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1. ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТ

Съвременният американски изследовател на "реJll1гиозните култове" Дейв Бpuйз

писа в книгата СИ "Знай белезите на култовете" следното:

"На християнството не трябва да се гледа като на каменна стена, зад която не

можем да преминем. То е по-скоро ,flай-високият планински връх, ОТВЪД КОЙТО се

слиза надолу без значение КОЙ път ще се поеме. Няма нищо по-велИlСО. ПО-ВИСОКО и

разбира се, по-величествено от планинския връх на божественото откровение в

Писанието и в Исуса Христа. Да отидем ОТВЪД този планински връх в преследване

на нещо по-добро означава да се изгубим сред скалите и пропастите на склоновете,

КОИТО се спускат по-долу ОТ ХРИСТИЯНСТ.80ТО. А ОТВЪД пропастите ka ереста се

намират няколкото блата на култовете, където иц чакат змиите и Сkорпионите.

Отвъд разумносттае безумието; отвъд медицината е отровата; ОТВЪД сексуалното

удоволствиес извращението;отвъд очарованиетое вманиачаването;отвъдmoбовта

е похотта; отвъд реалносттае фантастичността.Също така, отвъд християнството

е смъртта, безнадеждността, мракът и ереста,"l. В Новия Завет има много
предупрежденияза опазване чистотата на хрuстuяш:кamавяра. Ап. Павел писа на

коринтянитеда изпитват себе СИ ДaJll1 са "във вярата" И повтаря: "опитвайте себе

си" (П Kop.13:5). Младият Тимотей също е предупреден ОТ пророческия Дух

изрично, че в последните времена "някои ще отстъпят от вярата и ще слушат

нзмамнтелни духове и бесовски учения" (! ТимА:I).

ЩО Е "РЕЛИГИОЗЕН КУЛТ"?

Десетилетия наред у нас съществуваше "Комитет по въпросите на бъшарската

православна църква и религиозните култове". Под категорията "религиозни

култове" влизаха представителите и ученията на юдейската религия,

мюсюлманството,раЗJDfчните протестантскиденоминации и др. ПравИJlliО ли беше

това? Тоталитарните властници от Комитета не некаха да правят разлика между

понятията "религии", "секти". "деноминации~' и "религиозни култове". Днес няма

причини да не подчертаем същественитеразличия между тях. Под "религии" трябва

да разбираме: юдаизъм, християнство,ислям, индуизъм. будизъм. шинтоизъм И др.

В "сектите", според определението на Ернст Трьолч, влизат такива религиозни

групи, "които са събрани или призовани от дадена естествена, органическа група

или държавна църква на ПОЛОЖИТCШlа нек:онформистка основа. понякога от

харизматичен водач, но често и от някакъв принцип с по~голяма стриктност.

по-едностранно посвещение или по-интензивно отричане на света и неговите

съблазни. Често, дори обикновено.сектата има за свой главен принцип някой аспект

на ортодоксалнатавяра, който е отпаднал ИJDI е бил пренебрегнат". Като примери

можем да посочим: квакерите, менонити, спаситеJlliата армия и петдесятниците в

началото на възникването си. "Деноминацията" е клuн на институционната

християнска църква, създал си име на стаБИJDЮСТ и достоверност. Главната

характеристика на деноминациите е тяхната qlавните.mю максимална

ортодоксаJШОСТ.Такива са: презвитерианската,методистката, баптисткатацърква,

1 Dave Breese. Кnow фе Marks оС Cults. р. IО и сл.
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НЯКОИ петдесятни разновидности днес. Има изследователи. КОИТО поставят в тази

категория дори Римокатолическата църква и moтеранството. На Запад има ясно н

подчертано разграничение на религиозните култове ОТ християнството. Нека чуем

три определения:

1. СОЦИОЛОГЪТ Род1Ш Старк твърди, че един "религиозен култ" е или "нова вяра" t

която е била "внесена от друго общество", ИJПI резултат на "културно НОВОе

въведение" .1

2. Видният съвременен изследовател на "религиозните култове" Уолтър Мартин

писа в книгата си: "Надигането на КУJповете" следното: "Един култ следоватсJПiО

представлява група от хора, поляризирани около нечие тълкуване на Би6лията и

характеризиращи се с главните ОТКЛОJ:lСНИЯ от ортодоксалното християнство, ЩО се

отнася ДО Jrардиналните доктрини на християнската вяра, че Бог е станал човек 8

Исуса Христа".2
3. Според Дейв БрuЙз. "култът е религиозно извращение. То е вярване и практика

в света на религията, КОИТО призовават КЪМ посвещение на религиозен възглед ИJШ

водач, фокусирани в лъжлива доктрина. Той е организирана "ерес". По-нататък

изследователят прави съпоставка с учението на християнството: "Един култ може

да възприеме много форми) но по същество е религиозно движение. което изопачава

или изкривява ортодоксалната вяра до степен, когато истината се изопачава в лъжа.

Даден кулr не може да се опредеJШ, ако не се съпостави със стандарта на учението

на Св. Писанието. Когато се противопостави на библейската истина, култът показва

ОТJПfЧИТeJПiи белези, чрез които се обособява като отклонение от християнството Н • 3

Новият Завет и Ранната християнска църква наричат такива явления ереси.

Гръцката дума "хайресис". която се среща 9 пъти в Новия Завет, означава по начало

"мисловна школа" или "сена", каквито са били садукеите (Деян.5:17), фарисеите

(15:5; 26:5), "назарейската ерес", т.е. християните (24:5; 28:22). В Деян.24:14 ап. Павел

посочва, че юдеите наричали "ерес" християнското учение. но за него то е "ходос"

(път; срв. Йоан 14:6). В развитието на Църквата "ерес" постепенно придобива
значението на разделение, фракция поради силно изявен дух на разцепление или

липса на moбов (1 Kop.ll: 19; Гал.5:20). Ап. Павел си служи с думата "хайретикос" в

Тит 3:10, когато иска да ПQк:аже същността на човек. който разделя: "След като

съветваш един·два пъти човек, който е раздорник ("хайретикос"), остави го".

Разцеплението настъпва поради внасяне на л·ъжеучение. Ап. Петър говори за

тайното въвеждане на "ги6e.rn-lи ереси" (11 Петр.2: 1), имайки предвид лъжеучите.щпе,

отричаши личността и делото на Господа Исуса Христа.

Съчиненията на ранните църковни писатe.rnt: Игнатий БогО1-l0сец, ИринeU Лио1lCКU,

Тертулuaн и др. са изпълнени с критика на различни еретически учения. Повечето

от Вселенските събори са били предизвиквани поради заливащи християнството

ереси.

J. Не. "New Religions". Iп: Sinclair В. Ferguson & David F. Wright. New DjctjoQ-
ary O~Olgfl' р. 460. -

2 Josh cowe & Don Stewart. Handhgok of Tpday'. ReliKipns, р. 17.
3 Dave Breese, р. 14.
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БДИТЕЛНОСТГА НА РАIПIAТА ЦЪРКВА

Едно от най-вълнуващите н СНJПIн предупреждення е обръщеннето на ап. Павел

към презвитерите в Ефес:

,~Внимавайте на себе СИ и на ЦЯЛОТО стадо, в което Светият Дух ви е

поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със

Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между

вас свирепи въJЩИ, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се

издигнат човеци, КОИТО ще говорят извратено, та ще ОТВJnlчат учениците след

себе си. Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем не престанах

да поучавам със сълзи всеки един от вас. И сега препоръчвам ви на Бога и на

Словото на Неговата благодат t коеТо може да ви назидава и да ви даде

наследството между всичките осветени" (Деян. 20:28-32).
Явно е. че Павел предупреждава ефеските църковни РЪJ:ОВОДИТс.ли за атаките на

врага отвътре u отвън. Ще дойдат въJЩИ вън от лагера. Но и от самите членове на

църквит~ ще се надигнат хора, говорещи "извратеноН• за да отвлекат вниманието

на верните. Заръката е: Внимавайте! Бдете и помнете! от презвитерите не се

изискваше само да благовествуват, но и да бранят стадото.

Колко по-наложитеmю е да се внимава и бди днес, когато свободата ~I

политическите промени в нашата страна откриха път за доброто и злото, за

истината и лъжата. ПредупРеждението на мъдрия Павел звучи като бойна тревога:

..А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата и

ще слушат измамитеJD-IИ духове и бесовски учения, чрез шщемерието на човеци,

които лъжат, чиято съвест е пригоряла ..." (1 Тим. 4:1-2).

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Дефинирайте н направете разлика между:

а) религня;

б) секта;

в) деноминация.

2. Какво представлява "религиозният култ"?

3. Разгледайте понятието "ерес" от гледище на НОВИЯ Завет.

4. В какво се изразява бдителността на Ранната Цъpt'ва?



2. РАЗПРОCfРАНЕНИЕ НА КУЛТОВЕТЕ

Тъжен факт е, че еретическите учения днес се разпространяват много бързо и
заемат широки размери. Арианството (IV в.), предизвикало Първия Вселенски

събор, проникнало във висши църковни кръгове и императорския двор. Дори и след

осъждането му, ТО продължило да съществува. ДнеС' откриваме едно ОТ неговите

лъж:еучения в твърденията на "свидетелите на Йеова".

Статистиката показва, че "Мормонската църв:ва", наброяваща 30 души през
1830, достигнала през април 1978 - 4 Милиона. През 1976 бил оповестен проект за

2 ооо г. за повече от 8 милиона члена (по данни на Уолтьр Мартин в книгата му
"Лабиринтът на мормонството,,).l

"Свидетелите на Йеова", ЧИЙТО основател бил американецът Чарлс Ръсел
(1852-1916), са достигнали към края на 1985 до 49716 общества с близо 8 милиона

посетители. Над 3 МИJllюна техни мисионери са разпространявали лъжеучението в
повече от 200 страни.2

СЪЩО така "успешна" е пропагандата на: мунисти, представите.rnпе на "новата
епоха'~ и др.

Естествено е да възникне въпросът: На какво се дължат тезu големи успехи?
Изследователите на peJВlгиозните култове обикновено посочват главно две кате

гории причини: обективни и субективни. Обективнwnе са свързани с особеностите на

слушателите на лъжеучението. които откликват положитеmю. Субективните

характеризират самите методи. които използуват пропагандаторите на

съвременните ереси. Нужно е да разгледаме, макар и бегло, и двете категории.

Обективни причини за разnростРШlението на "култовете"
Те могат да бъдат сведени до следното: предпочитание на тъмнината. духовна

незрялост. лесно подриване на ОСновни библейски възгледи, интелектуаmщ гордост.

слабости на съвременната Църква.

1) Предnoчитаяиена тъмнината.

Ап. Йоан бе изразил една вечна истина в своето Евангелие:

"И ето ЩО е осъждението: светлината дойде на света и човеците обикнаха
тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки.

който върши зло. мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се

откриятделата му; НО който ПОСтъпваспоред истината. отива към светлината.

за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога (Йоан 3:19-21).'
Една от основните причини хората да отхвърлят в наше време Евангелието

(Благата вест) на Христа е, че християнското учение говори за грях и прюовава към
изповед и покаяние (Рим. 10:9, 10). За мнозина това е трудна. неприятна и непосилна

задача. Как така ще се допуска НЯКОй да надниква в тайните на личния живот? _
това пагубно предубеждение е пречка за приемане на новозаветното учение.

Съвременните хора смятат, че ходейки ро духовна тъмнина, без да обръщат

внимание на своите мисли или поведение, е нещо съвсем нормаmю. Защо да се

1 Josh McDoweJl & поn Stewart р. 17. ~
2 Jehoyah's Witnesses. Unitedly !Joing God's will Worldwide, р. 11.
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откажем от хитрости и лъжи, амбиция и к:ариеризъм, бизнес и печалбарство?

Религиозните -КУJПове позволяват всичко това. Нещо повече, те насърчават много

безнравствени прояви. Мормоните насърчавали многоженството. Мунистите са

едни от най-успешните бизнесмени в световен мащаб.

2) Духовна незрялост

Духовнатанезрялост е най-благоприятнатапочва за буренитена лъжеученията.

Когато човек излезе ОТ мрака на живота в грях и стъпи на слънчевата ПЪТСJ:а на

Христовотоучение чрез вяра в Христа Исуса. ТОй бива оправдан чрез тазu вяра. Св.

Писание нарича такива човеци "новородени младенци" (1 Петр. 2:2). Това невинно

и чисто състояние е прекра:ено, но и опасно. Както децата не бива да останат цял

ЖИВОТ "деца" НИТО във физическия. НИТО· в интелек:ту3JDfИЯ емисъл, така и нашето

духовно състояние не бива да остане инфантилно. "бебеШJ:О". Необходим е

постоянен духовен растеж в познание на Словото и в молитва.

Децата са податливи на много болести. с J:ОИТО възрастните се справят по-лесио

и успешно. Инфантилното духовно състояние е също под сериозната заплаха на

много опасни заболявания. Въвличането в някои от съвременните религиозни

J:УJПове е едно от тях.

Днес в световен мащаб се извършва широка евангелизаторска дейност..Мнозина
чуват благата вест за спасение и вечен живот. Големи грешници и престъпници се

каят и предават живота си на Спасителя на човечеството. Същевременно обаче

ръководствата на различните КУJПове разработват амбициозни програми, "за да

инфектират", по думите на Дейв Брuйз, "тези благословени новородени души със

смъртоносниявирус на лъжливите и разрушителниереси".l
Главното средство за духовно израстване на "новородените младенци" е

Божието Слово - Библията. Ап. Павел писа: "Всичкото Писание е боговдъхновено

и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за

да бъде Божият човек усъвършенствуван. съвършено приготвен за всяко добро

дело'; (П Тим. 3:16.17).
Пропагандаторите на култовете обаче привличат и много незрели в

психофизиологично отношение членове, като деца и юноши. Има много

доказателства, че те насочват вниманието си преднамерено към такива нестаБИJD-IИ

лица, спечелвайки ги с ласкателства и обещания. После е почти невъзможно те да

се откъснат от мрежата на кулrовата система.

Има драстични случаи. когато юноши са били пребивани до смърт. заради опити

да напуснат своя религиозен J:УЛТ. Като пример може да се посочи инцидент. станал

в обществото на ..Дома на Юда" в Южен Мичиган. САЩ.

3) Подмолни действия и нападки срещу християнството

Пропагандаторите на култовете имат отлично устроена и развита система за

привличане'на своите "жертви". Те предпочитат християни или предстаВИТeJDi на

други религиозни общности, които са сравнитeшtо невежи по отношение на своята

религия. ~

I Dave Breese. р. 19.
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от няколкО месеца посещавам, в едно от предградията на Лондон, клуб на

"свидетелите на Йеова". Почти ВЪВ всяка беседа, която се отличава със своята

сухота и безизразност, ГО80рите.rnпе правят аналогии с НЯКОЯ християнска църICва.

Отношението им е арогантно и презритеmю. Обикновената формула звучи така:

"Ние, свидетелите на Йеова, не сме като еди-кои си представители на

християнството". В такива моменти си спомнях самохвалните думи на фарисея ОТ

Исусовата притча:

"Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни,

прелюбодейци и особено не като ТОЯ бирник. Постя ДВаж в седмицата, давам

десятък от всичко, що придобия" (Лука 18:11, 12).
Когато споделих неодобрението- си пред един МОЙ познат ОТ обществото на

"свидетe.rnt:те", той само СВИ рамене и отвърна: "Това, може би, е въпрос на такт".

Действително ли това е въпрос само на наличие или JDШса на такт. ИJDI е

преднамерено злословене по адрес на Христовата църква? Каква трябва да бъде

нашата реакция?

Ап. Павел изразява своето голямо огорчение ОТ това, че галатяните. на J:ОИТО

той е благовествувал, са позволили на лъжеучитеJПf да ГИ отклонят ОТ правия ПЪТ.

Апостолът е рязък и твърд в своята апология на ИСТИНСКОТО благовестие:

"Чудя се, как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата

благодат и така скоро преминавате към друго благовестие; което не е друго

благовестие, но е дело оо неКОJЩината, КОИТО ВИ смущават и искат да изопачат

Христовото благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви

проповядва друго благовестие освен оно В'" което ви проповядвахме, нека

бъде проклет. Както ей cera казахме, това пак го к:азвам: Ажо някой ви

проповядва друго благовестие. освен онова, което приехте, нека бъде проклет"

(Гал. 1:6-9).
АпОСТОЛЪТ на езичниците не прави ~~МИJnf очи". Неговата позиция е принципна

и безкомпромисна. Всяко "друго благовестие" заслужава само проклятие! Павел

нарича лъжеучителите 8 Посланието СИ КЪМ Фитшяните "псета" и "ЗlD1 работници'l

(Фил. 3:2). Коринтяните също били "младенци в Христа" (1 Кор. 3:1). Поради

своята духовна незрелост, те БИJDf уязвими за плътски учения и скоро се раздemши

на "Павлови" или "АполосовиН. Коринтяните започн3JDf да възприемат учение,

което е противно на учението за оправдание и живот чрез вяра.

Ето упрека на ап. Павел:

"Защото такива човеци са лъжеаПОСТОJDf, лукави работници, които се

преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам си сатана се

преправя на светъл ангел; тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители

се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според

делаТ,а им" (11 Кор. 11:13-15).
Ап, Павел предупреждава да не се гледа на външното, фamпиво благочестие.

Лъжеучителите "се преправят" на светли, приятни, убеДИТeтIИ •.Христови
апостоли". Но те са "служители на Сатана", защо~о използуват неговите хитри
методи. Затова краят им ще бъде заслужено осъждение и провал.



11

Колосините попаднали под 8ЛИJlllИCТО иа zноcmuческama ерес. В най-общи линии,

ти учела, че спасението ще дойде чрез постигаие иа философско позиание. AII. ЛавеА
предупреждава тази църква: .Внимавайте да ви ие заплени никой с философимта си

и с празиа измама, по човешкО предаиие, по първоиачалните учения иа света, а ие

по Христа" (Кол. 2:8). И по-надолу:

...tiикой ~a ви не отиема Harpa.цaTa с иЗ",ама, чрез произволносмирение и

поклоненИе на ангели9 като наднича 8.Jieщa, които уж е видял tJЪ8 вuдeнuя И

със'Cljмохвалствосе надува с ПЛЬТСКИJlсиум, а не държи главата Христа, от

I<t)rOTO цмлото тило, сиаБДllвано и сliлоТено чрез ставите и жилите си. рвсте

с нарастваие, дадено от Бога" (ст. 18, 19). Към този пасаж ще се върнем

ПО-КЪСНО пак, когато стане дума за I:Qнжретните извори на лъжеучеНИJlта на

"а:УlПовете" .

4) Интелектуална гордост у слушатеЛllте

AII. ЛавгА изразмва своите опасеиия ПРСД коринтяните:

.Но 6оя се да не би, както змнята измами Ева с ХИlP\JCll а СИ, да се разврати

умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която ф,джuтe на Христа.

Защото, по дойде нпой и ВИ проповядва друг Исус, Когото, ние не сме

проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго

благовестие, което не сте прИCIIИ, вие лесно го търпите" (11 Кор. 11:3, 4). '
Иителектуалната гордост е накарала мнОго слушатели на благата вест за ХриСта

като Спасител да считат, че хриCТИJIJICIОТО учение е твърде семпло. То не отговаря

на техните изтънчени ФилосоФСки ВКУсоее' А ХРИCТИJlНското учение има
действително странни изисквания. То очаква иеговите последователи да стаиат

.като деца". То проповядва .тобов към враговете" и Т.н. Тези неща са Чyждl! 1Ja
всяка плътска идеология. Слизането до нивото на 'малките децв е .малОуметво" и

.глупост". Любовта към враговете е равиосилна на .предателство". ,.
Ап. Павел. който бе един от иаli-образованите умове иа своето време, писа:

.Поиеже е писано: .Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще

отхвърля". Где е мъдри_т? Где е КНllJl:JlJlЖът? Где е разисквачът на този век? Не

обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото, поиеже в Божи_та мъдра

наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това,

което се проповядва, да спаси вярващите" (1 Кор. 1:19-21).

5) СлaDостll на хр.стIIЯнск.те чърк.. • деномuнtЩ••
БоJПDИИСТВОТО съвременни ХрИСТИRНски ръководители са на мнение, че

увеличаванетобро_ на религиознитекултове и техния членски състав се д'ЬJDlOl на

много слабости в дейносттана Църквата. Съвременниятизследователдж. К. Ва"

БaaJJен ОпpeдeДII тези явлении сполучливокато резултат от .неплатенитесметки на

църквата".На Западедна от характернитеособеиостина църковнотоучение в наше

време е т.нар.•благовестие на благополучието", макар и изразявано в различни
формн. Този явио материалистичен светски елемент просто е надянал

Ц,"РJ<ОВНИЧески одежди, ОТJ<JIOlUlвaIiJ<и вииманието на ..ирващите от основните и

вечни истини иа Евангелието.
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Религиозните култове, чиито водачи често живеят в разкош, предлагат по един

хитър начин тъкмо обратното - скромност, смирение, благочестие. себеотрицание.

