сила. Забелязва се и все по-голяма готовност 
в обществото да приема евтаназията като зако-
нен метод. На европейска територия първата 
държава, узаконила евтаназията, е Швейцария, 
приела такъв закон на 1 януари 1942 г. По-късно, 
през 2001 г., евтаназията се приема в Холандия, 
последвана от Белгия през 2002 г., а след това 
и от Люксембург. Евтаназията е позволена и 
в няколко щата на САЩ (Орегон, Вашингтон, 
Монтана и Вермонт) и в Австралия. 

Подходът при уреждането на проблемите на 
евтаназията в отделните държави е разноо-
бразен. В някои държави актът на евтаназия е 
допустим, но в повечето страни се квалифици-
ра като престъпление, което се санкционира от 
наказателното законодателство. Важен факт е, 
че от началото на миналата година в Белгия и 
Холандия вече е разрешена и детската евтана-
зия, което показва каква е посоката на разви-
тието на законодателствата. 

В Швейцария действат и две дружества, които 
се занимават с евтаназия: Екзит (Exit), същест-
вуващо от 1982 г. (с 80 000 членове) и Дигнитас 
(Dignitas), съществуващо от 1998 г. (с 5500 чле-
нове). Те изискват плащане на годишен членски 
внос и при необходимост и желание на пациен-
та, оказват „помощ“ за напускането на този свят.

Натискът от страна на различни правозащит-
ни организации, които обикновено се съобразя-
ват само с желанията и целите на човека, се уве-
личава с високи темпове и сериозно въздейст-
ва на общественото мнение. Както споменахме 
по-горе, опит за узаконяване на евтаназията бе 
направен и в България през от 2011 г. с внесен 
от Любен Корнезов законопроект. 

Този натиск, както и отслабените позиции на 
Църквата, вероятно, ще доведат до узаконяване 
на евтаназията във всичките й форми в Европа 
и Северна Америка, а после и на други места. 
Проблемът е, че в основата на узаконяването на 
евтаназията стои погрешното предположение, че 
човек може да прави каквото си иска с живота 
си, че животът му принадлежи по право.

(Продължава в следващия брой.)

сЪвременни етиЧески вЪпросиЕвтАнАзиятА 
I част

От юни започнахме рубрика „Съвременни етически въпроси“. Редколегията задава въпроса по какъв начин Божието 
слово ни предоставя стандарти, напътствия или предупреждения по актуални теми от съвремието. Светът е създаден 
точно според намеренията на Бога. Природата е Негово отражение. Човекът е Негов образ. 
В три поредни броя представихме статията на п-р Тодоров по темата за абортите, а в настоящия брой публикуваме 

неговия текст относно евтаназията (I част от общо три).

от п-р владимир тоДоров
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1 „Законопроект за узаконяване на етаназията” – http://parliament.
bg/bills/41/154-01-68.pdf, 8.07.2015 г.

Снимка: http://www.therichest.com/
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Мащабните културни размествания от послед-
ните десетилетия показват, че самата истина е 
поставена на прицел и е под въпрос. „Истината 
е по-особена, отколкото беше някога“, се казва в 
една наскоро излязла книга за постмодернизма.  

Ние, които сме възпитавани в истините на 
Писанията и се опитваме да живеем според тях, 
имаме сериозни основания за тревога. Възможно 
ли е трусовете в собствената ни култура да изва-
дят наяве определени теми в библейската мисъл, 
които дълго време са оставали покрити от собст-
вените ни теории? Категорично. Ще се позова на 
библейския автор, който сигурно има най-много 
какво да каже за истината – св. Йоан Богослов. 

Западното християнство попада „в капана на 
истината“ по три начина. В него ни подмамва 
културата, в която сме потопени през последни-
те столетия. Тя отразява светогледа на западно-
то Просвещение, чиито богословски и философ-
ски корени се простират назад до деизма на XVII 
век, а отвъд него – до античното епикурейство. 
Да започнем със симптомите. 

