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ПРЕДГОВОР

Всич.ku сме сВиgетелu на нестuхВащuя uиmepec на бълzарсkото об

lцестВо kbM проблема за cekmume uрелиzuозниmе kулmоВе. Вече из

лязоха няkои kнuzu по този Въпрос, а Вестниците uспuсанuята буk

Вално HU залuВаП1 с·ВсеВъзмоЖнu, най-често силно емоцuонално yk
расени информацuu.

KakBo MU gaBa праВо ga пuша tl аз на тази тема?
Преgи оkоло 15 ZogUHtl аз започнах ga търся' "наи-праВuлната 'ре

ЛШШЯ". В тезu сВои търсения gocma бързо Ukатеzорuчно сти2нах

go хрuстиянстВото, но ми остана uнmepecът kbM разлuчните gpy-
,. 2Uрелuzuознu системи и ВярВанUЯ. През gЪЛZО20guшното ми преби

ВаВане В Републukа АВстрия имах ВъэмоЖн.осmmа ga се занuмаВам с

тази проблематukа, а там имах Ugocmbn go много по-обшuрна ЛU

тература. През 19932. uзнесох серuя от публuчнu леkцuu за осноВ

ните "cekmu", koumo са akmuBHU В БЪЛ2арuя gHec. Голем1iят uщnе

рее ми пogеkаза необхoguмосmmа от kни2a, В kоято обиkноВенuяm

бълzарuн 9а може бързо и лесно ga намери необхoguмаmа uнформа

ЦЦЯ, kozamo се сблъсkа с няkое непознато за Hezo релшшозно тече

ние, 2руПЗUЛU ученuе. ИзВестнuят холанgеku uзслеgоВаinел на kул

тоВете Пuтър Ван Кампен, с kozomo се запознах през 1991 z. В со-

.фUЯ,ми помогна В kомnлеkn10Ването на матерuалuте u написа ня

kou от zлаВите на настоящата kнU2a.

ТаЗ1J kнuza cu постаВя осноВно целта ga запознае бълzарсkия чu

тател с различните ВярВания - mраguцuоннu uнещраguцuоннu, ko- _
ито напосле9ъk масоВо наВлuзат В Бълzарuя. Тя е эамuслена kamo

, kpambk спраВочнuk, съgържащ информация, gocmbnнa за шuроk kpbz
читатели, илu, maka ga се kюkе, за среgнuя бълzарuн. Тя не uзuсkВа

няkаkВа преgВарнmелна nogzomoBka uли познанuя ПО релuzuознumе

Bbnpocu. '. '
ПърВuятразgел на kнuазmа се занuмаВа с траguцuоннumе сВетоВ

ни релuzuu. НаgяВаме се, че таи gaBa uзВестна npegcmaBa за религu

озното състояние на съВременния сВят. Не сме обсъжgалu праВил-
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iюсmmа на тезu реЛU2UU, HUn10 П1ехнuя ефеkm Върху чоВешkото 06.:
щесmВо.

ВъВ ВП10рUЯ разgел сме раЗ2леgалu няkОU неП1раguцuонни ВярВанuя

UЛU пъk 2py~uPOBku, koumo nopagu соцuалното cu geucmBue В БЪЛ2а

рuя са cu спечелuлu UMemo на "cekmu". По-gолу опреgелям mочно'kak

Во разбuрам В тазu kнu2a nog понятuето "cekma". Прu раЗ2леJkgа

нето на ученuята на тези zpynu Hue Винаги сме zu сраВняВалu с хрис

тuянстВото, тъи kamo България е траgицuонно хрuсmuЯнсkа стра

на, а и ние, аВторите, сме християни. Моето тВъpgо у6ежgенuе е,

\че eguHcmBeHo uнформацuята ugоброто познаВане на OCHoBHume
християнсku прuнцunu M02amga защитят съВременнuя българин от·

заблуgата на cekmume. Старали сме се ga npegcmaBuM на ЧUn1am.е,.

ля egHo обеkmuВно cpaBHeHue, от koemo той може сам ga си напра

Ви uзВogи и заkлloченuя u, gоkолkото HU е било ВъзмоЖно, сме се Въз

gържалu отkpumllku uuзkазВане на собстВенu мненuя uпреценku по.

религиозни Въпроси..

Kak60 се разбuра nog понятuето "cekma"?

Тази gyMa е Възприета В kнU2ama nopagu сВоята популярност В Бъл

гария.Но kakВоточно ще разбuраме nog нея?

В речниkа на З. футеkоВ от 1932 г. се gaBa слеgнamа gефuниция:

J,Латuнсkа gyлtа, означаВаща разkол, отлъчВане от госnоgстВуВаща

та Вяра. (( Тъи kamo госпogстВщцата Вяра В България е хрuстuянс

тВото, uто uзточнопраВослаВното, В горнuя смисъл с gyMama cek
та би М02ЛО ga се нарече Всяkо ВярВане, разлuчно от ПраВослаВна

та църkВа, незаВисtlмо gалu тоВа е сВетоВна реЛU2UЯ, uлiI ноВоВъз

нukнало хрумВане на няkоii чоВеk.

Но за ga не се изпаgа В смешни ситуацuu Uза по-голяма преглеg

ностHue uзползВаме gyMama cekma В смuсъла, В koumo обukноВени

ят българuн е сВukнал ga я Възпрuема, а UMeИRO - религuозна група

uлu gВ.шkенUе С:ЬС слеgнuте хараkn1ерни белrзu:

• Сеkn1ата BUHa2u UMa eguH 6ърхо6ен 6ogач. В поВечето от слу

чаите тои е uзguгнат на пuеgестал kamo бог. To~ еабсолloтнuят

aBmopumem по Въпросu, засягащи учението Uорганuзацията на 2рУ

пата, морала u лuчния жиВот на членоВете и. Тои е еguнсm6енияm

npoBogHuk на божля глас и не е отгоВорен npeg Hukozo (6 много от
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случаuте тоВа Вkл1очВа и заkоните на страната). Непogчинение

то на Вogача се третира kшnо непogчuнение на самuя б02.

По-нататъk cekmama има строго iiерархuчна cmpykmypa и npeg
стаВляВа органuзация с желязна gUСЦUDAuна. ОбиkноВено В нея UMa .

.ясно изразено приВиле2ироВано общестВо, koemo Влаgе~ Hag по-нис

шuте членоВе.

• Cekmama има особено учение, получено от Вogача чрез спецuал

J.lO nPQCВетлеяие guреknшо от б02а. Често makuBa 2pynu се позоВа

Ват на сВещени kншш на gpY2U реЛU2UU, HanpUMep на/,Бuблuята, но

Вина2и използВат uзолuрани от koнmekcma и uзопачено тълkуВани

паcюkи, с цел ga пogkреnяm сВоето особено ученuе ..Няkоu ПЪП1 се npa
Вятu собстВенu изопачени npeBogu на Библuята.

ТоВа qсобено ученuе е заgължuтелно за Всичkи членоВе на 2рynа

та, то не може ga бъgе анализuрано, guckymupaнo, а още по-мaлkо-

. посmаВшю nog съмне~uе UЛU kpumukyBaHo. ,
•в cekmama се uзползВат Memogu.на промп6ане на С'Ьзнанuеmо

uлu gpY2U ПСUХОЛ02uчесku noxBaтu за упраЖняВане на Влuяние Hag Во

лята на личността. TakuBa Memogu М02ат ga бъgат страхът от

оmkъсВаиеmо иа ЧQВеkа от не20Вата естестВена се~еuшi cpega,UН

тензиВиоmо обуч.ение, npU koemoce запаметяВа безkрищичНо уче

нието на cekmama,.абсол1оmнamа лunса на сВобogно Време, а често

и на пълноценна храна.и gосmаmъчно сън, безkраuноmо поВтаряне

на еgнообразни песни и молитВu, меguтацuu, а В няkоu случаu и xun
ноза u яВнu okyлmнu npakmuku.
В съотВетните разgели на kни2aтa тезu Memogu са раЗ2леgанu

по-пogробно.

• В МН020 ош случаите cekтaтa преgстаВл.яВа egHa npukpuma UЛU
не толkоВа npukpuma система за печелене на парu,.заgоВоля8ане на

cтp~cmn1a за 6лаСlll u 6елuчuе uлuсеkсуаЛНUПlе uз6ращенuяна Во

gача и не20Вите прuблuЖени.

И maka, преgла2аме настотцата kни2a на БЪЛ2арсkия чuтател с

наgежgата, че тя ще му е от полза и lце му ПОМО2не ga защитu се-

о бе си и gецamа си от ВсеВъзможните странни gВuженuя u 2рупи, ko
ито напослеgъk залиВат нашата страна. На Всяkа цена обаче тряб

Ва ga отбележuм слеgиото: В egHo gемоkрamично обlцестВо тряб

Ва ga има реЛU2иозенnлурализъм, maka kakmo има uполшnuчесku'плу
ралuзъм. Но kakmo за полuтичесkumе паРinии има опреgелеиu npa
Вuла за същесmВуВ~не, тзkа наВсяkъgе по сВета има'и праВила за съ-
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-
tцесmВуВанеП10 на реЛU2иознuте общеСП1Ва. Те не биВа gaнарушаВат
kОНСП1umуцияmа и заkонumе на gbpJkaBama, ga 02раничаВаm сВо60

gama на личността - сВобogamа на Волята, сВобogаmа на Възпита

ниеП10 на собстВените gеца, сеkсуалн.amа сВобogа и Всичkи gpY2U еВо

бogи, 2apaнmиpaHи ОП1 заkона .... не бнВа ga пропоВяgВаm реЛU2иозна

омраза, насuлие unp.Ako спазВа тези праВuла, ниkоя рели2иозна ару

,па не може ga бъgе забранена. Bceku 2рюkgанин има праВото ga Вяр

Ва В kakBomo поJkелае U ние тряБВа ga бъgем gостатъчно толеран

ffiHU, за ga зачетем n10Ba не20Во праВо, gopu и лично ga не сме еЪ2лае

ни с не20. Като христuяни обаче ние сме заgълЖени Bueoko uясно ga
kазВаме истината, В kояmоние ВярВаме, и сме убеgенu, че тя е eguH
стВеното ефukасно cpegemBo протиВ "eekmume".

ЗgраВkо НеноВ
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ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИИ

Въ6еяеное·

.:...в gефиницияmа' за ч08ешkа ци8илизация Hapeg с признаците езиk,

. писменост и обработ8ане на земяmа,се посоч8а и наличието на kyл
т08и среgища. Религията е толk08а стара, kолkото е и чоВешkamа

цu8uлиз~щuя. РелuгПЯПlа е 6яра, облечена 6 gела, целяща угogно npeg
СПlа6яне на пноо6ооа прея с6рЬхеСПlеСП16еноте СUЛU ПЛU сола. Ду

мата релшшя означаВа "omн080 сВързВане" илu "път kbM Бооа" . Че.с
то пъти обаче egHa религия се изпраз8а от съgържанието си на 8я

ра и се преВръща В cиcтeM~ от сляпо иЗПЪ4няВанu праВила и ритуа-

ли, koumo се слиВат с HapogHocmнaтa kyлmура и бит. . .
Различните религиозни npakmuku Винаги през BekoBeтeca били

.причина за протиВоречия kakmo межgуотgелни UHgu8ugu, тaka и

межgу цели групи и Hapogu. Те са били noBog за съзgаВане на партии,

.за остри спороВе, били са обеkm на забрани и причина за убиuстВа u
BOUHll. Всяkа еgиа gukmanlypa е имала сВоята религuя и 8сичkи guk
татори gобре са разбирали необхogимосmmа qm нея. И сега има ре

лшши, koumo се стремят kbM сВетоВна gukmamypa и llалаг,!и~ на

сВоята gokmpuHa по насилстВен начин. Наи-често целта на релuги

озните gukmaтopu не е gYXOBHOтO изВисяВане на Hapoga, а физичес-
kama Власт Hag него. '
Тъй kaтo mBbpgeHuemo, че няма Бог, е точно mолkоВа неgоkазу

емо, kолkото и"тВъpgеииеmо, че има, може ga се kюkе, че аПlеизмът,

koumo СЪ1ЦО залаеш на Вярата на чоВеk(.) В тоВа неgоkазуемо тВър

gеиuе, е eguH Bug реЛ1Jгия. Именно тази религия беше госпogсmВщца

6нашата страна през nослеgниmе 50 г.ogUHll.
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По-gолу nрuВежgаме egH~ cmamucmuka от 19902. за броя на npu
Върженuцuте на 2лаВнuте cBemo6Hu реЛU2UU:

Общо населенuе на с6ета

ХРUС~UЯНU общо '
от inяx: рuмоkатолuцu

лloтеранu .
npomecmaиmu (еВан2елuстu)

UЗП10чноnраВослаВнu

цВеmноkшku туземцu

. 'аН2лпkанцu

Юgеu

Мlocloлманu

) XUHgYUCDIU
БуgUСDIU

КUП1аiiсkа HapogHa реАШШЯ

ПлеменнuреЛUZUU
,Сопо
Конфуцuанu

Бахаu' .
ДжаUНUСII1U

ШUHD10UCII1U
Нерелuzuознu

АОlеОСОIО /

4781123 ооо

, 1548 592000
884 221 ооо

292733 ооо

174 202 ооо

130837 ооо

76896000
51100 ооо

17838 ооо

'817065 ооо

647567 ООО

295570 ООО'

187994 ооо

91130 ооо

16149 ооо
, .

5207 ооо

4442000'
3р49 ооо

3163 ооо

805784 ооо

210643 ооо

Tyk ще раЗ2леgаме Hakpamko ocнoBHume c~emoBHU реЛU2UU: xpuc- ,
тuянстВото, logеuзма, uсляма, xuнgyuзма, буguзма, бахаuсkата'ре

, ЛШШЯ, kонфуцuансmВоmо~ шuнтоuзма u gЖаuнuзма.
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Християнст60то

ХристиЯНСfпВото е най-масоВо разпространената релшшя' В ~Beтo~

Вен мащаб. Тя се· осноВаВа на БuБАUЯПlа, -kоято е нейната сВещена

kн.шш, и затоВа често се нарuча и СВетото Писание. Bcи~и хрис

тuяни по целuя"сВятпризнаВат Библията за Бшkuето ошkроВение

kbM чо8еЧ,естВото.· Тя езапuсаНа от хора, koumo са пuсал1.i nog пря

komo pbkoBogcmBo ~a БоЖu.Sl Дух, и не съgържа чоВешku мнения,.
zрешkU uлu протиВоречия. Целuят mekcm на Библuята е босюВgъх

но.Вен u абсолlomно аВторитетен по Всuчku Въпроси от чоВе,шkо

то бurtше. Няkои хрисmuянсku църkВи npueMam Бuблuята за eguiIc
тВен аВторитет, gokamogpyzu осВен нея приемат за аВторитет

, и църkоВната mраguцuя u gpyzu писания на раmште християни.

, Bbnpeku НЯkои различия В схВащанията на оmgелнumе течения В

хрuстиянстВото, осноВните ВярВания са egHakBu за Вcuчku хрцсти

яни. Те са фоРМУЛllранu Hakpamko В т. нар. Hukeucko симВол':'Веруlo

от 381 i.:

H~e Вяр8аме В еguнuя Бог Отец, Всеgържumел, ТВорец lЦl небе

то u земята, на Всичkо BUguMO u HeBuguMo.
И В еgиния Гo<;nog Исус Христос, J;>ожuя Син, Еgинорogния,'

Които е POgeH от Отца npegu 8сuчkи Be~oBe: СВетлина от

СВетлина, Бог uсцшнен от Бога истинен, pogeH, не сътВорен,

еguнОС'Ьщен с Отца, чрез Когото Всuчkо е станало; Койmо за·

pagu нас, чоВеците, и зараgu нашето cnaceHue слезе от небеса

та и се Въплъти от Духа СВети и ДеВа Мария и стана чоВеk;
\

Коnто биgе разпнат при Понтun Пuлат u cmpaga, и биgе пог-

ребан, и Възkръсна В третuя geH cnopeg Писанията; uВъзлезе на

небесата, u cegu оmgясно на Отца;и nak ще goiige със слаВа ga
cъgu жu8и UмъртВи, uна.Кос:юто царстВото не ще UMa kpan.
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И В Духа СВети, Гocnoga, ЖиВотВОрЯ1ЦUЯ, Който от Отца

uзхшkgа, Комуто се поkланяме иГо слаВим нараВно с Отца и Cu
.на, Koumo е еоВорuл чрез пророците.

В egHa'cBema, Вселенсkа и anостолсkа ЦърkВа.

ИзпоВяgВа!"1е egHo kръщение за опрощаВане на ерехоВете .
.Чakаме Възkресенuето на мъртВuте uжиВот В бъgещuя Bek.
Амин.

Heka разелеgаме малkо по-пogробно отgелнumе точkи на тази из

noBeg на Вярата:

'Библията 20Вори за egUH Бое, kойmо е Hag Всичkо, kойто е сътВо

рил цялата Вселена - В'ugимuя и неВugимuя сВят. За разлukа от ое

рамна част отостаналumе релиеии християните ВярВат В еguнлич- _.
ностен Бое. Бое 'не е просто няkаkВа Висша сила, няkаkъВ философ

ckuпринцип или няkаkъВ ВсеобхВатен ПРUIюgен заkон. ТоU.nрumеЖа

Ва kачестВа, присъщи на лuчността - познание (1. Йоан. 3:20), усе
lцания или .чуВстВа (Бuт. 6:6), kakmo и Воля и способност за 8зема- .
не на решения (Яk. 1:18). Тои може ga прояВяВа kakmo лloбоВ, n1aka
и еняВ. Tou може ga си спомня или съзнателно ga забраВя. Тои UMa
опреgелени.намерения (Ефес. 1:9-11), Взема решения uразkрuВа бъ
gещето. Най-еОАЯмamа утеха за ВярВащия езнаниеmо, че Бог е лlo

боВ (1. Йоан. 4:16-18).
НиkаkъВ принцun, HllkakBa безлuчна сила не би могла ga onpaBgae

kазаното В 1. Петр. 5:7: "И Всяkа Ваша ерижа ВЪЗАожеП1е на H~eo, за-

lцоmо Tou се грижи за Вас." .
Библията нарича Бога с различни назВания - rocnog, Всемоеъщи

ят, ТВорецът, Спасителят, Изkупителяm, Царят и мноео gpyeu. В
Стария ЗаВет се среща четирuбуkВенamа gyмa ЙХВХ, kоято е сто.

яла за Божието име. ВпослеgстВие от нея е kOHcmpyupaнo името

ЙехоВа, koemo е непраВилно, но се е наложило В npakmukama. Пра
Вилният :fu1чин нащюизнасяне Вероятно е бил ЯхВе, но тоВа е само

преgполоЖенuе. Hukou не MoJl{e Въз осноВа на Библията ga 'тВърgи,

че има egHo отgелно наименоВание, koemo е eguHcmBeHo приемлuВо
за Бога.

Друга осноВополагаща истина В християнстВото е, че Бог същес

тВуВа В три лица. Нашият оераничен чоВешlш ум не може'gа схВа

не makoBa сыlесinвуване,' но u Въобще личността на Боеа не може

ga се оmъжgеСПlВяВа с нашата чоВешkа npegcmaBa за личност. СВе-
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тото Писание ясно и неgВусмислено (юВорu,.че има само egUH Б02,

, но Го разkриВа В три лица - Б02 ОПlец, БО2 Син и Б02·СВеmи Дух. Те

се различаВат egUH от gpY2 и Все nak са egHo бщkестВено цяло: Те

не са Пlри божестВа, нито egUH 602 с три 2лаВи. Тези три лица go
kазВат, че Б02 може ga Влаgее и ga присъстВа В материята, В нашия

gyxoBeH сВят и изВън нашата сиСПlема на npegcmaBu и същестВуВа

не. AkpHe беше mpueguHeH, Тои не би М02ЪЛ ga бъgе egUH ВсеМ02ЪЩ

Боо. ..
За ga изразят по-уgобно тази iJcV1UHa, хрисщияните употребяВат.

понятията TpueguHcmBo, TpuegUHeH Б02 и СВета Троица, Bbnpeku
че те не се· срещат пряkо В Библuяrtш.

Централно място В християнстВото заема личносI11IШl на Исус

.Христос, от k020mo то носи и сВоето име. Християните ВярВат,

че Тои е Второто лице на БожестВото, Б02 Син, koumo се е Въплъ

тил В чоВеk. ТоВа е станало чрез cBpbxecmecrnBeHomo geBcmBeHo за

чатие на СВ. ДеВа Мария - egHo чуgо, koemo ТВорецът Б02 е изВър

шил. Taka се е рogило Детето Исус, koemo е било от2леgано В се

меистВото на Йосиф и Мария. Той е бил обещаният на Израел Ме

сия и се е изяВяВал kamo makbB на 30-2ogишна Възраст. Тои е cBuge-
.телстВал на избрания Hapog В' пpogълЖе"ние на оkоло 32ogUHU, kamo
е пропоВяgВал Божията истина, разkРUnlа В. СПlарuя ЗаВет. Тои е go
kазал СВоята божестВеност чрез МН020броинumе сВръхестестВе

ни gела, koumb е uзВършил - несраВнимо Iiо-Велukи от Всичkо, kou~

то logейсkият Hap6g е бил Вижgал gom02aBa -'kakmo и чрез съВър- '-,
шено сВетия си и беЗ2решен жиВот. Но т02аВашнuте рели2uозни Во-

I .gачu не са Го познали Uпрuели kamo Месия, а са Го оБВинили В б020

хулстВо и В заслепението си са Го преgали на рuмсkия упраВител

ПОНnlии ПuлаПl, за ga бъgе разпънат на kpbcmkamo npecmbnНuk.

Християните ВярВат, че cMbpmma на Исус Христос не е бuла слу

чаина съgебна 2решkа uли Въпрос на историчесku услоВия uнеразби

ране от страна на logeuckume gYXOBHll и полuтичесkи Вogачи. Той е

имал ВъзмоЖността и Власmmа ga избе2не тази смЪрШ, но Я е при

ел gоброВолнц. ТоВа Всъщност е била осноВната Му мисия, за kоя-

. то Тои е gошъл на земята и е станал ЧоВеk. Необхogимосmmа от

смъртта на Исус Христос е сВързана с gpY20 осноВно учениё на xpuc
тнянстВото - необхogимостmа на чоВешkото същестВо от спа

сение.
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ЧоВеkъте бuл СЪП1Ворен от Б02а съВършен ugобър u е бил поста

Вен В ugеални услоВuя за ЖuВот. Той е тряБВало ga бъgе ориятел на

Бо,ш u обеkm ~a Не20Вата лloбоВ. Но тъu kamo лloбоВта може ga .
бъgе само gоброВолна, Б02 е gарил чоВеkа със сВобogна Воля и зачи

та не20ВопlO праВо ga Взема самостоятелни решенuя. БО2 е npegoc
шаВил на чоВеkа ВъзмоЖността ga избере gалu ga жиВее В тоВ.а от

ношенuе на приятелстВо uлloбоВ с Не20, или не, kamo същеВремен

но 20 е преgупреguл за ~ослеguцumе от не20Вото решение. ИЗЛЪ2ан

от протuВиukа на Б02а - Сапшна - чоВеkът Взuма решенuе ga трЪ2
не по сВоя собстВен път на iIепogчuнение на БожUята Воля, koUmo
Bogu kъм смърт u Вечно отgеляне от·не20Вия ТВорец и БанJ.З (Бu

mue J 2Л.). ХрuстиянстВото нарича този akm ,,2pexonageHuemo".
ВслеgсmВие на не20 целият чо8ешkи pog иЗ2уБВа Връзkama си с Бо

2а. За 2решнuя чоВеk стаВа неВъзм:оЖно ga същестВуВа В Божието

присъстВие. Именно Пl0Ва отgеляне от БО2а Библията нарича ag u
20 onucBa kamo наu-ужасното и мъчително (,,'ъстоянuе зачоВеkа.

БguнстВената ВъзмоЖност чоВеkъm ga избе2не тоВа оmgеляне от

Б02а е, ako J:lЯkоii gpY2 понесе наkазаниеmо за не20Вите 2рехоВе. На
земята обаче няма ниПl0 egUH чоВеk, koiimo ga не е СЪ2решил npeg Ео

2а (Рим. 3:10-18). Няма чоВеk, koiimo сам ga 4е е заслужил наkазание

u ga би М02ЪЛ ga понесе наkазанuето на няkоu gpy2. ЗатоВа eguHcm
Вената ВъзмоЖност за спасение на чоВеkа е била Сам БО2. gacmaHe
чоВеk - съВършен u беЗ2решен - koiimo със сВоята смърт ga понесе

наkазаниеmо за 2рехоВете на останаЛumе хора и maka ga 2и uзkупu и

осВобоgu 001 Вината нм npeg Б02а. Именно тоВа праВи Б02 В лuце

то на Исус Христос (Йоан 3:16; 2. Кор. 5:21). Тъй'kато Исус Хрис

тос е Б02, няма ниlЦО по-ценно от Не20Вuя жцВот u затоВа цената

на Не20Вата СМЪРПl е напълно gостатъчна, за ga uзkупи Всичkи 2P~

хоВе на Всичkи хора, koumo са жиВели на сВета през цялата чоВешkа

история - npegu и слеg Не20Вото пребиВаВане на земята. .
Но myk отноВо Б02 зачита сВобogнаma Воля на чоВеkа. Изkупи~

телната JkepnlBa на Христос не спасяВа аВmомanlично Всичkи хора

на сВета. Голяма чаСПl оттях не желаят ga бъgam cnac~BaHи, не же

лаят ga JkиВеЯПl с Б02а - и Б02 не 2Н npU:I;lyJkgaBa kъм тоВа. Tou не

спасяВа Huk020 насила. Спасениещо чрез ХриСПlОС е gосmъnно :за аб

солlomно Bceku чоВеk, koumo пожелае ga се спаси - koumo noB~pBa В

изkупитеЛНОПl0 gело на Христос и Го приеме за сВои Спасител. Са

мото име Исус Христос означаВа "Спасител, БоЖиПомазаниk".
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CnaceHuemo чрез Вяра В Исус Христос HeMuHyeM<? <;е прояВяВа В gоб

ри gела u Въобще променен жиВот. Добрuте gела саМlI ПО себе си не

МО2атяа спасят чоВеkа, но те са прuзнаk за ucmuooocmma на не2О

Вата Вяра (ЯkоВ 2:17, 20,26).
Тъб -kamo Исус Христос не е бuл BuнoBeH В Hukakb8 2рЯХ U \.AlM не

е заслужаВал СМЪРП111Ш, Тоб не е М02ЪЛ ga бъgе заgържан ОПl нея. Слеg

kamo бuВа ПО2ребан uпрестояВа gBa gHU В 2роба, на третuя geHToii
ВъзkръсВа фUзuчесku. Цялото хрuстllянстВо се осноВаВа на фаkma

на Възkресенuето на Христос u е абсолlomно неВ.'ьзмоЖно без не20.

HeocnopuM uсторuчесku фаkm е, че на n1реПlUЯ geH·2робът на Хрис- .
тос е бuл (u Все Оlце проgълж.аВа ga бъgе) празен. За тоВа Huko2a не

е бuло· gageHo HukakBo gpY20 праВgопogобно обясненuе Bbnpeku неп

pekbCHamume опитн през Всuчku BekoBe. МнО20броiiнu очеВugцu са

се срещалJ:l'С 'ХРUСПlосслеg Не20Вото Възkресенuе uсВugетелстВаm
за тоВа. Н~kой Hllk02a не е МО2ЪЛ ga оборu lnяxното сВugетелсmВо.

И maka, Възkресенuето на Исус Хрнстос е uсторuчесku фаkm, kой

то не може ga бъgе отречен. Нещо поВече - тозu фakщ е бил npeg
сkазаil BekoBe по-рано от пророцнте на Израел В Пuсанuята на Ста

рuя За6ет. Всuчku пророчестВа, koumo се отнасят go пърВото ug
Ване на Xpucmoc, са се сбъgналu с абсолloтна точност go наu-мал

kume пogробноетu.