Проповядването на тези християнски добродетели ОТ пропагандаторите на

култовете звучи твърде привлекателно.

у нас, в България, слабостите на Църквата се изразяват в друг аспект. Ако

говорим само за различните Евангелски деноминации, можем да изреДИМ следните

негативни страни:

(а) Разделение и съперничество;

(б) Неподготвеност на пастирите;

(в) Липса на традиции в областта на образованието;

(г) Липса на християнска литература;

(д) Липса на литература за религиозните култове;

(е) Прекалена доверчивост спрямо всичко и всеки, който идва от Запад.

Всичко казано дотук трябва да ии убеди в необходимостта от сериозна работа

за духовното израстване и изграждане на христоподобен облик на всички вярващи

в Господа Исуса Христа, а също и нестихващо дръзновение за опазване чистотата

на вярата.

ВЪПРОСИ ЗЛ ПРЕГОВОР

1. Можем ли да считаме, че Кjлтовете са се разпространявали

бързо и застрашително?

2. Спрете се на обективните причини за разпространението на култовете:

а) предпочитане на тъмнината;

б) духовна незрялост на слушателите;

В). успех на ПОДМОШlИ действия и нападки срещу християнството;

г) интелектуална гордост у слушателите;

д) слабости на християнските църкви и деноминации.

З. Кои са по-конкрегно слабостите на църквата в нашата страна?



з. СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ЗА БЪРЗОТО

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КУЛТОВЕТЕ

Тук ще засегнем онези най-характерни особености, които правят пропагандата

на религиозните култове успешна сред непросветените и лековерни хора. Те са: силно

и сплотено центр31D:lО рЪКОВОДСТВО, ТОЧНО посрещане на елементарните човешки

нужди, подсигуряваие на конкретни отговори на много въпроси, привидна

ИНТe.mt:гентност и "широка" осведоменост.

Нек:а се спрем на тих поотде.mю:

1) Силно и СlI.IJоmeно ченmрално ръководсmво

По отношение на структурата и функциите на почти всеки един от култовете

може да се каже без преувеличение, че се постига оптималния вариант. Много от

християнскитецъркви,деноминацииили Секти отстъпватзначително.Антагонизмът

и ежбите между християнитена доктриналнаили кариеристичнаоснова почти не се

забелязватсред култовете.

Най-хараlrТерниятбелег на кушовете в това отношение е Н3Jlliчието на лидери,

чийто авторитет е неприкосновен. Те се считат за специаJD-IИ посланици на

Всемогъщия Бог. Тяхното служение в повечето случаи е "харизматично", Т.е. по

призвание, а не по назначение, по подобие на библейскитеСЪДИИ, наприме:р. Такива

са основателитена мормонствотоДжозеф С.мшn и на "ОбеДИНЯR'lщатацърква" 
СЪН Мюнг Мун. Поради претенциите за "дирек:тно" ръководство на Бога, такива

лидери диктуват пряко и безпрекословно богословието и поведението на своите

подчинени в култа. В случая със "свидетелите на Йеова", които се ръководят от

президент, нещата на пръв поглед са по-различни.

Тъй като по настоящем този култ се управлява от своя четвърти ао ред

президент, не може да се предявяват претенции за "харизматичност", за специално

призваиие. Затова "свидетелите" изграждат у своите последователи представата за

абсолютно демократични начала на управление. Книгите, които се издават за

обучение или пропаганда, не носят авторския подпис на отделно лице или колектив.

"Свидетелите" твърдят: "Братята, надарени от Йеова с просветление свише, пишат

TOBa'~. Този трик има поразително влияние над масите. Никой не може да Iрити"ува,

да оспори, да постави под съмнение дадено учение или действие ...
СИJПIият управленчески апарат на "култа" поставя все,," негов последовател в

ПЪJПIа зависимост, що се отнася до вярване, поведение и начин на живот. Това е

нашумялото в западната социологичесJ:а мисъл явление, известно под названието

'brain-washing' (промиване на мозы�()•. Това означава всички да мислят и постъпват,

както искат единици. Ако ръководството попадне в ръцете на особено корумпирани

лидери, опасността може да бъде колосална. Такъв е случаят с Джим ДЖО7UC,

например - основателят на култа "Народен храм". Той постига абсолютнО' и

безпрекословно подчинение на всички свои 900 последователи, убеждавайки ги да

извършат масово самоубийство през 1978 в Гайяна, Америка.

Дейв Брuйз пише по този въпрос: "КУ.лтът изисква пълно посвещение от всеки

новообръщенец спрямо обременяващата организация, омотавайки го в
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неизпълнима мрежа от човешки правила. Подобно на муха, ТОй се движи в

паяжината. Скоро ндва и паякът".1
Христос обвиняваше сектантите на своето време: "Горко ина вас, эаJ:ОIUlИЦИТС,

защото товарите човеците с бремена, които тежжо се носят; а сами вие нито с един

пръст не се допирате до бремената" (Лука 11 :46). Поради отрицателните явления в

Ранната цържва, жаквитО наблюдаваме и днес, ап. Петър писа за лъжеучителите:

»Обещават ИМ свобода, а те сами са роби на разврата; защото от жажвото е

победен няжой, на това И роб става" (11 Петр. 2:19).

2) ПосреЩШlе на еле.JНенmарНllmе човеШКll нуждll

Бързото и навременнопосрещанена елементарнитечовешки нуЖДИ е задача .NII
в дейността на култовете.

Човеж има нужда от съчувствието и любовта на другите, ОТ уверението, че

ЖИВОТЪТ му има СМИСЪЛ. Пропагандаторите на "к:ушовете" ПРИВJDfчат С особена

лежота разочаровани, отритнати и отчаяни х!>ра. Те бързат да се »притежат на

помощ" и с·ъз.дават впечатлението. че са "избавили" своите жертви "ОТ ръба на

пропастта" .
Има много неукрепнали християни, жоито желаят да служат искрено на Бога.

Пропагандаторите на В:УJПовете се възползуват ОТ тази предразположеност, като

внушават идеята, че само те показват истинския път. Те очертават с по-голяма

простота "основните", според ТЯХ, верови принципи иnостъпхи. l:aTO ЦОДГОТВJl.Т

неусетно кандидатите за пълна зависимост от водача или ръководството на култа.

Робърт и Гретхен Пасантино пишат в жнигата си "Orговори на жултовия

представител, който хлопа на вратата ви" следното:

"Човек не се присъединява обикновено жъм даден жулт, след като е направил

изчерпателеи анализ на световните религии и е решил, че тоЗи жулт представя

иай-доброто налично богословие. Напротив, човеж се присъединява жъм него,

понеже има проблеми, кОИТО не е могъл да разреши, а жултът обещава да направи

това. Често тези проблеми са емоционални".2
Мога ОТ лични наблюдения да потвърдя правотата на горното мнение.

"Свидетелите на Йеова'\ с които се запознах в Лондон, проявяваха отначало

ИЗКJllOчителен интерес към мен и моето семейство. Стената помежду ни започна да

се издига. когато им показах, че не желая да откровенича за личния си' живот и

проблеми. Не им се понрави безnроблемността на моя живот, въпреки че се

опитваха да ме убедят колко "нещастен" съм аз без тях и колко "щастлив'~ бих бщ

ако се предам на учението им. Стената стана още по-висока и непробиваема, жогато

заявих категорично, че с някои основни техни учения съм готов· да споря

безкомпромисно. .
Казах им, че като българнн, за мен християнството е въпрос на национална и

верова обособеност. Поради моята твърдост отношенията ни бързо охладияха. Те

се убедиха. че нито аз имам нужда от тях, нито те - от мене.

1 Dave lJreese, р. 101.
2 Вж. Josh McDowell & Don Slewart, р. 18.
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3) ПодС/lгУРЯВШlе IШ KOIIKpemH/I отговор" на много BъnpOC/l

"Религиозните култове" имат спеЦИaJПiD разработени системи за предлагане на

отговори за основните човешки въпроси. Християнството, разбира се, също има

своите отговори, но мнозина негови последователи не ги знаят. Въпроси като:' "Кой

съм аз? Защо живея? Какво трябва да очаквам на земята? Какво ще стане с мен след

смъртта'r' - имат J:DНК:ретни, логично звучащи отговори още при първите контакти

с непосветените слушатели на пропагандата на всеки култ.

При своите срещи с представитеmt. на йеховизма се удивявах, че те отговаряха

на часа на всеки мой, уж случайно подхвърлен въпрос. Отговорите биваха

изкуствени, погрешни, но - пред.llожени веднага, с искрено убеждение. При такива

случаи СИ спомнях със срам за това, че много християни просто свиват рамене при

запитване. показвайки своето невежество и незаинтересованост.

Съществена особеност на начина, по КОЙТО представителите на култовете

отговарят. е ЛИЧНОТО смирение и синхрон с мнението на техните с",мишленици.

Нихой не казва: "аз мисля така". но всеки се позовава на първоизвора на свонте

убеждения и цитира убедителни аргументи. Разногласи. в рамките на кута са

твърде рядко явление.

Мисля си, каква 1п1 картина биха предстаllJlllВали като1ПlК, православен и който

и да било протестант, организирали и водещи еваигелизаЦИОНIIО сlобрани~. Чие

богословие трябва да слушат многобройните прИС"ЬСТвуващи? Кой IJ '-т да изберат?

Как да се спасят? Чий Христос да последват? ...

4) ПР/lВ/lдна /lнтеЛ/lгентllост /1 "",.рок." ос.едоменосm

Пропагандаторите на кутовете обичат да парадират с интелигеитност и

осведоменост. Претенциите им за "научност" и ".aTyamtocт" са добре известни.

Често се отнасят към съвременните научни пост_ени. за подкрепа на твърдени.та

си. Можете да ги чуете да цитирilТ фрази иа еврейски или гръцки език, за чиято

безупречност може да отсъди само тесен специалист .
•Свидетелите на Йеова", които посещават хората от врата "а врата, винаги

носят в тумбестите Си чанти кратки речници иа еврейски и гръцки езици, чиито

издания, естествено, са "а техните ръководства. Масови.т слушател едва 1п1 ще се

запита дали всичко в тези речници е акуратио и в.рно. В техните списания има

статии. в които се твърди: "Учените казват това-и-това". Но жон учени? Ка!" се

казват? ог коя област на научното познание? - отговорите на тези въпроси остават

забулени.

Християните трябва да бъдат нащрек! При срещи, макар и случайни, с

пропагандатори на кутовете, те ие бива да б1ор3&Т В Своите изводи за чутото. За

всеки християнин е естествено да не зиае oтroворите на всички въпроси. Но когато

ВЪЗlIикне объркване, по-добре с да сс допита до други, по-зрели в духовно

отношение- християни или да се отнесе към пастира на своята църква.

Не е достатъчио да се обшгаме иа фразата: .В Биб1Пlята пише ..... ' защото
същата фраза е в устата на много пропагандатори на "'УJПове. По-важният въпрос

е: "Защо пише Taca?,t или: "А на друго МЯСТО s-акво пише'r
t
Основната раз.тmка

между разJВfЧНИте позиции е херменевтиката. т.е. методологията за тълкуване на
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библейския текст.•,Възлюбени. не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете,

дали са от Бога; защото много лъжепророциизлязоха по света" (1 Йоан 4:1).

ВЪПРОСИ зд ПРЕГОВОР

1. Спрете се IЩ субскти,,"ите особеllОСТИ в структурата и

дейността на РСЛИГИО]I!ИТС култове:

а) силно и СIIJЮТСIIО ръководство;

б) ГОТОВНОСТ за lюсрсщаllС lIа елементарните човешки нужди;

и) IIрсллагане lIа КОIIКреТНИ отговори на много въпроси;

1) привидна ИIIТСJlИГСIIТIIOСТ и ..широка" ОСВL:доменост на пролаl'андаторите.

2. Ка'ква трябва да бъде 1I0зинията на християнина. когато се сблъска

с култова I1РОШl.ганда?

3. Нужно ли с християните jЩ ВJJaj!СЯТ мстодолог..ията за тълкуване на

бибJlсйекия текст?



4. ИЗВЪНБИБЛЕЙСКО ОТКРОВЕНИЕ В ОСНОВАТА

НА КУЛТОВЕТЕ

Въпросът за богооткровението е централен за всяка една pemlгия. Християнското

уче"ие има .сио стаиовище, което не търпи компромис. Авторът на Посланието към

евреите писа:

"Бш-, Който при раз"и частич"и съобщения и по много начини е говорил в старо

време на бащите ни чрез пророците, в жрая на тия ДНИ говори нам чрез Сина, Когото

постави на~ледник на всичко, чрез Когото и "аправи световете" (Евр. 1: 1, 2).
БОГООТlJЮ8ението се израз_ва главно по два начина: чрез Библията и чрез

Личността и делото на Исуса Христа .
.,РСШlгиозните rултове" обаче нс се задоволяват с Библията. Те търсят и

uзвьнбuблейско откровение. Дори Йехови·стите. КОИТО претендират, че имат за основа

само библейски,. текст, влизат в тази (атегория. Те си служат със собствен. пригоден

за целите си преаод на Библията и не отстъпват от крайно субективните. ограничени

и фантастични ТЪJII[увани, на своите лидери.

ОБИJ[ноаено "извънбибneЙСi:ОТО ОТJ:ровение"; се UОНUЯВа от някой

"боговдъхноаен" лидlр. Твърдението е: "Моето откровение не е дошло от словото
на чоBeJ:, а от по-висш източник". Мормоните тръбят, че ангел им е донесъл

"свещената J:нига" С "небесно послание'".

Христи_ните са предупредени за таJ:ива лъжесвидетелства. Ап. Павел бе писал,

че дори самите апостоJВI ИJВI ангел от небето. да би проповядвал "Друго

благовестие". освен благовестието на Исуса Христа, заслужава отхвърляне и

проклятие (Гал. 1:8, 9). Господ Исус е по-авторитетен източник на богоопровение

от всеl(И ангел - истински или фалшив (Мат. 17:5). Затова окончателнотQ,

неповторимо богооткровеnue се съдържа единствено в Личността, Словото и делото

на Христа!

Често пропагандаторите на култовете използуват един тр'!к. Те твърдят, че

техните "богооткровения" са хармонични с Библията. Последователнте на "култа
"а Кришна" често цитират думи като тези:

"БОГООТl:ровените писани. преДСlазват истинските въплъщения на Бога

доста време преди зем"ите им прояви. Например, Ст. Завет е предсказал

появата на Господа Исуса Христа, а Шримад-Бхагаватам е предсказал

по. вата на Господ Буда, Господ Чайтанйя Махапрабху и дори Господ Калки,

К"ОЙТО ще се ПОJlВИ едва след 400 ооо години", .. Съвременни' ,самозванци често

претендират, че техните идеи представят същите учения, рfj.зпространявани от

Христа или Кришна, но всек-и, който наистина е запознат с ученията на

Христа или Кришна, може да види лесно гупостта на вси'tlКО TOBa'~"
Други J:ултове си надяват маската на присторена прецизност ПО отношение на

Библията. Мор~оните, КОИТО се наричат още и "светии.' на последното BpeMe~\

К'азва,.: "Ние вярваме, че Библията е Словото на Бога, JЮК'ОЛКОТО е преведена

правилно". Истината е, че християнската църква е дала на света безброй блестящи

I Dave Jreese, р. 29,
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познавачи на оригиналните библейски езици и съвестни преводачи и тълкуватели на

Cd. Писание. Един ОТ "апостолите" на мормоните. американецът Джеймс

Талмuд:ж, стига дотам, че отрича боговдъхновеността на който и да било преВОД,

с което само повтаря древната ерес за "свещеното достойнство" само на

оригиналните езнци. Такова становище отваря вратата на приема за

лъжеоткровенията на мормоните: "Книгата на Мормон", "Бисерът с голяма

стойност~1 и "Доктрина и завети".

Култът .,Християнска наука" счита Библията за изпълнена с грешки.

Непогрешими са само съчиненията на Мери Бейкър Еди.

"Обединяващата църква" гледа на Библията като на непълна книга.

"Божественият ПРИНЦИП" на СЪН Мюнг Мун е единственият "авторитетен" извор на

божествени истини.

В заключение на горните разсъждения и факти трябва да кажем, че съвсем не е

достатъчно християните да считат Библията като сдинствена БОГООТКР08сна книга.

Тя трябва да сс чете и изучава в подробности. Винаги ми е правил силно впечатление

психилогическият ефект от факта, че на събранията на Йеховистите. например, всеки

присъствуващ държи в ръце Библия и следи какво казва говорителят. Това създава

убеждението за истинност на твърденията. И ми е ставало тъжно, че

представителите на култовете познават Св. Писание на християните по·добре от нас,

макар да го изопачават и опошляват.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Защо въпросът за богооткровението е централен за християнството

като религия?

2. В какво се отличават ученията на култовете по отношение на

своите ,.откровения·'?

З. Какво е отношението tla lIовозаветнитеавтори към всяко ..друго благовестие"?

4. Какво е отношението към Библията на:

а) ..култа на Кришна";

б) мормоните;

В) "Християнска наука";

г) "Обединяващата църква".

5. Как могат християните да противостоят по-уеп'WlНО на пропагандата

на култовете?



5. ДРУГА ОСНОВА ЗА СПАСЕНИЕ В УЧЕНИЯТА НА

КУЛТОВЕТЕ

За отбелязване с, че всеки пропагандатор на даден култ започва не с учението за

Бога или Исуса Христа. а с обещание за спасение. На пръв поглед, темата за

сп<::!.ссннето е ОТ първостепенен интерес за всеки, който се интересува ОТ духоани

проБЛ<:."'IИ. ТЪМНИЧНИЯТ началник се обърна с върховно вътрешно напрежение към

Павел и С'ила С въпроса: "Господа, що трябва да сторя, за да се спася?" (Деяи. 16:30).
Следова1 ';:II{О спасението има ОСНОВНО значение и за християните. От ИЗКJnoчитсm-la

ваЖIIOС!' опаче е да разбираме как да разглеждаме този проблем и накъде да го

lIасо'шм. К.:'К се спасяваме и кой ни Сllасява? - това са критериите, които измерват

правилното новозаветно разбиране.

Нека разгледаме ПОСЛСJщватеЛНQ християнскотQ становище и общите белези в

ученията на култовете по този жизнено важен проблем.

ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ

СПОРЕД НОВИЯ ЗАВЕТ

Известно е от историята на християнството, че Реформаци", а (ХУI в.) очерта

ярко сблъсъка между две главни тендснции в богословската МИСЪЛ: спасение чрез

I(обри дсла и спасепие '!рез вяра в Христа. Марти" Лутьр, Улрих Цвиlllли. Жа"

Калвuн и много техни предшествсници и последователи отхвърлили многовековното

каТОJIическо твърдсние, че всски греШНИК мОже да заплати за своите престъплеНИ9,

защото съществува "нсбссна съкровищница" с праведни дела на светиите, живели

преди тях.

Защо са се развили тези, на пръв поглед, противоречиви тенденции? Днес може

да оп'оворим така: поради нсправилно акцентуване на едната или дрУI-ата страна

IIa lюнозавепютО учение и тяхното неправилно противопоставяне.Вярно е, че ап.

Яков казва: "вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва" (Яков 2: 17). Но как

ла наllравим връзката с учснисто на ап. Павел, КОЙТО казва: "човек не се оправдава

'!рез дела по закона. а само '!рез .яра в Исуса Христа" (Гал. 2:16).
Трябва да признаем, че за много християни този проблем е иСтински "камък за

IIрспъваllе" .
Нека сс опитаме да проследим накратко новозаветното учение за спасение на

човсците. Понятието "сnасение" трябва да се разбира като избавление от греха и

гнева на Бога, които ще се стовари върху всеки неповярвал грешник. Ап, Павел писа

в Посланието към римляните:

"Много повече, прочее, сега, като сс оправдахме чрез кръвта Му, ще сс

избавим от Бо:жuл гняв чрсз Него. Защото, ако бидохме примирени с Бога

чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като

сме примирени, ще се избавим "рез Неговия живот!" (Римл. 5:9, 10).
Християните са религиозни хора. които имат основание да вярват, че ще се

спасят (Римл. 13: 11; l Кор. 5:5; Евр. 9:28). Ап. Петьр увери своите слушатели в деня

lIа ГIетдесятница:"И всеки. който призове името Госпо;Фю, ще се спаси
l

' (Деян. 2:21).
Но спасението не е акт, намиращ се някъде далече в бъдещето. То е реалност сега,
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която се постига в момента на истинското обръщение към Бога чрез Христа (Деян.