Рационализъм и Романтизъм 
На първо място се хващаме в капана на рациона-

листичния подход към истината. Различни 
мислители настояват, че всички претенции за 
истинност трябва да се проверяват според мярката 
на Разума. А много християни приемат това пре-
дизвикателство с убеждението, че можем да излез-
ем като победители от тази игра. Научили сме се 
да градим доводи и да произвеждаме рационалис-
тична апологетика, която се опитва да убеди скеп-
тиците за всичко – от въплъщението и възкресе-
нието на Исус, до съществуването на Бога изобщо. 

В някаква степен аз приветствам този подход. 
Писанията ни казват, че човешкият разум има сериоз-
но значение. Вярата не е просто скок в тъмното, макар 
и често да ни се струва точно така. Имаме добри осно-
вания да вярваме, че Бог съществува, че Исус е въз-
кръснал и т.н. Самият аз съм участвал в подобен вид 
дебати и се надявам да го правя и в бъдеще. 

И все пак изцяло рационалистичната апологетика си 
остава недостатъчна. Първо, тя се позовава на стан-
дарта за рационалност като на последна инстанция 
– сякаш самият Бог трябва да се впише в тази мяр-
ка. Това, разбира се, е абсурдно. Този Бог, Когото Исус 
нарича „Отче“, не е обект от нашия свят, за да бъде 
изследван, преценяван и евентуално одобрен. Ако има 
такова същество (дори думата „същество“ е подвеж-
даща), то по-скоро ние сме обекти в Неговия свят. 

На два пъти в посланията си ап. Павел говори 
за познаването на Бога и веднага сам се поправя, 
като изтъква, че на първо място Бог ни е познал1. 
Нашето частично, слабо и оскъдно познание за 
Него съществува именно защото Той ни познава. 
Рационалистът смята, че по стълбата на разума 

ще достигне до Бога. Според Библията обаче Бог 
слиза долу да наблюдава2, а понякога и да разбие 
на пух и прах подобна човешка надменност. 

В допълнение, този вид рационалистична аполо-
гетика, която се опитва да убеди атеисти и агно-
стици в грешките им, винаги ми е изглеждала най-
малкото безжизнена и едноизмерна. Подозирам, 
че тук се корени една от причините защо младежи, 
расли с такова поучение, днес свиват рамене и си 
тръгват. Обяснението им: „Хубаво, разбирам го, но 
вече не ми върши работа.“ Ако свеждаме вярата до 
набор от съждения за доказване, останалите стра-
ни на живота – красотата, любовта, великодушие-
то и т.н. – ще се разбунтуват и ще си устроят свой 
собствен живот, а малката анализираща машинка 
ще се свие в ъгъла до самата себе си и ще секне. 

В християнските среди този рационализъм 
се уравновесява от една наша разновидност на 
Романтизма. При нея на пиедестал се издига чув-
ството (каквото и да означава това), отдава се пре-
димство на „сърцето“ и се набляга на радостта от 
поклонението вместо на обяснението на Божията 

истина. Разбира се, Библията често говори за сър-
цето и за изляната в него любов на Бога3.  Ала тук 
се отваря врата за културен релативизъм. Като 
наблягаме на субективността на християнската 
вяра (т.е. какво означава тя за мен, какво чувст-
вам аз), ние сами провокираме реакцията: „На теб 
това ти върши работа, но на мен – не.“ Или с дру-
ги думи: „За теб може да е истина, но за мен не е.“ 

Този релативизъм свежда въпросите на вяра-
та и морала до лични предпочитания. Разбира 
се, малцина отиват до крайност в тази посока. 
Християнските църкви обаче често се хващат 
натясно между рационализма и романтизма. Едни 
се мъчат да доказват всичко като абсолютна исти-
на, а други наблягат на чувствата, плъзгат се по 
повърхността и накрая достигат до релативизъм.