Слеg СВоето Възkресенuе Хрнстос се е Възнесъл на небето (gy-,
хоВнuя сВят, kbgemo обuтаВа Б02, а не атмосферата uлu астроно

мuчесkото небе). Там Тои cegu отgясно на Б02 Отец go gеня, В kou
то ще gou-ge отноВо. Второто l.igBaHe на Исус Христос обаче няма

. ga бъgе kamo пърВото. Вmорuя път Той няма ga goiige незабележu

мо, kamo обukноВен чоВ~k, а lце gouge В слаВа със еВонте CBemuu,
начело на небеснuте Boucku. ТоВа прuшестВuе ще бъgе ясно BuguMo
за ВсеkuчоВеk на земята. Тог.аВа Той ще cъgu сВета uще устаноВи

Вечното сн царстВо, В koemo ще жuВеят Не20Вите спасени хора;

Всuчku ХРUСП1UЯНll очаkВаm EmopornoпрuшесmВuе на Христос, но

точнuят момент, k02amo то ще настъпи, е ckpum uабсолlomно нн

koii не 20 знае. Бцблuята ясно kазВа, че eguHcm6eHO Б02 Отец знае,

k02a ще бъgе тоВа u Bceku опнт ga се uзчuслu uлu преgсkюkе Време

то е чоВешkа спеkулацuя (Деян. 1:8).
За тоВ,а, че Xpucmoc е жuВ uсе2а, .м:02a~ga сВugеПlелстВат uВсuч

ku gнешнu хрuстuянu. ТоВа е uосноВната разлukа межgу хрuсmuян

cmBomo,u Всuчku останаЛll реЛU2UU. Всuчku те сепоkлaняmна г.ро-
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боВеП1е на сВоите мъртВи осноВатели. ХрuстиянстВото сочu праз- .
ния г.роб на сВоя осноВател: Bceku чоВеk, koiimo пожелае, може ga .
ВСП1ъпи В лична Връзkа с Нег.о и ga се уВери от опит, че Таи е жиВ;

ХрuстuянстВото не е философсkа или морално-етична система от

ВЪЗ2леgu, то е жиВот и npakmuka. Исmuнumе на СВетОП10 Пuсание

мог.аЛ1 ga се опитат на npakn1uka (Псалм 34:8). БuблиЯn1а изgържа

на абсолlomно Всяkа npoBepka.
Третата божестВена лuчност е СВетият,дУХ. Тои е uзпратен на

земята на 1Qgеисkuя празнuk Петgесеmница kamo УтеwитСЛЯП1 и

Застъnниkът, koumo Христос е обещал на СВоите ученuци. СВети

ят дух жtlВее ВъВ Всuчkи поВярВалu В Христос (1. Кор. 6:i9) u е га

ранцията за тяхното бъgещо физичесkо изkуnленuе(Ефес. 1:13-14).
СВетият дух е ВgъхноВuл писателuте на НоВuя и Старuя ЗаВет и

затоВа Всич.kо, записано от 'тях, е божестВена истина, а не чоВеш-

ko мнение (2. Тим. 3:16). ,
ХристоВата ЦърkВа е общността от Всичku ucmUHcku ВярВащи,

koumo са жиВели няkО2а на земята. В Библията тя е наречена Не- 
Вястата на Христос. ОРU2uналната gyмa за църkВа е "еkлезuя" и оз

начаВа "събрание на призоВанuте".

ТоВа са осноВните учения на християнстВото. Те са egHakBu ВъВ·

Всичkи християнсkи църkВu и общестВа. По няkои по-малоВюkни

Въпроси същеСП1ВуВаm различия MeJkgy отgелните църkВи u тече-

.ния В християнстВото. По-gолу преgстаВяме осноВнumеkлонЬВе на

християнсkamа.ЦърkВа с hau-харakmернumе им отлuчитеЛни беле- .
зи. ~

Няkоu kAоио6е на Църk6аmа

/ ТоВа, че християнстВото gHec същестВуВа nog формата на толkо-

. Ва различнu gеномuнации, се gължu npegu Всuчkо на gВаuсmоричес

.ku процеса. ПърВият е бнл разgелянето на запаgната (Римоkатоли

чесkа) u източната (ПраВослаВна) църkВа през 1054 сл. Хр. Втори

ят е бuл Реформацшrmа през ХУI В., kояmо gоВеЖgа.gо зарюkgане

то на протестaнmизма.

18



ПраВослаВнuте lIbpkBu
Разgелянето на източната и запаgната църkВа се gълЖи 2лаВнона

тоВа, че източната църkВа отхВърля преП1енцuяmа на рим:сkия епис- .
kon (т. е. папаП1а) за абсолloтен аВторитет. ПраВ9СлаВнаП1а църk-··

Ва СЪ1ЦО тзkа отрича gобаВената от запаgната църkВа kbM Hukei1c
komo симВол-Верую kлауза, cnopeg kояmо СВетият дух произхожgа

не само от Отца, а ОП1 Отца и Сина. Висшият аВт0ритет В праВос

лаВните църkВи не прuнаgлежu на отgелен чоВеk, а на maka нарече

ния СВети CиHog, koi1mo може ga тълkуВа СВетото npegaHue и ga
нала2а църkоВни наkазания. На Върха на Всяkа национална църkВа

стои патриарх. Константинополсkият патриарх е "пръВ межgу

. раВни".

РUАюkаmолuчесkаmа lIbpkBa
Римоkаmолиците (haU-20лямата християнсkа gеномuнация) приз

наВат пърВенстВото и аВторитета на папата. Римоkamоличесkа

та църkВа е egHa ВъВ Всичkи страни, а не е разgелена по национален

принцип. К02ато папата 20Вори "ех cathedra", т. е. В сВоя пълен аВ- .
торитет ga ш;>учаВа по Въпросите на Вярата и emukaтa, не20Вите

изkазВания се смятат за неПО2решимu uзаgълЖителни за Всuчku ka~

тоiшци.

Лlomеран.Сkаmа tIbpkBa .
Тя ВъзнukВа от реформацияnia на Мартин Лутер и е наu-силният

npomecmaнmck.ll елемент В Германия u СkанguнаВuя, но има после

gоВатели и В МНО20 gpY2ll страни. ЦърkВата обиkноВено се pbkoBo
gu от църkоВен съВет nog преgсеgателстВото на egUH 2енерален су

nepUHmeHgaнm. Само В egHa част от ЛЮП1ерансkите църkВu има

enuckonu. При б02ослуженияmа на npegeH план е пропоВеgта.IЛumур

2ияmа е относително kOHcepBanluBHa.

РефОРАшранuте II ПрезВumерuансkuцърkВu

Вogяmначалотоси отреформатораКалВин.Kakmo и л1отеранuте,

те ПОСП1аВят аВторитета на Библията Hag този на ЦърkВата.

ЦърkВаП1а се pbkoBogu от съВети, В koUn1o учаСПIВаm c~oirlBemнo

пастори и стареi1шинu-мuрщш (преЗВUП1ерu). БО20служенuята са

прости uсе състоят <X.1iOBHOот np(.)l1oBeg, четене на Библията, еВо-
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, бogнu, не преgВарumелно формулирани молuтВu uпеене на псалмu и

църkоВнu песни. .

Англukансkата църkВа

Анzлukансkата църk06на общност е egHo сВетоВно ceMeiicmBo от
църkВи, koumo са сВързани с apxuenuckona на Кенmърбъри, kofuno е

"пръВ межgу раВни" cpeg останалuте анzлukансku църkоВнu pъkoBq

gителu. ЦърkВаmа-маukа на анzлukансkuте църkВu, Тhe Church of
England, по мнениетО'на мноzо анzлukанцu се kOpe.HU В kелmсkото

хриср.luянстВо,kоето е процъфmяВало gълzо npegu мисията на АВ

2усriшн Кенmърбъриuсku на брumaнсkumе остроВи. Bbnpeku че aHZ
лukансkamа църkВа ckbcBa с Рим nри Реформацuята, тя е зariазuла .
egHo uзkлloчuтелно .<\umурZuчно uпоgобно на kamолuчесkото боzос

луЖение. Тя обаче отхВърля nanckama инстuтуцuя ukатолuчесkuя
Възzлеg за сВещенстВото. .

.Конгрешаните
ВъзнukВат през ХУ! В. ~amocenapamucmko,.ocmpoнастроено срещу

gържаВнаmа църkВа gВшkенuе на анzлuuсkuя пуршuанuзъм. Kakmo u .
I

gpyzu сВобogнu църkВu, те набляzат на тоВа, че чоВеk може ga при-

наgлежu kъм църkВата eguнcmB~HO на oc~oBaтa на сВое лично реше

Hue на Вярата, а не аВтоматично, nopagu прuнаgлеЖносmmа cu kbM
Оl1реgелена gържаВна uлuсоцuална zpyna. .

Баптистите

В1.iЖgam kръщенuещ.о kamo akmна uзпоВеgна поВярВалuя чоВеk uпо.;

, pagu тоВа отхВърлят kръщенuето на мами gеца. Баnmисmkumе

църkВu сасВобogни църkВи. Kakmo и останалuте npomecmaнm.cku .
църkВи, те особено набляzат на значенuеmона Бuблuята.

Memogucmkume църkВu

са Възнukналu чрез аН2лuuсkото съжuВuтелно gВuженuе .на XVIII
Bek. Bbnpeku че »зu-изВесmнuят nponoBegHuk натоВа съжuВленuе,

ДJkон Уеслu, сам остаВа анzлukанец, ноВопоВярВалUПlе не Haмupaт

сВоя gOM В Ан2АukансkamацърkВаu maka ВъзнukВа Memogucmkama
църkВа. Боzослуженuяmа МО2ат ga бъgam праЗНUЧНd-саkраменmал- ..
HU uлu неформалнu.
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Петgесятnuте lJbpk8u
набляzат на pOмЦna на СВетия Дух. Те се pagBam на zолям растеж,

особено В ЮЖна Aмepuka. В боzослуженuяmа често се срещат zoBo
рене на езицu, Вugения u пророчестВа.

.Армията на сnасението

е осноВана през XIX В. с цел ga nOMaza gYXOBHO и социално на беgни

те, особено В zолемиmе zpagoBe. Тя отхВърля тайнстВата (cakpa-
ментите). "

K8akepume
или "ОбщестВото на прuятелuте" имат боzослуженuя, koUn10 пре

минаВат осноВно В тишина uслуЖam за събиране на cpegcmBa. Те С'Ь-

. що са социално akmuBHu. Те отричат mauHcmBama, kлетВата, Во

енната слуЖба uтВъpgите формулuроВkи на изпоВеgта на Вярата.

.Братята
(Братсkи събрания, хрuстиянсkи събрания) са незаВисuмиzрупu без

слуЖебна йерархия, koumo набляzат на слуЖението на оmgелниЯЧАен

на църkВата. По принцип не се орzанизuрат В gВшkения и нямат об

що ръkоВogСП1ВО, а Всяkо събрание е незаВисимо. Те също набляzаm

на аВторитета на Библuята и са akmuBHU·на мисиЩ:lерсkоmо поле.
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Юgеuзъм

f .

Юgеиl.мът е щ\и-сmараmа от трите големи MOHomeUCmu1.ffiu рели-

гии. Tou е осноВата kakmo на христшrnсm80то, maka и на uсляма. В

цeнmъpaмy стои Вярата, че UMa само eguH Бог - Т80рецът и Влаgе

телятна сВета. Тои е HeBuguM u8ечен. Тои 8шkgа 8сичkо и знае 8сич

ko: Тои е оmkрuл С80Я заkон (П10ра) на logе-Uсkuя Hapog Uго е избрал

..за с8етлина uпример на цялото чо8ечест80} То8а започВа, k<?zan1o
Бог kазВа на А8раам ga напусне рogнuя со 2pag Ур и ga се пресели 8
Ханаан. Toг~Ba Бог му обеща8а, че ще го изnра8и отец на МН020 на-.

pogu и ще го HanpaBu за благосл08ение на Всичkиземни племена. От

потомст80то на АВраам произлиза е8реисkuят Hapog. К02ато ня

kолkо 8eka по-kъсно Бог 2и изВежgа On1 ez~nen1ckomo робстВо, Тои
им kазВа, че те са избраният HaPOg, koumo ще играе особена роля

cpeg останалите Hapogu.
Днес logeume жиВеят пръснатu поцелuя сВят, но В mяxнорlO мис-,

лене и 8яр8анuя "сВетата земя" Ханаан и особено "сВетият zpag"
Ерусалuм 8инаги са uмали uзkлloчuтелно ВаЖно знач~нuе.

ЮgеuзмъЦ1 няма ясно формулирана uзп08еg на Вярата. Съtцесm

8еното В тазu релuгuя се HaМtlpa 8 т. нар. "шема" (еВр. "слушаи"):

"Слушаii Израuлlo, rocnog, нашuят Бог, е еgшi rocnog. Да Възлlo~

бuw rocnoga, тВоя Бог, сцялото си сърце, с цялата си gywa uс Всuч

kия cu ум. И тези gyмu, koumo mu запоВяgВам, ga са HanucaHU на сър

цето Пlи."

ВярВащият logeuн се стреми ga обича Бога с цяЛОПl0 си сърце 1J ша

зu лloбоВ се изразяВа' В праkniuчесkо послушание спрямо Божuя зakон

В ежеgнеВния ЖuВот. Оттам "ЗаkОНЪПl" заема uзkлloчuтелно Важ

НО място В жиВота на logeuHa. Заkонът се намира В пърВuте пеПl
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.kншm на Бuблията - Пеmоkншkuеmо на Mouceu (тора). Те разkаз

Ват за omkpoBeHuemo, koemo Б02 gaBa на Моисеи npegu 3000 20gUHLI.
Заkонъm обхВаща 613 запоВеgи u напътстВия, koumQ ре2улират

Всичkо - kam9 се започне от ежеgнеВнuя жuВот, през 2ражgансkо

то праВо и се сти2не go личната XU2ueHa и употребата на onpege
лени храни. Различните същестВуВащи logeucku общности по сВета

В различна степен буkВално спазВат тезu запоВеgи В услоВиЯ:mа на

ХХВ.

РешаВащо значенuе за запазВането и разВитието на logеизма има

сuнасЮ2ата. Наu-Вюkнuят елемент на cUHa202ama е kоВчежето, ko
ето е насочено kъм Ерусалuм. Там се gържат сВип1ъците със заkо.

на, koumo се прочuтат тържестВено на б02ослужениетоВ събота.

В центъра на сина202ата има амВон, от koumo се ръkоВоgи събра

Huemo uсе прочита заkонът. Събранията обukноВено се ръkоВogяm

omkaнmop, а заgъюkенuяmа на paBUHa са ga поучаВасъбранието ВъВ

Вярата и ga изясняВа Въпроси от logеuсkия заkон. ТоЙ може ga се на

рuча раВин egBa k02amo gocmu2He Bucoka степенна образоВанuе В

}оgеисkuя зakон. Б02ОСЛj?kенията се Вogяm nopega на еВрейсkuя сбор

Huk с молuтВu (cugyp). Посетителuте обиkноВено noki)UBam 2ла

Витеси kamo изразна уВажение kъм Б02а.

Юgеuсkата "църkоВна 2ogUHa" се С1>стои от реguца празнuцu и

пости.

Н06а ZOgUH3 е пърВият от тях и се naga през сеnmемВри илu ok
томВри. Този празнuk прunомня за сътВорението на сВета u,за Бо.

жuя cъg Hag не20. На mозugен В CUНa202aтa се сВири с ро2, koiimo при

зоВаВа за оБрыlенuеe kъм Б02а. Сл~gВalците 10gHu cagHuHa поkая

Hue.
УМUАоспш6енuе (Йом КПI1УР) се смята за наи-сВетuят празнuk В

• logеисkия kаленgар. С не20 заВършВа Времето на поkаянuе, koemo
слеgВа НоВа ,юguна. Този geH се харakmерuзира с молumВа,постu u
публична изпоВеg на 2рехоВете. Cnopeg траguцuяmа тоВа е бил ge
нят, В. koiimo пърВосВеtцениkът е принасял жертВа за целuя Hapog u
е Влизал В СВетая сВеП1их на храма, или отначало на сkинията. Днес

няма храм и не се принасят жертВи, а умилостиВението се търси

egLlHcl11BeHO чрез поkаяние. Бла20честuВuяm logeUH.пости 24 часа,

npekapBa целия geH В сина202ата и носи бяла gpexa kamo симВол на

чистотата и на 2роба. В kрая на gеня тои се смята за gYXOBHO но.

BopogeH.
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ПразнukЪПl Разпъ6ане на шаПlРU (Cykon1) cAegBa слеg gеня на yмu- /
лостuВенuето u трае egHa сеgмuца. Тои е eguH от трите празнukа

на жетВата (Hapcg с Пасхата UПетgесеmница). На тозu празнuk .
logеите си припомняш kak БО2 2и е снабgяВалс Всuчkо необхoguмо

по Време на чепшрugесетсюguшното ckumaнe В nустuнята. Те стро

Яnl п})?Стuчku kОАuбu В 2paguнume си НАи iiрисuна;:Ю2ата и В тях при

емаш храната си и gopu поняk02а спят.

ПразнukЪПl на заkона (Сuмхаш пюра) слеgВа слеg празнukа Раз

пъВане на шаП1рU. В xoga на 20guHama В синшюzата се ПРОЧl1та це-· .
лuят заkон, петте МоисееВи kни2и. На тозu geH се прukлloчВа чете

нето на послеgната 2лаВа от Второзakонuе u отноВо се започВа с

пърВиnlе стихоВе от Бuтuе. ТоВа е pagocmeH празнuk, на koumo с8и
тЪЦUПlе на заkона 'се носят с neCН1J uтанци из СLша202amа.

ПразнukЪJll на c6en1AUHUllle (KaHyka) cъBnaga с Времето на хрис

тиянсkата Колеgа. Тои е Възпоменание за побеgamа на lOgeuHaMa
kaBeu Hag сирииците и поВторното осВещаВане на храма В Ерусалим

през 164 пр. Хр. ПразниkЪПl прogълЖаВа 8 gиu, на Bceku от koumo се

запалВа по egHa сВеtц, тзkа че наkрая Вече 20рят осем. ,
Пурuм. Тозu празнuk се празну~а през феВруарu uли март' и при

помня за uсторuята на Естир. Пурим означаВа жребuii и се оnшася .'
go жребия, koumo Аман е хВърлuл, за ga реши В kou geH ga унuщожu
Всuчkи еВреи В nepcuuckomo царстВо.· В CUHa20zama се чете kни2a

lna Естир и kолkото пъти се чуе името Аман, logeume шумят ит~

пат с kраkа.Пурuм се празнуВа u Вkъtци, kamo се kаняm 20сти u се

носи специално облеkло.

Пасхаша е hau-изВестнuят logeucku празниk. Той прuблизumелно

(,:bBnaga с хрисmuянсkото Възkресенuе н прнпомця осВобожgенuеrnо

на Hapoga Израел от робстВото В E2unem. ПразнуВа се ВkЪLЦU, ka- .
то се яgат специални gpeBHu ястuя. Пеят се песни и се разkазВа ис

·торuята на осВобоЖgенuето. Наu-малkото geme тряБВа ga, nonu
'П1а: "ЗatЦо тази нощ е по-различна от Вснчku останали нощu?", а

баLцаmа тряБВа ga 'разkаже Всuчkи събuтня cnopeg kни2aтa Изхog .
.Еgiю място на трапезата се остаВя сВобogно и egHa чаша В поВече

се ОСПlаВя за npopoka Илuя, kоПто се очаkВа kamo npegBecnmuk на

MecuaHckama ера. ВсяkаkъВ kBac се изхВърля от kъщата. Вместо

обukноВен хляб се яgе безkВасен и· затоВ~ празн~kът Пасха е uзВес

тен още и kamo "Ilразнukа на безkВасните XJ:\ябоВе". Слеg Пасхата

слеgВа cegeMgHeBeH nepuog на -траур, kоищо е сВързан с неуспеха на
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-logeuckomo Въстание срещу pUMckume okynamopu през II В. сл. Хр. и

с МНО20то жертВи от чумата по СЪЩОП10 Време.

- ПеПlgесеПlнuца се празнуВа 50 gHll слеg Втория geH на Пасхата и

прuпомня за заkона, koumo БО2 gaBa на Моисей на CUHauckama пла

нина. В синагО2ата се прочитат gecemme запоВеgu, а няkои logеи ос

П1аВат буgнu през цялата нощ, за gапеяm за Божия заkон. Петgе

сеmpица е още и празниkЪП1 на пърВите nлоgоВе. ЗатоВа спна202а

П1а се уkрася8а празнично с цВетя u се яgат млещш ястия.

Траурен gен.(Тuwаба6). На този geH (gеВеmияm geH на gеВетuя

eBpeucku месец АВ, няkъgе през loлu/аВгуст) logeume си прunомнят

разрушаВанешо на храма от римляните през 70 сл. Хр. Няkоu сВър

зВат същuя geH с разрушаВането на пърВия храм от HaByxogoHoCOP
през 586 пр. Хр. ТоВа е geH на траур и пост и ВсяkakВа ykpaca се сВа

ля от синагогата.



-,

, Ислям

ИСЛЯМЪn1 е треП1ата голяма монотеuстuчна религия Hapeg с хрис

тиянстВото и logеизма. Тя Bogu началото си от страните на Елцз

kuя uзтоk. Разпространена е на Всичku koнmUHeнmu u се uзnоВяgВа

от много HaPOgtl, но наfl-Вече В арабсkuя сВят. Днес ислямът е най- _
'бързо расmящаП1а сВетоВна релuгuя. Ислямсkият фунgаменmалu-

зъм се nреВръtца В значителна nолитичесkа сила не само В Блuзkия

изтоk, но u В реguца gpyzu частu на сВета .
.Смята се, че gHec uслямът има оkоло 450 мuлuона nослеgоВате

ли, koumo преоблаgаВат В оkоло 36 страни на mpu koнmuHeнma. Ду

мата uслям nроuзхожgа от арабсkия глагол "nоgчuняВам се, npega
Вам се, gоВеряВам се" и означаВа nogчuненu~ илu omgaBaHe.
ОсноВател на uсляма е MoxaMeg. Тоц е pogeH през 570 сл. Хр. В

Meka, В Арабия. Баtца му починал npegu негоВото раЖgане. Mauka .
му nоч~наАа, kozamo бил на 6 zoguHu и тои бил 6П1глеgан от сВоя gя

go U nо-kъсно - от сВоя чuчо. За раннuя жиВот на MoxaMeg не е uз

Вестно nочтu ниtцо. С Възрасmmаобаче HezoBume Възглеgu се.nро

менили - ffiOti отхВърлилnолитеuзмаuиgолоnоkлонстВОn10 на сВо

ята cpega u gОСn1u?нал go Вярата В eguH бог - Аллах. На 40-гoguш

на Възраст.релuгUQзнuяm MoxaMeg nолучuл пърВото cu BugeHue, ko
ето е заnuсано В Корана. Слеg него nослеgВалu u gpyzu. ПърВоначал
но MoxaMeg не бuл сигурен gалu тезu Виgенuя са от божестВен про

uзхog, но ВпослеgстВuе съмненuята му се разсеялu.

Посланuята, koumo ugВалu В съзнанuето на MoxaMeg, наи-често
бuлugоста kpamku u преgстаВляВалu kъсu cmuxoBe, заВършВащu с

рнма. Те бuли ученu наuзуст от MoxaMeg u послеgоВате~uте му u 
бuлu реЦUn1uранu kamo съспшВна част от обtцото UM богослуЖение.

До самата си СМЪРn1 през 632 сл. Хр. MoxaMeg е пpogълЖuл ga nолу-

. чаВа makuBa послания през- изВестно Време. В послеgните му zogu
HU nосланиЯn1а стаВалu Все nо-gълги u започВалu ga се з.анuмаВат с

проблемиn1е на мlocloлмансkата общност'В MeguHa.
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Всичkи или почти В~ичkи оmkроВения на MoxaMeg Вероятно са бн

лu зanисани от HezoBume cekpemapu, gokamo mou е бuл )].~:uB. Ckopo
слеg негоВата смърт те са бuли събранu u-om тЯх, е ~cтaBeHa е9

.на aBmopumemиa Версuя, kояmо преgстаВляВа gнеwнuяКоран.

Коранът се cъcmou от 114 сури (2лаВu), koumo са пogреgеиu по 20
лемuна - haii-gЪЛ2uте са В началото, а Haii-kbcume - В kрая ..Коранъш
е сВеlцената kнШШ на uсляма. Като аBmopumemиo nUqlHUe П10и е ОС-,

НОВНUЯПlkрuтерuй за Всuчku области на Вярanш Unpakmukama. ТоН"
се смята за Бшkuето слоВо,оmkрumо на MoxaMeg за чоВечестВото.

Tbu kamo е бuл пърВоначално oтkpum от Бога на арабсku езuk, Mlll:

го мloсюлманu смятат за непраВилноmou ga се преВежgа на gpY211
·езици. Зan10Ва не същестВуВа HukakbB аВтОрtШ1еП1ен npeBog наКо-

рана. ТоВа Важu uза uзgанuето му на българсku езuk.

Ислямсkите учени kamo цяло не са eguoou по Въпроса защо точно

Коранът е ucmUHa илu kakBa часщ от него е истина, Bbnpeku че kOH

cepBamu8Hume uслямсku ученu го СМЯП1an1 изцяло за ucmUHa.
Нцu-ВаЖното uф~gаменmално понятие В .исляма, централната

точkа В uслямсkото учение е шароа, ислямсkияm заkон. БуkВално

gyмama шариа означаВа "пътят kbM Bogan1a", но В релшшозното сн

приложение означаВа цялосmнияжиmеUGkи път, maka kakmo е npeg
писан яВно и неяВно от Б02а. Доkamо мlocloлмансkата теологuя оn

реgеля Всичkо., koen10 чоВеk тряБВа ga ВярВа, заkонът npegnucBa
. Всичkо,' koemo mou тряБВа ga праВи. За разлиkа от Всяkа gpY2a cuc- .
тема В gнешния сВят, шариа обхВаща Всяkа поgробност на чоВеш-

. kия жиВот - от забраната на престъплението 90 използВането на

kлечkи за зъби uот организацията на gържаВата go наu-uнтuмнu
~

пogробностu на семейния .жиВот. Тя е "Haykama за Всичku неtца - чо-

Вешkите и божестВените" Uразgеля Всичku gеiiстВия на makllBa, ko
umo са заgължuтелнu uлu наложенu, makuBa, koumo са похВалнu илu

препоръчани, makuBa, koumo са позВолени uлu безразлuчнu npeg з(l

kOHa, makuBa, koumo не са препоръчuтелнti или презренu, u пшklIВа,

koumo са забраненu.

В няkоu cmpaHU опреgеленu неща са бuлu uзВаgенu от облаСП1П1а на

geucmBue на шарuа uса ПОСП1аВенu nog Властта на cBen1ckun1e cbgu
лиtЦа. Няkоu uслямсku cmpaнu, kашо HanpuMep Турцuя, са отменuли

шарuа kamo gържаВен заkон, gokamo В gpY2U, kamo HanpUMep Иран,

mou Все още geucmBa.
Ислямът се Cbcmou от gBe осноВни течения - cyнumu и ШННП1U.·
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ТоВа разgеление се изВършВа Оlце В·пърВото поkоленuе мЮсloлмани

Uсе gълЖu на проблема за опреgелянето на послеgоВател на Моха

Meg. За мloclолм~нuте тоВа Вина2и е бил kakmo реЛU2uозен, maka и

полuтuчесku Въпрос.

СУИUПIUl11е са осноВното реЛU2UОЗНО течение В uсляма (оkоло 90%
от Всuчku мЮсюлмани). Те обхВащат четирите ортogоkсални шkо

ли на ислямсkОП10 мислене. Cnopeg сунитumе Hukou не може ga бъgе

послеgоВател на MoxaMeg В не20Вите kачестВа на npopok и npoBog
Huk на Божия 2лас. ТОЗU послеgоВател може ga бъgе само пазител на

пророчесkото наслеgстВо, от20Ворен за упраВлението на обlцност":

та ОП1 ВярВatци. Тои се нарича хаАUф и е тряБВало ga бъgе избран по

споразуменuе на общността от племето на MoxaMeg. ПърВите че~l'

тирима халифи слеg CMbpmma на MoxaMeg са бuлu Абу Беkр (eguH
ОП1 пърВип1е му послеgоВатели), Омар, OmмaH и Али'. Техният прц.

мер заеgно с този на MoxaMeg образуВа суна (обичаи) и е aB~opитe-

. тен за Всичkи слеgВащu поkоления мloсloлмани. Именносунuтите

с ВремеП10 разВиВат шарuа.

За ШUUDIU1tlе решаВаtцият реЛU2uозен аВторитет е пмаМът. Тои

е gapeH със способностuте за BgbxнoBeHo lJ неПО2решuмо тъЛkуВа

не на Корана. ШиитUП1е ВярВат, че таkъВ имам може ga бъgе само

пряk наслеgнuk на MoxaMeg. ПърВият имам е бил Али - nлеменниk,

осиноВен син и ВпослеgстВие и зет на MoxaMeg. Тои обаче е бил убuin

заеgно с gВамаша си сина. '
Суфuше са наи-изВестното gВuженuе на uслямсkите мистици. 'То

ВъзiшkВа kan10 реаkция на механuчното, рутинно БО20служение В

си1\Наmа ле2алuстuчна cucmeMa на ортоgоkсалния uслям, kakmo U
на лuбералните и сВешсku ВЪЗ2леgu на pbkoBogcmBoll10 В по-ранно

Време. В uзВестен смисъл суфumе обеgиняВаm OcнO~Hитe черти на

cyнumckomo и шuитсkото мuслене.