2:47; 1 Кор. 1: 18; 11 Кор. 2: 15; Ефес. 2:5, 8).
Ап. Павел пише с пълна убеденост на Тит:

"Той (Бог - б. м.) ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторн"и,

но по Своята милост чрез окыIансто,' сиреч, новорождението и обновяването

на Светия Дух, Когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия

Спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според

надеждата, наследници на вечния живот" (Тит 3:5-7).

Как се постига по nриllциn cnacelluemo?
Новият Завет ни учи, че спасението е действие, което се извършва отвън по

отношение на нас. Бог е Този, Който'ни подсигурява спасението; човеците не могат

да постигнат нищо със свои усилия. Особено подчертано е това учение в Посланието

към римляните. Ап. Павел пише:

"Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с

Неговата благост се оправдават ;щром чрез изк}плението, което св Христа

Исуса, Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством

вяра. Това стори, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете,

нзвършени по-напред. когато Бог дъшотърпеше, за да покаже, казвам,

правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че

оправдава този. който вярва в Исуса. И тъй, где остава хвалбата? Изключена

е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата"

(Римл. 3:23-27).
Следователно спасението зависи само от Божията благодат. То се осъществява

чрез действието на Исуса Христа, Чието въплъщение и изкупителна смърт са се

реализирали, за да бъдат спасени грешниците (1 Тим. 1: 15). На въпроса кой спасява,

отговорът може да бъде само един, въз основа на Новия Завет: Исус Христос

Самото име Исус на евр. ез. озна'lава "Йеова е спасение" и това значение е било

известно на първите християни (Мат. 1:21; срв. Лука 2:11).
Апостолите разгласяваха нашироко тази истина (Деян. 4:8-12; Римл. 5:1; Гал.

2: 16). Нашето внимание като християни приели Новия Завет за комплекс от

богооткровени истини, трябва да бъде насочено само към Личността и делото на

Исуса Христа като Спасител.

Богооткровената истина за спасението е дадена в Новия Завет (11 Тим. 3: 15) и

започва да действува в живота на хората чрез проповед на Евангелието (1 Кор. 1:2).
Необходимо е обаче да се откликне с вяра и покаяние (Марк 16: 16). Начина, който

ап. Павел препоръчва. е следният:

"Защото. ако изповядаш С устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето

си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще сс спасиш. Защото със сърце вярва човек

и се оправдава, и с уста прави изповед и се с,'~~ява" (Римл. 10:9, 10). В заключение

ще подчертаем, че спасението е реална оnитност тук 11 се?а (11 Кор. 6:2; Фил, 2:12).
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ОБЩИ БЕЛЕЗИ В УЧЕНИЯТА НА КУЛТОВЕТЕ ЗА СПАСЕНИЕТО

Най-характерният белег в ученията на култовете е отсъствието на доктрината за

Божията благодат. Вярата в Исуса Христа трябва, според култовете, да бъде

придружена или изместена от ..правене на нещо" или .,следване на предписания".

Това учение не е 11080 rf неочаквано за нас. В богословието ТО се нарича

"пслагианство". Понятието е свързано с британския мирянин (не

свещенодействуващо лице) ПеЛQ,-'UЙ (У в.), проповядвал аскетизъм. Учението се

развило ПОСТСIIСIШО ипридобило В общи линии следния вид: човешката природа не

с 1I0страlЩJIa IIрИ грехопадението на Адам и Ева, следователно, те запазили своя

I10тсшщал ла ИЗIIЪJllIяват ВЪВ всичко Божията воля.

IIги това IIOЛОЖСIIИС. lIървата човешка двойка не е предала на своите ПОТОМЦИ

1I0KBarcttaTa си душевна и физическа природа. затова християнитеслед кръщението

си стават свети и съвършени.

Всички култове търсят друга, отличаваща се от Божията благодат основа за

..спассние" .
.•Спасснието чрез извършване на дела\< има различни варианти. Едни подчер

тават IIсо6хо1tимостта ОТ JlЪЛП)ГОДИШНО служение в рамките на култа. Други _.
СIlСIlИ<iJIIIО 1I0СВСТСНИ на култа инициативи,като труд или парични жсртви. Трети 
Ilрактикуванс на МOJlИтви или чстсне на специални текстове. Възлагат се и конкретни

за;~ЪJlЖСIIИЯ, които трябва да сс ИЗIIЪJlIIяват.

"СВИjLСТС.тIИТС на Йсова" учат, че в края на Хилядогодишното царство ще се

ОТСЪJlИШi всскип) СllОРСД дслата, извършсни през времето на това царство.

В началото на своята поява МОрМОlIите налагали на жените да се вплитат в

полигамия (МНОГОЖСIIСТВО) като средство за своето спасение.

Послсдователите на теософията считат, че човек трябва да изработва своята

..карма" ИJIИ Jtсла по закон. Онова, което всеки човек представлява сега. е плод на

предишните дела. Настоящите му постъпки ще решат съдбата му в бъдеще.

Друга. твърде популярна основа за спасснис сред култовсте е самото членство в

групата. Тази особеност с xaraKTcplla за всяко отклонение от новозаветното

християнство. "Световната църква на Бога"". чийто основател с Хърбьрт Армсmрои..",
счита подчертано, чс Сllасени MOI-al' да бъдат само членоветс на тази религиозна

формация. Всички останали остават извън сферата на спасенисто.

Последователите на ..култа на Кришна" пък говорят за "свързване" или

"общуваtiС" между ..свети личности. kОИТО са свободни от примките на

материалната природа и могат да разплитат възлите, които свързват". Ще бъдат

спассни само ония, които просто слушат:

..Харс Кришна, Харе Кришна. Кришна. Кришна,

Харе; Харе, Харс Рама, Харе Рама. Рама Рама, Харе Харе".

Новият Завет отхвърля по категоричсн начин твърдения като горните. Ап. Павел

писа на галатяните: .,..
"Не осуетявам Божията благодат; обаче, ако правдата се придобива чрез

закона, тогава Христос е умрял напразно" (Гал. 2:21).
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Нито дела. нито следванена предписания,нито членство, нито каквото и да било
друго нещо можеда замести богооткровенатаистиназа спасениепо Божия благодат

чрез Исуса Христа. Новият Завет ие допуска две мнения:

"Защото ВСИЧJ:И. КОИТО се облягат на дела. изисквани ОТ закона. са под

а:летва, понеже е писано: ..Проклет всеки, който не постоянствува да

ИЗП'ЬJDfява всичжо писано в книгата на закона". А че никой не се оправдава

пред Бога чрез закона. е явно от това• .,че праведният чрез вяра ще живее'"

(Гал. 3:10. 11).

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Среща ли се проблемът за спасението и в ученията на култовете?

2. Разгледайте подробно християнското учение за спасение, като

посочите важността на ..вярата" и .,делата",

З. Противопоставят ли се ученията на ап. Павел и ап. Яков за ..вяра" и ..дела",!
4. Коя е "основата" на спасението според култовете?

5. Разгледайте накратко ,.основата" на спасението според:

а) свидетелите на Йеова;

б) теософите;

в) световната църква на Бога;

г) кулга на Кришна. -
6. КаЕВО смятат новозаветните автори за "спасението \IРСЗ дела"?



6. ЕРЕТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ ЗА ИСУСА ХРИСТА

"Кой е Исус Христос?" - този въпрос е един от основните в историята на

богословската мисъл..Неговият отговор е мерило за християнство или ерес. Нека

разгледаме последователно новозаветното учение и някои еретически твърдения ВЪВ

връзка с хрuстологuята (учението за Христа).

новозАВЕТНА христология

ЦентраШlaта истина на християнството е не само ясно изразена в НОВИЯ Завет,

но неговите автори предупреждават нееднократно за опасността от лъжеучители.

Ап. Йоан се обръща към християните от края иа 1 в.:

~,Възmoблени. не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете, дали са от

Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте

Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от

Бога; а никой дух, кОЙТО не изповядва Спасителя. нс е ОТ Бога; и това е духът

на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света" (1 Йоан 4:1-3).
Християнството е приело новозаветното учение, че Исус е Богочовек. Той не е

само Бог и не е само човек. Той не е Бог с привидна човешка физика. Той не е човек,

надарен със свръхестествени качества и действия. Исус Христос е Богочове/(.

Исус Христос е Единородният СИН на живия Бог. Той е Бог, въплътен във

формата на човешка плът. Той е Човешкият Син, Единственият Спасител на света,

Автор и Усъвършител на нашата вяра, Който - чрез Своята кръстна смърт 
подсигурява изкупление за всички, които вярват в Него. Той е Единственият, Който

умря за нашите грехове, възкръсна пак на третия ден. Той е, Който ходатайствува

за нас пред Своя Отец и един ден ще сс върне в слава, за да СЪДИ ЖИВИ И мъртви в

Своето царство. Той е Господ и Бог и само в Него имаме ЖИВОТ и ТО - ЖИВОТ

изобилен.

На какво почиват тези твърдения, КОИТО са в основата на ВСИЧКИ символ-веруя

на християнските църкви? Отговорът е категоричен: на Св. Писание.

Ще се спрем накратко на най-съществените елементи в новозаветната

христология:

Исус е Бог: Преки твърдения за тази истина намираме в следните пасажи: Йоан
1: 1, 2, 18; 20:28; Римл. 9:5; Тит 2: 13; Евр. 1:8; II Петр. 1:1 и др. Има и други пасажи,

които загатват за това: Мат. 1:23; Йоан 17:3; Кол. 2:2; II Сол. 1:12; 1Тим. 1:17; Яков
1:1; 1 Йоан 5:20.

Исус е Господ. Свещеното име на Бога Йахве, е преведено на гр. ез."J<ЮРUОС". Тази

титла се отнася към Исуса (Римл. 10:9; 1 Кор. 12:3; Фил. 2:11; 1 Тим. 6:15; Откр.

17:14; 19:16). Във връзка с това можем да посочим, че Исус Сам отнася някои титли

на Бога към Себе Си: "Аз съм" (Изх. 3:14; срв. Йоан 8:58; 6:35; 8:12, 24; 11:25; 14:6;
18:5 и сл.; Марк 14:62); "Младоженец" (Ис. 62:5; Йер. 2:2; Езек. 16:8; срв. Марк 2:19
и сл.; Йоан 3:29; II Кор. 11:2; Откр. 19:7); "Пастир" (Пе. 23:1; 80:1; Ис. 40:11; Езек.

34:15; срв. Йоан 10:11-16; Евр. 13:10; 1 Петр. 2:25; 5:4); "Първият и последният" (Ис.

44:6; 48: 12; срв. Откр. 2:8; 22: 13). -
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Исус е ПОА/IIЗflIШК. Евр. титла "машиах", отнасяна към царе (1 Царе 9: 16; 24:6),
пророци (111 Царе 19;16) и свещеници (Лев. 8:12), намира съвършеното си изпълнение

в служението на Господа Исуса (Мат. 12:28; Марк 1:15; Лука 17:21; 1 Петр. 4:1; 1Кор.
1:1 и сл.; Евр. 3:6). Гръцкото понятие е "христос" (вж. още; Марк 8:29; 1161-10; 14:61
и сл.).

Исус е БОЖ/IJIIII CII", В Ст. Завет с тази титла са били наричанн израИJПЯНИте

(Изх. 4:22; Ос. 11:1), царете (11 Царе 7: 14) и Месия в царските псалми (Ос. 2:7). В
Новия Завет тя (-.J отнася към Исуса (Мат. 3:17; 4:3,6). Тя означава единство с Бога

(Йоан :О: 33, 36), покорство на волята на Бога (Мат. 16:16; Марк 15:39). Ранната
Църква се обръщала към Исуса с тази титла (Деян. 9:20; 1Йоан 4:15; Римл. 1:4; Евр.
J: 1 и сл.), защото изразява тясна Вр,ъзка с Отца и същевременно - неповторимо

смирение.

Исус е Чо.ешКllят Си... Исус използува често тази титла. Тя е заимствувана от

Дан. 7; 13 и сл., където "Човешкият Син" е небесна фигура. идваща в края на

човешката история като Господ и Съдия на всички. В Новия Завет: Мат. 9:6; 12:40;
16:27; 26:24; Марк 8:31; Лука 19:10; Йоан 3:14). от особено значение е Марк 14:26.
защото туж Исус ИЗJВfза извън рамките на месианската титла и се отъждествява с

"Човешкия СИН" от Дан. 7.
Исус е Изку"uтe.fят (Йоан 1:29 и сл.; 3:16, 36; Римл. 1:16-18; 3:25; 5:1; 8-11; 8: 3;

15:3; 11 Кор. 5:18-20; Гал. 3:13; Ефес. 2:14, 16; 5:2; Кол. 1:19 и сл.; 1 Петр. 3:18; 1Йоан
2:2; 4:9 и СЛ.; Откр. 5;6-12). .

Разбира се, с тези няколко ОСНОВНИ елемента не можем да изчерпим

съкровищницата на новозаветното учение за Господа Исуса Христа, но те са

достатъчни, за да виднм добре на техния фон изопаченията на култовете.

ЕРЕТИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА ХРИСТА

В цялата църковна история най-опасните и злостни еретически учения са

възникнали във връзка с криви тълкувания за Личността и делото на Исуса Христа.

Ап. Павел се обръща с тревога към онези колосяни. които са допуснали да бъдат

инфектирани. от еретическите възгледи на гностuцизма. Гностицизмът имал мНого

разновидности, но в случая е интересно да споменем мимоходом за едиа особеност

на това рационално учение. свързана с христологията. Човек можел, според

гностицчте. да достигне до Бога чрез помощта на различни ангелски същества.

най-висшето от които бил Христос.

Затова ап. Павел пише на колосяните:

.ВнимаваЙте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама.

по човешко предание, по първонаЧaJ'Ните учения на света, а не по Христа.

Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; и 8ие имате

пълно'та в Него. Който е глава на всяко началство и власт" (Кол. 2:8-10).
И по-надолу:

.НикоЙ да 8И не отнема наградата с измама. <qIeз произволно смирение и

поклонение на aHГeтt', I'ато наднича в неща, КОИТО уж е ВИДЯЛ във 6Uденuя и
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със самохвалство се надува с nлътс~ня си ум, а не държи главата Христа. от

Когото ЦЯЛОТО тяло. снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте

с нарастване, дадено от Бога" (ст. 18, 19).
Тези хора. ][aJ:TO се вижда. се гордеели. че притежаватзнание. Павел подчертава,

обаче, че знанието не е достатъчно. Нужно е онова духовно запознанство с

Личносттана Исуса Христа, жоето ще НИ доведе до ПОJ:ланениепред Него к:ато Бог,

защото .коЙто не почита Сина, не почита Orца, Който Го е пратил" (Йоан 5:23).
Едно от най-опасните еретичес~и учения във връз~а с христологията е

apuaнcmвoтo. Александрийският презвитер Арии (o~. 250 - o~. 336), който е

родоначалню:ът на тази ерес, учел, че Бог е сътворил Сина като особено същество,

чиято цел била да продължи творческия замисъл на Бога. С други думи, Христос

бил инструмент или пръв по ранг служител на Бога. Арианството предизвикало

страхотно разцепление в Църквата през IV в., последиците ОТ което се чувствуват

дори и днес.

Общо за peтt:гио:зиите В:УJПове в наше време е СЪЩО TaJ:a отричането на
•божествената същност на Христа. Нека споменем само три примера:

1) В.згледьm на култа "Християнсканаука":

.Исус е онзи чове~, който изяви Христа. Христос е идеалната Истина,

божественатаидея, духовната ИJ»t истинска идея за Бога",

"Зачеването Му в Мария било духовно. Исус бил потомъкът на

самосъзнателнотоединение на Мария с Бога".

"При възнесениеточовешката.материалнатаконцепцияИJnf Исус изчезнала,

докато духовното .себе" или Хрнстос продължавада съществува във вечния

ПОрЯДЪК на божественатанаужа. отнемаЙJrИ греховетена света, ..акто Христос

е постъпвал винаги. дори преди човека Исус да се е въплътил за смъртните

очи~- .
• Възкресението Му не е било телесно! Той се явил пак на учениците Си, Т.е.

Той излязъл от гроба, според тяхното разбиране - на третия ден от

въздигащата се Негова мисъл!" (.Наука и здраве", 1916).1

2) В.зглед.т на "Свидетелите на Йеова"
Според йеховистите, Исус не е съществувал вечно ~aTO Бога, а е първото

творение на Йахве. Преди да дойде на земята, Той е бил архангел Михаил 
началник на всички ангели. Ето защо Той не е Бог.

Ето НЯl:ОИ цитати от йеховиет~н учители:

"Исус ХРИСТОС е сътворен индив~ втората по значение личност във.

вселената, първото и единствено пряко творение на своя Orец, Йеова ...
определен като Негов защитник и главен приносител'на живот по отношение

на човечеството".

"Роден .-ато човеШКИ Син на Бога, октомври 2 г.пр.Хр."

.Станал месианският потомък при грехопадениew, 29 г.сл.хр."

.Умрял на кръста ~aTO Изкупител през пролетта на 33 г.сл.хр."

Dave Breese, р. 78 С.
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"Възкръснал безсмъртен на третня ден... Бнл възкресен като могъщ

безсмъртен дух-Син"... славно духовно творение".

"Не знаем нищо за това, какво е станало с (неговото тяло), освен че не е

ИЗГНИЛО ИJВf не се е разложило".1

Йеховнстнте се опнтват да изглеждат убедителни, като цитират библейски

пасажн, но главно от собствения им превод на Библията - "Нов световен превод

на Св. Писание" t - специалtю пригоден за техните цеJПf.

Да надиикнем за миг в една брошурка, издадена от "Стражева кула" през 1989
и носеща заглавието "Трябва ли да вярвате в Троицата? Исус Христос Всемогъщият

Бог JПf е?,,2

Пасажа Мат. 1:18-25 те тълкуват така: "Докато бил на земята, Исус бил човек,

макар и съвършен, защото Бог внесъл жизнената сила на Исуса в утробата на

Мария".

БиБJDtята ЯСНО заявява, че в своето предчовешко съществуване Исус е бил

сътворено духовно същество. к:акто ангe;rnте били духовни същества, сътворени ОТ

Бога. НИТО ангелите, НИТО Исус са съществували преди своето сътворяване".

Особено драстично е тълкуването на пасажи като Кол. 1:15 и Огкр. 3:14.
Думите на ап. Павел: "първороден преди всяко създание" (Кол. 1:15) се тълкуват

като "сътворен най-напред", но контекстът, ст. 13-17, и особено ст. 16, 17 указва, че

тук Христос е представен като Творец на всичко, а не като първо творение.

Думите на ев. Йоан пък: "начинателят на всичко, което Бог е създал" (Огкр. 3:14)
се T'ЬJIКyoaT според превода на йеховистите: "началото на творението ОТ Бога". За

правилното разбиране на текста обаче е необходимо добро познаване на ориги

налния гр. език. Най-напред, капо посочва християнският тълкувател Тренч, гр.

дума "архе"(начало) внушава идеята, че Христос е "активният източник, автор, и в

ТОЗи смисъл - .,1IOчало" и начинател на ВСЯКО тво~ние; както е казано в думите на

веруюто: "чрез Когото са направени всички неща".3
ог друга страна, нзразът "тес ктисеос ту теу" трябва да се преведе: ..на

творението 110 (а не "от') Бога" или смисълът е: "вcuчко, което Бог е създал". С

други думи, тук се подчертава общата творческа дейност на Огца и Сина.

3) Възгледът на .мор.моните

Мормонитепък си имат свои начини на изкривяванеучението за Христа:

"Исус Христос е Йеова, първородниятсред духовните чада на Елохим, спрямо

когото всички останали са по-млади". "Той е уникален в това, че е потомък на

смъртна майка и безсмъртен или възкръснали прославен Orец".

"Той е бил изпыrnителятна Orца, Елохим, 8 делото на творението".

"Той е по-велик от Св. Дух, Който му е подчинен, но неговият Oreц е

по·велик от него".4

1 Ibid.
2 Sh~ld УOU ~e in ~e Trinjty? ~ Jesus Cbrist фе AJmiKbty God? р. 14.
з Jos McDowe Don /ewar/, р. 4 . -
4 Dave Breese, р. 79, 80.
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Тясно свързана с христологията е доктрината за същността на Бога.

Християнството приема, че Бог е триединен. Религиозните кутове обаче отричат

тази истина. Особено аlJ'OCИВНИ и опасни в това отношение са .свидетелите на

Йеова", които се опитват чрез изопачено тълк{ване на библейски пасажи да се

подиграят с тази основна християнска доктрина .
В заК1JЮчение ше подчертаем отново, че правилният христологически възглед

има ОСНОВQПОЛQ:ж.но значение за нашата вяра. от това9 IОЙ е за нас Исус Христос,

зависи нашата надежда и реализация на спасението ни.