ХРистиянски искейпизъм
Вторият капан, в който много църкви на Запад 

се попаднали от столетия, е свързан със спасе-
нието. Повечето от нас са расли с искейпистко 
разбиране за спасението, според което целта е да 
загърбим този свят и да възлезем някъде друга-
де („на небето“). Това мислене води началото си 
поне от Средновековието, като засяга католици и 
протестанти, либерали и консерватори. То очаква 
да забравим, че Исус казва да се молим: „Да дой-
де Твоето царство, да бъде Твоята воля на земя-
та, както на небето.“ Така се измества цялостният 
дискурс, цялата ни апологетика. 

Искейпистката сотирология „да се изнесем някъ-
де другаде“ върви ръка за ръка с една разновид-
ност на платонизма, според която съществени 
са абстрактните идеи, които можем да сведем до 

твърдения и след това да се опитаме да ги дока-
жем, а не дълбоката ангажираност с реалността на 
този свят, с цялото ѝ множество измерения и глед-
ни точки. Както сме свели спасението до „отиване 
на небето“, така сме свели и християнската исти-
на до нещата, които трябва да докажем, вместо да 
я приемаме като същност на новата Божия реал-
ност, която се ражда „на земята, както на небето“. 

Не, казва ап. Йоан в пролога на своето Евангелие. 
Когато Словото става плът и заживява между нас, с 
него идват благодатта и истината4.  Обърнете вни-
мание, че не ги откриваме ние, а те идват. Всред све-
та се ражда нещо ново, наречено „истина“. Тя обез-
смисля нашите рационалистични опити да я систе-
матизираме и отхвърля роматничните ни представи, 
които я свеждат просто до лични предпочитания. 

БиБлията като наРъчник
Третият капан е с решаващо значение в настояща-

та ситуация. Той се състои в изкушението да четем 
Библията като прост наръчник, сякаш цялото 
Писание се отнася за всекиго от нас по един и същи 
начин. Сякаш можем да си гребнем по нещичко от 
Левит, Откровение, Малахия или Матей и просто 
да си кажем: „Това е Божието слово за мен днес.“ 

Разбира се, в действителност никой не живее по 
този начин. Има редица откъси и в Стария, и в 
Новия завет, които едва ли ще приемем като нор-
ма. Но ударението върху Библията в християн-
ската култура през последните поколения редов-
но пада в жертва на лекомислено и често безпо-
рядъчно четене, неспособно да приема сериозно 
вътрешното свидетелство на самата Библия. 

чекмеджетата на нашето 
мислене

И така, ние се изправяме пред троен ребус, кой-
то допринася за разочарованието сред днешното 
младо поколение. Вярата, на която са били уче-
ни в неделното училище, сякаш има все по-малко 
смисъл както в реалния, сложен и бързо изменящ 
се свят, така и в техния собствен живот. 

По-горе посочих, че мисленето ни е обусловено и 
от деизма на XVII век, и от епикурейството преди 
него. Според деизма Бог е създал света, но в момен-
та е някъде далеч и не го е грижа за нас, освен че 
понякога ни се сърди. Затова, когато християнинът 
говори за Бог, който се намесва в света, това пред-
полага рязко нахлуване от голямо разстояние. 

Самата дума „свръхестествено“, която преди е 
имала смисъл на по-различно измерение на реал-
ността, днес извиква представата за сила, напъл-
но отделена от нашата, която от време на време 
протяга към нея ръце отдалече. 

Древното епикурейство отива по-далеч. То каз-
ва, че ако има богове, те нямат нищо общо с нашия 
свят. Не са го и създавали. Светът просто си върви 
със своя собствена тяга, а боговете се намират някъ-
де далеч и не се вълнуват от нас. Тук е движещата 
сила зад еволюционизма – не еволюцията като био-
логична теория, а „-измът“, който се екстраполира 
от нея към всичко останало. Тук е и съвременната 
политика, целяща да изкара Бога от уравнението. 
Тя играе по свои собствени правила, а когато изпад-
не в беда, продължава да се надява, че достатъчно 
много гласувания някак ще ни изведат оттам. 