Ученията на "сляма

глаВНОП10 ученuе на исляма се състои В пеПШlе gokmpUHU на Вяра

та. ОП1 Всичkи мюсюлмани се очаkВа ga се прugържат kbM тези уче

нuя.

• Бог. Има само eguH истинен БО2 е не20Вото име с Аллах. Аллах

, е Всезнаещ, BceMo2ыц u ВсеВластният съgия. Но Аллах не е В тозu
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смисъл лuчностен Боz, тъи kamo mou ВъВ Всяkо опшошенuе е gалеч

Hag чоВеkа, maka че е неВъзмоЖно ga бъgе познат kamo личност.

• АнгеАО. СъщестВуВането на ангели е осноВна част·от учение

то на исляма. ГаВраил, Вogещияm,анzел, се е яВил на MoxaMeg и е и2

рал решаВаща рОЛЯ при npegaBaнemo на оmkр08енuята на Корана

на Мохзмеg. Ал Шаiiтан е gяВолъm и 110 Всяkа Вероятност е паgнал

аН2ел илu gЯ<ин. Д)}(иноВете са CpegHD същестВа межgу ан2елите и

хората, koumo МО2ат ga бъgат gобрu или зли. Анzелите нямат те

лесни фyнkции, тъи kamo се СЪСПl0яm от сВетлина. ВсtJчkи аН2ели

имат разлuчни заgачи, напр. ГаВраил или Д)}(uбриЛ,е посланиk1,>т на

оmkроВеИUеmо. Bceku чоВеk има gВаан2ела - еgииияm записВа gоб-

.рите му gела, а gРУ2ияm - злите.

·Пuсанuеmо. В ислямсkата Вяра има четири ВgъхноВеииkниги.

TqBa са Тора на Моисеи, Псалмите на ДаВиg (ЦабnН), ЕВаН2елието

на Исус Христос (Инил) и Коранът. ТряБВа ga се има npegBug, че
пърВите Пlри не отzоВаряmна Библията. Мloсlолмщште ВярВат, че

те са бuлu фалшифицирани от 10geume uхристияните. И тъй kamo
Коранът е най-ноВото и оkончателно БоЯ<uе слоВо kъмчоВеkа, тои

наgВиша8а Всичku останалu.

• ПрорОцumе. Cnopeg uсляма БО2 е 20Ворил на чоВечестВото чрез

МНО20броини пророцu през BekoBeme. Шесmmе haU-20лемu са: AgaM,
Нои, АВраам, Мойсей, Исус и MoxaMeg. MoxaMeg е послеgнuяm 1J най

Велukuяm от Всuчkи посланuцu на Аллах - "печатът на пророците".
Ислямът прuзнаВа Исус Христос за щюроk, но не и за EgUHOPog

Н1JЯ БОЖ1JCuн. Всъщност Въобще иgеяmа, че Б02 може ga има Син,

е сkанgална за egUH м1ос1олманин. Те не ВярВат, че Христос е УМрЯА

на kpbcma и после е Възkръснал. ПоВечето м1ос1олмани смятат, че

IOgа е.бол Взеmуа мястото на Исус, kamono сВръхестестВен на-

. чин е бил напраВен ga прилича на Не20, а Самият Исус е бил 2раб

нат на небето.

. • ПОСАеg8UП1е 98О. Послеgните gHtl tце бъgат Време на Възkресе.:

ние Ucъg. Който е слеgВал Аллах и MoxaMeg и е бил послушен, tце Вле-·

зе Вuслямсkuя Рай - място на блюkенстВо. КоПто им се е протuВил,

ще бъgе мъчен В aga.
ОсВен nemme hai.i-същесmВенu gOkmpUHU илu уУ.енuя В исляма UMa

и ,,nen1 СПlЪАба на 6яраl118". СтаВа gyмa за фунgаменmални gei.icnl
Вия или заgълЯ<енuя, koumo Bceku мloсlолманtШ тряБВа ga uзпълняВа.

Те,са:
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• Изпо6еg на 6яраша (Калuма): "Няма gpY2 БО2 осВен Амах u Мо
xaMeg е не20ВUЯЛ1 npopok" - тоВа е hau-същестВената осноВа на мЮ

сk)лмаисkаша Вяра. Тя тряБВа ga бъgе uзгоВорена на Bucok 2лас, за

qa cт~He чоВеk мkхloлманuн. Тя се поВтаря непреkъснато и В мо

лum8шпе.

'!I Молuш6аша (СалаП1): МолuтВата kamo рUПlуал е централен мо

мент В жuВота на eguH ВярВащ мЮсюлманин. Този ритуалсе изВър-

. 1.111)а пеш пъти на gеи (при иЗ2реВ слънце, на обяg, слеg обяg, при за

лез слънце \и npcgu ЛЯ2ане). Преgпuсанumе молитВи Пlряб8а ga се ре

цuпшраm на арабсku с обърнато kъм .Meka лице. Xagum (kниг.aтa ца

mраguцuята) е преВърнала mеЗIJ молитВu В механична послеgо6а

mслносm от ~JВшkенuя, изпраВяне, kоленичене и поkлОJ;lи. ПризиВът

за молuтВа се оmnраВя от мloeзина от минарето наgЖамuята.

• ДаВане на МUЛОСl1lUНЯ (Заkат): MoxaMeg, kOllmo сам е бил cupak,
~ нмал ОСПlрата ПОlllреБНОСfil ga nOMa2~ на беgните. В началото MU
ЛОсmиияmа е била gоброВолна, но се2а Всuчku мlocloлмани са заgъл

)kеиu ga gaBam еgиа четuрugесеmа част от goxogume си за беgни

те. Мщ~am ga сс gaBanl u gоброВолнu gарения.

Тъu kаmо~езu, koumo получаВат милостинята, nognoMa2aql ga
рumеля В посmU2зиеmоиа спасение, те не се чуВстВат заgъл.женu

спрямо него. НапротиВ, ПlЪU kamo gариmеляm е заgъл.жен uотгоВо
рен ga gaBa МIJлосmuня,' тои може ga се смята щастлиВ, k02amo има
на k020 ga gage..

• Поспш (Рамаgаи): БлагочестuВите мюсюлманu постят през

тозu сВят месец Bceku geH от изгреВ go залез слънце. Постенёто

разВиВа самоkоишрол;'почиmане на Бога и ugенmuфuцuране с беgнu

те. През Време на сВетлите часоВе на gеня не биВа ga се приемат

храна и;\и течностu, HUffiO ga се пуши UЛU ga се изпитВат няkаkВu

сеkсуалнu уgОВОЛСIl1ВUЯ. Много мloсloлманu по Времето на paMagaHa
Hgam по gBa пъти на geH - npegu изгреВ uслеg залез слънце.

~ Поkлоненuешо (Xagul). От Bceku мюсюлманuн се очаkВа поне

5еgнъж В ЖUВОПlа си ga nреgпрпеме поkлонничесkото ПЪП1уВане go
Meka. За стари и болнu хора то може ga е uзkлloчиmелно mеЖkо u
зашаВа ше могат ga изпратят няkоu gpyz, koi1mo ga ~и замести. То

Ва пътуВане е сыlесmвенаa kрачkа В постигането на спасение за' eguH
Mlock)AMaHUH. То 8kлючВацяла nореgица от церемонuu и рumуалu,

МНО20 от koumo сс изВършВат оkоло сВещенuя kамъk Каба - В kpau
наП1а цел на nЪn1уВанеlnО.
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.Бахаiicka релuzuя

)

Бахаiiсkamа релшшя е. сраВнително млаgа и счита себе си за Божие

omkpoBeHue за ~сичkи хора по сВета. ТЯ е осноВана от gBaMa nepcuiic
ku ясноВиgци - Мирца Алu Мухзмeg (1820-1850) uМпрца ХlocеuнАлu .
(1817-1892).
Мирца Али MyxaMeg се нарича Бзб (Врата на познанието). Toii се (

е СМЯn1аА за nослеgния от gЪЛ2а пореgица рели2uозни Вogачu. Малоб-

. ройнuше му послеgоВатели са Вgигали Въоръжени Въстания протиВ '
праВителстВото. Самшim moii е бил еkзеkутиран по оБВинение за

опит на eguH не20В послеgоВател за убиiiстВо на шаха.

Еgшi от послеgоВателите на Баб, Мирца XloceUH Али, жuВял В

Константинопол, Аgрианопол и Aka В Палесrp.uна, се нарича Ба

xa~y'ла ("Велukолепие Божие") и през 1863 обяВяВа, че той е npegcka
занат~ от Баб манифестiщия на Бо«.ш, изпрan1ен, за ga спаси сВета

В kрая на Времената и ga ВъзВести Божията Воля за egHa ноВа ера.

Той nроkламиратаЗ1J~ожия Воля на упраВниците наgържаВата,'

ВслеgстВие на koemo биВа .nреслеgВан, затВарян и защочаВан. Ма

лоброuните му отначало послеgоВатели съtцо са били пogла2ани на

жеСПlOkи преслеgВания, особено В Иран.

. Наl0.У.1925 2. иСАЯм~kияm съg В Баба решаВа, че послеgоВателu

те на Баха'у'ласа се отцепили от исляма. Същото решение Взима и

.2лаВният мloфтия на Египет на l1.III.1933 2. ОттогаВа бахаиmе би-

Ват третирани kamo сеkща и лишени от 2рюkgансkи праВа. Браkо

Вете им са били обяВени за незаkОННlJ, на gецата им не се изgаВаm

akmoBe за рюkgане (koemo В egHa ислямсkа страна е еgинсmВенияm

gokyмeнm за самолuчност), не им се разрешаВа ga заемат gържаВ

ниgлъЖности, училищата 'им се заmВаРЯn1, центроВете и gopu гро-

. 31



бищата им се разрушаВan1. Те бuВат оБВиняВани В проmuВogържаВ

иа gеuиостu систематично преслеgВани от таlшата ПОЛUL\ия. '
Въпреkи тоВа броят иа послеgоВателuте на Баха'у'ла бързо -иа

растВа. Те ие се раЗ2лежgат kaтo cekmaиа исляма, а kamo самосто-

_яmелна сВетоВна реЛ1l2ия' със собстВено omkpoBeHue. В момента

UM3 оkоло 70 ооо бахаl1сkи центъра В разлuчни части на сВета. Наи

МНО20броuни са В Блuзkuя и Среgния изтоk, но UMa също u В ЕВропа,

Африkа, СеВерна uЮЖна Aмepuka.

Вяр6ания

. Бахаllсkата Вяра се kopeHu В шuuтсkия kлон на uсляма, но Впослеg

стВие gocma значително се оmkЛоняВа от него. 'Небното ученuе е

сuнkреmично' и ВkAloчВа елементи от наu-различнu релuгuu UВярВа

ния.

Cnopeg бахаumе исторuята се разВuВа на 02ромни циkлu. Бguн от

тЯХ е започнал npegu оkоло шест xuляgи ZOgUHU сAgaM - пърВuя oni
пророцumе. Не20Вите послеgоВателu са били Мойсей, Крuшна, Бу-

. ga, Заратустра, Христос и MoxaMeg, чuито учения са съgържалu ба

xallckama Вяра В ембрионална форма. Послеgнuяm и наu-Вюkнuят ~т

тези пророци е Баха'у' ла. Слеg liezoще има и gpyzu, но Баха'у'ла е бuл

uзпълнението на същестВуВащото ВъВ ВсuчkU реЛU2UU обещанuе за

еguи спасител на сВета uлu Месия. Той пропоВяgВа "ucmuнckama бо

жия релuгия", kояmо ще uзпълнu сВета сnpaBga, ще го uзбаВи от без- .
пътицата и nokBapama на съВременната циВuлuзацuя. Баха 'у'ла се

смята за божестВен спасител, koiimo може ga обеguнu чоВечесm-

:Вото U9а облеkчи негоВите сmраgанuя. Той е проВogнukът на бо

жия 2лас, koiimo е uзпращен, за ga изпраВu 2решkuте u неgоразуме~

нuята на преguшнumерелuгuи, ga UЗ2раgи egHa ноВа Uпо-gобра kул

Пlура на ucmUHama u спраВеgлuВосm.mа, ga обеguни чоВечестВото и

maka ga ВъВеgе божuето царстВо, koemo Всuчkи релuгии очаkВат.

ИgВанеmо на тоВа божие царстВо обаче ще стане постепенно, а не

Внезапно. Тоняма ga се gължи на пряkо ВмешателстВо на Бога В чо-·

Вешkата исторuя, а иа еgиа маВна Вътрешна промяна В ч06еkа uоб

lцестВото, kоято ще спаси сВета от гuбел и ще го goBege go със

тояние на еgПНСfflВО, мир u хармония.

32



Всичku писания на Баха'у'ла се смятат за сВещенu, но не е заgъл

1kително ga бъgат спазВани буkВално. Tou е опреgелuл сВоя син 'Аgб

. ул-Баха за еgинсшВен аВторumетентълkуВател на сВоите писания.
При смъртта си 'Аgб ул-Баха назначаВа сВоя BHyk ШО2и Ефенgи

(поч.1957) за оф1Jцuален тълkуВamел. Но не20Вllше писанuя, kakino и

. тези на gнешните mълkуВателu, не се считат за сВещеН1J~ а само за

инmерпреП1ация на Божия 2лас за настоЯtцето. '
Бахаите ВярВат, че egUHcmBeHo на тях БО2 е.оmkрuл сВоя план за

,сВета. Но бахаuсkаma emuka с целите, koumo си постаВя - сВетоВ

ния мНр, разрешаВането на социалните проблеми и раВенстВото

на расите - е отВорена и gостъnна за Всичku хора. Тези цели тряб-

.Ва ga бъgam пости2нати чрез egHo сВетоВно заkонogamелстВо и сВе

тоВно праВителстВо, чрез eguнeH сВетоВен езиk ueguннa сВетоВна
Валута. Целта на БО20служ.енияma ega слу1kаmkamo gyxoBHa nog-'

. 2on10Bka за изпълнение на социалните заgачи. .
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Хuнgуuзъм

Преgи оkоло 38 Beka АВраам Hanycka Ур Халgеисkи В Месопотамия,

на,територията на gнешен Ираk, и отиВа на loсюзапаg - В Ханаан

ckama земя. Там тои стаВа роgоначалниk на еВреисkия Hapog и с то

Ва слага началото на разпространението на Вярата В само eguн Бог.

I Трите големu монотеистични религии -logеизмът, християнстВо

то и ислямът - egHakBo смятат АВраам за сВои баща.

Смята се, че малkо по-kьсно В Инgия и страните на Далечния из

mok се наблlogаВали gpyzu религиозни gВшkения. Там се заpoguла gpy
га система за спраВяне с gеистВителносmmа, gpyz начин за сВърз

Ване с Бога, gpyz Въэглеg за чоВеkа, греха и спасението. Там Възниk

Ват maka наречените "изтоЧни релшши", чиUmо мироглеg често се

нарича монизъм. ОсН,оВната от тези рели2UU е xuнgyuзмът. Име

то "xuнgyuзъм" е BbBegeHo през ХПI В. от мlocloлманиinе, koumo са

нахлули в Инgия. Самите UHgycU нарuчат религията cu "Вечното

учение" или "Вечният заkон".

Всъщност xuнgyuзмът mpygHo би могъл ga се опреgели kamo мо- '
нолитна религuя. ТоВа е еgиа изkлloчително разнообразна система

от ВярВания и npakmuku, богоВе и 'богини, сВещени kнигц, BugoBe слу

женuя, различни глеgнu точkи и празници. Те често пъти са проти

ВоречиВи uтоВапочтu uзkлloчВа ВъзмоЖносmmа за формулиране на

няkakВо опреgелено учение на xuнgyuзма. Все nak същестВуВа egHo
оСноВно яgро, поне на философсkamа и религиозна система, kояmо се

разпространяВа В ЕВропа и Aмepuka nog името "xuнgуuзъм". Имен

но с тоВа яgро ще се занимаем.

Сgpyzu gyмu, myk ще се a~cтpaxиpaMe от "популярния xuнgyuзъм",

koumo може 9а се срещне В Инgия или Непал, и ще се съсреgоточим

Върху "белия, eBpoQeucku'xuнgyuзъм". '
СВещените пuсания на xUН9yuзма са ВЪЗН1Jkнали за nepuog от oko

ло 2000 209ини (1400 go 500 пр. Хр.). Те се gеляm на gBe групи: Шру

ПlО и Смрото.
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IПрутu, uли ;,kakBomo се чуВа" се отнасят go Вечнuте иСn1ини на

реЛU2ията, koumo puJku (2леgачите) са Вugелu uли чулu. Те са неза

Bиcимu от б02а илu чоВеkа, на k020тo са били kазани. Те саnърВичен

и абсолютен аВторитет за реЛU2uозната истина. Ako използВаме

анаЛ02иЯn1а с отрюkенuеn10 на образ В 02леgало илu В езеро - инme

леkmът на gpeBHume рuжu е бил maka чист ucnokoeH, че е М02ЪЛ съ

Вършено ga отрази цялостната Вечна истина. Ученuцuте им са за-

. писали тази истина uтозu запис е изВестен kamo Bega.
Смрити, uлu "kakBomo се помни", uмащ Второстепенен аВтори

тет, тъи kamo те nроuзхожgат от Шрутu, чиито принципи се

опитВат ga разширят. Ка.то сборници от спомени те обхВащат

Всичku сВещени mekcmoBe осВен Begume. ОбиkноВено се тВъpgи, 'ч~

те ВkлloчВат и kни2итe със зakонu, gBama големи епоса (Махабхара

та u Рамаяна) u Пураните, koumo nреgстаВляВат сборници от мu

тоВе, истории, ле2енgи и xpoHuku на Велukи събития. A2aMume, ko
ито nреgстаВляВат теОЛ02UЧНU съчuнения и наръчници за богослу