ВЪПРОСИ ЗЛ ПРЕГОВОР

1. Каква е природата на Исус Христос според християнството?

2. На какво почиват твърденията на християните, че Христос е Богочовек?

3. Исус Бог ли е? Докажете чрез библейски пасажи.

4. Има ли основание да се твърди, че Исус е Господ? Докажете.

5. Какво означава титлата Христос?

6. Обяснете титлата .Божият Син", отнасяна към Исус.

7. Зашо Исус е наричан .Човешкият Син"?

8. Разгледайте титлата "Изк-упител" по отношение на Христа.

9. Спрете се накратко на еретическите учения за Исус Христос от страна

на кутовете:

а) .Христнянска наука"

б) .свидетелите на Йеова"

в) мормоните.

10. Прнемат ли кутовете доктрината за Св. Троица?

рр.3-14.1 Вж. по-подробно Should Уоу ВеНеуе



7. ЛЪЖЛИВИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА МЕСИАНСКО

РЪКОВОДСТВО

Невярната христология в учението на култовете е резултат от лъжливите

uретенции за месианско рЪКОВОДСТВО на техните основатели и водачи. Господ Исус

5е предупредил за такива явления:

••Пазете се да ви не заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име,

казвайки; Аз Съм Христос и ще заблудят мнозина" (Мат. 24:4, 5).
Нека разгледаме последователно характеристиките на някои самозвани

реJDfГИQЗНИ водачи и онова, което е казано в НОВИЯ Завет за Господа Исуса Христа.

ХАРАКТЕРИС1ИКА НА САМОЗВАНИТЕ ВОДАЧИ НА КУЛТОВЕТЕ

ИСТИНСIШЯТ християнски водач говори и ПОСтъпва като Йоан Крьсmwnел. КОЙТО

сравни себе си с Христа по следния начин: "Човек не може да вземе върху себе СИ

НИЩО, ако не му е дадено ОТ небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз

Христос. но СЪМ пратен пред Него. Младоженецът е който има невястата, а

приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради

гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е ПЪ1Пfа. Той трябва да расте, а пък

аз да се смалявам" (Йоан 3:27-30).
Нито един водач на култ не постъпва така! Повечето християнски деноминации

имат за свои основатели изключително надарени личности. Мартин Лутер или Жан

Калвин, Джон Уесли или Уайmфuлд са били блестящи в своето величие духовни

фигури, но те никога не са имали месиански претенции. Колко различно е

положението с Джозеф Смит, Мери Бейкър Еди, Съ" МЮ1lг Му" или Джим

Джоунс! ... С лъжливи "видения" и "откровения", претендирайки за "духовно

РЪЕ"ОВОДСТВО" и "чути гласове от небето", те разпространяват измамата, че са

единствените "носители на истината", макар очевидно да се различават от

библейскитетвърдения.

Обяснение за някои от тези лъжепророциможем да намерим във факта, че са с

психически увреждания, но боJШJИИСТВОТОпритежават сатанинската способност да

се представят добре пред масите. Зад тяхното фалщиво благочестие се крият в

повечето случаи души, жадни за власт и пари.

Лидерите на култовете са обикновено преуспяващи шарлатани, живеещи в

палати, обградени от тълпа клакьори и телохранители. Съ" Мюнг Му" например

живее в ГОЛЯМа красива къща сред голям парк в Ню Йорк, чието поддържанекоства

много пари. В какво по-конкретносе състоят претенциите на лъжепророците?

Сьn Мюш Мун, основателят на култа, известен ПОД наименованието

"Обединяваща църква", бил отначало презвитерианец, а после - петдесятник.

Неудовлетворен от богословието на нито една християнска деноминация, той

решил, че е "избран" от Бога да даде надежда иа човечеството. Обявил себе си и

втората си :жена за .,новите" Адам и Ева. Неговите последователи щCJDf да бъдат

"първите чада" на нов и съвършен свят.

Джозеф Фра1ll<Аи" Ръm,рфорд, вторият президент на "свидетелите на Йеова", се

представял като "избран от Бога съсъд".
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Той обявил организацията "Стражева "ула" (Watchtower) за о"ончателен

ра3lJPOC11)анител на истината.

Джозеф Смит, основателят на "мормоните", претендирал, че Йоан Кръстител

му е поверил свещеническото достойнство на Аарон. По-късно започнал да се

TЪJIКyBa "ато "приемии"" на първосвещеничес"ото служение иа Мелхиседек, Петър,

ЯК08 и Йоан. Последователите му претендират, че Джозеф Смит е направил много

повече за спасението на този СВЯТ QT когото И да било другиго измежду човеците.

Поставят го наравно с Исуса Христа.

Очевидно е, че съществен белег на всеКИ ..улт е издигането на човешка личност

или думи ДО НИВОТО на месианско ДОСТОЙНСТВО. Често ще чуете представител на

даден култ да цитира J:aTO окончателен авторитет "прОРОIа ДжОУНС". "г-жа Мери

БеЙ.ър Еди", "съдията Ръдърфорд" и Т.Н. Лидерите, използуваЙ.и хитро и

пресметJDtВО JПfчните СИ качества. се крият зад лъжите за богоизбраничество и

налагат идеите си на невежите и ле"оверни хора.

Дейв Бpuйз пише: "Възможно е много основатели на "ултовете да са били

отначало смирени хора, "оито са започнали да вярват в своето нзбраничество.

Скоро след това те поставили печата на имената си върху ВСИЧКО и наложили

убеждението, че са "райно необходими за вярата на своите последователи. По

нататък продължили хитро да втълпяват своя образ на външно смирение,

употребяваЙ.и същевременно милиони долари, за да задържат имената Си в

светлините на прожекторите пред искрящите очи на последователите си. "Моите

хора имат нужда от мен - "азват те - и (да бъдат благословени!) могат да

разполагат с мен, но срещу определена цена".!

НОВОЗАВЕТНОТО СТАНОВИЩЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС

flикой ИСТИНСКИ християнин не бива да повтаря като религиозен водач тази

грешка на лидерите на култовете. Трябва да помним думите на ап. Павел: "Но С

Божията благодат съм, .а"вото съм" (1 Кор. 15: 10). Съшият апостол проявяваше не

веднъж смирено и самокритично отношение "ъм себе си (вж. ст. 8). Ние не можем

да разчитаме за НИЩО на човешки водачи. Единственият духовен Водач за нас е

Господ Исус Христос (Мат. 23:8-11). Между последователите на Христа са

установени оТtlошения на взаимно уважение, защото всички са равни. Те са части

на тялото Христово. КОИТО, въпреки своите различия. заслужават еднаква почит (1
Кор. 12:12-27). Затова те трябва да си служат един на друг СЪС смирение (Гал. 5:13).
Трябва да се по"оряват един на друг (I Кор. 16:16). Новият Завет "атегорично

заявява. че в момента, когато НЯКОЙ предпочете човешки водач, става изцяло

nлътс"и последовател (вж. I.Kop. 3:3,4). Дори Павел, "огато пише на Тимотей, го

насърчава КЪМ смирение: "Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще

ти даде да разбереш всич"о" (11 Тим. 2:7). Из"moчите.ШЮ опасна духовна грешка е

човек да се РЪКQВОДИ ОТ човешки авторитет. Ап. Павел писа: "С цена сте били купени;

не ставайте роби на човеци" (1 Кор. 7:23). Дълг на истинс"ия християнин е да

прославя само Бога (1 Кор. 6:20). Греш..ата на релиГИ()('lнитеводачн във времето на

1 Dave Breese, р. 49.
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Христа също бе, че те обичаха да бъдат популяризирани и почитани (Йоан 12:43).
Но Xpuc1ffOC ги из(>БJnlчаааше и смъкваше гордостта им на колена. Неговият

принцип е Ba..rntДeH и днес: "Истина, I1стина ви казвам, слугата не е по·rррен ОТ

господаряси, нито пратеникъте по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете

това, блажени сте, ако го ИЗПЪJDfявате"(Йоан 1З:16, 17).

ЕдинcrвЕНИJIТ МЕСИЯ Е ГОСПОД ИСУС хриcrОС !
Християнската ПРОlЦ)вед е, че Исус е Начинателят и Усъвършителят на нашата

вяра (Евр. 12:2). Само Той е нашият Първосвещеник (Евр. 4:14). Само Той е нашият

Ходатай (1 Тим. 2:5). Църквата е Христовото тяло, Чиято Глава е Той (Евр. 1:22,
23). За християнина Исус Христос е все и во все (Кол. З: 11).

И тук, като пример на съвършено смирение и отдаване пълна почит на Христа.

може да ни послужи Йоаu Крьстител. Въпреки че бе станал твърде популяреи сред

юдеите и имаше дори свои ученици. той подчертано отдаваше преДИМСТВО на Исуса.

Той отрече да е Христос ИJDI който И да било от старозаветните пророци. Смирено

нарече себе СИ "глас на едного, който вика в пустинята" (Йоан 1:20-23). Той считаше

себе си за недостоен да развърже ремъка на обущата на Единствения Месия, като с

това се постави на ниското стъпало на безправния слуга. Какъв контраст между

Йоан и самозванеца СЪН Мюнг Мун. КОЙТО счита Себе СИ за призван да "коригираН

спасителната мисня на Хрuаnа!..
Нашето съвремие страда от вековната болест да се тича след човешки личности.

Така е в ПОJDIТИЧеския живот. Така е в културната сфера. Така е в много църкви и

деноминации. За съжаление, модите често се менят. Вчерашната звезда днес няма

блясък. Диешното ВCJD!чие се подритва като парче от прочетен вестник с булевардно

безраЗmt'чие. Менят се времената. менят се знаменитостите, менят се вкусовете.

Само "Исус Христос е същият вчера, днес и до века" (Евр. 13:8).

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Кой има обикновено претенции за "месианско ръководство" в

рамките на даден култ?

2. Как постъпва истинският християнски водач?

3. В какво по-конкретно се състоят претенциите на лъжепророците:

а) Сън Мюнг Мун?

б) Джозеф Ръдърфорд?

в) Джозеф Смит?

4. Как трябва да преценява себе си християнсv.ият водач

според указанията иа Новия Завет?

5. Единственият Месия е Господ Исус Христос! Докажете го с библейски пасажи .
.~



8. ЛЪЖЕПРОРОЧЕCfВАТА НА КУЛТОВЕТЕ

Съшествен белег на религиозните култове е тенденцията да разпространяват

лъжепророчества. Лидерите, приписващи СИ божествено помазание и служение,

обичат да .предсказват" бъдеuци събития, уж открити по вдъхновение свише.

Естествено, тези "преДСJ[азания'~ не се сбъдват, но тогава лъжепророците

предпочитат да сн замълчат, вместо да коментират своите грешки или да се

ИЗВИНJIват на обществеността.

някои ФРAIШPАЩИ СЛУЧАИ НА ЛЪЖЕПРОРОЧЕCI'ВА

През 1967 Хърбърт Армстронг, лидерът на "световната църква на Бога", писа

в свола книга "Съединените шати и Британската обuциост в пророчество" следиото:

"Сега други пророчества ни открнват, че скоро (може би след около 4 години)

ще имаме такава суша и глад, че ще последват епидемии, които ще отнемат МИЛИОНИ

човешки живота ... Е, вече имаме преДвк:усие за тях! Това състояние е предстоящо!

И аз не казвам след 400 години, нито след 40 години, а през следвашите 4-5 години!1
Излишно е да се подчертава абсоmoтната лъжливост на това .предсказание". То

не може да се отнесе дори към опустошителиата суша в югоизточна Африка, отнела

десетки хиляди човешки живота, зашото това бедствие е често явление за тези

райони и няма нишо обшо със САЩ и Британската обuциост. Въпреки своята

изкmoчителиа предпазливост по отношение на nPOPO'IeCТвата, г-" МУ" е съшо

разпространител на публични лъжи. Ще посочим два примера:

1) По време на аферата .Уотъргейт" лидерът иа .Обединявашата църква" се

обяви открито в подкрепа на компрометираНИJI президеит Ричард Нuксъ". На 10
ноември 1973 г-" МУ" декларира гръмогласно, че се оттегля за молитва и
размишления, за да постигне правилно решение на проблема. Двадесет дии ПО-късно

той публикува в най-известните американски вестници своето послание към

обшествеността, озаглавено: "Orговор на Уотъргейт: простете, възmoбете,

обединете се". В "богооткровеното" си послаllИС той писа между другото: "В този

исторически момент Бог е избрал Ричард Никсън да бъде президент на Съединените

шап, на Америка ... Ако Бог реши да се откаже от този свой избор, нека вярваме,

че ше проговориза това".2 Така Съ" МюнгМУ" бе обявилНиксънза невинен. Скоро
след това фалшиво послание, Никсън си подаде оставкат&, признавайки с това

своята вина в скандала. Лъжепророкътотмина този провал с мълчание.

2) През 1967 трябваше да се очаква, според декларацията иа г·" МУ'" настъпване

на Второто пришествие. През 1980-81 пък трябваше да започне установяването на

небесното царство. Събитнята, развиващи се до ден диешен, са очевидно

разоБJIИчение на тези лъжи. но мунистите не коментират това. "Свидетелите на

Йеова" са широко известни СЪС своите лъжепророчества, които звучат определено

наивно за критично мислещия съвременен слушател. Основателят на "йеховистите"

Чарлс Ръсел е автор на лъжепророчеството, че краят на света ше дойде през 1914.
Това изявление се оформя постепенно и придобива следните "подроб".ости":

I Josh McDowell & Don Stewart, р. 25. . -
2 JamRS Bjornstad. Тhe Мооо Хо Nйl фе 500, р. 82 F.
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1) "Всички съвременни правителства ще бъдат отхвърлени и унищожени" (1889).
2) 1914 г. ще бъде "последната граница за управленнето на несъвършен човек"

(1906). Трябва да се отбележи тук, че по-късните издания от "Стражева кула" на

"нигата "Времето наближи" на Ръсел са "оригирани и конкретните лъжепророчества

са премахнати.

3) Тогава ще стане "възстановяването на Израил в Палестинската земя" (1906).
4) Тогава ще настъпи "ПЪJПЮТО установяване на Божието царство на земята"

(1891) върху "руините на настоящите институции" (1912).
5) Христос е присъствувал духовно през 1874 г. и "ще присъствува като Новия

управител на земята" през 1914. (1889).
6) "Преди "Рая на 1914 г. последният член на "Тялото Христово" ще бъде

прославен с неговата IliaBa" (1906):
Кошото и странно да прозвучи това, диес "свидетелите на Йеова" имат друго,

противоречиво тължуване на 1914 година. Използувайки думите в Лука 21:24,
където Христос говори, че "Йерусалим ще бъде тъпан от народите, докле се

изпълнят времената на езичниците", йеховистите свързват тези думи С Дан. 4:16, 23
и Orкр. 12:6, 14, за да изчислят, че Исус Христос е започнал да управлява като цар

на Божието небесно управление през 1914. През 607 г.пр.хр. Божието царство на

Юда паднало, представено като отсечено "дърво", при царуването на Седекия (Дан.

4: 10-37). Тогава цар Навуходоносор е унищожил Йерусалим и Отнел царството от

Йеова (срв. Езек. 21 :25-27). Orтyк нататък следват сложни изчисления на базата, че

един ден, споменат в Библията, се равнява на 1 година (срв. Чис. 14:34; Езек. 4:6).
Тогава "седемте времена" в Дан. 4:16, 23 се равняват на 7 х 360 дин (вж. Or"р. 12:6,
14) или- 2 520 дии (години). Прибавени "ъм 607 г.пр.хр., те дават сумата 1914
година. 1 Всич"и тези изчисления представляват тошова из"уствена математическа
построй"а, че едва ли заслужава да се "оментира. Даже самите идеолози на

"свидетелите на Йеова" са били често непоследователни и противоречащи си по

отношение на есхатологичните предс"азания. РъiJърфорд предпочитал отначало 1914
година, а после обявил 1925 за "изпълнение на всич"и неща". Настоящият президент

Фредерик ФРQ1Щ пъж писал през 1966, че "седмият период на хиляда години от

човеш"ата история ще започне през есента на 1975".2 Новозаветните автори
предупреждават, че лъжепророците, подобно на лъжеучителите, "ще навле"ат на

себе си бърза погибел" (11 Пегр.2: 1), затова те трябва да бъдат изпитвани (1 Сол.5:2I)

на основание на библейс"ите принципи (Втор.13:1-5; Мат.7:15; 24:11).

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Посочете ня"ои фрапиращи случаи на лъжепророчества в сферата на

"ултовете.

2. Спрете се по-подробно на лъжепророчecrвото за "рая на света през 1914,
обявено от Чарлс Ръсел.

3. Ка"во е отношението на библейс"ите автори "ъм лъжепророците?

1 Уо~Сап l-i}'e Fpreyщjn&gradise Оп F..arth. рр.138-141.
2 Ru! А. Тис " . .AIlo1hш: __~! рр. 127 r::-140.
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9. ИСКАТЕ ЛИ ДА ЖИВЕЕТЕ ЩАСГЛИВО

НА ЗЕМЯТА?

с този въпрос започва прецизно обмислената и целенасочена пропаганда на

"свидетелите на Йеова". Такова е съдържанието на първата листовка, КОЯТО ще

пъхне в ръцете ви всеки йеховист при среща с вас. И ако се съгласите контактите ви

да продължат, ще започнете разглеждането на първото издание на "Стражева kула"

- "Можете да живеете завинаги в рая на земята". Само онзи, КОЙТО не познава

добре учението на БиБJrnята и не подозира степента на опасност при

"мисионерските" посещения в дома му от Йеховистите. може да гледа леко на

тяхната пропаганда.

Йеховистите са пословични със Свс.. па настойчивост. "Обучението". което

предлагат на наивните СИ слушатели, е 6авнодейетвуваща отрова, подсладена С мед.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЙЕХОВИСТКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основател на "свидетелите на Йеова" е Чарлс Тейз Росел (1852-1914),
произхождащ от презвитери ани, но попаднал по·късно под ВJlliянието на адвентисти.

Обявил се сам за "пастир" без да е бил някога ръкополаган. През 1879 започнал да

издава сп. "Сионска Стражева kула" (Zion's Watchtower), kъдето пуБЛИkУВал

своеволните си и необосновани тълкувания на Библията. През 1886 излязъл пы1иятT

том на 7-томника с основОIlОЛОЖНи за йеховизма тълкувания и доктрини;ры�eJ1 е

автор на 6 тома.

Трябва да признаем, че Ръсел е бил ИЗkJllOчително работоспособен човеk.

Неговите последователи твърдят: че изминал повече от 1 милиОн мили, изнесъл

повече от ЗО ООО проповеди и написал kниги с над 50 ООО страници. Като християни,

ние знаем, че не количеството, а качеството има цена пред очите на Бога. Нали Сам

Христос бе отправил предупреждението: ..понеже всяко дърво ОТ свОя плод се

познава; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от к:ъпина'~ (Лука

6:44).
През 1879 Ръсел се оженил за Мария Аклей, kОЯТО станала една от най

ревностните му поддържнички. Тя разпространявала теорията, че съпругът и е

"верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си. за

да им дава храна на време" (Мат. 24:45). Но koraTO двамата стигнали до остър

kОНфЛИkТ поради това, че г-жа Ръсел ИСkала да печати собствени ТЪJD[увания на

БиБJlliята, тя се отказала публично от твърдението си за избраничеството на "раба

на Йеова". РаЗВРЪЗkата била ... развод, а след това нараненатасъпруга продължила

да раЗkрива низкия морал (според нея) на Чарлс Ръсел.

Основателятна йеХО8измапостигналголяма известностоще приживе. Неговите

6 тома "Изследване на Писанията" били издадени преди смъртта му в общ тираж

13 милиона екземпляра! Разбира се, повечето от ..изследванията" на Ръсел не били

оригинални. Той обличал в съвременен език възгледите на много еретици от ранната

история на Църквата до негово време. Като "нововъР.сдение" може да се счита само

есхаТDЛОГИЧеският му възглед за 1914 година, който разrледахме в предходната

глава. Ръсел бил впечатлен силно от вестникарския шум, вдигнат' ОКОЛt.) Голямата
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пирамида на Гизе през 80-те години на миналия век. Според него, тя била някакво

"чудо от камък" и била определена като "указание" ОТ Бога за Ераи на времето.

Измеренията на пирамидата той превръщал ПРОИЗВОJDIО в години И така получил

1874 година като начало на скръбта. Неговият приемнИI< Рьitьрфорд отхвърлил през

1928 тази есхатологическа спекулация. все пак, пирамидата сложила траен

отпечатък върху паметта на Ръсел -- надгробният му камъ", бил с пирамидалиа

форма.