Тъкмо това ни затруднява да направим пря-
ка връзка между вяра и обществен живот, меж-
ду религия и политика. Философски и културно, 
западният свят е поставил тези неща в две раз-
лични чекмеджета. Библията настоява, че това 
е погрешно. Според нея цялата истина е Божия. 
Всяка власт и всеки авторитет е в Божиите ръце. 
Когато заявява, че Му е дадена всяка власт на 
небето и на земята, Исус има предвид точно това. 

Всичко това определя рамките, в които разсъж-
даваме за авторитета на Писанията, за християн-
ския живот и за нашата представа що е истина. Как 
можем по мъдър и библейски начин да се оттлас-
нем от тази точка и да избегнем капана, в който сме 
подмамени от собствената си култура? За да отго-
воря на този въпрос ще се обърна към Евангелието 
според Йоан. (Следва продължение.)

особеното предизвикателство 
на истината от н. т. райт 

Следва от 1 стр. .

1 Гал. 4:9, I Кор. 13:12. 
2 Вж. Бит. 11:5.
3 Рим. 5:5.
4 йоан 1:14,17.
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Всички обичаме и зачитаме свои-
те земни бащи. А как се отнасяме 
към нашия небесен Отец? Към този, 
който ни създаде и вдъхна част от 
Себе Си? Който ни обича и непре-
къснато ни благославя? Послушни 
ли сме? Изпълняваме ли думите му?

С колко болка Бог казва: „Деца 
отхраних и възпитах, но те се раз-
бунтуваха против Мене. Волът 
познава стопанина си и мага-
рето – яслите на Господаря си, 
но Израил не знае. Изоставиха 
Господа, презряха Святия 
Израилев, отделиха се и се 
върнаха назад” (Исая 1:3-4). 
Божието наказание е в резул-
тат на всичко това: „Земята им 
е запустяла, градовете им изго-
рени, а те самите – болни от стъпала-
та на краката до главата.“ Упреква ги, 
че са неблагодарни и живеят в грях. 
Че не разсъждават. Нарича ги пороч-
ни, бунтовни и невежи. Сравнява ги с 
вола и магарето. Тези животни дори 
проявяват повече почит към стопа-
нина си, отколкото Божият народ 
към Твореца си. Нарича ги содом-
ски и гоморски народ (Исая 1:6-10). 
Затова им казва: „Когато простирате 

ръцете си, ще крия очите си от вас. 
Даже когато пренасяте много молит-
ви, не искам да слушам” (Исая 1:15).

С много любов ги приканва да 
оставят греха, да се покаят и вър-
нат при Него. Жали ги: „Защо да 
бъдете още бити, че се бунтувате 
повече и повече” (Исая 1:5).

В Словото си Бог много пъти под-
чертава, че е наш създател: „Аз 
съм Господ, святият ваш Творец 
Израилев, вашият Цар” (Исая 43:15). 
Този факт сам по себе си ни задължа-
ва да Го зачитаме като Баща и Господ.

Апостол Павел казва: „Ние сме 
Негово творение, създадени в 
Христа Исуса за добри дела, в кои-
то Бог отнапред е наредил да ходим 
(Ефес. 2:10). С други думи, Бог ни е 

създал, за да живеем за Него. На Бога 
да принадлежи цялата ни същност.