жения, и Сутрите, koumo nреgстаВляВаm афорuзмu на шестте фи

лософсkи системи, също cnagaт kъм тяХ. ОсВен тоВа същестВуВа

u б02ата лuтература на нароgния езиk, kояmо ВgъхноВяВа масите

.от реЛU2uозни XUHgyuCmu u kоято разлuчни cekmu приемат kamo
~~~. .
МахабхараПlа е 02ромен епос, съgържащ uсторuятана gеянията

на apuuckume kланоВе. Тя ее състоu от оkоло 100 ООО gucmuxa u е

била наnисана за nepuog от оkоло 800 20gUHU С начало nрuблuзител

но400 пр. Хр. В nioBa nроизВеgенuе се съgържа uБхаzа6ат Гота uлu .
"Песента на ВъзВишения".

БхагаВат Гита е не само наи.:сВятата kнигa на xuнgyuзма,..тя е и

hau-uзВесmната по целия сВяти наи-четената, Makap ga е била npu
баВена kъм Махабхарата gocтa kъсно - egBa през 1В. сл. Хр. Тя се

състои В eguH gиаЛ02 межgу б02а Кришна и Воина Арgжуна, на k02o
то npegcmou борба с негоВите. браmоВчеgи.

Вяр6ания

ДосееШ раЗ2леgанumе рели2uuuмат egHa оБLца черта - те Всuчku са

"рели2uи на omkpo6eHuemo". Те се разВuВат ВслеgстВuе на сВръхес

. тестВена.информация, kояmо божестВото поВеряВа на nророци u
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kояmо те npegaBam по-нататъk на хората. Хuнgyuзмът не е та

kъВ тип реЛU2ия. Тоиняма осноВател. Мъgрu хора - ршkи, махаП1Ма

u2УРУ - са разВиВали ВярВанuята на хинgyuзма В пpogъЛJkение на мнo~

,20 BekoBe. Тои е пониkнал "ОПl kopeHume на треВаПlа". ТоВа е XUHgy
uзмъn1, koumo се е разпростраН1JЛ на Запаg.- Също maka обаче има

миЛUОНU XUHgYUCmu, kOUnl0 ВСЪ1цност ВярВат В БО20Ве и БО211Нu., ko
нто са личности - В ШиВа илu Вuшну, В Рама uли Кришна, В ДУР2а

uли ПарВати. Въпреkи тоВа може ga се kаже, че преоблаgаВatцата

реЛU2ия е от "опитен" тип. Хl1нgуизмът може ga бъg~ наречен по

ckopo мистична реЛU2UЯ uлu опитна реЛU2UЯ, оmkолkото реЛU2ия на

omkpoBeHuemo. ТоВа означаВа, че няма "eguH осноВател" uлu "egHo
посланuе", koemo ga сплотяВа хuнgyuзма.' Изkлloчuтелно mpygHo е

ga се обобщят xuHgyucmkume ВярВанuя В egHa ясна и проста kapmu
Ha~ Няма "eguH Bug xuнgyuзъм", а същеСJ;l1ВуВат xuляgи "пъmеku". В

kрая на kраuщата "божеСIl1ВенаПlа опитност" на Bceku eguH поот

gелно gоkазВа ucmuooocmma на xuHgyucmkama реЛU2UЯ. EgBa лu мо

же ga има съмнение В тоВа, че МН020 xuHgyucmu gейсmВиmелно имат

сuлни "трансцеgенn1НU" п~ЖuВяВания. Те kазВат, че са прежuВелu

"просВетлението", че са бuлu uзgи2нати go божестВено ниВона съз

нание.За тях опитът, а не "g02Mama" поkазВа на хората исщинаmа

и реалносmmа. А ВЪРХОВН,Шlа реалност е EgUHcmBomo на (kосмuчес

kuя) 602.
Xuнgyucmume, общо Взето, смятат, че б02 е нелuчностен. Наис

т~Ha същестВуВат милиони почитателu на Рама или Крuшна, но

поВечето XUHgyuCmu биха kазалu, че б02 не може ga бъgе раЗ2лежgан

kanlo "лuчностен", тъй kamo тоВа би било ог.раничение нане20Вата

божестВена същност. Висшата реалност ВkлloчВа ~сuчkо сыlест-

ВуВаlЦО. "Бог." е ПЪЛНUЯnl сбор на Всяkо сыlествуванuе,' maka че Всuч

ku хора са "В б02а", но също maka u Всичku жuВотнu, растенuя, не

жиВата материя и т. н. ЦялаПlа сыlествуваtцаa реалност е, maka ga
се kаже, "боЖеСПlВена". И обратно, Всичku същесшВа МО2ат ga се

СМЯnlam за "прояВления на боЖеСП1Веното". По този начин XUHgyu
СПlите, Hapeg със схВщцането си, че б02 е eguH, cъ~цeBpeMeннo Вяр

Ват В милuонu б020Ве. Този ВЪЗ2леg за б02а се нарича монuзъм.

Не може ga се kаЖе, че тозu (унuВерсален) бог. обръща BHUMaHue
на хората, слуша 2и и пр. Тои не може ga цма опреgелен xapakmep,
той не е 02раничен В опреgелен набор от kачестВа, но може ga бъ

ge протиВопостаВен на тоВа, koemo не е. В xuнgyuзма б02 ве е тран-
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сцеgешnен, а no-ckopo иманентен. Той се отъжgеСПlВяВа с "Всuчkо

същестВуВаlЦО" .
Ние можем ga намерим б02а Вgълбuнuте на нашето същестВо,

тыl� kamo нашата gълбоkа същност (В kpatma cMemka) се отъ)kgес
тВяВа с б02а. EgHo от наii-gобре познатuте изkазВанuя на xuнgyuз

ма е ,,тоВа е оноВа" (tat tvam asi на caHckpum, сВеlценuя езuk на хиН

gyuзма). Нашата наii-gълбоkа "същност", нашата "gуша"е ugeH
тuчна с "kосмuчесkата Душа", т. е. бог. Илu gруга akcuoMa е' "Брах

ман е Атман" . "Брахман" е gyMama за "БО(~" на XllHgu, а "An1ман"

,(gъх) е нашето собстВено същестВо. Ние, хората, сме част от ба

2а, ние участВаме В божесrnВеното естестВо. Ние сме част от ба

жесrпВото, но също maka са u(сВетите) kpaBu и gругите жuВотнu,

расmеНUЯn1а, gърВетата, pekume, nланuните u gp. Hanpakmuka В

xuнgyuзма има силен елемент на пантеuзъм.

Бgно слеg~тВuе onl П10зи Възглеg е inоВа, че хората не са "по-бо

жестВенu" от останалите сыlества •. У бога няма HukakBa спецuа

лна лIoбоВ kъм хората; б02 2леgа на Всuчkо "хлаgноkръВно".

Cnopeg xuнgyuзма проблемът на чоВеkа е осноВно, че тои не осъз

наВа фаkmа, че е част от бшkестВото. Хuнgуuзмът не 20Вори за

2рЯХ, а за "неВежестВо" относно абсолlomната gеUстВuтелност.

Ние тряБВа ga осъзнаем "божестВеното си естестВо". Достш~а- '
нето go тазu бшkе'стВена geucmBumeJ\Нocm стаВа чрез меgumацu

овни u Й02а-технuku, koumo помагат на чоВеkа ,ga "uзgU2не ниВото

на сВоето съзнанuе". ЗатоВа xuHgyucmume не толkоВа служатu се

пogчuняВат на няkаkъВ трансцеgенmен б02, а no-ckopo се стремят

ga оrnkрuяm собстВенuя си поmеНЦllал.

Хuнgyuзмът раЗ2лежgа Времето kamo цukлuчно - то се Върти ka
то kолело. Не сыlествуваa "ПРО2ресuя", а Bceku nepuog се "ВъзВръ

lца". сыlесп1вуваa само Самсара, kолелото на безkраиното ражgа

не, смърт u nрерюkgане. XUHgyucmume kаз8am, че 'Времето се със-.

тои от nepuogu на съзgаВане, послеgВани от nepuogu на разрушенuе.

Ши6а, eguн оm2лаВнumе БО20Ве, се нарича "Натаpgжа", ,,2ocnoga
рят на танца" - тои "uз8ukВа Вселената В сыlествуванuе чрез

танц". Обаче тои не е само б02 на сътВорениеП10, а и на разрушенu

ето. XUHgyucmume ВярВат, че Всuчkо, koemo ебuло сътВорено, lце '
бъgе разрушено, а разрушенuето отноВо lце се преВърне В сътВоре
ние. Taka ШиВа въnлыlаваa u gBama acnekma - госпogар на СЪП1ВОре

нието и госпogар на разрушението..
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Този ВЪЗ2леg за Времето, kakmo Всъtцност u за чоВешkuя жиВот,

е В осноВата си песимuстичен. В xoga на Времето няма HukakBa kpau- .
на разВръзkа. СъщестВуВа само Въртенето на egHo 02роМНО kолело.

В чоВешkата история няма нишо Про2рес, нито няkаkъВВисш сми

съл. Всичkо е "мая" - ил1озuя.

Този циkличен xog на Времето се илloстрира от kонцепцията за

прераЖgането. XUHgyucmume ВярВат, че тяхната "сЪщност" (неп

раВилно наричана "gуша") В xoga на Времето tце облuча МНО20 раз

лични тела. Те тряБВа ga жuВеят милиони пъти, npegu ga преста

нат ga се рюkgаm. ТоВа е Въпрос на kapMa - общия сбор от чоВеш

kume gеuстВuя; тя опреgеля gалu хората тряБВа ga се рюkgат от

ноВо, nog kakBa форма и npu kakBu обстоятелстВа. ВъзмоЖно е по

няk02а чоВеk ga се pogu kamo жuВотно uли HacekoMo. ПоВечето от
еВропеициmе, koumo се уВличат по xuнgyuзма, смятат учението за

преражgанеmо за gocma инme'pecHo UобнаgеЖgаВащо. В оршшнална

та системана xuнgyuзма необхoguмостmа чоВеk ga се рюkgа отно- .
Во UотноВо е ужасно cmpagaHue. KpatlНama цел на cnaceHuemo е слеg

безброинu преражgанuя ga се изчерпа kapMama, maka че същестВу- .
. Ваниеmо ВъобtЦ~ ga престане. Т02аВа лuчността на чоВеkа У2асВа u
тои ·се слиВа с kосмuчесkuя б02. ТоВа ВярВане е gopu още по-силно

застъпено при буgизма, koumo ще бъgе разалеgан по-нататъk.

Cnopeg xuнgyuзма чоВеk не може ga изБЯ2а оni сВоята kapMa. Ako .
няkои е неgЪ2аВ и стане просяk, тоВа е послеguца от не20Вата "ло

ша kapMa". Тои е Вършил лошu неща и защоВа тези обстоятелстВа

са напълно заслуЖени. На базата на тазu презумnцuя UHguuckomo
обtцестВо е разgелено на оkоло 100 kacmu. ТоВа разgеленuе почиВа

на gеистВия, изВършени В преgишен жuВот, и gopu и В gнеunю Вре-

.ме смесВането на kacmume е HegonycmUMo. .
Пъmяm за nocfilU2aHemo на Пlазu по-Висша, kосмuчесkа, "бшkест

Вена" степен на·съзнание е, наu-обtцо kазано, U02a (koemo също мо

же ga означаВа МН020 различни нщца). Думата "и02а" изразяВа мно

жестВо пътеku, по koumo Hue можем ga ВърВим, за ga gосIiШ2ием

тазu цел: "kapMau02a" е ПЪnШnl на gобрuте gела; "бхаkmu uoza" е пъ

тят на почитанието на б020Веmе; "gжана uoza" е пъmяm на позна

нието. СъtцесmВуВат още МН020 gpyzu. Тозu тип U02a, kояmо осноВ

но се npen<)QaBa В ЕВропа, е пътят на egUHcmBo с б02а, с абсол1от

ната реалност. ТоВа може ga се постш~не kakmo чрез физuчссkа mре

HupoBka, чрез асани, упраЖнения, maka u чрез меguтацuя, kонценm-
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·рацuя uт. н. Може бu тряБВа ga се kаже, че unpu ii02a, unpu разлuч

ншnе munoBe меguтацuя често сепрuла2am mexнuku на "uзпраз~а

не на съзнанuето"; чоВеk тряБВа ga се осВобogu от Всuчkо, koemo
20 прuВързВа kъм тоВа "същестВуВанuе В мая", т. е. В илloзuя.

ТО2аВа moii gocmu2a "gpyzo знанuе", от koen1o uзВлuча огромна но.

Ва сила.
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Буguзъм

Буgа

Буgа или "ПросВеmленuяm" е pogeH ok. 5602. пр. Хр. В сеВероизточ

на Инgия. Истuнсkоmо му име е Cugxapllla Гаупшма. Cugxapma бuл .
син на eguH uHguucku kняз (раgЖа). Mauka му умряла, k02amo бил на

egHa сеgмица, и 20 от2леgала сестрата на Maiika му, kоято била и

Втора жена иа баща му. ТВърgu се, че при рюkgането му egUH мъg

рец изkазал преgсkазанuе В gВореца на баща му, koemo 2ласяло, че ge
men10 tце СП1аие Велиk цар, ako ocinaHe Вkыцu, ио ako Вземел реше

ние ga напусне gOMa си,LЦЯА ga стане спасител на чоВечестВото. То-

о Ва обезпоkО1JЛО баtца му, тъu kamo moii uсkал синът му ga 20 насле

gu kan10 цар. Зan10Ва тои обzраgил gen1emo с БО2атстВа u забаВле

ния, за ga 20 заgържu В gOMa си, и gържал ВсяkаkВо cmpagaHue и 2ро-
I •

зота gалеч On1 Hezo. Cugxapma се оженuл uuмал eguH син, но Все още

бил В gВореца и бил оБВързан със сВопте забаВления. Бgин geн. kазал

на баtца си, че ucka ga Bugu сВета. Този uзлеП1 tЦЯA ga промени жиВо

та му заВина2и, n1ъii kamo при тоВа nътyBaH~ тои Виgял "четири

те npexogHll 2леgkи". Въпреkи че бatца ~y бил заnоВяgал ga се изчис~

mяn1 uуkраСЯn1 улиците и 8сuчktJ по-стари и болни хора ga останат
Вkъtцu, имало няkои, koumo не бuли чулuтоВа. ЦърВата обезпоkои

телна 2леgkа; kояmо Cugxapma Виgял, бил egUH неМОlцен старец. Ко

2an10 Cugxapma попитал kakB~ ли се е случило с този чоВеk, му kаза

ЛU, че той бuлстар, kakmo II Hceku lЦЯА ga стане стар egUH gен.По

kъсно срещнал egllH болен чоВеk и му kазали, че Всuчkп хора можели

ga се разболеят U ga ЧУВСIl1Ваш болkа kamo тозu чоВеk.. После mou
Вugял egHo ПО2ребално шесniВие на път kъм мястото за иЗ2аряне
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на мърInъВците и опечалеНUПlе плачели (юрч·uВо. К02ато принцът

попиП1ал kak80 означа8алотоВа, той разбрал, че тоВа е xogbm на

, жиВота, защото рано или kbCHO 11 kнязът, и просяkът тряБВало ga
умрат. Наи-наkрая Виgял eguH монах, ko11mo просел за храна. Cnoko11
НUЯn1 иЗ2леg на лицето на просяkа убеgцл Cugxapma, че този на"шн

на ~uBom бил за не20. То11 Веgиаг.а напуснал gВореца и ceMeikmBomo
си и Пlръг.нал ga търси просВетлението. Нощта, през kояmо тои на

пуснал gOMa си, се е прочулз kamo "Велukото отричане".

,БиВшият принц, се2а просяk, преkарВал- Времето си, kamo o6uka
ЛЯЛ насам-натам, за ga търси мъурост. Истините, koumoce cъgbp

жали В xuHgyucmkume писания,'не 20 заgоВоляВалu и moii се обезсър

чuл, но не се оmkазал от търсенето си. Асkеmuзмът съtцо не му go-
несъл мир. .
Съgбоноснияrn geH В жиВота му gошъл Веgнъж, k.о2ЗП1О Megumu

рал nog еgио cMokuHOBo gbpBo. Т02аВа тои gостшшаА наii-Вuсшата

СП1епен на БО20познанuе, наречена нuр6ана.Преgnола2а се, че таи е

останал В nрogъюkенuе на cegeM gHll nog смоkинята, наречена gbp
Во на Mbgpocmma. И Вече не kamo Cugxapma Гаутама, а kamo Буgа

-, Прос~еmлеиuяm - moii uсkал ga npegage на сВета истиниП1е, kou
то научuл там.

К02ато Буgа се изпраВил слеg nрежиВяВанеmо си nog gbpBomo на

Mbgpocmma, тои среtцнал петте MOHacu, koumo 'бuлu не20Ви спът

ници. Преg тях таи произнесъл пърВата си nponoBeg. Слеg ~ея тои

започнал ga раЗПРОСПlраняВа учението си cpeg\Hapoga. Инgи11сkuяm
Hapog, koiimo бил разочароВан от xuнgyuзма, Внuмателно слушал но

ВОП10 ученuе. По ВремеП10, k02amo Буgа умрял на 80-2ogишна Въз

раСПl, не20Вите учения Вече били gобилu 20ляма nоnулярносш и сила

,В Инgия.

"
Ученията на буguзма

Буgисmkuяm мирО2лсg по прUНЦUIl е MOHucmku, тои отрuча същес

n1ВуВането на eguH лu чен Б02 и ТВорец. Cnopeg буguзма сВетът фун

kционuра чрез nрирogнuше сили uзаkонu, а не nopagu божестВена за·

noBeg. В буguзма ияма 11 n1akoBa нещо kamo 2рЯХ спрямо по-Висше съ

щестВо.
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Буguзмыl1 не е построен оkоло поkлоненuеП10 kbM egHa ли1.шост,

била тя б02 uлu чоВеk. Буgа не е б02, нито nbk lIзпрamен от 602а пос

pegHUk. Tou не е С11аснтел на gpY2ume хора. МнО20 по-Вюkно <;>т лич

ността на Буgа е учението (gxapMa).
сыlественотоo В учението на'буgизма се съgържа В чеlllUРUПlе

блзzороgнu UCl111JHU и осемkрзпmЗll1а ПЪПlеkа.

ПърВата блшюроgна истнна е същеСП16у6анеl11О на Сll1рзgанuешо.

Рюkgането е мъчитеЛНо и смъртта е мъчителна. Да не npUnle)ka
Ваш тоВа, koemo исkаш, е мъчително, и ga имаш тоВа, koemo не ис

kащ сыlоo е мъчително.

Втората бла20роgна истина е I1рuчuнаПlа за cnlpagaHuemo. Тя е

СПlрасmното желание за сепшВни наслаgи, koemo търси уgоВлетВо

рение ту myk, ту nlaM, kоnнежът защаспше ибла20gенстВие В то

зи и В бъgеlция жиВот.

Третата бла20рogна истина е ошменяне1110 на сшраgанuеl1lО. За

ga се осВобogи чоВеk от cmpagaHuemo, Пl0tl П1ряБВа ga се оmkаже

именно от тоВа желание, ga се отърВе от него, ga 20 У2аси, maka че

ga не остане нцkakВа страст и kоnнеЖ.

ЧеПlВъртата бла20рogна испшна Bogu go ОП1МахВане на Всяkо '
cmpagaHue чрез oceMkpal11H3Il1a пыl1kа••
ПърВатаkрачkапо тази пъmеkа е l1ра6UАНUЯ111 6ЪЗ2леg или поз

нание - тряб.Ва ga се приемат четирите бласюроgнu истини и осем

kрапшата nbn1eka.
Втората kрачkа е пра6UАНОШО умонаСl11роеное - тряБВа чоВеk ga

се отkюkе от сетиВните уgоВ·олсшВия. Не биВа ga се хранят лоши

мtlсли kbM Huko20 и не биВа ga се причиняВа зло на Hukoe жиВо съ-

щестВо. .
Третата kрачkа е I1ра6UАНОШО zo60peHe - Не лъжи! Не kлеВети и

не хули ниkо<ю! Не се Bnyckat. В суетни приkазkи!

ЧешВъртаmа kрачkа е I1ра6UАНОШО geiicl116ue - Не ун.щцшkаВаU ни

koe жиВо сыlесшво!! Взuмаu само тоВа, koemo ти gaBam! Не поже

лаВаu ниkakBo непозВолено сеkсуално geucmBue!
Петата kрачkа е I1ра6UАНUЯШ жu60111- ТряБВа чоВеk maka ga си .

изkарВа хляба, че ga не Bpegu на Huk020.. .
Ш~стапщ kрач.kа е I1ра6UАНUЯll1 Сl1lремеж или усtlлие - тряБВа чо

Bek ga бъgе тВъмо решен u 2СРОUч.но ga се стреми ga попречи на

Всичkuшс си ЛОШIJ kачссшВа ga се Hagu2am и ga ги отхВърли. ТряБВа
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ga се СПlреми ga прugобuВа gобрu kачестВа и ga разВuВаu goBe)}(ga go
съВършенстВо тези, koumo npume)}(aBa.

CegMama kрачkа е пра6UАНОП1О 6нимание - чоВеk тряБВа ga е бу

geH, старателен, замuслен, сВобogен onl страсти uсmраgанuя. .
ОсмаПlа kрачkа е npa6UAHOn1O 6ZАъбя6ане - kozamo чоВеk е отх

Върлuл Всuчkи сетиВни pagocmu, Всичkи лоши kачесmВа,kаkmо ра

gocmma, maka и cmpagaHuemo, тряБВа ga Встъпи В, четирите ета

па на меgитацuята, koumo се преgизВukВam чрез kонценmрация.

Нир6ана

Cn6peg б.уguзма чоВешkаПlа лuчност е uлloзuя. Буgа отхВърля иgея

та за същестВуВането на "Аз". Неразgелно сВързана с тоВа и lWo
чаВа за буgизма е иgеяmа за нирВана. Т9Ва е kpaUHama цел на буguс

та.

Мносю mpygHo.e ga се обяснu kakBo точно се разбuрапog тоВа по.

няmuе. Самата gyMa означаВа неtцо kanlo "gyxBaHe", "отВяВане". По

нятuето може ga се gефllНt1ра само негатиВно: нирВана е обласmmа,

kъgещо не е земя, Boga, огън и Възgух, kbgemo не е безkраuносmmа

на пространстВото uли на. съзнанието, kbgemo не е гранш\ата на ..
различаВане и нерцзлuчаВане, kbgemo не е m.ози сВят, нито онзи, kb
genlo не е слънцето, нито луната. ТоВа не е ugBaHe и отиВане, не е

стоене, не е npexo)}(gaHe, нито ВъзнukВане, без осноВа, без пpogъл-

жение, без опора. ТоВа е kраяm на cmpagaHuemo. ..
ТоВа означаВа, че HupBaHa не е няkаkВо място, kbgemo чоВеk по

naga, а no-ckopo egHa съВършено ноВа ориентация или съсшояние на

бuтuето, koemo се осъщестВяВа ВслеgстВие на угасяВането на з.ас

леnяВаtцоmо оБВързВане. Тзkа нирВана сочu, че съtцесшВуВанеmо, ko
ето е gocmuZHamo, е непреgстаВuмо с обuчаuнuте понятuя на Пlо.

зи сВят.

Истuнсkото cnaceHue В kласuчесkuя буgизъм (ТераВаgа-буguзъм)

е gocmbnНo само за монасите и nopagu тоВа поВечето хора се стре

мят ga npekapam поне uзВестно Време В манастир.

За мuрянuте eguHcmBeHama релuгuозна заgача В насmОЯ1цето ма

же ga бъgе уВелuчаВането на запаса им от заслуги. Буguзмът npeg
лага четири шuроku пътя, по koumo може ga стане тоВа:
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. •ТряБВа ga се спазВаП111еП1l11е преgпuсанuя UЛU поне няkои от тях.

ТоВа са слеgнumе: .
- Да не се убuВа НUtцо жuВо (Вkлloчumелно u Hacekoмu) .
.... Да не се kpage.
- Да не се прелloбоgеUсmВа.

- Да не се лъже.

- Да не се приемат упоuВащи питиета или нарkотици.

Има UgPY2ll преgпuсзния, koumo обаче се оn1Насят само go мона-

сите uмонзхuнuте:

-яж умерено Uсамо В опреgеленоmо Време!

- ИзБЯ2Ваu Всичkо, koemo Възбужgа cemuBaтa!

- Не носи уkрашенuя (Вkл. и парфloм)!

- Не сцu В ~уkсозни ле2ла! .
- Не npueM3u злато илu сребро!

В празнuци UЛU на Bceku gBe сеgмuци uмиряните спазВатняkои от

.тезu gОПЪЛНUn1елнu запоВеgu.

• ТряБВа ga се оkазВа почит на "троте съkро6uща", а Вярата е

goбpogеmел, kОЯn10 пogобаВа на 2лаВата на ceMeucn1Bomo. Но тази

Вяра неизkлJoчВа ВярВанuята на преgцuте и на брамuнсkите рели'

2UОЗНU П1раgициu, спазВанu В общестВото наоkоло. Tpukpamнama

.сkъпоценност не е peBHuB Б02 и не uзпитВа неogобренuе, k02amo чо

Bek почuта БО20Вете на страната uли на kacmama cu. _
• ТряБВа чоВеk ga бъgе щеgър, особено спрямо MOHacume, и ga им

gaBa kолkоmо може поВече - не само за препитанието им, но и за
. .

реЛU2иозни c2pagu, В koumo Hukou не ЖuВее. В изВестна степензас-

Лу2ата заВuси от gyxoBHume kачестВа на получателя на милости

нята.

• МО2ат ga се почитат остаиkumе на Буgа. ДеiiсmВително от

ношенuето на буgUСП1ите kъм тезu kocmu uзъби е mpygHo ga се опи

ше В понятия, разбираеми за зanаgния чоВеk.'Те яВно не МО2ат ga се '
"молят" на Буgа, П1ъи kamo нег.о Вече ?оО няма, тоб е В llнрВана, т.е.

Вече не СЪtцеСП1ВуВа за този сВят.

Tepa6aga- u Махаяна-буguзъм

Раннuят буgизъм се е 02ранuчаВал npegu Всичkо В Инgия и обиkно

Вено е бuл наричан Тера6аgа-буguзъм uли Хинаяна, koen1o означаВа
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"малkо преВозно cpegcmBo". По-kъснuяm буguзъм, koiimo шupoko се

разпространяВа uзВън Инguя (нап-Вече В Kuman uЯпонuя), стаВа uз

Вестен kamo Махаяна, т. е. "голямо преВозно cpegcmBo".
По Времето на цар Ашоkа (236-232 пр. Хр.) uнguiiсkшun буguзъм

Вече се е бuл разцепuл на голям броn zpynupoBku, koumo обukно8ено

се нарuчат TepaBaga-wkолu.

В TepaBaga-буguзма UMa mpu zpynu пuсанuя, koumo се смятат са

сВеtценu u са uзВестнu nog UMemo ТРШIUll1аkа - "mpume kошнuцu".

Вuняна-Пumаkа - kошнuцаП1а на guсцunлuната ~a opgeHa - съgържа
праВила за по-Вuсшата kласа буguстu; Сута-I1umaka - kошнuцаmа
на 'поученuяmа - съgържа guалозuте на Буgа, а Абxugхама-Пumаkа

- kОШRuцаmа на метафuзukата - съgържа буguсmkаmа теологuя.

Общuят обем на тезu три 2рупи пuсанuя е оkоло 11 nbmu kолkОП10

цялата Бuблuя.

Оkоло началото на хрuстuянсkamа епоха започВа ga се разВuВа u
Махаяна-буguзмът, kOUfi1O се различаВа от Тера6аgа-буguзма глаВ

но по ugеяm.а за бogхuсаш6а. Cnopeg тазu npegcmaBa опреgеленu MU
лосъpgнu сыlестваa (бogxuсamВu) ОffiЛazam собстВеното cu раЗП1Ва

ряНе (uзчезВане), за ga спаСЯn1 gpYzu. ТоВа стаВа, kamo 2U npueMam В

сВоето собстВено сыlесmво •. Тъпkamo буguзмъm отрuч.а uHguBugy
алната лuчносni, тоВа не е неВероятна npegcmaBa. Чрез тоВа раз

шuренuе на преgложенuето за cnaceHue Махаяна-буguзмът npaBu
спасенuеmоgосmuжuмо не само за тезu, koumo стаВат MOHacu, а u

. за Всuчku, koumo положат goBepuemo си на няkоii бogxuсатВа.

Дзен-буguзъм

ТоВа е kлон на Махаяна~буguзма, koumo е MHo(~O разпространен на

Запаg. Точнuят му проuзхоg не е ясен. Cnopeg легенgата mou npou
зхоJkgа от Бogхugха рма - пътуВаtц буguсrnku учuтел, жuВял оkоло

600 пр. Хр. В Инguя. Той смятал, че OCHoBHume gOkmpuHU на буguз

ма не се onupam на пuсанuята. Тезu ученuя се преgаВалu пряkо от

съзнанuе на съзнанuе uнямало нужgа ga се обясняВат с gyМ1l. ТоВа

обобщаВа неП1раgUЦUОННОП10 отношенuе на gзен kbM негоВото уче

Hue - тои няма сВещена лuтература, kоято се uзползВа за поученuе,

а uзползВа ВсяkаkВu пuсанuя, незаВuсuмо gалu са буguстku, илu не, ko
umo смята за пogхogящu за разВитuето на релuгuята. ОсноВно уп-
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рюkненuе В gзен е спеi\uален Memog на gзен-меgитация, kоято се

npakmukyBa BcekugHeBHo В опреgеленu часоВе, а nepuogume на UlJЩен

зuВна меguтацuя могат ga пvogъЛJkam go egHa сеgмuца. Целта е пос

тигане на просВетление. Упрюkненияmа се проВежgат nog ръkоВog

сшВоmо на учителя.

ОсноВен Men1og, чрез koumo учителят помага на учениkа ga noc:
П1шше просВетленuе, е заgаВането на гaтaнka - т. нар. kоаи. Реша

Ването на гaтaнkaтa Bogu ученukа kъм по-голямо себепознание. '!

Най-често използВаните от gзен-учиmелите koaHH са оkоло 1700 на
. брой, Bceku от koumo може ga има стотици отгоВори - СПQреg kOH
kvemнume услоВия на обучението на учениkа. Знанието на отгоВо

ра gалеч не е толkоВа ВаЖно, kолkото негоВото познаВане или реа

лизиране.

В gзен Вн~заnното просВетление или познание се нарича canlOpu.
Сатори е egHa опитност, kояmо е оmВъg Bceku анализ или разkаз u