Джозеф Рьitьрфорд (1869-1942) бил вторият президент и действиТCJDIИЯТ

кръстник на "свидетелите на Йеова" (1931). Интелигентен, с юридическо

образование, още по времето на ръсел се проявил като един от фанатичните

идеолози на йеховистите, но ·със собствен вкус и предпочитания. Спечелил

"президентския" пост на "култа" с хитри маневри и JDfчна саморазправа със

съперниците си. Притежавал деспотичен характер и страдал от алкОХОJDfЗЪМ. Когато

се домогнал до ръководиия пост, голяма част от симпатизантите на Ръсел напуснали

движението и Ръдърфорд всъщност трансформирал организацията и доктрината му

в много отношения. Автор е на nацuфuemичнuя 8f>зглед на Йеховистите. Развил

учението за "теократичното ynpaMekUe" в рамките на организацията: който

ИЗПЪJDIявал волята на президент~ ИЗПЪJDIявал волята на Йеова и обратното -
който се противопоставялнему, се противопоставял на Бога. Що се отнася до

есхатологията, той отрекъл значението на 1874 и предпочитал отначало 1914, но

пОСЛе обявил 1925 като година З3 "ИЗПЪJDfението на веипо" . Издигнал ВИСОКО апела

за "свидетелство ОТ врата на врата"; така ВСИЧIН последоватe.rnt: на "кулrа" се

прнканвали към JDlЧНО мисионерство.

Натан IOюР (1905-1977) си спечелил име на ОТJDfчен организатор. Когато поел

"президентския" пост през 1942 йеховистите БИJDI 115000, а при смъртта му

достигали вече 2 1/2 МИJDIона. Той направил съществени промени в организацията.

Премахнал култа към личността на президента и усърдио съдействувал за

демократично развитие. Йеховистката JDfТература вече се публикувала анонимно.

Акцентувал на моралния облик на йеховистите и пропагаидирал идеят~ че всички

са проповедници. Създал УЧИJDIще за подготовка на мисионери и пропагаидатори в

своите страни.

Фредерик ФРalЩ е последиият засега президент на "свидетелите на Йеова".

Притежаващ значителен чар и обаяние, той е един от малцина,а познавачи на

еврейски и гръцки езици. Франц е един от инициаторите за реализирането на "Новия

световен превод на Библията", в който много пасажи са пригодени според учението

на Йеховиститс.

ДОIcrPИНАJIНИ ОСОБЕНОCIИ НА йЕхОВИCI1illЯ. КУJП

Някои от тях бяха споменати и разгледани в предхОднИте глави. По-надолу ще

ги систематизираме за по-голяма прегneдност:

1) Y""1IIIe 3iI ШIL Има само Един Бог, Чието име е Йеова (lеЬоуаЬ).Доктрината
на Троицата е с езически произход. ЙеховиCТJn'C се опитват да докажат това с

откритиятана археологията.Те считат още, че нито ИсусХрщ:тос, нито апОСТОJDfте

са проповядвали доктрината на Троицата. Нещо DOIC'IC, "това е още един от
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Като основни текстове за отричане на l:pъJiопреливането, съвременните:

йеховисти използуват Лев. 17:10 (вж. също 7:26.27) и ДeJIН. 15:20,29. В ТИJI пасажи'
обаче се говори за заброна .да се "де Кръс, особено при случаи на uдОАОЖерtn8ено.

Тук въобще не се има предвид KJ1""onJН!ilU8aнe, косто е БИJ!О напЪлно неизвестно на

библейските автори. Освен това. във всички текстове се говори за КfJЬ8 на ЖU80mщ

а не на хора.

XPU_RCК1l tтl2HOP:

Библията предупреждава вярващите в Единия истинен Бог да не участвуват в'

езически ритуали. В този СМИC'ЬJI трябва да се разбират пасажите' Лев. 7:26, 27; .
17:10-14 и Деян. 15:20,29. Освен това, забраната е стриктна. защото в Лев. 17 гл.,.

например, става дума за умшоcmU8е""" чрез I:pъвта на животното, която има

предобразно значение на ХриСтовата кръв (Евр. 9:11-14). Несъстоятелио е
твърдението на йеховистите, че човек ",би изгубилН спасениеТо си, ако допусне

кръвопреливане. защото само Христовата Кръв има значение за спасението на

човека (вж. Римл. 5:9; 1 Йоан 1:7; Йоан 6:53, 54).
Това опасно лъжеучение е предизвикало бурни обществени скандали в много.

страни по света. В Австралия - поради смъртен случай на пациент, чиито близки

не са дали съгласие за I:pъвопреливане - полицията е обвинила виновниците в

убийство. В Италия родителите на едно дете били осъдени на 10 години затвор за

това, че не са разрешили на лекарите да спасят детето им чрез I:pъвопреливане.

В заКJПOчение на ТОЗИ кратъl' преглед за '"свидетелите на Йеова" можем да

посочим, че йеховизмът е плодна много заблуждения.' Богословието му, е

антибиблейско и изопачаващо ОСНОВНН истини. Жонглъорството С неоБG~новани

спекулации и използуването на лъжепророчества е сериозен аргумент за

дискредитирането на този култ.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Как се нарича издателството на "свидетелите. на Йеова"?

2. Проследете накратко историята на "свидeтeJiите на Йеова" под

ръководството на:,

а) Чарлс Ръсел;

б) Джозеф Ръдърфорд;

в) Натан Кнор;

г) ФредериJ< Франц.

3. Проследете доктриналните особености на култа, съпоставени с

християнските отговори;

а) учение за Бога;

б) учение за Исуса Христа;'

~) учение за спасението;

г) учение за ада; _
д) учение за' кръвопреливането. ""

4. Каква е вашата преценка за йеховизма с оглед на

ХРИСТИЯНСkОТО учение?
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10. "ЦЪРКВАТА НА ИСУСА хРистА НА СВЕТИИТЕ

ОТ ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ"

Водачите на религиозните култове обичат дълrите наименования. Колкото

по-дълга е дадена фирма, толкова повече се отдалечава организацията, кОято я носи,

от чудесното определение "Христова tp,p"oa". Само то нма новозаветно основание

и смисъл.

"Църквата на Исуса Христа на светиите ОТ последното време" е известна на

боmuннството хора, занимаващи се с култовете, като "органuзацията /l(J

мормоните".

Мормонствотое най-голяматасред amернативнитена християнствоторелигии,

ВЪЗНИICНали на американска почва. Въnpeки претенциите на мормоните, че

представляват единствените "ИСТИНСКИ християни". те изповядват еклектични

възгледи - смесица на християнство и американско езичество.

Разпространението на мормонството е застрашитеmю напоследък. Счита се. че

средно на всеки 4 1/2 минути се прибавя по 1 нов член на този опасен култ.

Нека се спрем на историята и някои от доктрините на мормонството.

ВИДЕНИЯТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА ДЖОЗЕФ смит - МЛAДJJШ

Основател на мормонството е Джозеф Смит-младши (1805-1844), който

проявил всички типични качества за инициаторите на култовете: самозванство,

лъжепророчество, диктаторски уклон, отричане на християнството.

Смнт имал нездрав религиозен произход. Неговите родители биJПI номннални

християни-презвитерианци. Дядо му по бащина JПlния отричал възгледите и

практиката на протестантските църкви в района. Същевременно бащата Джозеф

Смит-старши и майката Люси се отдавали на странни видения.

Малкият Джозеф израснал именно в такава среда - пълна с отрицание и

фантастичност. Освен това голямо влияние оказали на въображението му местните

суеверия и златотърсаческа треска. Той бил дотощова вманиачен в търсенето на

съкровища, че си измайсторил собствен уред и често предлагал услугите си на

лековерни хора. През 1826 г. обаче влязъл в затвора поради измама и бил заклеймен

като "непочтен човек и самозванец".

Джозеф Смит започнал да разпространява по това време версията, че като

15-годишен юноша е имал видения, дадени му от Бога. Така биJПI положени

основите на "мормонския култ". който до ден днешен е обвит със странна

мистериозност.

През 1820 в Палмира, Ню Йорк, се набmoдава голямо оживление сред

християнските деномннации. Бедата обаче била в това, че презвитерианите пре

следваJlll презвитериански интереси, методистите -методистки, баптистите 
баптнсткн. Смит се оТтегЛИл в една гориста местност с намерението да пита Бога

"коя от ВСИЧКИ секти е праваl~. Когато коленичил, бил обгърнат от гъста тъмнина.

Стълб от ярка светлина разкъсал мрака и постепенно спрял над главата му. Тогава
се явили две сияйни личности. Едната повикала Смит ~ име и посочвайки към

другата. казала: "Този е Моят възлюблен Син - слушай Него!"



F!!

38

с други думи, явили му се личио Бог-Отец и Неговият Син Исус. На въпроса

си - ..към кои секти да се присъединя?" - той получил категоричния отговор:

.,всички са погрешни". Но нека цитираме самия Джозеф Смит·младши:

"Личността, която се обърна КЪМ мсн, каза, че всички доктрини са

отвратителни пред нейния поглед; че всички, които ги изповядват, са

корумпирани; че "те сс приближават до мен с устните си, но сърцата им

отстоят далечс от мен, защото учат като доктрини човсшки заповеди и

имайки формата на благочестис, отричат тяхната' сила".1
Три години ПО-КЪСНО, на 21.09.1923 Смит имал второ видение, което получил в

спалнята си. Този път ТОЙ проссл ОТ Бога прощение за своите грахове - НС за големи

и зли f1)CxoBe, а за малки и натрапчиви, като "лекомислие" и "събиране с весели

КОМllании". Докато се молсл, в стаята влязла свстла личност, която се нарекла

БОЖ:llяm пратеник Морони. Нсгова светлост Морони казал, че е скрита свещена

книга, lIаllисана върху златни шю'lи и даваща сведения за оригиналните обитатели

на америкаш:кия КOIIТИI',СНТ.

Двсте видения са описани от самия Джозеф Смит в книгата му "Бисерът с голяма

СТОЙIIOСТ", Смит открил засДIIО с жсна си Ема тази златна Кllига на хълма Кумора

през есента lIа 1827. Прочел и превсл ръкописа С помощта на Урим и Тумим

(спсниаЛIIИ лещи, КОИТО уж били изкопани заедно с "книгата"). Когато дал ръкописа

от ,,[)Свода lIа IIРИЯТСЛЯ си Мартин Харис. последният го." изгубил .
.Hcl-ова светлост Морони се разсърдил и предупредил непредпазливия Смит да

внимава при 1l0ВТОРНИЯ превод. Смит lIаправил lIова f1)Cшка, като се доверил за

превода на Олuвър Каудри, но Морони коригирал и тази своеволност. Вместо да

IIрсвсждат златния тскст, те трябвало да IIОЛУ\lат известни привилегии във видение.

Смит и Каудри отишли на 15.05.1829 в гора,,'а н там им се явил Йоан Кръстител,

който им "редал ..аароновото Ilървосвсщеllичество" и им заръчал да се кръстят

взаИМIIO. Ilo-IСЬСIIO тримата най-близки IIриятеJIИ lIа джозеф Смит - ОЛUВ1)Р

Каудрu. Дейвид Уuт.мпр и Мартин Харие - видели па .,свръхестествен" начин

златнитс IIJЮ\IИ с божествения текст.

На 6.04.1830 ..lIърквата на Христа" била организирана официално във Файет,

Ню Йорк, с 6 \lJ)енз. Ереста З31ЮЧllaла да се разпространява бързо. Мормоните

вършели усилсна ПрОIlаганда и запо'шаJlИ да строят храм, Надигнало се гоненис

срещу тях. Джозеф Смит lIареди..а на свои II01U~РЪЖНИЦИ да нанаДllат редакцията на

един вссnшк, който публикувал материали против мормоните. В резултат от това,

той бил арестуван и хвърлен в щтвора. На 27.06.1844 тълпа от Ок. 200 души нахлула

в затвора и убила Д:ж:озеф еши!! и брат му ХаЙръJ.1. По време на битката самият

Смит УСIlЯЛ да убие няколко души от нападателите.

След смъртта IIа ДжозсФ Смит на 'Iело на мормоните застанал Брu,"ам ЙЬН,-.,

който отвсл грУIlата на запад и след мнаго премеждия се устаllОВИЛИ през ЮЛИ 1847
Г. в долината ..Соленото езеро" в 10та. До смъртта на Йънг мормоните достигнали
150 ООО души, а днес иаброяват около 4 милиоиа.

I R,,/h Tucker. р. 51.
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СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ НА МОРМОНИТЕ

Четири (('ниги са обявени официаm-ю за ••свещени~·: Библията, "Книгата на

Мормон". "Доктрина и завети" и "Бисерът с голяма стойност".

1) Бибllияma. В катехизиса на мормоните, параграф 8, е казано: "Вярваме, че

Библията е Словото на Бога дотолкова, доколкото е преведена правилно".1
Същевременно обаче в "Книгата на Мормон" се подчертава, че е невъзможен

правилен и точен превод. Според Ореон Прат, един от първите "апостоли" на

мормоните, няма нито един библейски стих, КОЙТО да не е бил опорочен. С други

думи, мормоните гледат на Библията само формално като на "свещена книга",

Практически ••свещени книги" са другите три.

2) "Книгата на Мормон". Така е озаглавен преВОДЪТ на златните плочи,

публикуван през ]830. Това е странен сборник с военни и политически

фантасмагории, КОИТО са "ренначени библейски факти и случаи. Книгата започва с

миграцията на фамилията на Лехи през УП в.пр.хр. от Йерусалим. оо в Централна

Америка. Странната плетеница от легенди завършва с ИЗПЪJlliениеТQ на едно

:,пророчество": Христос се появява в Америка, призовава 12 апостоли и повтаря

"Проповедтана планината". Според твърденията на "златната книга", по-гоЛямата
и част е била написана от летописеца Мормон и неговия син Морони, потомци на

Нефи. Днес съществуват главно две теории за действителното авторство на

"Книгата на Мормон". Според първата, свещеник Соломон СnОllдинг (умрял 18]6)
написал два легендарни ръкописа за произхода на първите обитатели на Америка.

Ръкописът на Сполдинг бил откраднат от приятеля на Смит Сидни Ригдьu.

Тази теория възникнала през трийсетте години на минa..Jrnя век и била подновена

с нови доказателства през ]976, когато графолози открили страница, написана с

ръката на СПОJ1Динг. в оригиналния ръкопис на "Книгата на Мормон". Втората

теория гласи, че Джозеф Смит е ползувал идеите на етнографа Етан Смит, чиято

книга "Десетте израилеви племе~а в Америка" (1823) поддържала възгледа. че

американските индианци имат еврейски произход. По онова време тази констатация

била широко разпространена в Новия.континент.

Рут ТЬК'ЬР пък предпочита теорията. че действителният автор на "Книгата на

Мормон" е самият Джозеф Смит. основавайки се на спомени на неговата маЙка.2

3) "Доктрина и 3tl11emu". Това е сборник от 138 "откровения", които предават

чудатите доктрини на мормоните, като "кръщението на мъртвите" и "небесният

брак".

4) "Бисерът с гол".м4 сmoЙносm". Сборник. съдържащ "Книгата на Мойсей'l и

"Книгата на Авраам". Първата напомня много на първите 6 гл. на "Битие'\ а

втората - уж превод на египетски папирус. Съдържа още: откъс от библейски

превод на Дж,озеф Смит; откъси от негова автобиография; .,Катехизисът'l на

мормоните.

1 Josh McDowell & Don Stewart. р. 67.
2 Ruth Tueker, р. 57.
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ЛЪЖЕУЧЕЮfЯТА НА МОРМОЮfТЕ1

Доктрината на мормоните представлявастранна смесица ОТ библейски учения и

фантасмагории. За разлика от "свидетелите иа Йеова". които представят
библейските доктрини визоначен ВИД, мормоните изповядват неща. които сс

Отличават ОТ християнските иСтини. Освен това, мормонските лъж'-'учения са

обикновено противоречивиедно на друго както в исторически, TaKCi ... D доктринален
СМИСЪJl. По-надолу ще споменем само по-главните ОТ тях:

1) У"енuеmo за Бога. Мормоните изповядват nолumeuзьм. Всяка планета във
вселената се управлява от различно божество. Елохим бил "богът на нашата

планета". а негова жена била Вс(шата маика. Елохим имал многобройно потомство,
но най-първият СИII бил Исус.

Джозеф Смит поставил началото ';а една необоснована измислица: че "Бог,
Който седи възцарен в отвъдните небеса, е човек като нас"'. Брuгам Йънг ,.разширил

тази приумица, твърдейки, чс Бог ..е би.: някога човек в смъртна плът като нас, а

сега е прославено същсство". Тъй нареченият "вечен зако в на прогресията" гласи:

"Бог е бил някога такъв, каКЫПQ е tlOBeK (сега); ЧОвск можс да стане такъв, какъвто
е Бог".

2) Учението за nредl:ъществуването. Според него, всички човеци са съществували
като духове нреди рождението в Своите физически тела. ДЖО':l<"ф Фuлдин,,~ СМШll

твърди същото и за останалите творсния: ..Човекът, жи~отните и растенията нс са

били сътворени на земята, а MHOI~O време преди това". Учението за

прсдсъщеСТ8уването на творенията е развито главно по Цитати в сборника "Бисерът

с голяма стойност". Джеймс Талмuдж стига дотам, че сравнява човешкото
предсъществуване с това на Христа.

3) Учението за cnaCeHue11tO. Статии 2 и 3 в ..катехизиса" на мормоните твърдят,
че "човеците ще бъдат наказани за собствените си грехове, а не за прегрешението на

Адам" и "цялото човечсство може да бъде спасено, чрез послушание на законите и
постановленията на ЕвангеJlието".2 Джеймс Тцлмuдж разширява възгледа :{а
универсалното спасение, пишейки за "lIевярващия, езичника и детето". Поради ТОВ(\

Jlъжеучение, мормоните не вярват в ад н BC'IНO наказание. Всеки ще llOСТИГIIС А

крайна сметка една от трите стеllешt IIa CJJaBa: IIсбеClIOТО царство, КОСТО е з ..шаЗСIIО
за ЧЛСВОвстс на '~вещеllиците 110 Мелхиссдековия чин, които ще СТatщт богове;

земното царство за онези, които нс са би.[1И прославени; и най-ниската СТСНСН "(\
царството за онсзи, които нямат свидстелството на Христа. ..КЛЮ'IЪТ" към

спасението, според Б'рu.~а,м ЙЬН.' е: ..Повярвай в Бога, ПОВЯРВ<iЙ в Исуса и IIOВj,jРН<iЙ

в Йосиф, Джозеф неговия I1pOPOK, и в Бригам, неговия приемник ... ти щс flъдеш
спасен в Божието царство"."'

4) Есхаl1U1ЛО.'UЯlna.

Подобно на такива ашжаЛИПТИЧШt ЛRИЖСIlИЯ като ..аЛНСIIТИСППС lIа СС':СVIШ{ ,'!СII",
..свидетелите на Йсова", .,СВСТОВllата Божия ЦЪрКВ3" И .,оt)с;щшшащата нъrква",

I повечето Цитати 1l0-ДOJIУ са 110: RIl1/1 Tu"kcr, рр. 8U'!~4,
2 Josl, McJ)m,'c/l & J)on Stс,,'ш't. р, 71 С
3 Ibid, р. 72.
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мормоннте също основават есхатологията Си на специално откровение. През 1832
Джозеф Смит го получил по време на престоя си в Къркланд.

Ето "акво пише мормонският лъжепророк за Исусовото предсказание за

бъдещето. Щяло да има "събиране на Неговите светии, които ще застанат на пл.

Сион, J[ОЙТО ще бъде градът на Новия Йерусалим ' J[ОЙТО е определен от Господния

пръст на западните граници на щата мнсури 1 На това място трябвало да се
построн храм, защото Христос щял да дойде при Второто Си пришествие именно
там. Тогава щяло да започне Хилядогодишното царство. Нечестивите щели да

бъдат ~,изгорени като стърнище". НО В края на царството щели· да бъдат В'ЬЗКрессIШ

наново. за да се спасят.