Има за какво да Го зачитаме и да 
Му благодарим. Най-първото нещо 
е, че ни е направил по Свой образ и 
подобие. Че е вдъхнал у нас божест-
вена частица от Себе си, с което ни 
е направил най-висшите същества 
на земята – само малко по-долни от 
ангелите. Направил ни е творчески 
личности, които подобно на Него 
можем да творим с ръцете и ума си, 
да създаваме материални и духов-
ни творби. Да рисуваме, да пишем 

музика, стихове. Но също и да 
се наслаждаваме на самия про-
цес на труда. Колко трябва да 
сме благодарни, че Бог ни е 
създал с толкова богата душев-
ност, с цял свят от емоции. Със 
способност да разбираме и се 
радваме на красотата и хармо-
нията на Божиите творения. 

За това, че можем да усещаме и се 
любуваме на този прекрасен свят, да 
се наслаждаваме на музика, багри, 
аромати, форми и всяка красота.

А това, че Бог ни е направил Свои 
синове и дъщери? Че ни е дал Светия 
Дух? Че още тук, на Земята, можем 
да живеем не само с поглед към 
небето, а и в непрекъснато общение 
с нашия Творец и Спасител? И макар 
да тъпчем тази грешна земя, ние сме 

граждани на небето. А за това, че ни 
чака една вечност в блаженство? 

Толкова много неща има, които 
ни правят задължени към нашия 
Създател и Отец. Неща, които ни 
карат не само да Го зачитаме, но 
и да прославяме нашия Господ и 
небесен Баща. Нека никога не Го 
наскърбяваме, като забравяме всич-
ко това! Нека да не ставаме причи-
на Бог да ни сравнява с вола и мага-
рето, нито да го принуждаваме да 
казва: „Когато простирате ръцете 
си, ще крия очите си от вас. Даже 
когато пренасяте много молитви, не 
искам да слушам”.

от Цвете кУЛиЧЕвА

незачитане 
на твореца

„ДАже КогАто ПРинАсяте 
много молитви,

не исКАм ДА слушАм.“
исАя 1:15

кога бог не Чува молитви

Бог, Без да дъРжи сметка за 
ВРемената на неВежестВото, 

сега запоВядВа на Всички 
чоВеци наВсякъде 

да се покаят.

З а вас
женИ

В българския тълковен речник дефиници-
ята за невежество е „липса на знание“. Ние 
бихме пояснили, че става дума не за лип-
са изобщо на знания, а за липса на знания в 
дадена област. Защото всеки нормален човек 
има някакви знания.
Много добър пример е ап. Павел. Той бе висо-

кообразован, учил се в школата на Гамалиил 
– доста авторитетна за времето си 
школа. Бил е фарисей. Това значи, 
че добре познава закона. Фарисеите 
са били водачи на народа. Но обра-
зованият ап. Павел казва за себе си: 
„Преди това бях хулител, гонител и 
притеснител, но придобих милост, 
понеже като невеж сторих това в 
неверие“ (I Тим. 1:13). С други думи, 
макар че е образован,  той е бил неве-
жа. Защо? Защото е познавал закона 
само по фарисейски. Държал е на буквата, а 
не е познавал духа на Словото. С други думи, 
знанията му са били формални, не е вниквал 
в същността, което на практика е невежество.
Буквално зазубрените неща, без познава-

не същността, са много пагубни. Те водят 
до грешни изводи и последствия, което на 
практика е невежество. Затова ревностни-
ят за Бога Савел преследва, връзва и предава 
на смърт последователите на Божия Син Исус 
Христос. Като образован евреин той знае и 
очаква идването на Месия, но когато Той дой-
де, Савел не го разпознава. Защо? Защото него-
вото разбиране на Божието писание е невежо. 
Савел не разпознава в Исус Божия Син. Не раз-
познава, че точно Исус е обещаният Месия, 
предсказания от пророците Спасител.
невежеството води до погрешни заклю-