kоято постаВя упражняВаtция се В състояние на зрялост. Опит

ността на сатори ugBa рязkо и В egUH мuг, тя tdоже ga бъgе поВто

рена, но не и ga бъgе преgизВиkана ВолеВо.
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Джаuнuзъм

От xuнgyuзма проuзлизат три gрусшрелшшознu 2pynupoBku: g)}(au
нuзмът, буguзмът ucukxckama реЛU2UЯ. ПърВата оттях е g)}(аuнuз

мът u Bbnpeku че ВъзнukВа kamo обноВuтелно gВшkенuе В paMkume
на xuцgyuзма UUMa gocma cxogcmBa с не20, тои ВпослеgстВuе се раз

ВиВа В отgелна, Н,оВа реЛU2UЯ. В сраВнение с gpY2ume реЛU2UU g)}(au
нuзмът има gocma малkо послеgоВа!llелu (оkоло 3мuлuона В Инguя)~

но Bbnpeku тоВа Влиянuето му е значuтелно.

За разлukа от xuнgyuзма g)}(аuнuзмът тРЪ2Ва от eguH осноВател

u ръkоВogumел - BapgxaMaHa, uзВестен kamo Maxa6upa ~ почетна

тuтла, означаВаща "Велuk 2ерои". МахаВира е pogeH 540 пр. Хр. В Се-
. .

Верозапаgна Инguя uе починал 468 пр. Хр., koemo означаВа, че е бил

съВременнuk на Буgа. Бил е Възпитан kaтo принц В замоЖно ceMeiic
тВо, бuле женен Uе имал gъщеря. Но слеg CMbpmma на рoguтелuте
CU на 30-2oguшна Възраст МахаВира се оmkазал от семеuнuя жuВот

u решuл ga стане просяk uackem, за ga посmшше осВобшkgенuе от

kолелотЬ на прераЖgанuяmа. Тои gал обеП1 В проgълJkенuе на .12 20-
" gUHU ga не 20Вори Uпо HukakbB начuнgа не се 2рUЖU за тялото си.

Отначало носел само npenacka, но слеg 13 месеца сВалuл UтоВа пос

леgно бреме ugo kрая на )}(иВота си хoguл 20Л. ПО Време на ckumaHu
ята си uз цяла Инguя тои получаВал мно)}(естВо paHU от хора uжи
Вотни. Слеg kamo обukалял 13 2ogUHU, наu-наkрая, на 42-2oguшна Въз- .
раст, постU2нал просВетлението - състоянието на съВършеното,

ясно Uне02ранuчено познание - uстцнал съВършена gуша. Toii ста
нал Всезнаещ u бuл осВобogен .от kармат-а, kоято 20 gър)}(ала В k07'
лелото на прераЖgанuяmа. През .останалите 30 ZogUHU от жuВота

си тои пропоВяgВал ученuето CU Uсъзgал общносто~.послеgоВаinе

лu.

Bbnpeku че саМUЯn1 МахаВира ОП1рuчал, че има няkаkВu б020Ве, ko
umo тряБВа ga се почитат, mou, kamo gpY2U реЛU2UОЗНU Вogачu, бил

обшkестВяВан от cBoume послеgоВаmелu.
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ВярВания

в OCHoBHume cu учения gжаuнuзмъm се разлuчаВа от xuнgyuзма. Той

учu, че същестВуВат безkраен брой gYXOBHU U Hegyxo5Hu субстанцuu,

kопmо се разлuчаВаm, UВсяkа от тях има безkраен брои uиguВugуа

АНи xapakmepucmuku. Taka спореg,gжаuнuзма межgу gyxa U матери

ята има разлukа uсВеШЪПl не е uл1озuя, а същеСП1ВуВа незаВuсuмоот

тоВа gалu чоВеk zo Възпрuема, uлu не.

Тъй kamo боят на gушumе, koumo населяВат Вселената, е 6езkра

ен, поВечето от тях са ocъgeHu на безkраi1ноmо <,,"ЬщестВуВане В сам

сара - kръгоВраmа на ражgане, смърт U npeprokgaнe. Цялата Вселе

на се gВшku В големu цukлu на Възхog и уttаgъk.

Джаuнuзмътне познаВа kласuчесkamа,форма на поkлонение на 60
ЖеСП1ВО. Той прuзнаВа само поkлонениеmо на Вече осВобоgенumе gy
шu. Те обаче са само ВgъхноВенuе за тезu, koumo се борят са осВо

божgенuе, а\ це източнuk на П9МОЩ. На npakmuka обаче много gжа

UHUCffiU ge поkланят на XUHgyucmkume богоВе, те прuсъстВаЛ1 U В

много gжаuнuсmku храмоВе.

Джаuнuзмът е релшшя на асkеП1uзма U налага строго отрuчане

от себе си. Спасенпето UЛU осВобожgенuето може ga бъgе gocmuz
нато само чрез асkетuчнu упрюkненuя u строго спазВане на "Пет-

те Велuku обета": .
• Ненасuлuе спрямо ВсяkаkВu жuВи същестВа.

. • ИстUННОст - ga се гоВорп само тоВа, koemo е приятно, полезно

U uстuнно.

• Да не се kpage, ga не се Взuма НULЦО, koemo не е nogapeHo.
• ЦеломъgРl1е - чоВеk не бuВа ga има нищо общо' с богоВе, хора u

жuВотни от gругuя пол..
• ОmkазВане от лloбоВта kъм хората н нещата. Тозu обет слага

kpau на харесВането uнехаресВането на зВуцu, цВетоВе и мuрuзмu

u Bogu go пълно безразлuчuе kъм ВсяkаkВu сетиВни усещания.

Тезu пет Велuku обета мог.ат ga се uзпълнят съВършено само ОПl

gжаuнuстu, koumoжuВеmn kamo монаси. ЗатоВа за останаЛUПlе, ko
uтожелаяm ga npakmukyBam gжаuнuзма, се gaBam onpocmeHU пра

Вила.
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Конфуцианст60

Тазu оnmuмuстuчно-хуманистична рели2ия е упрщkн.uла 02рОМНО

Влияние Върху соцuалната cmpykmypa и полuтичесkата философия

на Китаи. .
ОсноВателяm на тази реЛU2ия, станал uзВестен kamo Конфуцuй,

е pogeH оkоло 550 пр. Хр. В Kumaii, т. е. бил е съВременниk на Буgа,

Makap gBaMama Вероятно Huk02a ga не са се ВиЖgалu. За преgците

му не се знае нщцо, осВен че е израснал В gocma прости услоВия. Ба

ща му умрял ckopo слеg не20Вото рюkgане и Maiika му 20 от2леgала I

сама.

Още npegu ga ~тaHe на 20 20gUHll, moii заел gържаВна gлъЖност

на събирач на gанъцu. По тоВа Време се и оженuл, нобраkът му cko
ро заВършил с разВog. Слеg тоВа станал учumел, за koemo имал яВ

на gарба. Заемал незначителнu gлъЖности, gоkашо на 50 20gUHU ста

нал Вuсш чин08ниk ВЛу. Моралните му реформu ималu Henocp~gcm

Вен успех, но изпаgнал В kонфлukmu сnpekume сu·началнuци и бuл сВа

лен от поста си. В слеgВащuте 15 20guнuсkитал от gържаВа В gъ~

жаВа и се опитВал ga осъщестВu сВоumе'полuтичесku и СОЦШ1ЛНU ре

форми. Послеgнuте пет 20gUHll отжиВотаси посВетилна nucaHe и

uзgаВане на проuзВеgенuяmа, koumo gHec са kласиkата на kонфуциа-

.нстВото. Почuнал през 479 пр. Хр. kamo eguн отнаu-значимите учи

телu В kumauckama kултура. Ученuците му .20 нареkлUКUН2-ФУ-ЦU
или КиН2, Учителят, koemo Влязло В лamuнсku kamo Конфуцuii.

Конфуциii ВярВал, че Китай моЖе ga бъgе спасен, ako хората тър

сят gоброmо на gpY2ume, maka kakmo билu праВили техните npeg
ци. Ролята, kояmо исkал ga и2рае КонфуциuВ тоВа, не била тази на

Месия цли Спасител, а на няkоu, koumo uсkал отноВо ga Върне на
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хората Връзkата им с gрсВиuте. "Аз преgаВзм, несъзgаВам наноВо.

Аз ВярВам В gре8иите u2и обичам."

ВпослсgстВие КОИфУЦUU е 6ил обожестВен от сВоите' ученици u
.kонфуцианСШВОП16 постепенно е прераснало В gържаВна релшшя на

Kumai1.

ВярВания,

ОсноВна хараkmериа черта на с:ЮСllogстВащата по Времето на Кои

фуцui1 kumaucka реЛU2UЯ било ПОЧUlllанuеПlО на преgцuше. ТоВа е по

чuтание на gyxoBeme на починалuтеот mexнume жиВи pOgHUHU.
Смятало се е, че проgълж.umелносmmа насыlесп1вуванетоo на gyxo
Вете на преgцuте заВuсu от Вниманпето, koemo им оkазВат тех

Hume nотомцu.' ВярВало се е също, че преgцuте М02ат ga koнmpo

лuрат uсторuята, на сВоето семеистВо. Ako семеистВотосе 2ри

жu за H}'1kgume на 'преgцumе, то u те от сВоя страна ще се П02ри-'

жатна pogHUHume им ga се случВат само хубаВu неща. Но ako npeg
циП1е бuВатпренебре2Ванu, можело на жuВите ga се случат Всяkаk-,

Bu лошu неща. СлеgоВателно жиВите жuВеелu В страх от MbpmBu
те.

ОсноВните nрuнцunu на ученuето наКоифуциu М02ат ga се об06"
щяm В шест kлloчоВи понятuя: _

•Же" - златното праВило: ",Не .праВи на gРУ2uЯ тоВа, koemo не

uсkаш ga ll1uнапраВяmна теб." ТоВа е наи-Вuсшата gобpogетел. Ako
Всuчku хора я спазВam, 'чоВечестВото' ще gocmu2He go MUp и хармо- '
ния.

• Гloн-gзu - "бла20роgнuят", "uстuнсkuят чоВеk" - тоВа Вkлloч

,Ва kачесmВата gocmouHcmBo, lцеgрост, истинност, старание U gоб

рота.

• ЧеНZ-МUН2 - изпраВяне на понятията. За ga фyнkционира gобре

обtцестВото, Bceku тряБВа ga U2раеgобре сВоята cu роля - царят
ga се gържи kamo цар, 6Ла20рogниkът kamo бла20роgниk uт.Н.

• Де - означаВа сила - Вogачuте на Hapoga тряБВа ga упраВляВат
не само С zруба сuла, но и ga бъgат хора с ffucoku kачестВа, koumo ga
бъgат за пример на пogанuциmе си.

• Лu - умереност, почитанuе, yчmиВосm, рuтуал, ugеалният на

чuн на noBegeHue.
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• Веll- uзkустВаn1ана мира,:", музиkаmа, поезията, изобразител

ното изkусmВо.

КонфуцианстВото. не е религuя В kласичесkия смu(.."Ьл на устано-

-ВяВане на Връзkа межgу чоВеkа и няkаkВа сВръхестестВена сила, а

no-ckopo egHa етична система, kоято поучаВа чоВеkа kak ga жиВее .
със cBoume блuЖни. Конфуциu се е отнасял uзkлloчително резерВи

рано kъм Всuчkо В HapogHama траgиция, koemo е било протиВ зgра

Вия чоВешkи разум uне е слуЖело на няkаkВа яВна соt\uална цел.

КонфуциаНСП1Вото nОСn1аВя ygapeHuemo на земното, а не на небес

ното, но Въnреku тоВа разглежgа небето и негоВото gelicmBue ka
то реалнu, а не kamo Внушенuе. ЗасmъпВана~а от kонфуциансm~о

то етична фuлософuя разчита на собстВеното усилuе, koemo не ос

таВя място за 602 и не zoBopu за HukakBa необхoguмосm. от не20 ..
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Шuнmоuзъм'

.Шиито, националната рели21JЯ на Япония, е egHa от нюJ;-старите

uзмежgу Всичkи сВетоВни релuгии. Тя се отлuчаВа от останалuте

релщши, тъй kamo не познаВа система от gOkmpUHU и учения ..
Шинто е egHa чисто яnонсkа ,релuгия, чиuто kOpeHll се kрияm В

. gpeBHocmma. Японците обuч~т страната си и ВярВат, че яnонсkи

те ОСnlроВи са билu пърВото тВорение на Бога; ПреgстаВата за бо

жестВения произхog на страната им е МН020 gpeBHa и ВърВи pbka за

pbka с Bepckume npegcmaBu на шиито. Този национален ugеалuзъм е

npegu Всичkо причината за тоВа, че шuнmоизмът се' е 02раничuл

egUHcmBeHo В Япония.

Японците наричат страната си Нипон, koemo означаВа "nроиз

xog на слънцето". До kрая на Втората сВетоВна Воина gецата В учи

лuще са учиJ\U, че императорите са потомци на богинята наслън

цето Аматерасу, kоято gала на uмператорсkия gOM божестВеНUПlе

праВомощия ga упраВляВа. През 1946 2. uмператор Хирохито пуб

лu1.LНО се оmkазВа от божестВеното си праВо ga упраВляВа .
. ДържаВнuяm шuнmоuзъм, koumo може ga се раЗ2лежgа kamo няkа

kbB патриотичен рuтуал, при koumo 2ражgанинът незаВисимо от

сВоята Bepcka прuнаgлеЖност оkазВа почuт на имnepaтopa, е бил

BbBegeH през 18822. Тои бързо се преВръща В gържаВна реЛU2ия. Eg
Ва слеg пораженuето на Японuя ВъВ Втората сВетоВна Воина шин

тоизмът е бuл отменен kamo gържаВна реЛU2UЯ.

ВярВанuя

, ,

Bbnpeku че ш.uнmоизмът няма kни2a, kоято ga СМЯnlа за изцяло бо

2oBgbxнoBeHo omkpoBeHue и на kояmо ga осноВаВа ВярВанията си, UMa
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gBe kншш, koumo се СЧUП1ат за сВети uмноzо са поВлuялu убежgенu

ята на японсkuя Hapog. Тези kHU2U са Кogжuku - "Исторuята на

слyчkuте В gpeBHoemma", u НПХОН2О - "Яnонсku аналu". И gВеше са

писани оkоло 720 сл. Хр. Umъu kamo се занимаВат със събитuя, ста

налu оkоло 1300 20gUHU по-рано В uстОрUЯn1а на Яnонuя, Mozam gace
смятат за kъснu проuзВеgенuя.

КogЖUku е наП-сmарuяm писмен naMemнllk на яnонсku. Кни2ата съ

gържа MiJn10Be, ле2енgu UUСП10рuчесku рззkазu, рЬg~лоВuето на им

ператорсkuя gBop. СъстаВена е 712 ~Л. Хр.

НиХОН2и, kояmо е СЪСП1аВена оkоло 720 сл. Хр., преgстаВляВа хро

Huka на японсkата uсторuя go 700 сл. Хр.

IТъП kamo Шuнmо познаВа 20ЛЯМ броu божеcrпВа, е неВъзмшk~о cuc
тематUЧНОП10 почuтане на Всuчku тях. РеЛU2uознuте kнuzu на шuн

тоuзма прuзнаВат, че само няkоu бшkестВа бuВат почuтанu поето- .
янно, hau-ВаЖната ОП1 kouino е б02uняmа на слънцето АмаПlерасу.

ТоВа е 2лаВното божестВо на шuнmо -l1о-сkоРО 602UНЯ·, оmkолkото

602. Фа1щ1ът, че наii-Вuсшuяm 06ekm на поkлоненuе, ОП1 kOUn10 про.:

uзхожgат божестВенuте преgцu, е б02UНЯ, а не 602, е унukално яВле

ние cpeg ПО-20лемumе cBeII!0BHu реЛU2UU.
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.СЕКТИ И КУЛТОВЕ

Въ6еgеиuе

. Въпросът за cekmume и kулmоВете, koumo наnослеgъkсе akmuBu-
. зират В I1зточна ЕВропа, kakmo и В gpyzume части на сВета, може

ga се разг,леgа по мног,о разлuчнu начнни. EgUHот наи-nолзотВорни

тее те бъgаnl kаmС20ризирани cnopeg г,еог.рафсkия си nроизхоg, ko
ето често gaBa и Ш:lформация и за gyxoBHume UMxapakmepucmuku.

Tyk lце се опитаме ga HanpaBuM именно makbB kpambk nрег.леg.

Наu-обtцо различаВаме четири 2рупи cekmu и kУЛnlоВе:

• Групи отЗаnаgа
• Групи оmИзmоkа
• Груnи от Близkuя uзтоk

• Групи с "Външен" nроизхog

rpynu от Заllаgа

Всичkи gВшk.ения, Възнukнали на Заnаg, по eguH или gpyz начин npolJ
зхожgаm Оnl по-общuя фОН на заnаgноmо хрuсmuянс~Т1ВО, от k.oemo
се оmkлоняВат по реgица разлuчни nрuчини. Всичku те тВъpgя~, че

зачитат Библuята, че ВярВат В Бога u Xpucmoc и не са В nротиВо

речuе с траguционноmо хрuстuянстВо. На npakmuk.a обаче nle U.t\U

gобаВяm kbM Библията неtцо, koemo uе съВършено чужgо, илu от

немат Оn1 нея C'blQecmBeHu учения. Няkои от тях gopu праВЯnl соб

СnlВСНН, фалшuфицирани npcBogu на Библията. Всичkи npemeHgupam
за абсолloтен монопол Върху тълkуВането на СВетото Писанuе.
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ВслеgсmВuе на BCU"lko,moBa техните учения са наnЪЛН9 неприемли

Ви от хрuсmuя.нсkа глеgна mочkа. "
в mазu kаmе,юрия cnagam:
• Църk6аша на Исус Хрuсшос на сВешuuше ОПI 11ослеgНUI11е 9HU,

по-изВестна kаЛ10 g[~шkениСП10 на Мормонuше. Тя е била осноВана

В САЩ през 18302. ОсВен Бuблията MOpMOH1Jnle имаПl още три сВе

щени kниг.и, kоиЛ10 смятат за по-аВторитетни. Те често mВъpgяm,

че ученuето UMHe проти~оречu на християнстВото, но В geucmBu
mСЛНОСП1mеолооияmа им е напълно чужgа на СВетОПl0 Писание. На!,

същестВеното ВярВане на мормоните е тоВа за gyxoBHama еВоAlo

ЦUЯ - Б~2 няkО2а е БUА чоВеk. "KakbBmo тои е бил няkог.а, ние сме се

2а; kakbBmo е motl се2а, ние tце бъgем В бъgеtце."

• СВugешеЛUlllе на ЙехоВа - cekma, осноВана през 70-те 20gUHH на
миналuя Bek В САЩ. '
,'Те отричат, че нма Be"lНo наkазание за 2рехоВете. През послеg'ни

те 120 20gUHU са праВили множестВо преgсkазания за gашата на

Второто пришестВие, kоuшо go egHo не са се сбъgнали. Haи-cыес-

тВеното UM оmkлонение от хрuстuЯнстВоmо е, че те kаmе20рич

но Оn1рuчаm божестВеността на ГосnоgИсус Xpucmoc и на СВетия

Дух. За тях има само eguH 602, kofImo те често наричат "Бог Йехо

Ва". За тях Исус не е Еgиноpogнияm Божи CUH, а no-ckopo е ugeнmu

чен с архан~ел Михаuл. СВетият Дух често биВа наричан "geiicmBa
tцаmа Божия сила". Тази cucmeMa Onl ВярВанuя поkазВа множестВо

, '

nрот1JВоречuя с яснu UнеgВусмuсленu 6uблеi:iсku учения. "
• АНШРОl10софсkОl11О gружеСl1l60 е офuцuално осноВано през 1911

г. от eguH uзkлk)чиmеL\НО epygupaH и kyлmурен чоВеk, наречен Руgолф

Щаuнер, pogeH В ABcmpo-УН2арсkаmа uмnерия. Щаuнер е бил ясно

8ugец със CUAHtl оkУЛn1Ни сnособностu. Ош egHa страна, 8ъзгАеguте

му са gocma блuзku go Лlезu на Теософсkоmо gруж.естВо, kъм koenlo
таи е прuнаgлежал, npegu ga осноВе сВоята група. Тои обаче набля

га на тоВа,че ug8aHemo на "Xpucmoc" на зе'мяmа е решаВatцото съ

битие 8сВетоВната исторuя u nopagu тоВа негоВата 2РУl1а П1ряб

Ва ga се разглежgа kan10 "запаgна", В смuсъл че тя има стремежа ga
бъgе сВързана с ценносnште на хрuстuянсkuя Заnаg.'

На Заnаg mази група е gocma Влиятелна, тъН kamo членоВете u
често са от В1Jсшuте слоеВе на обlцестВото. Ученията им са uзk

лk)чuтелно слоЖнu, но, обlЦО Взето, се сВежgam go Пl0Ва, че "gy:xim
на XPUCn10C" е слязъл Върху" чоВсkа Исус", слеg koemo 20 е напуснал



при разпятието. Духът на Христос е kосмичен gyx,kolJmo е безс

мъртен. Учението на Петър ДъноВ има изВесшни cxogcmBa с"то

Ва на теософите.

• ОбеgUНШl1еАНШllа църk6а на Сан MIoHZ Муун getlcmBa и nog сто

тици gрусш имена. Тя е прugобила особено злоВеш,а слаВа nopagu ме

mogUnle,C koumo набира и заgържа ноВи членоВе. Заnаgни nсихолозu

се uзkазВат kрайно отрицателно за шези Memogu, зароБВащu хора

та. Препоgобнuяm Муун проnоВяgВа egHa смесuца от "християнс

ku" ВЪЗ2леgи, Пlаоиспжu учения от pogHama си Корея и собстВените

си абсуpgнu ugeu," много от koumo са сВързани със cekca. Учението
му kаПlе20рично тВърgи, че Исус не ~ успял ga uзпълни сВоЯта ми-

оо сия на земята. С.амuяm Муун се смята за ХриСПlОС, koiinlo ВПl0ри път

с gошъл на земята, за ga заВършtl мисията, В kоято Исус се е проВа

лил. Тази група е била разслеgВана от мншkестВо институции на

Запаg.

•ДеЦЗlllа на Боzа, Семеiiсш601l10на Аloбо6Пlа, СемеUСI1160П10,kаk

Пl0 и множестВо gpyzu имена се използВат kanlO gUMHa заВеса за за

MackupaHe на Пlази изkл10чително непопулярна на Запаg група, nРе

gизВиkала сериозна тРеВога У институциите, занимаВащи сес об

щестВеното зgраВе. ЧленоВете на тази група kаПlегорично се обя,:, о

ВяВат за хриСПlиянu, но учението и npakmukume им са напълно не

съВместими с хриСПlUЯНСfвВото. Те се хараkmеризираm наu-Вече с

шоkираtциПlе си npakmuku В сеkсуалната област, най-gрастичнаmа

ОПl koumo е наречена "ЛоВ с лloбоВ", koemo е В gейстВитеЛНОСПl Ре

ли2uозна проспштуция - печелене на хора за групата чрез сеkсуалнu

koнmakIl1u.

Групо от Изmоkа

ПоВечето групи ОПl Изтоkа обиkноВено се kореняm В xuнgyuзма или

по-ряgkо В буg~IЗма. Нanослеgъk много шuроkо се разпространяВат

2ypy-gВшkениЯПlа. Те kamo цяло имат -"положително отношение"

kъм ХриСПlОС, k020nl0 обаче смятаПl за egUHот множестВото ПРОС

ВеП1Лени Учители. Всич.kи makuBa gВижения учат преражgане, прос

ВеП1Ление, йога и меgиПlация и т.Н. Техният ВЪЗ2леg за Б02а не е go
ри "еретич.но-хриСПlнянсkи", а напълно езичесkи. Те ВярВат В нели

чен "бог, kОЙПlО е няkаkВа kосмuчесkа сила. В няkоu случаи ВярВаш u



· В няkаkъВ б02, koiimo е лuчност, kamo напр. ~ришна, но В·ниkаkъВ

случаii не е eguHcmBeH.
Към тази Втора kате20рия спаgаП1:

• Теософсkошо gружесш60 (обlцестВо), осноВано В нlo Йорk през

18752. от egHa русkuня на UMe Елена ПетроВна БлаВацkа UeguH аме

рukанец на име Колонел Олkъm. Въnреkи че е осноВана на Заn.аg, 2рУ

пата черпи ВgъхноВенuето си от uзmочншnе реЛU2UU u uзточнап13

gyxoBHocm. Тяхното учение за прерюkgанеmо ukармаП1а и по-спецu

ално ВЪЗ2леgъm им за чоВеkа е 110 принцип XUHgYllCmku. Тазu 2рупа е

uзпаgала В pegOBHu kонфлukmи с хрuстuянсkllmе MucuoHepu В Брu

maHcka Инguя.Учен~еmо uе gълбоkо оkулmно uима gocma общu не

ща с ученuето на Петър ДъноВ.

• МежgунаpogнопlО общеСl1l60 за Крuшна съзнанuе, uлu по-uзВес

тно kamo gВшkенцето Харе Кришна, е осноВано от xuнgyuстkuя

учuшел БхаkиВеgаШ11а СВами Пра6хупаgа. ОП11960 2. се разпростра
няВа на 3anag. Лесно се разпознаВа по UЗП10чнumе cu gpexu u забеле

жuтелнuте nрuчесkи. ТеОЛ02UЯП1а им е тuпuчно xUHgyucmka, със

реgоmочена оkоло 6023 Крuшна. Те сыlоo учат преражgане, kapMa u
праkmuчесku начинu за получаВане на просВетленuе. ДВшkенuеmо

Харе Крuшна cnaga kъ~ eguH kлон на xuнgyuзма, В koiimo просВет

ленuето се пости2а чрез любоВ u преgаносш kъм божестВото.

• ТрансцеgеншаАна меguп13ЦUЯ (ТМ), също нарuчана Haykama за

тВорчесkuя uнmелеkl11. Неuният осноВател Махаришu Махеш Йо

2ие XUHgyucmku 2УРУ, gошъл на Зanаg през БО-те 2ogUHU. ТОllсе от

kазВа от реЛU2UОЗНU претенции uтВъpgu, че не20ВОП10 ученuе е "на

учно" uпораgu тоВа неушрално В реЛU2UОЗНО отношенuе. Стреми се

kъм сВетоВно 2оспogстВо. В реguца съgебнu процеси loрuguчесku

П1е Властu В САЩ са сmU2налu go заkAloченuеmо, че ТМ В geucmBu-
,П1еЛНОСП1 е uзцяло Хl1Нgyuсrr!kо отношенuе kъм реаЛНОСl1Ш1а, u riopa
gu тоВа са забранuлu тя ga се npakmukyBa по УЧUЛUlцаmа uна gpY2U
обlцесшВенu меСП13.

• Бхаz6ан Шрu Ра.жнuш, също нарuчан' Ошо, осноВаВа egHa 2рупа,

kояmонапослеgъk nечелu ?оляма ПОПУЛЯРНОС111среg б02аП1Ull1е Ug06
ре образоВанu kрЪ20Ве на Запаg. Тои им преgла2а egHa неВеРОЯl1ша

смес от cB060gHU сеkсуалнu ОП1ношенuя u gyxoBeH напреgъk и прос

Ветление. Слеg не20Вап1а смърт (по слухоВе gълlkаща се на СПИН)

популярносmша на 2рупаmа, UЗ2лежgа, намаляВа, но D1Я Все Оlце (."'ь

щеСП1ВуВа. В Източна ЕВропа Вече се пояВяВат kнU2U на Ошо.
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• Заgължuтелно тряБВа ga се спомене С3lilUЯ Саи Баба, най-ма

2ъtцшm1 uиguuсku 2УРУ, kO\1fi1o, UЗ2лежgа, ена6лязъл много по-наgъл

боkо В,оkУЛn1uзма от с80UЛ1е kоле2U. Tou е еgинсm6ениЯn12УРУ, kou
то, осВен че е популярен на Заnаg, е nризнаnl u В jю9нamа си Инguя.
Учение.то отноВо ВkлloчВа nрерюkgанс, kармз, Вътрешни gYXOBHU
сuли uпр. ПЪЛ1ЯЛl за nOCnluaaHe ~anpoc8en1AeHHe е 11023 и меgumация.

Групu от Блuзkuя uзтоk

Tyk nlряБВа ga бъgат споменати gBe 2руnи, nроuзхожgащи от Cpeg
ния uзтоk. Те се счuтат за "еретичнu" от поВечето мlocloлманu.

ТоВа са Суфите и БахаиПlе, koumo бяха раЗ2леgанu ВъВ Вторuя раз

gел за cBemoBHume релшшu. И gBeme имаПl мuстuчна теоло;шя u
npakmuka и npemeHgupam, че gеuётВат за ПОСnlи2ането на Всеобщ'

мир и братстВо.

Групо с "Външен" проозхоg

• НЛО-kУАI1108еше. СъtцестВуВат поразителен броu групи, осо

бено В САЩ, koumo се занимаВат с "koнmakmu" с НЛО - Heugeнmu

фицuранu леmяtцu обеkmu. Обuтателuте на тези "летящи чuниu"

разkазВanl на сВоите послеgоВаmелu, че ugBamот gРУ2UЯ kpau на Все

лената, kakmo uМНО20 gpY2U странни иСПl0рии, koumo яВно тряБВа

ga бъgат npueMaHU на Вяра.

Tyk тряБВа ga се споменат uмного зачестuлите нцпослеgъk слу

чаи на "koнmakmu" с uзВънземнu, мзkар mega са no-ckopo UHguBugy
ални яВления и по-ряgkо прерастВат В органuзuранu групи.

• НауkОАО2UЯ (СцuеНI110АО2UЯ). ТоВа е еgиа 2рупа с пogобна "тео

логия uантрОпологuя от научно-фантастuчен твп", kоято nреguз

BukBa Все по-голямо HegoBepue uнеряgkо страх у МНО20 хора, а ugър

жаВни инстиnlуции наВсяkъgе на 3anag. Те се борят със сВоите опо

HeНnlи, без ga поgбират cpeg~mBama за тоВа. СциенmОЛО2ията .
тВъpgu, че Bogu чоВеkа kъм egHo "ясно" (u много сkъпоструВаlЦО)

СЪСПl0янuе на псuхичесkо просВеП1Ленuе. Тя се счита за нещо kamo
"gyxoBHa мафuя", uзсмуkВаtца ог.ромни суми от сВоиnlе Все nо-безпо

моtцнu жеРП1Ви, г.оляма част от, koumo не gocmuaam обе'щаното
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"проясненuе", но г,убят gушеВноmо cu раВноВесие. Слеg gocma слу

чаи на самоубиuсmВа зачестяВат съgеБНtШ1е процеси cpelЦY gВиже

нието. Но още по-чести са gелаmа, заВежgани от gВижениеmо сре

щу отgелнu личности или орг.анuзацuи, Вkлloчиmелно и среш,у аме

pukaHckomo праВuтелстВо.

Парламентарни kOMtln1emU, занимаВащи се с kулmоВеmе, Въпреkи