5) ПОАuztINuJtтJl. Най-скандалната хараJ[теристика на мормонството е

практижуванетона многоженство.Джозеф Смwn твърдял, че е получил откровение

пО този въпрос. което го насърчило да следва примера на библейските патриарси по

отношенне на многоженството. Днес е трудио да се установи точния брой на

"законните" жени, КОИТО е имал лъжепророкът (едни твърдят, че били 27, други 
48), но е доказано, че Смит имал деца поне от 4 жени. Доказано е също така, че жена

му Ема се е противопоставяла бурно. но безуспешно на тази безнравствена

доктрина, въпреки оБJDfчането и с прозрачните одежди на "богооткровението" .
Бригам ЙЪНГ подкрепял полигамията. Заплашвал с проклятие нсеки, който И се

противопоставя. Въпреки това обаче през 1890 тази безнравствена практика била

забранена Със закон. Все пак, известна част от мормоните продължават да

практикуват полигамията до днес. особено в щата Юта. Мормонството е един от

наЙ·опасните религиозни КУlПове на нашето време. Организацията притежава

огромна финансова мощ - милиарди долари, което и позволява да върши широка

пропагаидаторска дейност. Отделнн членове са също милиардери и притежават

гигантски корпорации. Мормоните се намесват устремно и в политическия живот

на САЩ. Лидерите още от времето на Джозеф Смит, който се кандидатирал за

президеН~t имат апетити към високи поJDtтичесl'И постове. Настоящият президент

на мормоните Ездро Тафт Беисън е бил министър на земеделието. Мормоните

спонсорират многобройни хуманитарни инициатнви, С което печелят мнОго

симпатизанти днес.

1 Ru/h Tucker. р. 83.
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ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Проследете накрап:о живота и лыкеnpoрочесо:ата дейност на

Джозеф Смит - младши.

2. Кои са "свещените книги" на мормоните?

З. Кои са двете QCJIовни хипотези за действителното авторство на
",Книгата на Мормон"?

4. Проследете лъжеученията на МОРМОНИте за:

а) Бога;

б) предсъществуването;

в) спасението;

г) есхатологията;

д) полигамията.

5. Kal:Ba е личната ви npeцеНl:а за мормонството с оглед на
ХРИСТИJIНСI:ОТО учение?



11. "АСОЦИАЦИЯТА НА СВ. ДУХ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ

НА СВЕТОВНОТО хриcrиЯНСТВО"

Последните два века от историята на човечеството са белязани с най

опустошителните войни и най-голям брой самозвани "месии" ...Преподобният"СЪН
Мюнг Му" е един ОТ претендентитеза особено избраничество.

"При ИЗПЪJlliението на времето Бог изпрати Своя вестител, за да разреши

фундаменталнитевъпроси на живота и вселената. Името му е Сън Мюнг Мун. В

продълж:ениена много десетилетиятой се скитал из големия духовен СВЯТ в търсене

на окончателнатаистина.ПО ТОЗИ ПЪТ изтърпялтаковастрадание,което не би могъл

да си въобрази никой в IlQвешката история. Само Бог ще помни това. Знаейки, че

НИКОЙ не може да намери окончателната истина, за да спаси човечеството без да

премине през най-тежките изпнтания, той сам се сражавал срещу МИJrnарди

сатаНИНСI;:И СИЛИ във физическия и духовен СВЯТ и накрая триумфирал Над всички

тях. По този начин ТОЙ ВЛЯЗЪЛ В ICOHTaKT с много светии в рая и с Исуса. и така

извадил на показ всички небесни тайни чрез единениетоси с Бога".l
За "npeподобния~' се разказват не една и две легенди. За лакеите те звучат

ВЪJПiуващо, но за трезвия слушател те са просто постни анекдоти. Като тия,

например: когато размишлявал за страданията на Исуса, сълзите му понякога

течели толкова оБИJDlO, щото прониквали през пода и образували... локва в ДОJlliИЯ

апартамент;в моменти lIа медитация от него се излъчвалатакавасила, че изхвърлял

и притискал ОКОШtнте към стените на стаята; когато посещавал зоологическа

градина, животнитесе струпвали около мястото, което .,преподобният"удостоявал

с присъствието си; същевременно, ако някой би дръзнал да стреля към него,

куршумите биха отскачали, сякаш посрещнати от броня (НО това твърдение е в

сферата на предположенията, защото практически никой нс е правил такъв опит

досега).

КОЙ Е В ДЕйегвИТЕЛНОcr СЪН МЮНГ МУШ

С две думи: севернокореец, емнгрирал и преуспял в Америка; останалото са

просто... подробности...
Роден през 1920 в едно малко село на Северна Корея, в многобройното семейство

lIа презвитерианци, Мун lIе остаllал удовлетворен от peJШгиозното си обкръжение.

Премннал към петдесятна група по време на престоя си в Сеул като юноша. През

1936 по време на една от типичните за корейците .,медитации в планината" имал

видение. Явил му се Исус и му казал, че е призван да изпълни мисията, която

Спасителят на човечеството ... не успял да осъществи досега. Така корейският

юноша, подобно на мормонския основател Джозеф Смит, си присвоил твърде рано

,.,месианско~' избраничество.По-късно Мун СИ въобразил. че е получил специалното

помазаниеот Бога. В този ден на победа му се поклонил целия духовен свят, защото

Мун не само се освободилнапъmюот обвинениятана Сатана. но можелда обвинява

самия дявол пред Бога. Сатана капнтулирал наПЪJlliО и Бог издигнал Мун до

1 RUlh Tucker, р. 245.
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положението на "истински Божи син". Чрез него Сатана щял окончателно да бъде

УНИЩО)l(СН.

Голямо ВJDlяние върху оформянето на неговото "богословие" оказало

запознанството му с Лаик Му,. Ким. Бъдещият "месия" прекарал 6 месеца в

основания от Ким манастир, намиращ j;(I близо до Сеул, където започнали да

узряват възгледите. отразени ПО-КЪСНО в "Божествения принцип". След НЯIШЛХО

мъчителни преживявания из комунистическите лагери, където изтърпявали

наказания много религиозни дейци, Мун бил освободен през 1950 и се установил в

Пусан. Там започнал да проповядва "Божествения принцип". През това време

получавал редица "отк-ровения". СОИТО ДИIТУВал на писар. След преместването СИ в

Сеул през 1954, основал там ..Обединяващата църква". Проповядването му

отначало нямало успех, но скоро намерил симпатизанти в JDЩСТО на някои

преподаватели 8 елитния Сеулски университет за жени. а също и сред студентите.

По(;теI1СННО НОВИЯТ религиозен кулr спечелил значителен брой поСледователи в

Южна Корея и Япония, а след това и в САЩ, където Сън Мюнг Мун се преместил

през 1971.
Днес "Обединяващата цъpIt'Ba~' притежава оrnомна финансова и ПОJШтическ:а

мощ. В щата Ню Йорк мунистко притежание са големи хотели и др. бизнесменски

здания, шумни ежедневници в Токио, Ню Йорк и Вашингтон. Мунистите си служат

с типичните методи на "промиване на мозъци", за да спечелят ПОСJIедоваТeJlИ и

подд;ръжници. Говори се, че имат тесни връзки с тайната полиция в реi'\ица страни,

че произвеждат оръжия за масово изтребление и цепят възцар. ването на

"преподобния" Му" начело на "теократично" управление. Дали това е точно TaJ:a,
могат да кажат хора, броени на пръсти, но истината е, че МУНИСТJ:ата "асоциация

на Св. Дух за обединяване на световното християнство", е една тъмна и много

опасна организация.

"БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП"

..Преподобният" Мун счита, че новозаветните думи на Исуса и Св. Дух са

изгубили своето значение. Необходимо е "ново изразяване" на НСПtната, което може

да даде само ... Сън Мюнг Мун. Изразената по нов начин истина е въплътена в

"богооткровеното" съчинение, озаглавено "Божественият принцип". Докато

Библията, според Мун, може да открие "много м3Jпо" на търсещия ум,

"Божественият принцип" разгръща СКрИТИЯ СМИСЪЛ на всеlCИ стих. TalCa че

съчинението на МУ" е своего рода "lCoMeHTap на Библията". МУ" не СJ:рива обаче

намерението си, да издигне своите ,.откровения" на ПО-ВИСОJ:О стъпало от Св.

Писание на християните.

Християнският отговор на такава лъжлива и пагубна претенция може да бъде

само един: никои не е 8 състояние да даде на човечеството nо-велuко богооткровение

от Библията (вж. Втор. 4:2; Ис. 40:8; Мат. 24:35; Юда 3; Orкр. 22: 18). Както се

вижда, тази истина се потвърждава не само от първата до последната страница на

Св. Писание, но и от самата история на Христовата църсва.

р
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САТАНИНСКJПЕ ЛЪЖЕУЧЕНИЯ В "БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦШl"

Светогледът на Мун е подчертано дуалистичен: Бог-Отец и Богиия.маЙка; мъж

и жена; свстлина и мрак; Йин и Йанг; Дух и плът. Всичко съществуващо има

двойнствен ;\; арактер: Дуалистичният Бог действува дуалистично по отношение на

дуалистичнuт() си творение.

Джеймс Бьорнсmад дава великолепна характеристика на МУНИСТlСОТО

"богословиt:" ~ началото на книгата СИ "Мун нс е Синът":

"Започнете с добре подправена даоистка философия, прибавете един биmoк

християнски думи и изрази, и дори няколко библейски стиха. и разбъркайте

енергично, додето се смесЯТ. След това прибавете Mam;:o спиритизъм, немного

мистицизъм, щипка учение за числата. капчица физика и примес от

антикомунизъм; разбъркайте го с лъжицата на корейск:и "месия". додето се

смесЯТ - и ще получите рецептата за едно от новите религиозни движения,

преминаващо през Америка: "Обединяващата църква'\ основана от преп. Сън

Мюнг Мун".!

По-главните елементи на мунистката доктрина са следните:

1) Учеlluе за обезщеmеlluеmо,

То е много объркано. но отразява същината на мунизма. "Обезщетението" е

спасение чрез дела. Водещият богослов на мунизма Ким пише: "Тъй като човекът не

успял да реализира първоначалното си задължение и попаднал под властта на

Сатана. той трябва да възстанови положението си пред Бога. като изпълнява

задълженията си, присъщи на неговия статут. Няма друг изход. освен сам "да

изработиш спасениетоси".2

Учението за ..обезщетението" Мун предава чрез фантастични тълкувания на

новозаветни събития. Йоан Кръстител започнал все повече да се съмнява в мисията

на Исуса и накрая го ... предал. Така Йоан се провалил като Месия на юдеите (вж.

Лука З: 15). Исус се нагърбил да възстанови основата за разклатената вяра в

богоизбрания Месия, като се оттеглил в пустинята за 4О-дневен пост.

2) Учеlluеmо за грехоnадеllиеmо.

Според ..Божествения принцип", досега никой не е разбрал правилно библейския

разказ за грехопадението в Битие. И тъй като само "преподобният" Мун го е

проумял, той учи ПО своя дуалистичен маниер, че грехопадението е било двoйНQ 
физическо и духовно. На всичкото отгоре. и двата аспекта са имали ... сексуален

характер. Ева е имала сексуалио общуване с Луцифер, което довело до ..духовното"
грехопадение. Вследствие на отдаването и по-късно на духовН1) незрелия Адам, се

стигнало до "физическото" грехопадение.

3) Учеlluеmо за сnaсеllиеmо u УСЬ8ьршеllсmвувanето.

За разлика от· повечето реЛИГИИ, включително и християнството, мунистките

I James Bjorns/ad, р. 19.
2 RU/h Tucker. р. 253.
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"богослови" отхвърлят личното спасение. Според тях. спасението означава

"възстановяването на този СВЯТ за изпышниеe на първоначалния идеал на Бога за

небесното царство на земята". 1

Как ще стане това?

"Преподобният" Мун стига до кощунственото твърдение. че "Исус не е успял в

Своята мисия на помазаник. Неговата смърт на K~ъcтa не е била съществена част в

Божия план за изкуплението на грешния човек". ВСЪЩНОСТ Христос е постигнал

само ... "духовно" спасение на ГОJIГDТСКИЯ кръст. ПЪТЯТ КЪМ "физическото" спассние

обаче, е останал открит.

отхвърля

религия е

"Бог

нова

1974. че

и тази

4) Учеllието за Йо"" Кръстител и "третия АдlUl".
Провалът в служението на Йоан Крьcm'wnел бил главната причина за

разпъването на Исуса. Йоан трябвало да приготви пътя на Христа. но след като

допуснал съмнения, хората изоставили Спасителя на човечеството и Той бил убит.

Бог останал недов('лен ОТ това, защото Христовотодело било недовършено.

Но ето. че Бог призовал... "прсподобния" Сън Мюш Мун, който трябвало да

започне оттам, където се провалил Исус.

Мун бил ,.третият Адам", който ще изкупи човечествотопо ..физически" начин,

а корейският народ - "третият Израил".

"Прсподобният" пише в списание ..Тайм".
християнството и вече установява нова религия

"Обединяващата църква".

Християнският отговор за. Месия е категоричен: ЕдинеmвеНШlm Божи Помазаник

е само Исус Христос (вж. Мат. 2:1; Деян. 1:11; 4:12; Огкр. 1:"/ и др.). В Библията

въобще не се говори за "физическо" спасение. Исус ни изкупи духовно и физически

чрез Своята смърт на кръста!

5) Масогите сгamбelUlpumYIIJfU на мунистите са не само пищни церемонии, но

имат тясна връзка с ..учението за усъвършенствуването". Те са замислени да бъдат

нагледна илюстрация за "идеалното семейство". което е важен детайл в Божия план

за спасение на човечеството.

За първи път мунистите провеждат масова сватбена церемония през 1969 в Сеул.

когато 777 брачни двойки сключват завет. През 1975 числото на бракосъчетаните

нараства до 1800. През лятото па 1982 сватбите са повече от 2000, а само след

няколко месеца - 5837. "Преподобният" Мун се обръща към младите двойки С

въпроса; ..Заклевате ли се, поставяйки центъра на идеалното семейство, да станете

фокус на любов пред обществото. нацията. света и космоса?"

През 1988 младоженците са вече 6516 двойки. но НОВОТО в случая е фактът. че те

Са прсдставитеJDI на разJnfЧНИ националности. По повод на това Мун казва. че

такива бракове ще "изцелят и пречистят духовно лошите чувства".

У~lениеТQ и практиката на мунистите са противоположни на Библията и

християнството. Г-н Мун не само че няма ..месианс"о" достойнство. но е очевидно

един от най-хитрите лъжепророци. ПредупреждениО];о на Господа Исуса е

1 Rшh Tucker, р. 253.
2 Josh McDowe1l, р. 101.
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недвусмислено: "Пазете се от лъжливите пророци, а:оито дохождат при вас с овчи

дрехи, а отвътре са вълци грабители" (Мат. 7:15).

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Каа: преценявате претенциите на последователите на Сън Мюнг Мун
за Своя ръа:оводител?

2. Проследете наа:рата:о биографията и дейносттта на основателя на мунизма.
З. Каа:во представлява а:нигата "Божественият принцип"?
4. Спрете се на лъжеученията в мунизма:

а) за обезщетението;

б) за грехопадението;

в) за 'спасението и усъвършенствуването;

г) за Йоан Кръстител и "третия Адам";
д) за масовите сватбени ритуали. ~,

5. Каа:ъв е християнса:ият отговор на въпроса: Кой е Месия?



12. "ХАРЕ КРИШНА, ХАРЕ КРИШНА"

При едно от посещенията ми на софийския "пл. Славейков'\ КОЙТО може да се

сравни с Вавилонското стълпотворение в Библията или пазарното място О~ОЛО

Бранденбургската врата в Берлин след падането на стената, бях заговорен от една

странна фигура, облечена в дълга шафранена роба. Такива въплъщения на културен

еклектизъм бях срещал неведнъж на Запад. Но тази необичайна среща ме порази:

човешката фигура, говореща на чист български език, ми разказваше разпалено за

приобщаване КЪМ Бога чрез учението за "Кришна съзнание". Култовата мода бе

намерила още една пролука в задъханото ежедневие на моите сънародници.

ОТКЪДЕ - НАКЪДЕ ?
Вярно е, че наЙ-ВJnlятелните религи~ в нашата страна - християнството или

мюсюлманството - имат източен произход. Но те отдавна са се сраснали с бита и

културата на българския народ или турското малцинство, живеещо в България.

Orкъде-накъде обаче е намерил почва у нас "Харе Кришна"?

Може би НЯКОИ данни от историята на индуизма ще осветлят до известна степен

мрака на нашето недоумение.

Както е известно, Брах.ма, Шива и Вuшну са характерни божества за ИН/1,ИЙСI:ИJl

пантеон, ИЗПЪJПfяващи божествените функции на сътворение, унищожение и

съхранение. Те са израз на Абсоmoтната Реалност на Брахман - Атман. Най

популярен е ВUШUУ. считан за божествения ИЗточник на вселената, който участвува

в трите й фази: сътворение, съхранение и разпадане. Главната му функция обаче е

съхраняването на цялата вселена, която постига в десетте си "аватарас"

(превъплъщения), чрез които запазва равновесието между доброто и злото. Въпреки

чудатите подробности на списъка с превъплъщения на Вишну, ще ги изброим,

защото едно от тях има пряка връзка с разглеждания от нас проблем: .МатсЙа

(рибата), Курма (костенурката), Вараха (глиганът), Вамана (джуджето), Нарасимха

(човекът-лъв), Парашурама, Рама, Кришна и Буда (човеци с различни качества).

Последната "аватара" - Калки - е предстояща.

Сигурно ни е направило впечатление, че осмата "аватара" е Кришна, I'ОЙТО

започва да привлича все повече вниманието на някои особено ревностни

последователи на индуизма.

Бенгалският брамин Шри Чайmаuйя Махаnрабху (род. 1486) е основател на

"сектата на Кришна". Той настоявал пред последователите си да се отдадат пu·

особен начuu на nосвещеuue на Кришна не само в личния си живот, но и като членоае

на обществото. Кришнаитите танцували и припявa.rnI в екстаз под звуците на

барабани и цимбали по улиците. Всичко това изглеждало неприемливо за

традиционните почитатеJnl на индуизма, но Чайтанйя учел, че само прекият израз

на любов към бог Кришна може да избегне "кармата" (последствията от миналите

действия) и да доведе до истинско блаженство.

БJDiЗО 5 столетия по-:къено се появява нов "пророк" на любовта към Кришна.

Това е "Негова Божествена милост"l Шри Шpuмад А. ч. БхаКtnuведанта CBIJМU

1 Прабхуnада. Науката за себереализацията, с. IX и c1i.

р
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Прабхуnaда (1896-1977). Роден в богато Kam;yTcKo семейство, Прабхупада нма

добри възможности за образование. Завършва пpecтmкния шотландски колеж в

Ка.то:ута, където се запознавас Библиятаи основнитехристиянскидоктрини, а след

това и унив<'рситет, придобивайки отлични познания по философия и икономика.

По~късно подкрепа активно Махатма Ганди в пацифистичните~y инициативи за

независимосттана Индия. Развива успешен бизнес в областта на фармацевтиката.

На 58-годишна възраст Прабхупада напуска семейството си (съпруга и 5 деца)

под предлог, че с последвал предписанията в "Шримад - Бхагаватам'" където

Кpuшнл казва:

"Когато проява.ам особена милост J(ЪМ нахаго, му отнемам постепенно всички

материал.ни придобивки. Тогава приятелите и родиините му отхвърлят този обедиял

ОJ:аяник".1 .
В интерес Ija истината трябва да посочим, че разривът между Прабхупада и

неговата съпруга започнал твърде рано в техния ж.ивот. Те се оженили по типичния

за индусите обичай на сватосване, когато той бил ок. 20-годишен, тя - едва на 11.
Увличайки се от pG;lИгия, Прабхупада често оставял семейството си без средства и

всявал задълбочаващото се отчуждение между себе си и него. Накрая чашата

преляла, IoraTO жена му продала томче ..свещено писание" за Кришна срещу

НЯJ:О.JIЖО слзджиша и чаша ИНДИЙСКИ чай. Според Прабхупада. това "престъпление"

било ДВОЙНО: от една страна, съпругата проявила- непочтителност спрямо

"свещената книга". а от друга страна, СИ позво.rmла да приеме .,упоЙващо средство",

хаК80ТО бил чаllТ.

След разделянето със семейството си, Прабхупада надява робата на индуски

монах и приема титлата "свами" (реJП{гиозен водач). -
Намирайки се в залеза на своя живот, избраникът lIа КРИШllа заМИllава за

Съединените щати, за да представи на западния СВЯТ "откровенията" на Изтока. На

18-ти септември 1965 тОй подвил нозе по древно индийски обичай под едно дърво в

"Томкиtiс парк" в Ню Йорк сити. Монахът с шафранената дреха огласил с припева
си, възпяващ Кришна, и звуците на монотонните си цимбали, сърцето на западната

ци вилизациа:. Orначало въобще нямало изгледи за успех. НЯКОИ негови

симпатизанти дори го съветвали поне да смеllИ шафраненото расо СЪС западен

КОСТЮМ. НО екзотичните шествия на малцината му последователи, подскачащи И

припяващи "Харе Кришна'\ скоро ПОСЛУЖИЛИ като алтернатива на много безпътни

и объркани американци. Хипитата били едни от първите lIовообръщенци. После се

прибавили и някои декаденти, като поетът Ал.и Гuucберг и други свободомислещи

представители lIа изобразителното изкуство и музикал.ния свят.