чения и действия. Затова невежеството е 

нанесло много вреди в този свят. Знаем за 
невежеството на Средновековието – колко 
суеверия е имало, но най-голяма вреда е нане-
сла Инквизицията. Макар че повечето духов-
ници през Средновековието са били образова-
ни, те са проявили невежество, като са причи-
нили инквизицията. Те не само са отхвърляли, 
но и унищожавали много, да не кажа всяко 
прогресивно откритие в науката и религията.
Грехът си е грях, независимо дали е причи-

нен от незнание или не. Още в Стария завет 
Бог казва: „Ако някой съгреши, като извърши 
нещо, което Господ е заповядал да не се пра-
ви, макар че не го е знаел, пак ще бъде вино-
вен и ще носи беззаконието си“ (Лев. 5:17). 
В някои случаи невежеството може да смек-
чи престъплението, но не премахва вината. 
Грехът поради незнание също е грях, затова 
Бог нарежда на свещениците в Стария завет 
за него да принасят жертва за грях.

В Новия завет няма промяна в отноше-
нието към греха, сторен от невежество. Ап. 
Павел много ясно казва: „Бог, без да държи 
сметка за времената на невежеството, сега 
заповядва на всички човеци навсякъде да се 
покаят“ (Деяния 17:30). С други думи, неза-
висимо дали поради незнание сме съгреши-
ли, ние сме грешници и трябва да се покаем, 
защото покаянието е единственото средство 
за поправяне на всеки грях.
Божието слово казва още нещо много важно: 

„Който мрази изобличение, е невеж“ (Пр. 12:1).
Целта на изобличението е не само да ни 

покаже къде и в какво сме сбъркали. Божието 
слово цели чрез изобличението да ни накара 
да поправим греха си. Затова апостолът казва: 
„Цялото Писание е боговдъхновено и полез-
но за поука, за изобличение, за поправление, 
за наставление в правдата“ (II Тим. 3:16).

Бог ни е дал Словото си, за да ни научи, за 
да ни даде знания относно Божиите критерии 
и стандарти за нашия живот. Да ни научи кое 
е правилно и кое не с цел да избегнем греха. 
Но то е полезно още и за това, че когато сме 
съгрешили дори и неволно или от незнание, 
то ще ни изобличи, ако, разбира се, го четем. 
Най-важното е, че ще ни покаже как да се 
поправим. Божието слово ни казва, че един-
ственото средство за поправление е покая-
нието пред Бога. То ни казва, че Бог не връща 
никого: „Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, 
Ти няма да презреш“ (Пс. 51:17).
Невежеството е нещо, за което обикновено 

се мисли, че отдавна е отминало. Ние живе-
ем във век на знания. Повикът на времето 
е създаване на всестранно развити лично-
сти. Наистина имаме много знание в много 
области, но дали не сме невежи в най-важно-

то  познание? Къде сме в позна-
ването на Бога? Познаваме ли 
Словото Му? Познаваме ли лич-
но Исус Христос? Какъв е Исус за 
мен? Мой приятел, Господ и учи-
тел? Мой личен Спасител, кой-
то е изкупил моите грехове и ме 
е направил Своя дъщеря? Дали е 
мой Господар и Покровител, на 
когото съм подчинила себе си и 
знам, че Той се грижи за мен?
Всяко невежество може да ни 

навреди, но невежеството за Бога причиня-
ва най-голяма вреда, защото то ще ни лиши 
от едни пълноценен, смислен и богоугоден 
живот тук, на земята. И най-важното е, че 
ще ни лиши от една вечност на блаженство с 
нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Затова нека задълбочено, с постоянство изу-

чаваме Божието слово, защото то ще прогони 
всяко духовно невежество и ще ни предпази 
от много грешки и грехове.
Месец септември е време за започване на 

учебната година не само в училищата, но и 
за библейските групи. Нека всяка една от нас 
си постави за цел през новата учебна годи-
на да се задълбочи в изучаване на Божието 
слово, за да не допущаме в живота си греш-
ки от незнание, което на практика ни прави 
невежи.

невежество
от Цвете кУЛиЧЕвА