че gaBam зелена улица на множестВо ноВи релuг,иознuг.РУl1и,.обяВя

Ват науkолог.ияmа за обtцесmВено ЗЛО, koemo тряБВа ga бъgе забра

нено. Но В egHo gемоkраmuчно обtцесmВо на npakmuka няма начин за

тоВ"а.
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МОР'мони

,Дърk6аlllа на с6еШUШllе на Исус ХрuсП1ОС ОШ nосле9НUПlе 9"О", uлu

по-изВесшна kamo MopMoHunle, е наu-силната cekma В съВременния ,
запаgен с~яm, що се отнася go членсkа маса и организация. В Бълга

рия е официално pezucn1pupaHa kanlO ВероизпоВеgание. Те са изlWo

чително MucuoHepcku opueHmupaHll и не пестят усцлия и разхogи за

набиране на ноВи членоВе - xuляgи мисионери работят по целuя

сВят, kamo голяма част ОП1 П1ЯХ са млаgи момчета и момuчета, ko- .
ито биВат изпраtцанu за gВугоguUlНо мucuoHepcko слуЖение на соб

стВени разносkи UЛU пъk биВат поggържанu отсемейстВата си.

, .ТВъpgu се, че само ОП1 работата на тези мисuонери се печеЛЯn1 oko
ло 180 ооо HoBu членоВе Всяkа гoguна! В момента членсkата маса на

gВижението се преценяВа на поВече от 4милиона поцелuя сВят..
НаЗапаg мормоните строят ВъВ Вюkнu zpagoBe u области луk-

. сознu uсkъпu храмоВе, koumo фyнkционuрamkamo почиВни, kулmур

ни и релшшозни центроВе. Те Hacъp~aBaт akmuBHon10 участие на

cBoume членоВе В образоВаП1елния, 'соцuалнuя u семеuния ЖuВот.

Особено много наблягат на образоВанuето u разполш.~am с множес

П1ВО "църkоВнu учuлища", "ceMUHapuu" и униВерситети. ОсВен П10

Ва те насърчаВат членоВете cu ga жиВеят абсолloтно зgраВослоВ

но и ga пoggържат шялото си В gобра форма, kan10 сnоршуВат и се

ВъзgържаП1 ОП1 упошребата на mloшloн, алkохол ugорukафе, чаu u
kоkа-kола. Те,оргаНUЗllрат аkшиВен социален и kултурен жuВот В

църkВиmе си - фестиВали, танцоВи забаВи, самogеtШU П1t;аmри, раз-

,лични kypcoBe и gpyzu занимания за сВобоgното Време . .организацu
ята на мормоните се гршku за сВоите по-беgни членоВе, kan10 с то

Ва праВи излишни gържаВниmс социалнu помощи uПОМОLци за безра

ботнu.
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ЧленоВе на MOpMoHckan1a църkВа UMam 20ЛЯМО Влuянuе В соцuал

нuя u ПОЛUП1uчесkuя жuВот, 2лаВно В Съеguненuте Щатu.

Вероятно Всuчku ~ue сте Вuжgалu П1езu млаgu мъже по улuцuте,

а може бu няkоu от Вас са билu посеП1ени и В gOMoBeme си. Те ясно се

отличаВат с изряgните си kосшlомu, бели рuзtl uВраmоВръзku lJ за

kачена на реВера mабелkа с имеП10, прugружено от gУХОВН1JЯ сан. Ви

на2и са чuсти и спретнати, gържат се учтuВо. Работата им е nog
kpeneHa с прuВлеkаmелна ukачестВена лuтература. Но Въпреku при

личното UM облеkло, тяхната настоuчuВост 2ранuчu с нахаЛСП1Во

uнаgхВърля paMkume на gоброто Възпuтанuе. Ako Веgнъж 2U пусне

те ВkЪ1ЦU, после uзkлloЧlJтелно n1pygHo ще се отърВете от тях. Те

lце Bu gOHecam Вugеофuлмu, лumерamура, ще Bu kаНЯn1на леkции uсе·

. Muнapu, gokamo не спечелят няk020 от семеистВОП10 Ви. ОбukноВе

но nog amaka са пogложенu хора, kOl1mo npekapBam целuя geH caMU
Вkъщu.

История

ОсноВател на gВ1Jженuеmо е Джоузеф Смоо}, pogeH през 1805 2. ka
mочеmВъртото от gecem gеца. СемеистВото му, и особено не2О

ВиЯт баща, сеуВлuчалопо мистицизъм и търсене на ckpumu cъkpo

ВULца. Като geme той бил обърkан от МН020броuните хрнсmиянсku

църkВи, В чиито разлuчни учения не tv;Iожел ga се опраВи. През 1820
2., k02amo бил В 20рата uтам се молел за мъgрост, Смит Внезапно

бuл обзет от gълбоkа тъмнина U Ниgял eguH стълб от сВетлина ga
се cnycka Hag не20. .в стълба Виgял g8e блясkаВu фU2УРU, egHama от
koumo посочила gРУ2аша u kазала: "Тозu е моят Възлloбен син, не20

слушаШ" Cnopeg Смит тоВа били Б02 Отецu Не20Вuяm Син Исус

Хрнстос. На Въпроса kъм koe христuянсkо оБLцестВо ga се npucъe

guнu moii получил kamе20РUЧНUЯ от20ВОР ga не се прuсъеguняВа kъм

Hukoe, тъи kamo Всuчku go egHo бuлu uзпаgналu В gълбоkо заблужgе

ние. В резултат на BugeHuen10пеmнаgесет2oguшниЯn1 CMum почуВ

стВал, че Б02 20 прuзоВаВаgа бъgе Не20Вияm спецuалеи npopok за

сВета.

Три 20gUHU по-kъсио ПlOЙ uмал Оlце по-ВпечатляВащо BugeHue, В ko
ето eguн ан2ел иа име Моро"п му разkазал за еgиа kншш, написана с

gpeBHoe2unemcku, acupuucku u арабсku uеР02ЛUфU на златни nлочu,
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kояшо съgържала разkазu за cmapanla aMepukaHcka UС1l10РЧЯ, започ- .
Ваща ош ВаВuлонсkаmа kyла, kakmo u egHo по-пълно ошkроВенuе на

ЕВаН2слuешо u Hacoku за осноВаВане на ЦърkВаmа, kOUlll0 Исус бил

gал на нефuшumе слеg СВоеn10 8ъзkресенuе. (За нефиlllUlllе ще сша

не gyMa по-kъсно.) Кни2ата била ckpuma nog хълма Кумора. Въпре

ku че Смиш uсkал Be~lHa2a ga Bt.igu плочите, В gpY20 яВяВане на Мо

рони му бuло kазано, че lце ПlряБВа ga чаkа четири гoog~Hu, npegu ga
г.и получи. Точно слеg чеП1UРU 20guнU тои се Върнал на Въпросното

място uполучuл плочите заеgно сп1.нар. "пророчесkuочuла" - gBa
kрuсmала, koun1o тои нареkъл Урим uТумим, С ПОМОlцmа на koumo
можел ga чете gpeBHume UеРО2ЛUфU. Тъй kamo Смит не знаел нито

eguH от чужgUПlС еЗUЦU,на koumo бuла написана kниг.aтa, шоu мог.ъл

gа\я npeBege на аН2лuuсku само 8 реЗУ1ffiаmначуgо ОП1 БоZа. През
18302. kни2aтa била публukу8ана nog името "KHUZ31113 на Мормон",

а ле2енgарнumе златiш плочи бuлu "заг,убенu".

През 1830 г,. СМUЛ1 u Оlце пет gушu осноВалu ЦърkВата на Исус

Христос на сВетиите от послеgнuте gHu ВъВ Фаuет, lцаffiа нlo

Йорk. Чрез божестВено omkpoBeHue Смит бuл опреgелен за npopok,
прсВogач, апостол на Исус Христос uстареuшuна на църkВата. Тои

uзkлloчumелно Внuмателно слеgял Hukou gpyz ga не се uзguг,а 8uepap
хuята.

ДВuженuеП10 растяло, но бuло пogла2ано на значителен присмех

и преслеgВ.ане. Пораgu тоВа, kakmo и nopagu проблеми с gържаВнu

те Властu, Смuш бuл npuHygeH ga се мести от място на място,

Вkлk)чuтелно Къртланg, Oxauo u Мисури, kbgemo mou П1ВЪpgял, че

е бuла EgeMckama 2pagUH~ uноВият Сион - мястОП10, kbgemo Исус

Христос ще се заВърне на земята. ВпослеgamВuе Смит осноВал г,ра

ga.НауВо В щата Илuноuс uстанал не20В kMem и г,лаВноkоманgВаlЦ

на собстВената му армuя u полuцuя. Там Смит ВъВел npakmukama ._
на ПОЛU2зминmа kamo рсgоВиа реЛU2uозна uнстuтуцuя, слеg kamo
през 19432. получил божестВено omkpoBeHue. К02аПl0 тази npakmu~

ka бuла разоблuчена В местния Becmнuk, Cмllnl запоВяgал на сВои пос

леgоВаmели ga HanagHan1 реgаkцuяmа. ТоВа, kakmo ugpyzu обВuнения

за неморалност u uзмама, gоВело go заgържането му nog арест u
през 1844 2. Смит uне20ВUЯn1 брат бuлu застрелянu Оnl egHa Пlълnа,

kояmо наnаgнала затВора. '
BcgHaza слеg смъртта си тоН бuл преВърнат В г,ераН, а църkВата

прogължuла ga процъфтяВа. Наслеgнukъm на Смит, БраllЪМ Йънz,
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заВел мормонип1е В щата Юша, kъgеП10 през 1847 2. осноВаЛu Солш

.ЛеLlk СиП1и. Йънг имал 25 женu и 56 gеца Uпо Времето на не,юВото

ръkоВogстВо полиг.амияmа била още по-широkо праkтukуВаиа. Eg
Ва през 1896 г. мормоните, Makap и неохотно, се оmkазалu от мно

20женсmВоmо, заgа получат ош феgералните Властu статут на

ОП1gелен щаП1. Понастоящем щаП1ЪП1 Юn1а е населен 0111 70% мор

мони.

Но не Всичkи послеgоВашели на СмиП1 пoggържали Йън?. EgHa 2рУ

па от тях настояВала, че синът на Смит тряБВалоgа наслеgu ръ

koBogcmBomo на органuзацuята, и се отцепила, kan10 се нареkла "Ре

организираната църkВа на Исус ХриСП10С на сВетиите от послеg

ните gHU" и устаноВила глаВната си kBapmupa В Мисури. Поне пет

различни г.рупи се ОП1цепuлu от осноВното течение на мормоните

и поВечеП10 от шях са akmuBHu и go gHec. Но наii-силна е тазu пар

тия, kОЯП10 т02аВа послеgВала Йънг, и myk ще разглеgаме тяхното
\

учение.

СВещени kHU2U

"
учението на мормоните се осноВаВа глаВно на Книгата MOprJOH, .
kоято npen1eHgupa ga е източниk на опжроВение от цаu-Висш ранг..

ТВърgu се, че неiiнияm аВтор е пророkъmМормон, послеgнuяm сВЯП1

npopok на gреВиа Aмepuka. Toii бuл uзраuлmянин ОП1 манасиеВото

племе, koemo ПРеЗ 600 пр. Хр. се изселuло В Aмepuka. Слеg Време то

се разцепило на нефUn1U и ламанumu, но В послеgнаmа биmkа м~жgу

п1ЯХ оkоло 400 сл. Хр. нефuтите били напълно изтребени от лама-

, HumUn1e. Мормон бил послеgниЯП1 Вogач на нефитиП1е. Преgu сВоя

П1а смърт n10ii поВерил сВоята пророчесkа kнu2a на сина си Морони,

koiimo ВпослеgстВuе се преВърнал В аН2ел 1J бил сыlият,' koumo съх

раняВал ръkОl1иса на хълма Кумора и се яВил на Джоузеф Смит.

Cnopeg мормоните kниг.aтa Мормон е наii-точната kнш~а на зе-.

МЯn1а, прсВogът uе бил kонmролиран от egUH ангел, kOtiffiO пепша

gecem nЪП1и слuзал go земята специално с П1ази цел, а наkрая "г.ласъm

на rocnoga" поmВъpgил праВилността на npcBoga. Мносюброl1нuте
г.рсшku, ошkрити ВпослеgстВие, са биЛll неизменно приписВани нап

ример на печатаря. ПризнаВа се сыlо,' че Смит и не20Виmе прuяте

ли са могли ga gonycHam няkои 2решku nopagu неgобро познаВане на
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2paMamukama и праВопuса. Без kOMeнmap ще споменем фаkmа, че за

оkоло 150 20gUHH В kни2aтa Мормон са нанесени межgу 5 u.6 хиляgu

kореkции.

Историята за нефumите u ламаниmите не се! ПОП1ВържgаВа от

HukakBu UСn10ричесku gaИRll. Имената Нефи, Ламан, Лехи u gpY2ll,
за kOUI110-kнuг.апш Мормон ш8ъpgtJ, че са бuли gобре uзВесп1НU 2раж:'

gаии на Ерусалим, не се oll1kpuBam В нито egHo израелсkо рogосло

Вие. НtШ10 археОЛ02uчесkUП1е uзслеgВанuя, нито пъk ле2енgи uлu обu

чаu, нито kakBumo и ga било gpY2U gaИRu не пogkреnяm uсmорuчес- .
kume тВърgения на kни2aтa Мормон. ОсВен тоВа В нея има реguца

напраВо неВерни т8ъpgення, kamo напр. тоВа, че Исус се е poguл В

Ерусалим (Алма 7:10), ане ВъВ В1Jmлеем, илu пъk, чеОlце В147 пр. Хр.

е същестВуВала ХристоВата църkВа (Морuя 18:14-17). ТВъpgения-·
та на kнu2ama Мормон, че aMepukaнckume инgианци са потомци на

преселенuте еВреи, е изkлloчиmелнонеВерояmно от kулmурна, ет

НО2рафсkа, езиkоВеgсkа и нсторuчесkа 2леgна шочkа и не е потВър

geHo от HukakBu gpY2ll източнuцu.
ОсВен kни2ama Мормон ЦърkВаша на Исус ХриспlОС на сВеП1tште

от послеgнuте gHU почuта Оlце няkолkо gPY2ll kнU2U, СЪ1ЦО написани

от CMum и нег.оВи приблшkенu послеgоВателu по omkpoBeHue. По
Вечето оттезu оп1kроВенuя са събранu В kни2an1~ "Учение u за6е

01П", kояmо също се смята за сВещена. Пogобна е и kни2aтa "Бuсе
рът с голяма СI110иНОСI11".

Към тези шри сВеlцени kни2и най-наkрая се gобаВя и Бuблuята.

Мормоните имат схВащане,че Библuята В gнешнияuBug е била про

менена go неузнаВаемост от отстъпилата хриСП1uянсkа църkВа.

,Тъй'kато Библията не е gосmamъчна, ние се нужgаемоm ноВи omk
роВенuя, koumo също maka lце uзяснят протиВоречията межgу хрис

тuянсkите църkВи. Излuшно е ga се уточняВа, че П1езu MOgepHU,
оkончателнu оп1k.роВения са получени от Джоузеф Смит.

Вяр6анuя

Като цяло ученuето на мормоните за Б02а е слеgното:

БО2 Отец е ВърхоВнuят б02. ОсВен Не20 имц и ЩЮ20 gpY2U б020

Ве. Той не е съВършен u се променя, koemo е слеgстВие на заkона за

разВитuето, koumo упраВляВа Вселената и xoga на сВета. Б02 е бuл
I
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смъртен чоВеk kamo нас, с плът U kocmu. Като ocHoBaHue за тоВа

се Взuма бuблейсkОll10 тВъpgенuе, че Бог е съзgал чоВеkа "по СВой

образ и поgобuе". Б02 е умрял u после е Възkръснал В плът, но без

kръВ, koemo 20 е напраВuло способен ga съзgаВа u gpY2t1 gYXOBHH съ

lцеСП1Ва. За п1ЯХ П10Й съзgал сВета, В kойшо те ga жиВеят karno хо

ра. Синът, Исус Xpucnloc, също е ош плът ukocmu. Eguнcm6eHo СВе

тият Дух е gYXOBHO същестВо, но той не е личност, а egHa маса, ko
ято се състои от матерuалнu атОМl1, uлu нещо kanlo kосмuчесkа СН

ла uлu енеР2UЯ, чрез kоято БО2 може ga gеЙСIIlВа. ЧеСПl0 В мормонс-

. kama литература СВетuяm Дух се нарuча "то" - В cpegeH pog. По
pagu тоВа, че има тяло, б02 е 02ранuчен, Пl0Й не е ВсеприсъсmВащ и

ВсеМ02Ъ\Ц. Той има Пlезu kачестВа eguHcmBeHO чрез сВоя gyx и чрез

лосреgнuчесmВОlll0 на сВонте аН2елu. Бог не е Вечен, ll1ъii kamo Веч

на е само матерuяmа, от kояmо се разВuВа Всuчkо.

БО2 не е съзgал нещо ОПl HHLЦOтO. Toii е бuл само, maka ga се kюkе,

организаПl0рът, koi.'1mo е съзgал gyxoBeme на хората. По същия на

чuн той е съзgал u ЙехоВа, koemo е egHo U също с Христос - тои е

бил npegcmaBeH kamo gyx, kamo Всичkи останали xopa~ Tyk има изВес

тно несъотВетстВие межgу учението на Смит и gPY2ll rvtOPMOHCku
ръkоВogителu, kalll0 например Орсън ПраН1, k020тосамuяm Cмuт

нарича npopok uбожи апостол. СпореgПрат В небето има МН020,бо

20Ве, Bceku ОПl koumo си има собстВена жена илu жени и МН020брой

ни семеистВа (,,"Ъс синоВеи gъщери. Бог е рogил gyxa на Исус с egHa
жена на небето,.а тялото му - с egHa жена на земята. БраiiЪМ ЙЪН2

също пogkреnя тоВа схВащане. Cnopeg него Бог е имал МН020 женu,

koemo е осноВание U за полuzамuяmа на земята: Исус е бил снн на

б02а AgaM и Мария, а gяВолът е не20В брат. Самият Исус е бuл же

нен за МаРП1а uМарuя от Витания 1I за Марuя Ма2gалена.

Всичkи тези неlца ясно ukаmе20РUЧНО пропшВоречаП1 на Библия

та. Cnopeg нея има само eguH Б02: "ЙеоВа, Toii е БО2 и няма gpY2 ос

Вен Не20" (Вmорозаk. 4:35). Tou е Дух, а не материално същестВо

(Йоан 4:24; 1.Тим. 2:5) и Huko2a не се изменя (Малахия 3:6).
Мормоните раЗ2лежgат чоВеkа kamo б02 В зарogиш. ИзВесnша

MOpMoHcka фраза е: "КаkъВто е сега чоВеkът, б02 е бuл ня.kО2а, ka
kъВто е се2а б02, чоВеkъm може няkога ga 'бъgе." Мормоннте обос

ноВаВат тоВа учение съВсем guреknшо собещанuеmо на gяВола, ko
ето. moii gaBa на ЕВа В pauckama 2раguиа: "ще бъgете kamo Бога". Те

обаче смятат, че на праkпшkа човеkыlнеe може ga gocmu2He б02а,
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mbU kamo nopagu заkона за разВитието бог Винаги ще го изпреВар·

Ва. Бог Вече е преминал Всичkuте етапи на разВитие, kOUn10 сегащ)С·
минаВа чоВеkът.

За разлиkа от тоВа Библията kазВа, че чоВеk е бил съзgаgен от

Бога по НегоВ образ и nоgобие (Бит. 1:26, 5:1, 9:6). ТоВа означаВа

"сянkа" и "nрилиkа". Tbu kamo Бог е Дух, nрилukата не е физичесkа,

а gyxoBHa (Ефес 4:24, Кол. 2:10). Като lпВоренuе на Бога чоВеkъm е

различен Оn1 Него и Hukoza не може ga стане бог (Рuм.З:19-21) ТоВа

би бuло Все egHo глината 9а се преВърне В грънчар!

По-горе споменахме gocma неща, koumo мормоните учат по от-·

ношенuе на Исус Христос - че Тои е син на AgaM и Мария, брат на

gяВола и че е бил женен за hau-мЩО три Женu. Нито НегоВото рюk

gaнe, нито естестВото на НегоВия жиВОn1 са сВръхестестВени и с

нещо по-особени от тези на останалите хора. НегоВото Възkресе

ние сыlоo не е с нищо унukално и няма HukakBo отношение kbM на

шето onpaBgaHue. Те mВъpgят, че слеg Възkресениеmо си rocnog е

nосетuл Aмepuka през 34 сл. Хр.

Тъб kamo мормоните считат чоВеkа за gобър по принцип и бога .
за просто ВъзВисен чоВеk, те не Вижgат особен проблем В постига.:

нетона спасение. Taka on1naga u Въобще необхоgимосmmа Оn1 уни

kален Спасител на чоВечеСn1Вото. Не·е било необхоgимо Христос

ga уgоВлетВоряВа БОЖUЯnlа спраВе9лиВост зараgи нас и НегоВата· .
смърт е била само за грехоВете на AgaM и няма сила ga спасяВа и нас.

Поgчиненuето на MOPMOHckume заkонu и ритуали kamo напр. kpb
lценuето е същестВено за спасението.

Но Библuята kазВа, че Исус Христос е сыlествувалл Винаги kamo
Второто Лице на БожестВото (Йоан 1:1, 14). Тои е наречен EgUHO
pogнияm Божи Син (Йоан 1:18), koiimo е gошъл на сВета, за ga ма- .
nlи за грехоВете на хората със Собст~ената Си kpbB и maka ga ги

спаси (ЕВр. 9:22; Йоан 1:29; 1. Петр. 2:24; ЕВр. 10:12).
Мормоните учат, че християнсkата църkВа В xoga на BekoBeme е

обезобразила пърВоначаЛНОfl10 учение на Библията и пърВоначално

то устробстВо на църkВamа. Бог се погрижил за ВЪЗСn1аноВяВането

на сВоята църkВа, Възgигаrtkи npopoka Смит. Тои и негоВият прия

тел Олu6ър Кауgърu се kръстили Взаимно u получили от Йоан

Кръстител сВещенстВото по аароноВия чин. После те Взаимно си

положили ръце и получили от Петър, ЯkоВ и Йоан сВещенстВото

по мелxuсеgеkоВия чин. ТоВа сВещенстВо осигуряВа nосреgничесm-
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Вото межgу Бос:щ и чоВеkа. То е npegnocn1aBka за проgъЛJkаВащиmе

оmkроВения В църkВата и за nomoka от gYXOBHll gарбu и блшюслоВе-

. НUЯ, чрез koumo ВярВatциП1е могат ga изпълняВат заkоннте на EBaH~

гелиеm~. А тезu зakонu са: Вярата - mВърgото goBepue и уВереност

В' С'ыцестВуВанието и божиuте намерения. Вярата В Христос е не

обхoguма за постuгане на блюkенстВото и тряБВа ga бъgе cъnpo

BogeHa с послушание. Поkаянuеmо е божестВена сkръб за греха, kak-
'. то и тВъpgоmо решение за отkазВане ОП1 него. При опреgелени об

стоятелстВа поkаянието е Възможно и В оmВъgния жиВот. На то

Ва се осноВаВа и npakmukama на ,,kръщение за мъртВите", kоято се

пogkреnя'с 1. Кор. 15:29. Чрез П10Ва kръщенuе хората имат шанс ga
се спаСЯn1 gюkе Uслеg смърП1ffiа. Кръщението Вместо мърrl1Вите от

Всичkи минали Времена, koumo не са имали Възмшk.носmmа ga опЖ

лиkна~ на MOPMOHCkomo еВангелие, е заgълЖumелно за Всичkи чле-

, ноВе.

От Библията е абсолlomно ясно, че сВещеНСП1Вото cnopeg ааро

ноВия чин се отнася egUHcmBeHo go израелсkиП1е 'сВещеници, а сВе

tценстВото cnopeg мелxuсеgеkоВия ЧUН се отнася eguHcmBeHO лuч

но go Исус Христос.

Ниkоя хрuстuянсkа църkВа не npakn1ukyBa "kрЪLцение за мъртВи

те". Тази.-nраkmиkа е абсолloпшо чуЖ:gа на ЦЯАо~mното христuянс

ko учение. В 1.Кор. 15 СВ. апостол ПаВел гоВори за ВъзkресениеП10

от мъртВите, а н'е за kрЪLцение. От Въпросния стих не може ga се

uзВаgu заkлloчението, че kръщението за мъртВите е било npakmu
kyBaHo от Kopuнmckama църkВа илU пъk, че е било признато от шях

kашо християнсkи обичаи.
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С6ugеmелu.наНехоВа

Исторuя

ОсноВаП1елна тоВа религиозноgВшkениееЧ~рлз Тепц Рьсел (1852
- 1916), pogeH В Алегенu, ПенсuлВания. Ръсел е aMepukaHcku П1Ър2О

Вец, прumе~аВал е магазин за gpexu заеgно с баtца cu В Бруkлuн.

През 1870 Влиза В koнmakn1 със СъБОП1ffilсkата църkВа и поВярВа В

БО20ВgъхноВеносmта на Библuяmа,.kояmо заеgно с още пет gуши за

почВа интензиВно ga uзучаВа. Т02аВа той приема събоmянсkоmо

тВърgенuе за ugBaHemo на rocnog Исус Христос през 18742oguHa.
Но отхВърля пришестВието В плът и приема, че тоВа е само 'gyxoB
но събитие.

През 1877 .излuза kНи2aтa му "Три с6Яl11а ПЛП ПАанъПI за Cl1aCeHne".

Тази kни2a съgържа Вече ученuето, че HeBugUMomo npucъcmBue на

Гocnog Исус е започнало през 1874 20gUHa и слеg egHo cъgHo Време ош

40 20gUHU Той ще ycmaHoBu BuguMom~ сп цаРСЛ:1ВО - слеgоВателно

тоВа е 1914 20guHa. През1879 20guHa uзлиза за пърВи път cnucaHue
то "СОlраже6а kула" .. I

През1879 20gUHa се осноВаВа gруЖесmВото "СтражеВа kула".

Най-20лямото проuзВеgенuе на Ръсел е пореguцата В шест 1110ма

"Клloч kъм Бuблuяша".

През 1914 не настъпВа BuguMomo устаноВяВане на божuеn10 цар

СП1Во u затоВа се опреgеля ноВа gan1a -1918 2.
През 19162. Ръсел умира u не20В прogълЖuтел стаВа Джоузеф

франkлuн Ръgърфоpg. Той проuзхожgа от баnП1uсп1kо семеuсщВо

. uе МНО20 начетен uаВторитетен чоВеk - работил е kamo agBokam,
.npokypop и. съgия. Дистанцира се Все поВече и поВече от ученuето
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на сВоя преgшеСП1Венuk u20 заместВасъс соБСПlВенumеси ugeu. От
сВобоgното gВшkенuе се съзgаВа стрО20 ОР2анuзuрана реЛU2uозна

система. "ОбщеСIl1601l10'на сшраже6аl11а kула" със сеgаЛUlце Hlo
Йорk се преврыlаa В npoBogHuk на бшkuя 2лас и npemeHgupa за абсо

лloП1ен аВторитет на писанuята cu. Самото може праВuлно и ис

muИRo ga шълkуВа СВетото Пuсанuе. То uзuсkВа пълно пogчинение

на сВоя аВторитет. Божuuте запоВеgu МО2аЦ1 ga се приемат само

ОП1 преЗUШJума uтой 2U npegaBa на обukноВеНUП1е членоВе, koumo са

слепu робн на ЙехоВа u слеg~а ga се пogчuняВат сляпо на презugиу

ма. Само пророчеСП1Вата от презuguума са ucmuнcku, а Всuчkо gpy
20 е лъжеучение. Всяkо gеЙСll1Вuе протиВ Ор2анuзациЯnlа ce-раЗ2леж-

.. ga kamo ВрaJkgебносm протиВ Б02а u наВлича Върху себе си Божие

П10 проkлятuе. ДВuженuето се обяВяВа за еgинстВенuя npegcmaBu-
.тел на Вuguмuя БО2 на земята Uносител на не20ВиП1е обеlцанuя.

EguHcmBeHo В тазu орг.анuзацuя и чрез He[IНoтo посреgничесmВо чо

Bek може ga има Връзkа с Б02а. ОтхВърлят се ВС1Jчku останалu хрис

тuянсku църkВu u по този начин gВшkенuеmо прugобиВа xapakn1ep
ните черпш на cekma.
От 19182. СВugеП1еЛllше на ЙехоВа не раЗ2лежgат себе си kamo

реЛU2UОЗНО общестВо, а kamo egHa ноВа нацuя. ОП1 1919 2. те отх

Върлят бuблейсkата теза, че gържаВната Власт е устаноВена от

БО2а. ТоВа gоВежgа go непреkъснатu kонфлиkn1U с Властuте. Чле

ноВете на gНшkеН1JеП10 оmkазВат gържаВнu служби, особено Военна

слуЖба.

Ръgърфорg променя тълkуВанuеП10 на ,,1914 20gUHa": през тазu 20
gUHa Исус е gошъл HeBuguM. Променя се сроkЪП1 за BuguMomo уста

ноВяВане на божuето царстВо -19252. Но U Пl02аВа не се слуtlВа ни

1ЦО пogобно.

Ръgърфорg умира през 1924 2. Не20В наслеgн.uk стаВа Нашаи Хо

мер Киор. Tou е р(:щен през 19052. В Беmлехем, ПенсuлВанuя. От 18- .
20guwнa Възраст започВа ga работu на постоянна работа В Бруk

лuн при СВugеПlелuте на ЙехоВа. За разлukа от сВоя преgшесmВениk

mou не обнча публичннте UЗЯВU. ПраВu се ноВ l1peBog на Библuята,

maka щюменсн, че ga поgkреnя ученuето на gВшkеНlJСП10. Tou е из

Вестен kamo "Пре60g Н06 СВяш". ПреВоgаЧUП1е са анонимни.

За послеgен път СВugеП1еЛUП1е на ЙехоВа npopokyBan1 устаноВя

Ването на l000-20guшноmо царстВо за 1975 2. ТоВа отноВо не се I

случВа.
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ПреgсkазВането lla точното Време на Второто nрuшестВие е ха

pakmepHo яВленuе за МН020 сеknlи. Перuoguчно няkоя от тях обяВя

Ва настъnВatцuя kpau на сВеnш, kamo неряgkо се тВърgu, че тоВа

бuло nucaHO В Библията. Библията обаче не остаВя HukakBo съмне