Така възниква "МеЖДУЮlРОДНОТО общество за Кришна съзнание", което само в

Съединените щати наброявало през 1977 - годината на смъртта на Прабхупада

над 10 ооо монаси. ЕДИII от симпатизантите на кукга Майкъл Грант твърди, че

Прабхупада е написал ок. 80 тома за Кришна съзнание, които последователите му

са превел.н на 25 езика и са издали тираж 55 милиона. Били открити 108 храма из

1 RUlh Tucker, р. 269 f.
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целия свит.! У нас СЪЩО е създаден център в столицата, където всяка неделя се

изнасят беседи за любопитнитеи неориентиранибългаРСkИ слушатеJDf. Печата се и

mпература. като най-впечатляващо е ЛУКСОЗНОТО издание на "Науката за

себереaJDfзацията" (1990) - едно томче със статии на Шри Шримад А. Ч.

Бхактиведзнта Свами Прабхупада.

Днес ОТJDfчителните белези на обществото за Кришна съзнание са: kомуиален

начин на живот, въздържане ОТ сексуални контакти. носене на типичните шафранени

одежди, строга вегетариаНСkа диета, беЗkрайно припяване и танцуване в транс.

Просенето по улиците или продаването на разJВfЧНИ неща е основна JIPактика :за

набиране на средства. В Щатите обаче има спонсори, kОИТО са давaJПf немалЬk

принос за движението. Достатъчно е. да споменем имената на бившия бит'ЬJlС

Джордж Харисън, kОЙТО е посвещавал и песни на Кришна ИJDf Алфред Форд 
правнука на основателя на прочутата автомобилна к:омпания "Форд". Разбира се.

най-значитeJПlO е спонсорирането ОТ страна на ВИдиН ИНДИЙСКИ бизнесмени и

индустриалци.

"БХАГАВАД - ГИТА"

"Бхагавад-гита" СЪС своите 18 глави е "библията на движението Харе Кришна".2
Последователите на "к::улта" я издигат н'" твърде ВНСОК:: пнедестал, наричайК'и я

"пречистен ек::страк::т на вечната ведическа МЪДРОСТ".З Те я отъждествяват дори със
самия Кришна, защото ,.Бхагавад-гита'" представмвала директно слово "ОТ

лотосовите уста на Бога".4 Шри Шpuмад Прабху"ада твърди, че това писание е
"непогрешимо" и "съвършено".

Като JПfтературна форма, "Бхагавад-гита" е построена като диалог между

Кришна и Арджуна. Последният е представен kaTO ВОЙНИk, kОЙТО търси

просветление, за да разгадае тайната на живота и се стреми К'ъм усъвършенствуване.

"Бхагавад-гита'" има претенцията на "свещено писание'", К'оето предлага духовно

съвършенство на своите читатели, изразено в постигането на "чисто съзнание'". Това

следва да се разбира като пълно очистване от заразата на матерuалния свят, К'оето

се нарича "бхакmи".

Основната цел на "Бхагавад-гита" е да доведе човека до любов към Бога, което

е мощният Д'Вигател на култа "Харе Кришна
Н

•

Самият Кришна подчертава това изискване: "МислИ винаги за мен, стани мой•
последовател, ПОkланяй ми се и МИ отдай почит. Taka ще ДОЙfеш при мен

безпрепятствено.Обещавам ти това, защото си моят скъп приятел'". Онези, КОИТО

успеят във верността си kЪМ Кришна, се обявяват за наЙ-Сkъпите му служители.

Не е нужно един християнин да бъде вещ богослов ИJDf познавач на ИНДИйСkата

религия, за да покаже превъзходствотона Библията над .,Бхагавад-гита'".

Разбира се, това трябва да стане внимаТeJDfО, без ИЗJDfшен апломб, но с дълБОkО

1 J Прабху"ада, с. XIV.
2 Rщ/i Tucker, р. 275.
з 17рабху"ада, с. 93.
4 Паk там, с. 95.
s Rщh Tucker, р. 276.
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вътрешно убеждение. Библейски пасажи като: Пс. 12:6; 119:18, 24, 4$, 97, 105, 130,
140, 165; 11 Тим. 3:16, 17 и др. са достатъчни, за да представят по безпристрастен

начин БиБJDIята като съвършено Божие Слово.

ДОКТРИНАЛНИТЕ ОСОБЕНОcrи НА "хАРЕ КРИШНА"

Култът се раЗJDIчава в някои отношения от традиционния индуизъм.

Прабхуnада често прави аналогии с християнски доктрини, което звучи

привлекатCJDIО за неутвърдения християнин. По-долу ще се спрем на култовите

доктрини за: природата на Бога, Кришна и Исус Христос, идолопоклонство,

прераждането и припяването на .Харе Кришна" мантрата.

1) Природamана Бога

Прабхуnaда дава следното определение за основания от него .култ":

"Движението за Кришна съзнание има за цел да разпространява името на Бога,

дейностите на Бога и moбовта на Бога".l
Докато индуизмът представя възгледа за безлич1ШR Абсолют (Брахман), .Харе

Кришна" насочва вниманието к:ъм Върховната Личност, Която е Съвършената

Цялост и АбсоmoтнатаИстина. Тя е JDlЧНИЯТ Творец, Авторът на "Бхагавад-гита",

ЕдинствениятГоспод.

Името на Това Божество е Кришна. Прабхупада твърди, че името Кришна

означава "всеПРИВJrnчащ,,2.Индуската "троица": БраХМQ, Вuшну и Шива се счита1
за прераждания(инкарнации)на Кришна. СпоредПрабхупада, "всеки един от тях с

играл специална роля в творението и управлението на света. Господ Кришна се

счита за върховния, неродения и раЗШlчаващ се ОТ материaJnlИЯ евят"З.
Същевременносе правят и сравненияс християнскатаСв. Троица, но с подчертаване

на ТРИJDIчностнияхарактер на т. нар. "преражданена Крищна".

Що се касае до атрибутитена Божеството,ВърховнатаЛичност - по думите

на мъдреца Парашара Муuи - "Бог притежава шестте съвършенства - който е

изпълнен с цялата сила, слава, богатство, знание, красота и отречение".4
Божеството представлява онази неизчерпаема енергия, коятО подкрепя целия

ЖИВОТ. природа и състоянието на космоса.

2) Кришна и Исус Христос

Бхагаван е Върховната Божествена Личност. Тя е Бог. Кришна е конкретното

име на Бога. ПрабхуnадаопределяКришна като всебогат, всемогъщ притежател на

безкрайна слава, съвършена красота. Но от .Шримад-Бхагаватам" научаваме, че

докато е бил на тази земя, Кришна е водил твърде фриволен начин на живот. Той

обичал BecemteTo. Имал 16108 съпруги, живеещи в разкощни мраморни дворци,

украсени с мебemt от слонова кост и злато. Дори, според Прабхупада, нamtчието на

такъв ГОJЩМ брой съqруги било свидетелство за ... всемогъществотона Кришна.

1 Прабхуnада, с. 24.
2 ПаК там, с. 21.
3 Rulh Tucker, р. 274.
4 Прабхуnада, с. 22.
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Любопитна и граничеща с наивиост е аналоги_та, КО.ТО Прабхупада про"арва

между КришНl1 и Христос. Той твърди например, че ..~oc е грЪЦl<ият превод на

думата Кришна", отъждествявайки Христос С Христос. "Христос" е друг начин на

произнасяне иа КришНl1, името на Бога".' За Прабхупада е все едно дали чове" ще
Б Х "К " К ,'~ ...Hapc'IC ога -" ристос,.. ришта или" ришна, '.щото 2'8 краина сметка вие

се обръщате къ". една и съща Върховна Божествена Личност", На друго място пъ"

тОй пише за християнския Исус: .,той е нашият гуру. Той проповядва богосъзнание,

така че е нашият духовен учител".3 Последното, за••лениепостаВR Христа на
пО-НИСКО НИВО ОТ Кришна - като пратеник на ИНДУС~ОТО божество.

3) Идолопоклонство

в това отношение култът "Харе Кришна~' прохв... най-отчеТJDI80 своите

дълбо"и "орени, спуснати в ритуалнатапрапи"а на индуизма. Въпре"и учението за

личното Върховно Божество. чието конкретно въплъщениее Кришна, уче'ницитс на

Прабхупада се по"ланят на своя учител с не по-слабо благоговение.

ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО е характерен белег за индуизма. Апологетите на тази

източна религия се опитват да обяснят, че Божеството може да приема различни

одухотворени и неодухотворениформи, че материалът и живите цветове могат да

бъдат тъждествени с Неговата СЪЩНОСТ. Истината обаче не може да се подправи:

култът "Харе Кришна'· изисква поклонениена идоли! ПОследователитена Кришна

съзнание .,събуждат·" ,.къпят·', "обличат, "хранят" своите идоли. В такива случаи

не можем да не си припомнимдумите на проро" Илия, изпълнени със справедmlва

ирония, "Оито отправи "ъм пророцитена Ваал и Астарта: ..Ви"аЙте със силен глас,

защото е бог! Той или размишлява. ИЛИ има някаква работа, или е на път, ИJDf може

би спи и трябва да се събуди" (Ш Царе 18:27).

4) Прераждане (UlJкарнацuя)

Тази До"трина е типична за индуизма, но Прабхупада облича възгледа с

"иаучна" термннология. Той' твърди: ..I<ришна съзнание не е въпрос на 'вяра; то е
нау"а".4 За разбиране проблема на' "прераждането" е ..необходимо маJIl<О
интелигентност" .

Прабхупада илюстрира с прости и П(щулярни примери: детето ее развива

последователно в момче, мъж и старец. Ма"ар и да ее променят физичес"ите черти,

ЛJ1чността - човешката СЪЩНОСТ -.:. не qe изменя. с други думи, обитателят в

тялото, душата, остава един и същ. от тази поредица на миCJВI Прабхупада

заключава, че "когато сегашното ни тяло· умре, ние ще получим друго. Това се
нарича ..преселване на душата".S Според ИНдУизма душата ,не се ражда и не умира;
тя е вечна. "Тя е Hep~дeHa, вечна. винаги съществуваща,-неумираща. предвечна" .
се казва в "Бхагавад-гита'"В зависимост от качествата и постъпките, проявени· в

дадения живот, се предопределяначина наж:ивот в следващотопрераждане.

, Па" там, с. 129.
2 Пак ТАМ, с. 1.30.
з Ru/h Tucker, р. 274.
4 Прабхуnада, с. 29.
,5 Па" там, С. 29, 30.
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Ето какво lIишат апологетите на ;.Харе Кришна": "Според закона на кармата,

следващото ни прераждане може и да ';IC бъде в човешка форма. Можем да се върнем

в тяло като tlOвеuи, НО може да се пРсродим в кучета, прасета, ПТИЦИ, КОТКИ ИJDf

дори ОТ ПО-НИСШ вид. Например, ако човек придобие качествата на ЖИВОТНО като

прасето, може да получи такова тяло в следващия си живот".1 Прабхуnада дори
уточнява. че има .....8 400 ООО различни видове телесни форми".2

Интересна е съвременната аналогия с ,.инкубационния период" на заразните

болести. Както той предполага развитието на болестта в бъдеще. така даденият

живот прсдопрсщсля следващата телесна форма. "Следващото ви раждане ще бъде

определено ОТ дейностите ви - греховни или благочестиви, според какъвто е

случаят" .
Християнският отговор срещу лъжеучението за "прераждането" трябва да бъде

категоричен. Ние се основаваме на твърденията на Библията и свидетелствата на

хора, изпаднали в клинична смърт и възвърнати към живот чрез реанимационни

методи. Продължителността на човешкия живот е обикновено 70-80 години (Пе.

90:10), а след това за всеки настъпва смърт (Бкл. ]2:1-7; Римл. 5:12). Смъртта е

невъзвратим факт - никой не може повече да се върне към земния ЖИВОТ (Лука

16:27-31). Възкресението от мъртвите ще изведе човешките души в сферата на вечния

живот, но веднъж завинаги (1 Сол. 4:13-18; I Кор. 15:42-53). Затова и дума не може

да става за "прераждания" и различни "телесни форми", к:онто са чиста религиозна

СlIскулация .
..Идеята за кармата и прераждането е антибиблейска - писаха Робърт и

Гретхе" ПасаЮnU1l0. - Справедливо и разумно ли е човек да страда в този живот

или да се изисква от него изкупление за грехове в настоящия живот, които е

извършил в предходния, и КОИТО дори не си спомня? Как може страданието за

непознат грях да прсобраз·и грешника и да го направи зрял до такава степен, че да

не повтаря ПОвс"е този грях? Подобна ~Jсправедливост" е жестока и абсолютно

противоположна на библейския Бог".3

5) ПрunяваJlеmоlIа "Харе КРUШJlа"

В пропаганднатаброщура на Обществото за Крищна съзнание, издадена у нас,

се [lOдчертава, че е нужно само повтаряне на "святите имена на Бога", за да се

прсчистят сърцата "от материалните замърсявания, .наслоявали се живот след

живот". Трябва да се припява:

..Харе Кришна, Харе Кришна,

Кришна Крищна, Харе Харе,

Харе Рама, Харе Рама,

Рама Рама, Харе Харе".

Прабхуnада нарича това "трансцедентална вибрация", която с "висшият метод

за възстановяване lIa трансцедеllталнотони съзнание" 4

I Rшh Tucker, р. 275.
2 Прабхуnада, е. 30.
3 Dowell & Don Slewarl, р. 43.
4 Прабхуnада, е. 171.
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Тези 16 санскритски думи, които представят "святите имена" на Кришна, се

придружават от звуците на ударни инструменти и хармониум. Всеки последовател

на "култа" трябва да ги повтаря поне 16 пъти ежедневно, премятайки 108
"моJПt:твени

4
' зрънца на броеницата. Счита се, че припяването регулира дишането,

отстранява всякакви други мисли, осъществява себезабрава и жизнено свързване с

останалите членове на групата.

За българския читател е необходимо да се обяснят понятията, използувани в

санскритския припев. "Рама" и "Кришна" са имена на Бога. а "Харе" е божествената

енергия. Така че повтаряйки припева, човек като че ли се обръща към Бога и

Неговата енергия. "Харе Крищна" следва да означава, по думите на Прабхупада:

"О, енергия на Бога. о, Боже (Кришна), моля Те, ангажирай ме да Ти служа".!

КАКЪВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ хРиcrиянСКИЯТ ПОДХОД!

Трябва да признаем, че между християнството и "Харе Кришна" има НЯIЮИ

сходства. И двете религиозни системи подчертават необходнмостта от вяра в Бога.

Налице е нуждата ОТ Спасител, Който е Личност. Следоватеmю, осъществява се

връзка между човека и Бога, която е на личностна основа.

Християните обаче знаят. че Исус Христос е Едrшcmвенuят Спасител (Деян. 4: 10,
12). Той е Бог (Кол. 2:9), Който е бил отначало (Йоан 1:1). Всежи, жойто изповяда

Исуса Христа за свой личен Спасител. може да вкуси от съвършената божествена

moбов (Римл. 5:10. 11; 10:9-13). Божията moбов се е изразила преди да сме могли да

покажем своята moбов към Бога (1 Йоан 4:9, 10). Свидетелството на Новия Завет,

че Бог изпрати Своя Снн като Спасител на света (1 Йоан 1:1-3; 4:14, 15; 11 Петр.

1:16), е достоверно. Действителното общение с Бога е молитва в името на Господа

Исуса Христа (Мат. 7:7, 8; Йоан 14:13, 14).

ВЪПfОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. Има ли оправдание от гледна точка на културата на

бълг. народ разпространението на "култа на Кришна" у нас?

2. Какво е учението на индуизма за Бога?

3. Кой е основателят на "сектата на Кришна'~?

4. Спрете се накратко на живота и дейността на Свами Прабхупада.

5. Кои са ОТJnt:чителните белези на "обществото за Кришна съзнание"?

6. Какво представлява Iшигата "Бхагавад~гита'~?

7. Проследете доктриналните особености на "Харе Кришна" за:

а) I'jJиродата на Бога;

б) Кришна и Исус Христос;

в) прераЖдането;

г) припяването на "Харе Кришна".

8. Какъв трябва да бъде християнският подход към та,," религия?

Пак там, с. 130.

>
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13. "СЕМЕЙСТВОТО НА ЛЮБОВТА"

Усмихнати младежи раздават на минувачите ЛИСТОВЕИ с привличащи

вниманието шарени картинки: огромно сърце, обхващащо земното кълбо, с

представитe.mI на ВСИЧКИ раси. летящи наок:оло или две ръце. обхванали сладнИl:аво

изображение на семейство, което е седиало край пишио наредена трапеза. На

обратната страна има гъсто изписани КОЛОНИ с текст, в КОЙТО познати на

християните библейски пасажи са разТЪЛkувани по странен начин. Например:

.Защото Библията казва: "Бог е Любов!" (1 Йоан 4:8). Така че uemUНCKama любов,

вярната таба8, Божествената moбов е цялата peJDlГИJl, ОТ която имаш нужда,

защото Бог е Люб08 и Любовта е Бог'" Или: .Нашето желание за любов и нашата

нужда от любов, мир и щастие са създаДени от Бога, и са съшите във всеки човек

на света!"

Подобни явления, за голямо съжаление са характерни за новото време, когато

политическата свобода в страните на бившия комунистически блок се използува за

пропаганда от всякакъв внд. Бедата обаче става още по-голяма, ако бдителиостта

на християните намалее и се забравят Христовите думи: .Бдете и молете се, за да

не паднете в изкушение'" (Мат. 26:14), чиято сила не е отслабнала и диес. Голямо

бе удивлението ми, когато установих, че много християни с дългогодишна практика

у нас са приели безкритично тези опасни картинки, без дори да прочетат и

анализират текста отзад, и дори са ги окачили по стените на домовете си ...
А пропагандата на опасния за добрите нрави на съвременното общество култ,

известен С наименованието "Семейството на любовта", започва именно с

раздаванетона безобидни на пръв поглед картинки.

Какво представлява този култ, какво е отношението му към християнската

църква изобщо и каква трябва да бъде нашата реакция? Тези въпроси ще намерят

своите отговори вследвашитенякоЛЕО страници.

ДВИЖЕНИЕТО "иСУС"

Преди' да преминем към конкретна характерИСТИJ:а на .СемеЙството на

moбовта'i,трябвада кажем НЯIЮЛlЮдуми за Движението"Исус". чието разклонение

е култът.

Бившият наркоман Тед Уайз, живеещ близо до Сан Франциско, се обърнал към

християнствотопрез 1966. Промяната в неговия живот била ТОЛЕова силна, че ТОЙ

започнал да проповядва прощение на греховете и новорождение между бившите си

събратя по съдба. Уайз и още неколцина новоповярвали наркомани·уредили

кафе-бар, в който наред с предлаганите напитки проповядвали, акцентувайки на

личния СИ пример;на СТОТИЦИ млади хора. Успехът от тази дейност бил грандиозен

- за 2 години се обърнали към Христа хиляди младежи. Наименованието

"Движението, Исус" е журналистическо определение, дадено за евангелизаТОРСl'ите

усилия на Тед УаЙз. Но то включва всъщност и много други инициативи, покриваши

широк спе~тър от хора и организации, и съдържа различни, често противоположни

възгледи. Както подчертава д-р Морис Бърел в книгата сИ.Предизвикателството на

култовете", Движението .Исус" е "удобно стенографско съкращение, указващо за
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движение на млади християни, к:оито отричат света и след жато са БИJDt обърнати

към Христа (често по драматичен начин от наркоманскотоси минало), преливат от

християнсК'а moБО8. подчертават важността на общението и евангелизаТОрсJ:Ите

инициативи, и очакват връщането на Христа през своя живот.... Младежите от
Движението "Исус" предпочитат комуналния начин на живот, при КОЙТО споделят

на драго сърце ограниченото СИ имущество. Поради спонтанния начин,ПО който са

повярвали, в повечето случаи те не могат да се приобщят ХЪМ установените ЦЪРК:ВИ.

у тях се изгражда самочувствието на носители на особено, революцuоН1Ю

християнско служение, поради което критикуват остро доктрините на

християнството, утвърждавани и проверени през вековете. Според тях, само те са

ИСТИНСа:ите практикуващи християни, а ХрИCПlянсхите църкви са "затворили

Христа
4
' в тесните рамки на своето боГоСловие и ритуаmю служение. Радетелите на

Движението "Исус" противопоставят един прост начин на служение и живот,

едедвайки описанието в Деян 2 и 4 гл. В музикалио отношение преддочитат

поп-музиката и поп-фестивалите, те са често явление в тяхната прапижа. По време

на такива концерти се предлагат безШIатна храна и литература на аудиторията.