ние, че·mОЧНОn10 Време на ugBaнemo на Гocnog Исус Xpucmqc не е от

kpumo uнЯма ga бъgе ошkрuто на Hukou чоВеk. "То11 им pe~e: Не е за

Вас ga знаете 20guнU илu Времена, kounlo Оn1ец е nоложuл В собст

Вената cu Власт" (Деян.l:7; сраВни Мат. 24:24). Също maka ясно е

kазано, че ХристоВото nрuшеСn1Вuе няма ga стане тайно, а ще бъ

ge BugUMo u разтърсВащо целия сВят <.,'Ъбuтuе (Мат. 24:27-30).
Натан Хомер Кнор умира през 1977.
Послеgнuят nрезugенm наСВugетелиПlе на ЙехоВа е фреgерuk

франц ..

ВярВания

C110peg СВugетелumе на ЙехоВа хрuстuянсkата църkВа е изопачила

. пърВоначалното бuблеllсkо послание. ТоВа отстъnленuе се Вижgа

ло на11-ясно ВъВ ВъВежgането на езuчесku ugeu за трима БО20Ве, та

ka нарече~ата "Троица". Те решuтелно ОП1ХВърляm уче,нuето за

mpuegUHcmBomo на БО2а и смятат, че ·И~УС Христос е "eguH Б02" ,
но не е uстиннияm Б02. Той не е б020раВен, а стои на по-нuсkо стъ

пало от Б02 Отец! ИСУС Христос е nЪРВОnl0 П1Ворение на Б02а, nре
gu Всичkо ОСn1анало. Исус· ХриСnlОС не е ЙехоВа от Стария ЗаВет.

На земята ИСУС Христос е бил само съВършен чоВеk, а не същеВре

менно u БО2. Исус Христос не е Възkръснал В плът. ТоП е бил Възk

ресен kanlo gyxoBHo същестВо uОn111102аВа Вече няма gял В чоВешkа

та nрщх>gа. ИСУС Христос е архаН2ел Михаuл!

СВugеmелumе на ЙехоВа същоmaka отхВърлят божестВеността

на СВетuя Дух. Cnopeg тях mof3a е няkаkВа безлuчна сuла, HeBugu
мата "gеUСnlВatца Божuя мощ".

В хрuстиянстВото учението за TpucguнcmBomo на БО2а е egHa ОП1

hau-осноВнumе gOkmpUHU. Абсолlon1НО Всuчku хрисmиянсku църkВu,

n1ечения uобlцестВа я изпоВяgВаm незаВисимо от разлuчшunа си по

gpY2U Въпроси. Понятuята Троица uTpuegUHcmBo не се срещат пря

ko В Бuблuята, но цялостното. бuблеuсkо учение ясно UHegBycMuC- .
лено 20Вори, че БО2 е eguH u Въпреku n10Ва се разkрuВа В три лuца-
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Бог Отец, Бог Син uСВети Дух. БожеСn1Веносшта на Исус Христос

е централното учение на християнстВото, без koemo ЦЯЛОn10 хрис

тиянстВо е немислимо. "Знаем още, че Божият Син е gошъл uни е

gал разум, за ga познаВаме истинния Бог: uние сме В Истинния, си

реч В Сина Му, Исуса Христа. ТоВа е истuнсkияш Бог и В~чен ЖU

ВОn1" (l.'Йоан. 5:20). ЕВангелиешо ош Йоан започВа с gумuше:"В на

чалото бе СлоВото; и СлоВошо беше у Бога; и СлоВошо бе Бог." Те

зи gyмu ясно uнеgВусмuслено се отнасят за Хрисшос. СВетото Пu

сание поkазВа, че на земята Исус Хрисшос е бил напълно Бог и на

пълно ЧоВеk (Исая 9:6; Йоан 1:1-3,14; 1. Йоан.4:2-3).
Съtцо толkоВа осноВно и ВаЖно е и христuянсkото учение за фи

зичесkото Възkресение на Христос, koemo СВиgетелите на ЙехоВа

отричат (Виж Йоан 2:19-22; Деян.2:24-32; Луkа 24:37-43; Йоан 20:27;
филип. 3:20-21; 1. Kopuнm.l5:40-44 (20-23)..
За Bceku християнин n1Върgениешо, че Исус Христос е архангел

Михаил, е напраВо смешно. Библията ясно kазВа, че Исус Христос е

ВъзВисен Hag Всичkи анг.~ли (EBp.1:4-8).
Също шаkа Всичkи християнсkи църkВи са еgинни за тоВа, че СВе

шият Дух е личносш и е нараВно С Бог Отец и ИсусХрuстос. Тои

притежаВа разум, Воля и чуВстВа (1. Корuнт. 2:11; Ефес. 4:30) и е

Замесmнukът на Христос на земята (Йоан. 14:16-18,26).
По отношение на чоВеkа СВиgетелuте на ЙехоВа тВъpgят, че с

нег.оВата фuзичесkа смърт изчезВа Всяkо съзнание uОn1 чоВеkа не ос

таВа gухоВна'суБСn1анция от kаkъВшо и ga било Bug, kоято ga про

gължаВа ga жиВее. МърmВитесnяm В земята без съзнание go Възk-

ресението. _
Tyk се kacae за типичния начин на getlcmBue на мцого cekmu - изо

лиране на eguH или gBa стиха от техния kонте~сш (В случая тоВа е

Еkлесиаст 9:5, 10) U пълно ш~нориране на Всичkи ОСn1анали и наця

Ластното учение на Библията. По тОЗ1J Въпрос Бuблuяmа.неgВус

МU,слено учи, че чоВешkаmа gywa е безсмъртна и че за чоВеkа има gBa
Възможни пътя слеg.СМЪРШn1а - ga omuge при Баеш или ga бъgе заВи

наги отgелен от Нег.о.

СВиgеmелиmе на ЙехоВа разgеляm ВярВащuте на gBe kласи: kласа

та на nомазанuше (144 ООО-те) u kласan1а на оВцете (8сичku оста

нали членоВе на орг.анизацията). 144 ООО-ше "пogпечаmанu" са egtlH
стВениmс хора В цялата сВетоВна иСn10рия, koumo със сш~урносm Lце

бъgаш спасени, lце бъgаm Възkресени ош Исус kашо gyxoBHll същес-
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тВа Utце Влаgеят с Не20 на небето. Те знаят тоВа, понеже Божи

ят дух събуЖgа UпogхранВа у тях наgежgаmа за Вечен ЖпВот. През

1931 2. БРОЯn1 на тезu 144 ооо uзбраН1J се е 110пълнил, kamo В момен

та са жиВи оkол<;) 7000 от тях. С.амо те имаш gял В небесната сла

Ba~ само те са Божии gеца, UMqffi СВетия Дух u за тях Важат Божu

ume обещанuя UgyxoBHU бла20слоВенuя. Само те М02ат ga участВат
В rOCl1ogHama трапеза, а останалuте М02an1 само ga прuсьстВаПlkа

лю зрuтелu. Смята се, че тоВа npucъcmBue gопрuнася за тяхното

еВентуално спасенuе. .
. Всuчkп останалu сВugеmелu на ЙехоВа, koumoне прuнаgлежатkъм .
"помазанuте", не М02ат ga бъgаП1 CU2ypHU, че ще бъgam спасеН1], В

преgстояtцаП1а "Арма2еgо;нсkа бumkа" межgу "gоБРUП1е" U"лошu

П1е" gържаВu tце бъgаm унищоженu Всuчku сuлu, koumo се протиВо

постаВяш на Б02а, Вkлloчumелно и хрuстuянсkата църkВа. EguHcm-
.BeHume, kОUП10 tце ОСП1анат жuВu, са сВиgетелuте на ЙехоВа, Taka .
те1це gocmu2Ham go xuляgолеmното царстВо uegBa В kрая на тезu

xuляgа 20gUHU tце се разбере gалu ще бъgат спасени, тоест ще полу

чат Вечен жuВот В рая на земята~ плu не.

Межgу gрУ20то,'Въпроснаmа ApMa2egoHcka бumkа е бuла npegc
kазана от СВugетелuте на ЙехоВа за 1975 2. Ukamo nog20n10Bka за

нея са бuлu Ор2анизuранu масоВп преgупреguтелнu kaMnaHuu.
Иmaka, реgоВuяm сВugетел на ЙехоВа съзнателно се uзkлloчВа от

поВечето gYXOBHU бла20слоВенuя, обеlцани В БuБЛUЯП1а. Toii смяша,
че ХрuсrnоВаП1а uзkупumелна жеРП1Ва му gaBa само теоретпчната

ВъзмоЖнОСП1 ga прugобuе cnaceHuemo си чрез ВЯРНОСП1 kъм Ор2ани

зацuята uусърgин MucuoHepcka gеllНОСП1.

Kakmo знаем, пъmяш за cnaceHue, koiimo сочu ХрUСП1uянстВото, е

съВсем ~lrY2. БuблиЯП1а нukъgе не разgеля ВярВащuте на gBe kame2o
puu - "помазанu" и "оВце". Тя обещаВа спасение Въз осноВа на съВър

шеното спаСUП1елно gело на Исус Хрнст,ОС иа Hceku ВярВащ, Uпо нн

kаkъВ начuн не сВързВа П10Ва спасенне с ApMa2egoHckama бumkа илп

.заСЛУ2U през хuляgолеmното царстВо. От Ошkр. 7:3-8 ясно се Внж

ga че 144 ООО-П1е "поgпечаmанu" са ОП1 еВреikkuя Hapog - по 12 ооо

от Всяkо uзраелсkо племе.

Еgио ОП1 hau-gраСП1u\шumе ученuя на СВugетелuте на ЙехоВа uлu

поне с иаii-серuознu соцuалнu послеguцu е тоВа за kръВопреЛ1JВане

то. Въз осноВа на mekcmoBe kаmоЛеВuш 17:10 uДеян 15:20, 29, В ko
UП10 се забраняВа яgенеmо на месо с kръВпш, СВugетелumе на Йехо-
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ВаkатеiЮРUЧНО оmkазВаП1kръВопрелuВане при kakBumo uga бнло об-

.Сl110Яn1елсmВа. ТоВа ученuе на СВugетелuте на ЙехоВа е kостВало

мно?о чоВсшku ЖuВота. В мно?о cn1paHu членоВе на cekmama са бu

лu cъgeHu за уБUUСIl1ВО, заtцоmо са забранuлu прелuВане на kръВна

блuзku uособено на gсца при ,операцuя. ДВа от Hau-ckopowнume слу-

.чаu, заВършuлu фатално, са през лятото на 1993 20gUHa В 2pagoBe
те Лuнц uКеритен В АВстрия.

ТоВа ученuе на СВugешеЛllше на ЙехоВа отноВо е пшппчен пример

за опжъсВане на бuблсНсku циП1ати от технuя kошnеkст -и uзопача·

ВанеП10 им. Старuят ЗаВет забраняВа на еВреите ga яgаш kръ~. В

НоВuя ЗаВет на ХрUСП1uянuте се препоръчВа "ga се Възgържат от

kръВ~ уgушено u ygaBeHo" с яВната цел ga не сkанgаЛUЗllрат nоВяр

Валuте В Христос еВреп, с koumo са съжuтелстВалu В църkВamа.

НеgВусмuслено бuблеiiсkо ученuе е, че хрuсmUЯНUНЪП1 е gлъжен ga па

зu, а He.ga разрушаВа kakmo чужguя, тзkа UсобстВенuя сн ЖнВоm.

Защо пмето "СВugеmелu на ЙехоВа"?

ОР2анuзацuяmа приема сВоето име на межgунароgна kонференцuя

В ОхаНо през 1931 2. Въз осноВа на {~llman1a от Исая 43:10 "Вие СП1е

Мон сВugетелu, kазВа focnog". СВugетелumе на ЙехоВа фанатuчНо

тВърgят, че ЙехоВа е eguHcmBeHomo ~Me, nog,koemo тряБВа ga се

почuта БО2.

СобстВеното UMe на Боzа, omkpun1o В Старuя ЗаВеП1, е запuсано

В оршшнМнuше ръkопuсu на Бuблuята с четuрите буkВu ЙХВХ. Тъu

kamo тезu mckcmoBe са бuлu пиСани. без zласнuше, праВUЛНОП10 про

uзнасяне на тоВа име с Времето се е за2убuло. За наii-Верояmна фор

ма се смята ЯхВе, НО тоВа не е ПОЛОЖUП1елно устаноВено. Със си

2урност обаче пю не се епроuзнасяло kamo ЙехоВа.

НеlЦО поВече - В НоВuя ЗаВеП1 П10Ва UMe не се среща на нито egHo
място u съВършено ясно се kазВа, че името Исус ХрНСП10С е тоВа,

. nog koemo Ба? се UЗЯВ5!Ва на хората В сеzашното Време (Деян. 4: 12).
Хрuсmuя.нuте са прuзоВанu ga бъgат сВugетелu на Исус Xpucmoc, а .
не на ЙехоВа (Луkа 24:48).
. За ga поgkреnяm СВОЯП1а теза, СВugетелuте на·ЙехоВа uзgаВаП1

фаАшuфuцuран npcBog на Бuблuята (преВogът "НоВ сВят"), В kou-

73



то, Hapeg с МН020 gpY2U промени, на 238 места gyMama Гocnog е за

менена с ЙехоВа.

Kak се стаВа сВugетел на ЙехоВа

За pegoBume сВugеП1елu на ЙехоВа печеленето на ноВи членоВе на ор

?анuзацuяmа е uзkлloчuтелно ВаЖно, тъи kamo ОП1 тоВа пряkо заВu

сят П1ехниП1е UЗ2леgu за спасение. Пораgи П10Ва те са изkлloчиmел

но aknшВни В мucuoHepckan1a geUHocm. Пътят, по kоищо те се опит

Ват ga Bkapam чоВеk В сВоето учение, общо Взето, е слеgнuяm:

• Посещение: На kaHgugama се обещаВат tцастuе, pagocm uсВобо-

ga В eguH земен раи. Ako се интересуВа, слеgВа: .
• Посещение с еgиа kъса nponoBeg за ApMa2egoH и обръщане на Вни - '

мание, че само'В Ор2анизацuята на СВиgетелuте на ЙехоВа чоВеk

UMa еВентуално ВъзмшkНОСШn1а за спасение.

•Домашен час за изучаВане на Бuблията (npeBog НоВ СВЯn1). Tyk
се преgСП1аВяm осноВните учения на Ор2анuзацшunа.

• Общо обучение 6 2РУl1О - заgълбочаВане на познаНUЯn1а.

• Поkана за "Царсkаl113 зала" (maka се наричат църkВuh1е на СВ.и

gетелuте на ЙехоВа): Tyk на kaHg'ugama се kазВа, че Вече не е наВън,

но Все още е "чужgенец отсам Вратата". Ommyk Hamamobk не20Во

то спасение заВuсu от тоВа gалu mou tце остане В тясна Връзkа с

Ор2анизацияmа Utце мисли UgeucmBa cnopeg HeUHlln1e uзuсkВания.

• Сбuрku за .слуЖение: MucuoHepcko обучение.

• Приgружа6ане на eguH uзпроБВан и Верен сВиgеmел при мисио

. Hepcka раБОП1а - посещенuя на gOMoBe, пpogюkба на литература.

• Заниманuя. За ga няма чоВеk В'реме gаразмислu, тои биВа неп

рсkъснашо заНlIмаВан с kypcoBe, ceMUHapu, четuВа u раЗ20ВОРU.

• Кръщение. То е обрuчане на .пълно u сляпо поgчuнение на Йехо

Ва и ОР2анuзацияmа. Кръстените членоВе биВаш о.nреgелени за про

поВеgничесkа служба.

•Слеg6а nо-нашашъwно обученuе за пропоВяgВане, библейсkи kyp
соВе, kypcoBe "СрюkеВа kула" ит. н.

Колkо Пlруgно е ga излезе чоВеk от тази спирала!
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ОбеguнumеАнаmа' църk6а

на Сан -МIoН2 Муун

Исторuя

.,

ОсноВател наОбеgинuтелната църkВа е kореецъm Сан MIoHZ Муун
(pog. 1920 г.). Той произхожgа от презВumерuансkо семеистВо. Още

от съВсем ранна Възраст mou поkазВа gълбоk интерес kъм сВръхес

тестВеното. КазВа, че на шестнаiiсет z6gUHH е прежиВял пърВаПlа

си сВръхестестВена опитност: gokamoce молел на Велukgен' 1936.
г., Виgял Исус Христос, koumo му бил оmkрил, че ,;е опреgелен за eg
но Велиkо служение, В koemo Исус Христос щял ga рабопшзаеgно с

несю". .
В kрая на Втората сВетоВна BouHa Муун се присъеguняВа kъм eg

но kpauHo петgесяn1НО gВижение В пrlОнг Янг, koemo особено сuлно

насърчаВа личните мuсmи1.ШU оп1kроВенuя, а maka t'ЪЩО пропоВяgВа

и близkото пояВяВане на ноВ месия, kОlШlО tЦЯА ga бъgе kореец.

През 1945 г. Муун има ноВо cnupumucmko прежиВяВане, описано В

kнuzama му "БожеСI116еНUЯI11 пронцоп". Там mou тВъpgu, че "се е бо

рНА сам с хиляgu camaHUHcku сили kakmo В gухоВнuя, mak.a uВъВ фu

зuчесkия СВЯnl и наkрая е побеgил Всuчku". Ош този момент ната

Пlъk, cnopeg негоВите соБСПlВени gyмu moii е станал "абсолk)Пlнияm

побеgumел на He~eтo и земята .... Госпоgаряm на тВорението ... на
ko~onlo се е поk.лонил целият gyxoBeH сВят". .
През 19542. Муун осно8аВа сВоя църkВа В Сеул, kоято нарича Асо

цuацuя на С6еl11UЯ Дух за обеguненuе на с6еl1l06ношо ХрUСI11UЯНС

П160.

ИЗ2лежgа, че Муун е бил женен четири пъти. През 19602. moii се
оженВа за наСПl0яш.ата си съпруг.а XakЯ Хан uнарича този cBoii брak
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"сВатбаn1а на агнето". ВnослеgстВuе топ обяВяВа осемте cu gеца

от него за безгрешнu, тъй kamo тоВа бuлugецата на Месuята. В

Корея nреш:>gобнuят Муун стаВа nроцъфmяВщц бuзнесмен u нат

рупВа значumелно., богатстВо от ll1ЪРiЮВUЯ с фармацеВтuчнu nро

gykmu, чаu, оръжuе u gp.
През 1957 г. uзлuза пърВата nублukацuя на "БожеСll1Венuяm nрин

цun", kоято е наречена "kлloч kъм Пuсанuя.ша". В нея Муун uзлага

~Boeтo ученuе. Cnopeg не20 БО2 му се е яВuл през я:нуарu 19722. Uму
е kазал ga пogгоn1ВIJ Aмepuka за Второто ugBaHe на Месuята. Пос

леgВащuте му gеUСn1ВUЯ В Щаnште В cpegama на cegeMgecemme 20
gUHU са uзkлloчuтелно усnешнu. ОсВен че спечелВа много хора за сВо

ята релuгuя, тои се среlца Uс nрезugенmuте АUзен.хауер u Нukсън u
се обяВяВа В nogkpena на Нukсъиnо Време на сkанgала УотъргеЙ,т.

През 1975 ~. geuHocmma на gВшkенuеmо се разрастВа с uзnраLца-

, нето на мисuонерu В geBemgecen1u пет cmpaнu. КазВа се, че по то

Ва Време то наброяВа три мuлuона членоВе от наll-малkо 120 стра
НIJ, но cnopeg gругu gaRИu тазu ЦlJфра е сuлно преуВелuчена uegBa лu

наgВuшаВа 10 ООО.

През май 1982 г. преп. Сан Mk)H2 Муун е оБВuнен,В САЩ за неuзп

лащане на gанъцu'за nepuoga от 1973 go 1975 г. за сумата от 1500
ооо Lцатсku gолара, kOUn10ca В банkоВа смешkа на негоВо име. TOlI е
ocъgeH на осемнаисст месеца затВор uглоба от 25 ооо gолара.

Вяр6ания

Cnopeg ученuето на Муун, uзложено В kнuгата "БожестВенuят

nринцuп", Бог еиеВuguма СЪLЦНОСШ, от kояшо е съзgаgено Всuчkо съ

щестВуВащо. Тазu HcBuguMa същносш UMa gBoucn1BeHu kачесшВа,

HanpuMep gyx и енсргия, мъЖkо и Женсkо.От СВОЯn1а енергuя Бог nро

ekmupa uлu излъчВа фuзичесkоmо тВорение, kашо налuчuето на мъж

komo Uженсkоmо у него се е uзяВuло пърВоначално В сътВоренuето

на AgaM UЕВа. Те·бuлu nocmaf3cHuB EgcMckama граguиа, за ga се раз

Вuят напълно u ga gосmUгНall1 съВършенстВо. В тоВа ugеално със

тоянuе те можелu ga се ожеНЯn1,gа образуВат mpucguHcniBo с Бо

23 Umaka ga съзgаВат безгрешнu gеца и ga построят рая на земята.

Всичkо тоВа LЦЯЛО ga стане cnopeg Божията Воля, ako само можелu

ga uзчakат Времето, koemo Бог бuл оnреgелuл. Но Божиите наме-
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реНlJЯ БUЛlJ осуетеНlI, k02amo ЕВа uзВършuла непозВолен полоВ akm.
. с пърВuя аН2ел на Б02а -Луцuфер, .koumo бuл постаВен за техен нас

mouHU.k В EgeMckama 2paguHa. ТоВа gоВело go gYXOBHOffiO 2pexonage
ние на чоВеkа. Дот02аВа Uсамнят Луцuфер бuл съВършен umoBa
Всъщност бuл моменшъш, В koumo fi10U паgнал В 2рЯХ U се преВър

нал В Сатана. 1'a.ka че 2рехът бuл Hau-Hanpeg u наи-Вече сеkсуално

geiicmBue! Слеg uзВършВането на Пl0ЗU забранен полоВ akm с Луцu

фер ЕВа бuла Вече опепшена. Т02аВа тя се опuтала ga ВъзВърне ста

РОПl0 CU положенuе npu Б02а, kamo uзВършuла сыlотоo u с AgaM. И
понеже AgaM бuл В<;е още gYXOBHO незрял, тоВа gеUСП1Вuе станало

прuчuна за фuзuчес.kото nageHue на чоВечестВото. ЕВа, а слеg нея и

AgaM, ВЪЗПРIJелu 2рехоВността на Луцuфер, maka ga се kюkе "по по

лоВ ПЪПl". ОПШlам наmатъk uВсuчkи gеца, koumo се рюkgam, са 2реш

ни uнесъВършенu.

Cnopeg mеОЛО2uята на Обеgинuтелнаmа църkВа, за ga се спаси чо

ВечестВото от 2реха u ga се ВъзстаноВu пърВоначалнuят замuсъл

на БО2а, тряБВа ga gouge Месия, илu "Втори AgaM", koiimo ga бъgе

съВършен, 9а cu HaMepu съВършена СЪПРУ2а, ga UMa съВършенu gеца

1J по тозu начнн ga стане роgоначалнuk на egHo съВършено чоВечес

ПlВО, koemo леkа-полеkаще асuмuлuра останалото. Именно тоВа

тряб,Вало ga бъgе Исус от Назарет. Муун отрuча, че Исус е бил Бо-

. жияm Син. топ Го смята за усъВършенстВан чоВеk, koumo ПРОСПl0

не е uмал пърВорogнuя 2рЯХ. (Kak точно е станало maka, че ga се ро

gu чоВеk без пърВоpogен 2рЯХ, не се обясняВа.) СлеgоВателно Божи

Яnlа Воля за Исус не е бuла ТОп ga YMupa, а ga се шkенu за съВършена

жена (без ga се kазВа отkъgе точно ще се Вземеmя) uga съзgаgесъ

Вършенu gеца!

За съжаленuе 'mазu мuсuя се проВалuла, осноВно по BUHa на Йоан

Кръспштел. Той е тряБВало ga ВъзВестu ugBaHenlo на Месuя и ga
пog2оrпВu еВреuсkия Hapog ga rо npueMe. Но тъП kamo u'самuят Йо
ан не поВярВал В БОЖUЯnlа цел u В реШUПlелнuя момент бuл хВърлен

В затВора, kъgеmо uумрял, тоП не успял ga uзпълнu заgачamа cu. ОПl
там наmатъk целuят план за cnaceHue се обърkал. ПротuВно на Ео

жuята Воля Исус бuл разпънат на kръст, npegu ga може ga съзgаgе

съВъРшеНО,семеПстВо. Преgусеlцайku проВала на СВоята мuсuя, са

мият Исус е пророkуВал, че ПlряБВа ga golIge Втори път (респ. ga gOtl-
ge Bmopu Месия). .
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"Исус не успя ga среlцне сВоята съВършена gpyzapka и ga устано

Ви Божието царстВо на земята. Исус беше Възkресен kamo gyxoBeH
чоВеk. Зараgu нег.оВия жиВот Бог можеgа npemeHgupa за gушиП1е на

хората В gYXOBH,O ОП1Ношение, но Тои не може ga npemeHgupa - на

базата на gелошо на Христос - и за физичесkото осВобожgение на

хората... Нашите чоВешkи тела са Все още обеkm на пърВороgния

. г.рях, koumo ВЛ1Jза В нас В момента, В koumo ние биВаме съзgаgени

чрез полоВото слиВане на нашите роgители. ЗатоВа П1ряБВаше ga
.gouge gpyz Месия - "Госnogарят на Второто пришестВие", за ga за

.Върши цялостната цел на Бога за тВорението и ga осВобogи физи-

чесkи чоВечестВото" (Муун). '
Без съмнение този "Гocnogap на Второто пришестВие" есамияm

Муун. Tou и негоВата съnруг.а Xak Я Хан се обяВяВат за съВършено

то семеистВо, koemo тряБВа ga спаси сВета - за "ИСn1uнсkите Ро

gители" на чоВечестВото. "Физичесkото спасение" ОLце не било пос

тигнато, а п10Ва можело ga стане, kamo се amakyBa злото там, kъ

gemo то е започнало- В сеkсуалната област. Препоgобнuяm Сан

Мюнг Муун е бил ръkоВogител на огромен брои сВатбени церемо

нии, при kOLlmo СП10тици и хиляgи негоВи послеgоВаП1ели са били бра

kосъчетани еgноВременно. Смята се, че Всяkо makoBa браkосъчеmа

ние ги осВобожgаВа от пърВоpogнuя грях и Bogu go рюkgането на .без

греuпш gеца. Голяма час~ от тези брачни gBouku се съчетаВат по

слеgнuя начин: неженените членоВе на gВшkението изпраlцam сним

kume си на TamkoMyyн и по тях mou опреgеля kou :щ kozo ga се оЖе-.

ни. В миналото е било честа npakmuka препоgобнияm Муун ga пре

k~pBa пърВата брачна НОlЦ с млаgоженkата, kояmо по този начин

била очистВана от пърВорogния грях и ВпослеgстВие очиСП1Вала u
сВоя съпруг.

От христuянсkа глеgна mочkа П10Ва е egHo kpaUHo изВратено уче-,

. ние. ПослеgоВаП1елите на Муун mВъpgят, че се опират на Библия

та, и gopu се наричат християни, но тоВа няма ниlЦО общо с geucm
ВиmеЛНОСDwа. Самият Муун omkpumo заяВяВа, че ползВа Библия- .
та egUHcmBeHo за kамуфЛl1Ж: "Доkато не заВършим миСUЯn1а си В

християнсkаmа църkВа, ние тряБВа ga цитираме Библuята и ga я uз

ползВаме, за' ga обясняВаме. Слеg kamo получим наслеgстВото на

християните, tце бъgем сВобоgни ga поучаВаме без Библията" ("Го
Вари Учumеляm", март - април 1965 2.).
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Тъи kamo цялото учение на Муун е толkоВа абсурgио, egBa ли си

заслужаВа ga се занимаВаме поgробно с негоВото оборВане от бuб

леllсkа 2леgна точkа. Може би е gобре обаче ga раЗ2леgаме Hakpam
ko Въпроса за пърВоpogния грях, п1ыl kamo cpeg gocma хора с~шtlрu

о мнението или поне неясното усеtцане, че тои gеuстВumелно е сВър

зан с няkаkВо сеkсуално gellcmBue. ТоВа схВащане няма HukakBa ос-

о ноВа В Бuблuята. Тя описВа сътВорението насВета u чоВеkа В пър

Вите 2лаВи на kни2aтa Битuе. "И Б02 съзgаgе чоВеkа по СВоя образ:

по Божия образ 20 съзgаgе: мъж u жена 2U съзgаgе. И Бог 2и благос

лоВu. И рече им Бог: Плogете се и се размншkаВаuте, напълнете зе

мщnа и облаgаuте я, u Влаgеi1те Hag Mopckume риби, Hag Възgушнu

те Оl1ll1UЦU u Hag Всяkо жuВо същестВо, koemo се gВuжu по'земята'~

(Бит. 1:27-28). "И rocnog Б02 съзgаgе жената ОП1 реброто, koemo
Взе от чоВеkа, u я npuBege npu чоВеkа. А чоВеkът kаза: Тази Вече е

kocm от kocmume ми и плът от плътта мu; тя ще се нарече Жена,

заtцото ОП1Мъжа беше Взета. ЗатоВа ще оспшВu чоВеk баща cu u
Maraka си и ще се приВърже kъм жена си и те tце бъgат egHa плът"

(Бнт. 2:22~24). Всuчkо тоВа е kазано още npegu грехопаgението на

чоВеkа и описВа негОВОП10 съВършено състояние. Tyk не стаВа gyмa

за HukakrbB nepuog насъзряВан'е, нито пъk за забрана за сеkсуално

обtцуВане межgу мъжа и жената. В третата 2лаВа на kнu2ama Бu~

тие се описВа 2рехопаgеиuето. То се състои В тоВа, че чоВе~ъm яgе

от nлоgа на "gърВото за познаВане на gоброто и злото". Бог е npe~

gупреgил чоВеkа, ""е тоВа ще goBege go не20ВаП1а смърт, но му е gал

ВъзмоЖносmmа ga 20 изВършu, зkо пожелае. Taka чоВеkът е можел

ga избuра gалu ga жuВее В пogчuненuе на Бо,ш, В мир u лloбоВ с Него,

илu ga се отgели от СВоя ТВорец uga тРЪ2не по сВоя собстВен път

на бунт 1J HenokopcmBo. Именно непоgчuненuето на Божuя заkон

Библuяшаопреgеля k~lmo грях (1. Йоан. 3:4). Taka нареченuят "пър

BopogeH 2рЯХ" означаВа, че Всичku хора слеg AgaM са грешни по прu

poga. Hukoe gen1e няма нужgа ga бъgе учено ga Върши зло ....то 20 Въp~

ши естестВено, но зam~Ва пъk са нуЖнu огромни усuлuя, за ga бъgе

научено ga Върши gобро. Хората са протиВници на БО2а gopu Вече

ие по сВое собстВено решение, а nopagu фаkmа, че са се poguлu "ВъВ

Вражесkuя лш>,ер". Но Bceku чоВеk може ga Вземе съзнателното ре

шение ga се примири с БаеШ, gаnолучи прошkа от Него uga зюkиВее

В мир и лloбоВ със сВоя Баlца.

.79



Kak се стаВа ЧАен на cekmama