Характерни са: изявяването на JnlЧНИ свидетелства, говоренето на езици и

изце.лиТeJПIИ богослужения, к:акто и други харизматични прояви.

Статистиката показва, че Движението "Исус" е доста популярно сред

американската младеж. Над 300 ооо млади хора са негови ревностни последователи.

В няжои европейс~и страни към него проявяват с~атиа ра3ЛИчни християнски

рыоводители, които се опитват да разнообразят чрез различни инициативи

традициоииия начин на служение в СвОите църкви.

Кулгът "Семейството на Любовта", известен още с прозвището "Децата на

Бога", е една от многобройните разновидности на Движението "Исус". Той се счита

за наЙ·l"раЙната в "ревоmoционноН отношение ГРУПИРОВl[а. Американсжото списание

"Тайм" определя находчиво кулговите представитe.mt: жато "щурмоваците на

Исусовата революция".2 Най-хараперното за тях е, че се смятат за едuнcтвeIIUЯ
верен остатък на духовния Израил, живеещ в действителен страх от Бога в едиН

ЛЪЖлив и богопротивен свят.

..пророк Мойсей" /1 ..чар Дав/lд"

въnлътеН/I в една личност?

Бившият баптистки проповедниж дeй8uд Бранд Берг (РОд. 1919) от Оукленд,

Калифорния се счита за основател на култа .СемеЙството на любовта" (или

.Децата на Бога"). Израснал в здраво еванге.лсжо семейство, Берг прекарал

по·голямата част от своето детство и юношество в пътувания поради

аигажираността на неговите родители в мисионерска дейност. През 1949 г. той

станал пастир в щата Аризона, но напуснал църквата след едиа година, защото

обществото .счело неговата духовна деЙНОСI за иезадоволителна. Въпреки това,

Дейвид Берг бил убеден, че е избран от Бога за особено служение - едиа претенция,

1 Maurice С. Burrell, Тhe CbaJlenee рС фе Си!!. р. 35.
2 Ibid, р. 37.
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КDятое типична за ВСИЧКИ основатели на к:улrове. Ето как характеризира той едно

от първите си ..откровения";
"Едно ОТ първите пророчества, които сме получавали относно JDfЧНОТО ми

служенне, бе: "Направил съм те острозъб инструмент за вършитба, който ще разбие

планините като плява и ще издърпа насила възглавниците изпод ръцете на онези,

които са се излегнали в Сион!" 1

След разрива със своята църква Берг се премеетил в Южна Калифорния, където

се свързал с телевизионния евангелист Фред Джорд"н. Той се ползувал на два пъти

ОТ услугите на последния, но в крайна смеТЕа се получил разрив между двамата,

защото Берг нс бил човек, КОЙТО можел да дели власт и слава с някого.

През 1968 той се установил за крано време в Хънтннгтън Бийч, Калифорния,

където открил кафе-бар и използувал "свангелизаторск:ите" методи H~ Движението

"Исус". В резултат на това организирал собствен JrЛDН на Движението. наречено

"Юноши за Христа". Въвел интензивно изучаване на БиБJDfята. НО насърчавал

новообърнатите да напуснат своите семейства и работа. и окачествявал обществото

на всички нива като "зла система". Създал специфична за к:утовете авторитарна

система. подчинявайки всички на своята власт.

1969 година била ГОДИllата lIa "пророчеството" на Берг, според lIero Калифориия

щяла да бъде наказана от Божия съд чрез земетресение и Тихият океаи щял да я

покрие завинаги с вълните си. Неговите последователи (ок. 75 души) напуснали

мястото, lIад което трябвало да се изсипе Господният гняв и тръгнали, подобно на

древния Израил, из "пустинята" на северНО{,tмериканския континент. Именно тогава

последователите на култа възприели наименованието "Децата на Бога". а техният

водач се обявил за "МоЙсеЙ-Давид". Всички новообърнати се преимеиували с

избрани от тях библейски имена като символ на тяхното "новорождение" .
След окончателния разрив с евангеШfзатора Фред Джордан, "Децата на Бога"

(наброяващи ок. 250) се разделили на малки групи от по 12 души и се пръснали из

Съединените щати за пропагандна дейност. В наши ДНИ те възлизат вече на 01'. 7
ооо аПИВIIИ членове (ВК1ПОчително и деца) и са разпространени в повече от 80
страни. "Децата на Бога" имат симпатизанти и в България - предимно сред

юноши.

ог 1972 Дейвид Берг живее в Европа, но се е уединил и не се появява на пуБJDfЧНО

място. Негрвата съдба не е извеетна,НО пагубното му учение продължава да плете

отровната си мрежа към сърцата на стотици неукрепнали млади хора.

"Писмата на Мо"

.,Децата на Бога" считат Берг за особен "пратеник на Бога" за нашето

поколение. Той е харизматичен JПfдер и неговият авторитет е иеоспорим. Само

неговото тълкуване на Библията е вярно. Тъй като се е нарекъл "Мойсей-Давид'',

той е Божия тръба, единственият тълкувател на Св. Писание и дори - източник на

истинската pe.rnt:гия ...
Разбира се, дизайнер на този фалшив ореол е саЧIIЯТ Дейвид Берг:

Josh Мс Dowell & поn Slewart, р. 94.
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"Струпурата (на организацнята "Децата на Бога").. е подобно на дърво, с Исус

"ато неин "орен и основоположен дънер, с твоя ПРОРО" и Цар (Дейвид Берг "ато

неин главен администратор, със сока на Божието Слово като нейна жива кръв)С' ( В

"НИГата "РеВОJПOцията на новото ръководство").!
Но Берг не се задоволява СаМО с ролята на ТЬЛJ<увател. Той претендира и За

авторство на ... "богооткровения".Щом Исайя, ЙеремWl, ЕзеКUUII и други пророцн

са били Божии тръбачиза своите по"оления,защо "Мойсей-Давид"да не бъде Та"ЪВ

посредни"между Бога и хората на Двадесетиве,,? И Берг започвада пише прочутите

сред неговите последователи "Писма на Мо" жато своеобразно... nPOД'ЬJDКение на

библейските послания. НОВОИЗJПOпеният "пророк" ги цени много. Той ги нарича

caMOXBa.rn'lO "деЙСТВИТeJDiИЯ авангард на движението" и "заповедите, I'оито идват

свише, От Господа чрез Мо". Берг се сърди, а"О ня"ой от неговите ученицн си

позволява да ги обяснява, одухотворява ИJПf ТЪЛI'ува. Тези писма нямат нужда от

това - твърди самозванецът.

Всъщност едно по-внимаТeJDiО прочитане на претенциозните "послания на Мо
СС

,

разкриват посредствен стил и порнограФС"и на"лонности. Капо справедливо

отбелязва бившият член на "улта Арам Аутим, лъжепроро"ът е nдействително

сеJi'сманиаК'С' .2
ОпаСНllте льжеучеНIIJI на "Семейството на любовта"

Те се свеждат главно до: Бога, ОК'ОJПIия свят и практm::ата на самия кут.

1) Учение за Бoz... Поради липса на ясно изложение на възгледа за Бога в този

"улт, е трудно да се постигне едно систематизирано учение. Единственият източни"

са мъглявите "писма на МоС'. Берг отрича учението за Божието триединство, като

се аргументира с това, че терминът "Троица" отсъствува в библейс"ия те"ст.

Същевременно обаче заявява:

"Но аз вярвам в Отец и вярвам в Сина Исус, и вярвам в Св. Дух".3 Какво
трябва да се разбира под тая де"ларацня, Берг не ИЗЯСНЯва. от една страна,

той твърди, че Исус "е бил оТНачало и е бил част от Бога", а от друга страна,

че "Исус е бил творение на Бога".

1) В'ЗZАед за Исус Христос, Според Берг, Исус е "най-вели"иятРевоJПOЦНОНер",

а Неговите апостоли са "Неговите дванадесет брадати боЙцн".4 "Децата на Бога"
са възприели Неговата стратегия и пра"ти"а в "партизанс"ата" си борба срещу

заоби"аляшияги свят.

З) Y.elllle :UI "BeAIlKtutUI ре~АЮЧIlJl". Този възглед всъщност е основен за кута,

"ОЙТО най-точно характеризира неговата философия. "Децата на Бога" са

единствените ИСТИНСКИ християни днес. ВЪН от тяхното "семеЙСТDО
С

' всичК'о е

греховно, сатанинс"о, лицемерно и ПРОТИВОХРИСТИЯНС"О. Берz сипе огън и жупел

срещу всич"и установени институцни: семейство и общество, цър"ва и държава,

училище и работно об"ръжение. ЕзИ"ЪТ му при та"Ива случаи е груб и невъздържан.

1 Ibid, {'О 95.
2 MaиТlce С. Bu"ell, р. 42.
3 Josh Мс Dowel/ & поn Slewarl, р. 96.
4 Maurice С. Burre/l, р. 40 f.
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Обръщайки се КЪМ ВСИЧКИ, които не проявяват интерес КЪМ неговия Xy1fГ, ТОЙ ги

заклеймява с гняв, имитиращ чувствата на старозаветннте пророцн:

..По дяволите вашата сатанинска система! Дано Бог порази безверните ви сърца!

По-добре воденичен камък да се окачи на шиите ви и да бъдете хвърлени сред

морето, отколкото да станете причина за препъването на едного от тези малките.

Вие, СКЪПИ приятели. сте истински бунтовници и то - най-лошите на ВСИЧКИ

времена. Бог ще унищожи вас, а ще спаси нас, защото се възправяме срещу вашето

безчестие, отхвърляме вашето богопротивничество, нарушаваме противобиблей·

ските ВИ традиции и рушим ИДОЛОПDI:лонничесхата ви система в името на всемо

гъщия Бог". (..РевоJПOЦИОННИте правила", 1972).1
Дейвид Берг не прави разлика между света и Църквата, която също попада под

гръмоподобните му атаки: "Ние мразим лицемерието, себичната праведн()'ст,

ЛЪЖите и измаМJВtвостта на онези, КОИТО претендират, че са Църквата, но не са;

затова ние мразим духовната система на Дявола. която стои зад тях".2
Борбата, според преценката на Берг, е неравна. Избраниците от ..Семейството

на moБО8та~' са малцина. а представитеmпе на "сатанинската система" 
многобройни. Затова Берг развива теорията за преследването IШ верните. На нея се

акцентува толкова упорито, че тя се превръща в основен мотив за фанатизираните

членове на I'улта. "Гонението" срещу "децата на Бога" е, според ТSIX,

..доказателство" за правотата на учението и яростта на дявола. ог друга страна,

това дава основание на идеолознте на култа да се стремят към максимална изолация

спрямо обкръжаващия ги Свят.

4) Второто "ришествие и Божият сод. Подобно на останалите култове,

"Семействотона moбовта" проповядва определена година за второто пришествие

на Христа - 1993. Разбира се, събитията, коитО се предвижда да съпътствуват това

изк:moчително явление, са специфични. Особено се ак:центува на суровия Божи съд

над останалите хора. Наказани ще бъдат всички членове на материализираното

светск:о общество и християнск:ите църк:ви. Особена ще бъде вината на последните,

защото са се поддали на влиянието на грешния свят. Поради резкостта на своите

проК'оби, пророците на култа се наРlJчат ,.,Йеремиевци". Есхатологията ИМ обаче, е

доста войнствена. Като ревоmoционери, ,.,децата на Бога" ще воюват под

предводителството на Бога срещу Антихрист и неговото светОвно правителство.

Именно тсгава ще бъдат поразени с острието на меча и членовете на християнските

църкви.

Използувайки това изопачено тълкуване на пророчествата в кн. Огкровение,

пропагандаторите на култа подмамват особено млади хора и юноши, за да станат

"ревоmoционеftи за Христа" и "участници в Божията армия". Те настройват своите

неукрепнали младежи срещу семейство, църква и общество.

5) CeKCytlllNume ПЗZJfедu на "Семейството на moбовта" са може би най·

характеРната особеност на култа. Капо бе посочено, кощунствените ..писма на Мо"

са изпъстрени с порнографски изрази и картини. Основателят ·на култа се позовава

1 Josh Мс Dowell '* Don Stewart, р. 96.
2 Maurice С. Bu"ell, р. 40.
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на случаи.н герои ОТ Ст. Завет в рю>:юите за Авраам, Соломон, Давид и др., за да

оправдае своите параноидни БЪJПIувания. Бивши членове на ."СемеЙството на

moбовта" свидетелствуват за оргиите на "апостолите" и останалите РЪКОВОДИТеЛи

ОТ по-долен ранг, които проявяват предпочитания ЖЪМ НОВDПDСТЪПИJПf В култа

девой>:и и особено малолетни момичета. Извращеииятана Берг са стигнали дотам,

че е организирал масов секс "поД своя инспекция". ПрИНЦИПЪТ на СВ. Писание: "И

всич>:ите вярващи бяха заедно, и имаха ВСИЧ>:О общо" (Деян. 2:4) се ТЪJD<увал

предимно в се>:суален смисъл.!
ВсИЧКИ иоан членове на култа са ДЛЪЖНИ да подпишат нещо като декларация, в

>:оято между другото се >:юва: "Исус ни учи, че трябва да бъдем готови да умрем

за другите. Затова трябва да бъдем ГОТОВИ да им предлагаме секс".2

Структура и ежедневие на култа

Поради специфичната структура и начин на живот на· "Семейството на moбовта"

би било полезно да отбележим ня>:ои удостоверени фа>:ти.

Днес е известно, че основателят на >:улта Дейвид Берг се е оттеглил от а>:тивна

РЪ>:ОВОдИа дейност. По негово време обаче, той се опитал да установи теократично

управление по подражание на някои периоди ОТ старозаветната история. Създал

ВСЪЩНОСТ абсоmoтно авторитарна система, обявявайки себе си за "цар Давид".

Непосредствено след него упражнявало власт "царското семейство", състоящо се от

членовете на неговото семейство с техните сексуални партньори. После се нареждал

"съветът на министрите~~; след тях - ,,дванадесетте епископи". отговорни за 12
района на земното кълбо. Подведомствени на "епископите" били "реГИОНaJПiите

пастири", а на тях - "районните пастири". Всеки "район" се състоял ОТ някоJIXО

"колонии'', начело на които CТoe.тl "пастири на колониите". Всяка колонИя имала

по 12 члена.

По-долу ще се спрем на ежедневието в култовите колонии.

Когато ня"ой бъде привлечен "ъм "улта, бива третиран "ато "бебе" и се В>:JПOчва

в специална >:олония за новаци. Главната цел е неопитният >:андндат да бъде вплетен

постепенно и невъзвратимо в мрежата на системата н да се научи на безпре>:ОСЛОВНО

подчинение. Той няма право на собствено мнение I:f инициативи. Няма право да

напуска колонията без знанието и съгласието на надзираващия го "пастир на

колонията". Принципите на "мозъчното промиване" са валидни в пълна сила.

След "ато бъде "обработен". >:андидатът се премества в друга ,,>:ОЛОНИЯ за

напреднали". Дисциплината там е още по-сурова. "Посветените не напускат

>:олонията поединично, а винаги по двама. На юношите се забраняват >:онтани с

дома, семейството и приятелите. Писмата се >:онтролират и цензурират. В ПОДJ:репа

на възгледа, че отношенията с БJnlзките са "вредни" I се цитират Христовите думи в

Мат. 10:34-37. Всич>:и хора "отвън" трябва да се пожертвуват "в името на Христа".

Ежедневието в >:олониите протича доста еднообразно. Обитаwлите стават рано.

По-голямата част от предИ обеда се пре>:арва в молитва, наизустяване на библейс>:и

пасажи и Т'ЬJD[увания от "писмата на Мо". Следо6ед1;lDТО време се използува за

I Josh Мс Dowell & поn Stewart, р. 97.
2 Мaurice С. Bu"ell, р. 44 [.
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"благовестие" и продажба на пропагандна литература извън колониите. По този

начин се печелят пари за касите на култа. Вечерите са ангажирани СЪС специфичните

за .ута събрания и "сесии" t провеждани ОТ различните ръководители на колониите.

XPUCIIUIJlIICКUJlm отговор е КtlI1Ieгорuчио "не" на nСеА4ейс1lUlОItЮ "а 4ю60tltlUl"l'

Могат да бъдат отбелязани НЯКОЛКО крайно погрешни "опорни точки" в

учението и практиката на Т03И култ:

1) ЦеtunplLflUlфигура в дейността на истинската църква не може да бъде човек.

Само Господ Исус Христос е посочен от СВ. Писание като .,глава на църкватаН

(Ефес. 1:22, 23; срв. Кол. 2: IО; 1 Кор. 11 :3; 12:27). Следователно ДeйiJид Берг е само

един опасен самозванец, чиито. "послания" нямат право да бъдат считани за

"БОГООТq)овени". "Децата на Бога", подобно на мормоните, допускат същата

погрешна крачка КЪМ пропастта на собственото СИ осъждане, когато издигат

J1чсанията на своя основател над aBTOpl:fTeTa на Библията и учението на Христа.

2) Л>ЗIeШlJe и 3.fОУlЮmpеБШlJeс доверчивосттана JIIладитехора са основен метод

в пропагаtЩата на култа. Подобно на "Обединяващата цъpKBa~', там важи

максимата, че "целта оправдава средствата". Св. Писание обаче е категорично:

UЗМ<Шamaе дяволско оръ;жue (Йоан 8:44; 1 Йоан 2:22; Откр. 21:8).
3) ГocllOд Исус не разделя членовете на ceJlleucmвomo.Пасажът Мат. 10:34-37 не

може да се ТЪЛkува изопачено! След като стане Христов последовател, никой не е

задължен от нашия Господ да се превръща във враг на своите близки. Н1съскването

срещу "безбожните плътски родители"] няма нищо общо с всепр)щаващата
Христова moбов. Освен това, СВ. Писание подчертава, че на Бога е угодно да се

оказва почит към родителите (Изх. 20: 12) и в кръга на семейството да цари взаимна

обич (Ефес. 6: 1).
4) QKCYUllaтa .мания, ширеща се в "Семейството на любовта", не е прост,)

патологично явление. Нейният първоизвор е отново противната на Бога сила 
Сатана. който поразява плътта на човеците (Мат. 15:18, 19; Гал. 5:19 и др.).

По принцип Библията има положително становище към сексуалните отношения.

Бог създаде ЧОвека и го благослови да живее в траен съюз между представители на

двата пола (Бит. 2:18-25). Семейството е било винаги извор на радост и приятни

изживявания (Лр. 5:18, 19). Цялата книга "Песен на песните" представлява в

първоначалното си звучене апотеоз на човешката moбов. Новият Завет разкрива

още по-ярко идиличната картина на душевните и физически отношения между мъжа

и жената, като законна наслада в рамките на брачния живот (Ефес. 5:25-33; 1 Кор.

6:12-15; 7:3 и сл.; 1 Тим. 4:1-5).
Същевременно библейските автори предупреждават за опасността от

сладострастие, блудство и преmoбодейство (Изх. 20:14, 17; 1 Кор. 6:13; 10:8; Ефес.

5:3; Кол. 3:5; 1 Сол. 5:3). Няма никакво основание ОТ гледище на Св. Писание за

предбj>aчни или извънбрачни сексуални отношения. Осъждението на онези, които

оскверняват тялото си, ще бъде сурово (Откр. 21:8). "Езерото, което гори с огън и

жупел'~ t ще бъде заслужената ИМ участ през вечноfuа.

1 Ibid, р. 50.
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в заКJПOчение трябва да подчертаем, че кулгът "Семейството на moбовта" няма

място нито в съвременното общество. нито в сферата на християнс"ото учение и

прак:тик:а. Необходими са общите усилия на всички, "ОИТО ценят добрите нрави, з&.

да бъде задушен той още в самия му зародиш в страна "ато България, "ъдето
християнските традиции имат многовековна история.

I
,1

I

11,

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР

1. В "аоо се състои пропагандата на този "улг?

2. Ка"во представлява Движението "Исус"?
З. Кой е Дейвнд Берг?

4. Ка"во представляват "Писмата на Мо"?

5. Спрете се на опасните лъ:жеучения на "Семейството на шобовта" за:
а) Бога;

б) Исус Христос;

В) ":Беликата ревоmoция";

г) Второто пришествие и Божият съд;

д) се"суа.пните възгледи на "Улга.

6. Разгледаите стру"турата и ежедиевието на "улга.
7. Какъв е ХрИСТИЯНСI:ИЯТ отговор за тези лъж:еучения?
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