Изумuтелное kak при цялата яВна абсурgност на ученuето си Му

уи може ga печеЛtJ послеgоВателu. ТоВа се обясняВа 2лаВно с меП10

gume за промяна на съзнанието, koumo сеkmаша използВа. На ноВи

те членоВе Huko2a не се преgСП1аВя цялото учение В ПЪ"АНUЯ му Bug.
EguH биВш член на gВuженuеП10 kазВа: "Ako ми бяха gалu еkземnляр

от "БшkестВенияш принцип", npegu ga постъпя В 2рупата, lЦЯХ ga
20 пре2леgам набързо u ga "20 изхВърля В тоалетната. ТолkоВа П02

pewнa е тазu иgеОЛ02ия! Но моето Възпрuятие на сВета и жиВота

Вече беше значuтелно променено. По тоВа Време аз Вече не можех

ga мисля обеknшВно tJ бях нanЪЛl.lо Възпрuел начина на мuслене на kул

та" (СтииВ Кемперман, Дипломна работа, Ш1рUЛ 19782.).
В началото kанgugаmът (обиkноВено млаgежu go 20 2ogUHu, чес

то отgеленu от ceMeucmBama си nopagu слеgВане В gpY22pag) биВа
прuВлuчан с Вuсоkобла20рogнu ugeu, kашо например UЗ2рюkgанеП10

на egHo ноВо, хуманно общестВо на мир uхармония, обеgиняВането
на Всuчku Hapogu uрелuгuu nog egHa обща Bepcka иgея, 2рuжа за со

циално слабu, HapkoMaHtJ u пр. Групата не сепреgстаВя kamo рели

2иозна общност, а kamo няkakВа обtцестВена Uсоциална Ор2аниза

ция nog наu-различни имена. НяkОU оттезu имена са: Асоциация за

uзслеgВане на принципи, А~оциацuя на gоброВолците В БЪЛ2ария,

Межgунарogна асоциация за обеgиненuе на "Haykama u рели2ията,

Межgунарogна kyлтурна фонgацuя, Межgунароgна рели2иозна фон

gация, Межgунаpogна феgерацuя за сВещоВен мир uобеguненuе, Съ

Вет за общи uзслеgВанuя и образоВанuе, НоВа асоциацuя за ekyMeHu
чесku uзслеgВанuя, Събор на сВетоВните релuгuи, Обеguнителна се

минарuя, религuозна млаgеЖkа ~лужба Uмного gpY2U. (ВъВ Велиkоб

ритания сеkn1ата <..--ъtцссmВуВа gopu и nog името "Малkumе аН2елче

та" - kopeucku фолkлорен ансамбъл!)

Поняkога (особено В България) се спират хора на УЛUЦUП1е, kamo
им се gaBa листче със слеgния mekcm:

Замuслялu лu Cllle се няkоzа Върху слеgнuше Въпросu?

1. KakBa е била Божията цел npиcъmBopeHи~mo на сВета u Вселе-·

ната?
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2. Има лu сВят слеg CMbpmma? СъщеСIl1ВуВа ЛU HaucmUHa gyxoBeH
сВят?

3. Защо чоВеkът тЪрСll lцастuе, но ие знае пътя, по koumo ga го

ПОСD1uгие? ЗаlЦО чоВеkъrn filЪРСU Бога u Все n.ak ВЪРШU грях?

4. Ako Бог същестВуВа, защо чоВеkъm жuВее В makbB оkаян сВят?

. KakBa е точната прuчuна за злото u пронзхogа на 'греха?

5. Ako Бог е Всемогъщ u gобър, заlЦО е n.озВолuл тозu сВяш на зло

ga същестВуВа ХUАяgu zogUHU?
6. KakBa е UСП1Ннсkата цел на Бога, с kоято е пзn.ратuл Исус на зе

мята? РазпъВането Муна kpbcnl Бшkuяmа ВоАЛ лu беше, UЛU 1.10
. Вешku проВал?
KakBa степен на спасение се nocmUGa чрез kpbcma?

7. ЗаlЦО същестВуВат толkоВа много gеномuнаЦUl1 u разgеленuя В

хрuсmUЯНСПlВото? ТоВа ЛU е бuло иамеренuето иа Исус?

8. Kak можем ga omkpueM gълбоkuя смuсъл на бl1блеuсkuте исто

puu, прuтчu uсuмВолu, за ga разберем Божuето npoBugeHue за чо

Beka?
9. cыествуваa лu ugеОЛО2UЯ, kоято може ga HagMuHe Uriобеgu раз

пространяВatцата се ugеологuя на kомунuзма? Ako ga, kояе тя?
10. KakBo е uстuисkОПlО значенuе на Времената, koumo се нарuчат

"послеgнuте gHU"? Далu cmOUM на прага на апоkалuпсuс, uлu сме

npeg npexoga kъм eguH ноВ СВЯnl?

·11. ВъзмоЖно ЛU е ga се nOcmuZHe сВят на eguHcmBo Uхармонuя U ako
ga-kak?

Канgugатъmсе kaHU иа няkолkо леkцuu, ceMUHapu uли gpyzu сбuрku. ,
Там mou бuВа обгрюkgан от аkmuВиото BHuMaHue u лloбоВ на чле

ноВете на групата. ТоВа е Memog, koumo се прuлага съВсем съзна

Пlелио u се нарuча "бомбаpguране с любоВ". Ako kанgugашъm се съг

ласu ga участВа В неkQлkogн~Вен учебеи лагер uзВън 2paga uлu gopu
В чуЖбuна, mou биВа l1ogла2ан на UЗПIЪН1.1ена псuхuчесkа обрабоmkа,

kояmо се състои В пълно лuшаВане от сВобogно Време, съзgаВане на

специално еуфорuчно настроение, постояннu леkцuu uguckycuu, nog
насяне на огромнu kолuчеСПlВа gобре поgбрана информацuя, kояmо

ие може ga бъgе ОСМ1Jслена за kрашkо Време u пр. Целmае В kрая на

,ceMUHapa kaнgugambffi ga е mолkоВа Възхuтен от оБШ,НОСПlша, В ko
ЯПl0 е попаgиал, че ga пожелае сам ga се преселu В koмyнama. Слеg

тоВа псuхuчесkата обрабоmkа проgължаВа, kamo се стшш go maku-
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Ва Memog1J kamo например лишаВане от сън, систематично npue-
мане на храна с много Hucko белтъчно съgържанuе, koemo поВиша

Ва HuBomo на kръВнаП1а захар и Bogu go помрачаВане на съзнанието,

и gpyzu пogобнu mexнuku, разработени и прилагани от kumalickume
koмyнucmu по Време на Войната В Корея. Хараkтереи белег за успе

ха на тези mехнпku са постоянната Вяла YCMuBka uстъkленияm паг

леg. На ЧАеноВеmе на gВижението постоянно се ВнушаВа kомnлеkс

за Вина и чуВстВото на kошмарен страх от Външнuя сВят. Те буk

Вално стаВаП1 неспособнu ga жuВеят изВън cekmama. ОСНОВНОП10 им

занимание е по цял geH ga събират пари за Ташkо Муун, koemo мо

же ga стаВа по наii-различни начини, но най-често чрез npogaBaHe
на gребни суВенири, цВетя или бонбони "с благотВорителна цел" или

пъk чрез gupekmнo просене. В Бъы~ария те разпространяВат xapak-
I терни лазерни графиku на метално фолио.

Всичkо тоВа се опшася 'go pegoBume членоВе на gВиЖениеП10. В не

20 обаче сыlествуваa и egHa Висша прослоiikа, kоято не се занимаВа

със събuране на cpegcn1Ba и се състои от напълно нормални, зgра8и

Възрастни хора. Те обиkноВено са от изgигнатите kръ,юВе на об

щестВОП10 и полuтukата uчленуВат В организацията зараgи финаи

соВи и gpyzu облагu. Cekmama на Муун Вече uзгрюkgа межgунаpogна

мрежа от Влиятелни В политичесkо и наii-Вече фuнансоВо опшоше

ние членоВе. Самият Муун има koНmakmu с наu-Вuсшtiте kрЪ20Ве

.на Запаg. Таи не kpue сВоя стремеж за сВетоВно zocnogcmBo: "Бог.
жиВее В мен и аз съм негоВа ,инkарнация. Целият сВят е В моята ръ

ka. Аз tце заВоюВам и пogчиня сВета" (преп. Сан МloHг Муун).

Всичkо тоВа опреgеля cekmama на Муун kamo egHa от най-злоВе

щите и onaCHU мафиоmсkи органuзации. Тя се разпростраНяВа и В

Българuя, kamo не поgбuра cpegcmBaтa за постигане на сВоите це

ли.

"Пазете се ga не Ви nogMaмu няkои. Заtцото мнозuна ще gougam
В Мое UMe и ще kюkат: Аз съм Христос; и tце поgмамят мнозина.

Тш~аВа ako Bu kюkе няkоu: Ето, myk е Христос!; илu: Ето, там е!

не ВярВаите. Защото tце се пояВят лъжехристи и лъжепророци, ko
ито lце поkажат знаменuя и чуgеса, за ga поgмамят, ako е Възмож

но, и uзбранuте. А Вие ВнимаВайте" (Mapk 13:5-6,21-23)..
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Дeцaт~ на Боzа

(C.eMeucmBomo на любоВта/

CeMeucmBomo)

ПоВечето от Вас са Вижgали и познаВат xapakmepHume шарени лис

moBku със слаgнukаВu kapmuнku и ситен mekcm на 2ърба, koumo ус

Muxнamu млаgежи, почтu gеца, разgаВат масоВо по улиците и по

2раgсkuя транспорт. На пръВ П02леg В тези брошурkи, особено В пър'

. Вите от пореgицаmа, няма нищо опасно, теkстът им е изпълнен с

библеi1сku цитатu, не се прапоВяgВа НU1ЦО антисоциално. EgBa В по

нататъшните лuстоВkи от пореgицата се пояВяВат странни уче

ния и тълkуВания на бuблеi1сku цитатu, а самите kapmuнku стаВат

Все пО-gръзkи. И Въпреkи тоВа само от тези лuстоВkи egBa ли ня

kоi1би поgозрял, че стаВа gyмa за egHa от hai1-kоВарнumе и onacнU

сВетоВнр cekmu, наВлизащu МН020 широkо В БЪЛ2арсkото общест

Во през послеgнuD1е 32ogUHll.

EgBa ли има рели2иозна 2pyna, kъм kояmо отношението на общес

тВото ga се е променило maka gрастич.но. К02ато се пояВяВат за·

пърВи път В началото на 70-mе 20gUHU В Aмepuka, пресата, общес

mВеНОСП1Пlа и църkОВНUП1е ръkоВоguтелu 2и приВетстВат kamo
чаСП1 от популирното т02аВа "ДВшkенuе Исус" и 2и посрещат с от- .
BqpeHU обятuя. Днес "Децата на Бшш", "СемеистВото на любоВ

та" илu kakmo напослеgъk се нарuчат "CeMeucmBomo", са egHo от
Hau-ocmpo kpumukyBaHume gВшkения. В МНО20 страни се Воgяm съ

gебни процеси срещу тях. Ниkоя хрисmиянсkа общност не желае ga
има нищо общо с тях.

Тазu промяна В отношението на общестВото се gълЖи go 20mI
ма степен на фаkmа, че Все поВече и поВече информация за тоВа gBu-
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женuе cn1aBa из8есmн~. Децата на БО2а МО2аш ga послужат kашо

npUMep uпреgупрежgенuе kъм общеСП1Веносmша за опасността от

преkалено бързо прuеманеuogобренuе на неизВеспшu реЛU2UОЗЩ.l2РУ-

·nupoBku.

История

ОсноВаmеЛ'u ръkоВоgUП1ел на kYAffia е Деii6ug Бранg Бърz (pog. 1919
2.) В Оуkлънg, КалUфорния. Тои проuзхшkgа от хрuстuянсkо семейс

тВо и оkоло egHa 20guHa работu kamo пастор набаnтuсшkа църkВа

В Аризона. Той бил l1puHygeH ga напусне църkВan1а, шъii kamo п1Я не

била gоВолна ош не20Вата работа. OmmaM БЪр2 разВuВа сuлна ом-

. раза kъм траgUЦUОННl.lте хрuстшщсku църkВu и започВа ga получа

Ва "omkpoBeH~ от БО2а" за тоВа, че е uзбран за особено служенuе

. xapakmepHoза Всuчku осноВателu на kYAffioBe.
'През ~968 2.шоii се устаноВяВа за kрашkо Време В ХаРUН2ШЪН Бuйч,

Калифорнuя, u там ошkрuВа kафе-бар по моgела на ДВuженuето

Исус - масоВо хрuстuянсkо gВшkенuе, обеgиняВаtцо 2лаВно млаgu хо

ра, бuВшu HapkoMaHu, koumo nopagll соцuалнuя сн проuзхog и CnOH;'
таннuя начин, по kОlШ10 са поВярВалu, не M02amga се прuобlЦЯП1 kъм

нukqя от траgUЦUОllнumе ХрUС111uянсku църkВu. В тоВа gВшkСlluе се

разВuВа опреgелен "реВолloционен gyx" uсамочуВстВието, че те са

egUHcmBeHume хрuспшЯlШ, koumo праВuлно разбират Бuблията.

ИЗ2лежgа, че шам БЪр2 е xog ил заеgно с )keHa си н четuрuте си ge
ца ga "сВugеП1еЛСП1Ва" по улuцuте unлюkоВеП1е uоkоло не20 се събu

ра 2pyna, kоято се нарuча "Тuiiнеiig'жърu за Хрuсша". Тои насърча

Ва 1l0Вообърнатumе млаgи хора ga напуснат сВоите семеiiСП1Ва и ра

бота и ga се ОП1gеляm ОП1 общеСП1Вото, kamo леkа:-полеkа поgчuня

Ва 2pynan1a абсолloтно nog сВоя Власт. 'По тоВа Време БЪР2 получа

Ва пр~рочесшВо, cnopeg ·koen10 Б02 ще наkаже Калuфорния с 02роМ

но земетресение, при koen1o П1Я ще uзчезне В Тихия okeaH. За ga се

спасят от тоВа беgстВuе, 2pynan1a послеgоВаП1ели начело с БЪР2 на

nyckam Калифорния uтРЪ2Ват ga се сkиПk1ffi из Aмepuka kamo "gpeB
ния Израил В пустинята". ТО2аВа П1е Възприемат и името ,Децаl11а

на Боzа", а БЪр2 се обяВяВа за "Мойсео Да6ug". НоВопоВярВаЛUП1е

сыlоo се преименуВат uприемат библеисkи имена. ДВuжеНUСП10 се

разgеля на малku 2рупи ошпо gecemuнa gУШl1 uсе съзgаВа желязна iie-
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рархuя. ЧленоВеП1е се нарuчат оВце, kOUn1o се ръkоВоgяш ОП1 naCn1U
ри, областнu пастири, enuckonu, apxuenuckonu, министри. Абсолloт

ният Връх на lllaЗU uерархuя е самuяш МойсеП ДаВug, наричан Оl11ец

Да6ug (илu cъkpameHo - Мо). 01)1 19722. тоП жиВее В неле2алност

няkъgе В ЕВропа, а gВшkенuешо проgължаВа ga се разВuВа. Понас

тоящем то е aknll1BHO В llag 80 страни В сВеН1а н geucmBa глаВно nog
имеП10 "СемеПСIll601110".

"Поемата на·Мо"

Kakmo Всuчku Вogачu на kултоВе, БЪР2 npen1eHgtJpa, че е особен про

pok на Б02а, koi1n10 eguHcтBeHo може ga тълkуВа Библията, kakmo
u ga получаВа ноВи оmkроВенuя от БО2а. Tou запuсВа ученuеП10 си В

сВоиП1е прочушu "Пuсма на Мо", kOUfilO npemeHgupam за б020Вgъх

ноВеност UаБСОЛ]ОП1СН аВторитет. Те се наричат "зanоВеguше, ko
Un10 ugBam сВuше от Гocnoga чрез Мо". Тезu писма не M02an1ga бъ

gaт обясняВанu, тълkуВанu, а оtце по-малkо пogла2анu на аналuз илu

kpumuka.
Пuсмапы на Мо са разgеленu на отgелнu kласu с разлuчна сфера на

разпростран~нuе. ЧаСП1 от писмата са преgназначени за Всеобtцо

разпространение и М02ат ga се четат от ВСuчku. Няkоu писма МО

2ат ga се четат само on1 членоВе-на gВuженuеП10 и uзбрани прuяте

лu, gpY2U - само ош' по-напреgналu ученици, но не и от ноВообърна

тите. Има nUCMa, koun10 са преgназначенu за ръkоВoguтелuте с цел

ga бъgат четенu на останалише послеgоВаПlели, а gругJJ могат ga
бъgаш ползВанu eguHcmBeHo от ръkоВоgumелuше.

Писмата на Мо, особено П1ези, kоuшо са преgназначенu за ръkо

Воgишелu те на gВшkенuето, са gocma nocpegcn1BeHU kamo стuл u
разkрuВат uзВратена сеkсуална фантазuя. Те съgържат поgробни

ПОРНО2рафсku описанuя.

. Bceku от ноВообърнаП1ите П1ряБВа ga премине П1римесечен "Курс

за чеПlене u изучаВане на писмата на Мо", koiimo обхВаща 144 nUCMa
u е разgелен на слеgНUlllе областu:

1. ВъВеgенuе В реВолloцuяmа и нашите осноВни учения.

2. ТВоят gyxoBeH жuВот u пъшяm ти с Б02а.

3. Защо ние ПlряБВа ga нanуснемсВета?
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4. Hawanla цел..;, заВ.лаgяВанеD10 на сВета.

5. СВетът gHec - nолиmиkа и ukoHoмuka.

6. Нашият пастир - Моисеи ДаВиg.

7. ДухоВният сВят.

8. ЛюбоВ и cekc.

ВярВания

ДВшkенuето няма ясна mеолог.ия, липсВа сисinемamично изложение

на Възглеgите НМ за Бога.

Децата на Бога MHO~O често се преgстаВят kamo "осноВатели и

преgВоgиП1ели на реВОЛЮЦ1Jята за Исус". ТоВа Всъщност е и осноВ

ното учение на kyлта. Те преgупрежgаВат сВета, че послеgното Вре

ме е наблшkило и прогнилият и порочен сВят, наречен "системата",

ще бъgе разрушен чрез "реВолЮцuя". За тях Исус Христос е "наи
ВелukиЯnlреВолloЦ1Jонер", а НегоВите апостоли са "НегоВите g6a
Hagecem браgаmu боUцu". Голяма чаСП1 от пuсмапщ на Мо разглеЖ ..
gam Въпроса за реВолJoцията, 6името на kояmо членоВете на gBu
ж~нието тряБВа ga се оmkажаПl от Всичkо, ga се ОП1gеляm от "сис

темата" и 9а ВОIoВат протиВ нея. За тази реВоА1оция не Вюkаm u
З8kониmе на gържаВаrnа: "ТоВа е egHa тотална, съВършена, абсо- .
лIomна реВолюцuя! - Смяна на nocokama! ТръгВане В точно обрат

ната nocoka - срещу П1ечениеmо - 90pu и срещу maka нареченuте за

kOHU на хората, проkлеШUЛ1е заkонu на mяxнаПlа cucmeMa, kOU010 се

ОПUn1Ватg8 попречат на П10Ва."

Taka послеgоВаП1елtIDlе на Децата на Бога биВат обучаВани ga не

зачиПШffi съgебни решенuя, нареgбu и постаноВления.

Иgелmа за револloцuя е напълно чужgа на хрuстиянсkОПl0 учение.

Библията kаз8а, че Всяkа Власт е от Бога, и учи християнuна ga за

чита сВеП1сkаша Власт u ga uсе пogчиняВа: "Bceku чоВеk ga се noko
.ряВа на Власшише, koumo са Hag него; заtцоmо няма Власт, kОЯП10 ga
не е от Бог.а и kоAkошо ВлаСП1и нма, ше са ompegeHu от Бога" (Рим.

13:1).
Целта на Бърг е 9а устаноВи egHa общност nog сВое госnоgстВо

k ". k"an10 "цар и "преро .
За тази цел на членоВете на gВшkенuето постоянно се ВнушаВа,

че Всuчkо изВън zpynall13 е г.рехоВно, camaHUHcko, лицемерно, aНn1иx-
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рuстuянсkо. Те са eglJHCnlBeHume ucmuHcku хриСПlUЯНU, а целuяm

сВят, начело с ЦърkВата, си е постаВил за цел ga гu унuщоЖи. Mcr
тиВът за "преслеg8ане на Верните" се разВиВа go makaBaстепен,
че се npeBpblцa В осноВно сре9стВо за фанатUЗllране на послеgоВа

телите u 8О9и 90 Все по-голямата им изолацuя ..Те жuВеят В kOMY
ни, kamo още ОПl самото начало бuВam насърчаВанu ga напуснат се

MefJcnlBama.cu и 9а npekbcHam ВсяkаkВu Връзku с тях, за 9а могат 9а

"се оmgеЛЯnl" kamo ucmuнcku Воини на "Велиkаmа реВолloцuя". В пол

за на тоВа се прuВеЖ9аПl изолирани ппреВраmно тълkуВани циnlатu

от Бuблuяmа (напр. Мат. 10:34-37), kатонanълносе шшорuра ЦЯАос

пшоmо ХрUСПluянсkо ученuе, koemo поВеляВа ga се почuтат pogume
лumе и kазВа, че koumo не се 2ршku за gомашнumеси, е по-лош uот
неВярВащ (l.TUMom. 5:8) .
Пogобно на много 9руги kулmоВе и Децата на Бога опреgеляm Вре

мето на Второто прuшестВие - 19~3 г: Тог.аВа Б02 е тряБВало 9а

наkюkе нечесmиВОПl0 общесш80, а Всuчkи "РеВолkщuонери за Хрис
та" ga участВат В биmkата среш.у aнmuxpucma, В kояmо 9а бъgат

оkончаmелно изmребенu и Всuчku членоВе на mраguционнuте хрис

тиянсkи църkВu. Впрочем Бърг. преgсkазВа .kатастрофално разру

шение на Aмepuka още за 19742., сВързано с npeMuHaBaHemoHa' ko
метата Koxymek. Kakmo Всuчku знаем, нито egHo от тези проро-

честВа не се е сБЪ9нало. '
.Може бu иаii-хараknlерни за gВшkениеmо са нег.ОВUПlе ВЪЗ2леgu за

лloбоВта ucekca.
Децата на Бога oтkpиnlo признаВат, че за тях сеkсуалниmе от

ношения изВън браkа са напълно gonycnluMu. Те обосноВаВат тоВа

със "Заkона на любоВта", kanlo се позоВаВат на cmuxa: "Целият за·

kOH се изпълняВа В egHa gYMa, сиреч В тая: Да обичаш блиЖния си

kamo себе cи'~ (ГалаП1. 5:14). Tyk те яВно постаВят знаk на ра8енс

тВа мсжgу лloбоВ u,cekc, koen1o, естестВено, няма НUlЦО обlЦО С бuб

леисkото J10няшuе за лk)боВ. Те С'Ьщоmаkа спеkулuраm с тоВа, че

"Xpucmoc HU е uзkупиА оmпроk.ЛЯl11uето на заkона" (Галат. 3:13), ka
шо тълkуВаП1 шози СП1их В смuсъл, че за хриСП1Uянumе 8ече не 8ажаП1

моралниll1е заkонu, постаноВени от Бог.а. Вceku CpegHO г.рамотен чо

Bek обаче знае, че Исус Христос не само не ОП1меня моралните за

kOHU, но и 2U засuл8а: "Чулu сте, че е било kазано: Не прелloбogеuс

тВаи. Но Аз Ви kазВам, че Bceku, koumo г.леgа жена, за ga я пожелае,

Вече е прелloбоgеuсrпВал с нея В сърцето си" (Мат. 5:27-28).
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Децаrпа на Бога оБВиняВат траguцuонните християни, че те смя

Пlат cekca по прuнцип за зло ~I за грях. БиБЛlIяmа ясно учи, че cekcъm

е бил замислен ОП1 Бога kamo естестВено отношение межgу мъжа

u жената, за koemo са постаВени опреgелени граници, kakmo u за .
Всичkо останаАО. Абсолloшно 8сuчku хриСПlиянсku църk8u са еguнни

по тозu Въпрос. Бuблеuсkото учеНlIе за браkа е неgВУСМlJслено - бра

kът е egUHcll1BeHan1a paмka, В kояmо са разрешенu сеkсуалнu отно

шения межgу g8aMa gушu. Прелloбоgейст80П10 (не сеkсът по прин

цип!) Винаги е било ипроgължа8а ga бъgе eglIH от haU-П1ежkите гре

хоВе. "Не се лъжете. Humo блуgнuциmе, нито прелloбogеuЦt;tmе, HU

то хомосеkсуалuствте ... няма ga наслеgЯПl Божuето царстВо" (1.
Кор. 6:9).
Но ученията наМоНсеи Да8иg стигат още по-наgалеч. Той тВър

gu, че тъй kamo "Бог е л1обоВ", а Исус Христос е Въплъщението на

Бшkuята лloбоВ kъм чоВечестВото, негоВиПlе послеgоВаmели мо

жели ga поkазВат на хората Бшkuята лloбоВ, kamo gopu оmkлиkнam

на техниПlе сеkсуални потребностu. Излишно е ga се споменаВа, че

kъм тоВа "Вuсше жерmВогоmоВно служенuе" са бuлu nogmukBaHu
глаВно млаguте послеgоВателkи на gВuЖенuеПl0. То се разВuВа В спе

цuален Men10g эа печелене на gушu nog назВанието "ЛоВ с лloбоВ"

(Flirty Fishing). ТоВа е Ч1JСlll0 и ПРОСПl0 религuозна простuтуция. Де

цаП1а на Бога kазВаП1, че напослеgъk, осноВно nopagu лошата peak
цuя на обlцестВото и nopagu разпространението на СПИН (1), та
зи npakmuka била преустаноВена и сеkсуалните kOHmakmu на чле

ноВете на -gВшkението били ограничени само В paMkume на техни

те kOMyнU. Те обаче пpogълж.аВam ga не Вюkgаm НU1ЦО лошо В нея.

Децата на Бога официалilO mВърgят, че зачuтат и За1циmаВат

браkа kamo институция, но Писмата на Мо гоВорят ·точно обрат

ното: "Бог е разрушаВал браkоВете на 110Чn1U Всичkи наши ВиСШ1J ръ

kоВоgиП1елu 110 egHo нлu gpyzo Време, с egHo UЛU ·gBe uзkлloченuя, В ko
umo партньорите и без тоВа са разgелени. Сам сВиgетелсmВам, че

тоВа е прuнесло, разбира се, много gобри nлоgоВе, omkakmo зanоч

на, и също, то UMa gобър ефеkrn 8ърху gецата. РазgеАянето на се-:

меистВото нещо ноВо лu е за Бог! Ами че Бог непреkъснamо ги раз

рушаВа - малkите чаСП1Ни .семеНстВа. Ako не се отречете от сВоя

съпруг или съпруга за rocnoga по egHo или gpyzo Време, значи не сте

се ОПlреkли от Всuчkо ..." Хрисmuянсkата църkВа Buнazu е считала

браkа за постаноВена от Бога институция u egHo от най-ВаЖнt!mе
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пзuсkВания за слyЖuIl1еля В църkВапш е "ga бъgе мъж иа еgиа жена"

(1. TUM. 3:2).
Тази страна от gВшkениеП10 Децата на БО2а се kpue сшарателно

от ПО2леgа на ноВите послеgоВamелu. Оnшачало чоВеk, koumo не е

МНО20 gобре запознат с Библuята и с хрuсmUЯ1lстВото, няма ga за

бележu нищо поgозрumелно. БgВа слеg kamo е станал член на gВшkе

нието, сВukнал е малkо UЛи МНО20 безмозъчно ga uзпълняВа уkазанu

ята на ръkо80gителumе uбезkрumuчноgа приема Всuчkо, koemo про

uзхожgа от "Отец ДеtiВug", mou бuВа постепенно ВъВежgан В cek
суалнuя жuВот на kOMyнama. Именно затоВа тази cekn1a е особено

опасна. МнО20 е лесно ga се заВъртu 2лаВаmа ца egHa 15-16-2oguurna
ученuчkа с прukазku за "ЛloбоВпш".

ТряБВа също maka ga се спомене, че на Децата на БО2а не е 'чужg

и спиритизмът. Голяма част от Пuсмan1а на Мо onucBam kak ня

kakBu gyxoBe 20ВОРЯn1 чрез не2О. ГлаВнuят от тях е gyxъm на ци2aн~

сkuя kрал Абраxuм, koumo бнл gyxoBeH Воgач на Мойсей ДаВug.

Бuблията стрО20 забраняВа nogобни koнmakmu и обяВяВа оkул~

тизма uспиритизма за egHu от hau-mеЖkuте 2рехоВе .
. "Да не се Haмupa межgу Вас Hukou Ma2bocнuk, астРОЛО2, 2аgаmел

UЛU омаяшел, Hukoii баяч, запитВач на злu gyxoBe, Врач и·лu запuтВач

на мъртВише. Защото Bceku, koumo nраВи тия gела, е омразен на

Гocnoga и nopagu тuя мерзостu Гocnog, тВоят БО2, иЗ20нВа тuя на

pogu от npeg тебе ..." (Вmорозаk. 18:10-12).
Kakmo МНО20 gpY2U cekmu, Децата Н,а БО2а npoMllBam съзнанuето

на ноВите си послеgоВателu. За тази цел те uзползВат cmaHgapffi
ните Memogu, kашо отgеляне от семейстВото, жиВот В kOмyHU, за

gълЖuтелно изучаВане на Пuсмата на Мо, лишаВане от ВсяkаkВо

сВобogно Време Uлuчен жиВот. ПослеgоВamелите сазаgълЖенu ga
печелят пари, kашо лъжата, измамата Ugopu kраж.баmа не се цзk

лlочВат kamo Memogu.
Децата на БО2а са uзkлloчuтелно а2ресиВни при защитаВане на

собстВената си ОР2анuзация, имат силен Мllсuоиерсku gyx u са спо

собни на [kuчkо.

Изkлloчuтелно ВаЖно е БЪЛ2арсkuяm 2ражgанuн u особено не20-' .
Вите gеца ga бъgат наясно с пogМОЛНllте Memogu на geucmBue u l1а- .
2убнumе ученuя на тазu cekIna.
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/1

Ме.Жgунароgно ОбщестВо за

Кришна съзнание

История

ОсноВател на Межgунароgното ОбщестВо за Крuшна-съзнание е

биВшuят mbp20Bcku служител Абхаii Чаран Де (1896-1977), kozomo
не20Вите приВърженици почuтат kamo "Hezo6a БожеСI116ена мп

ЛОСШ А. ц. Бхаkl11u6еgаНI11а С6амп ПраБХУl1аgа". През 19222. Аб- .
xau Чаран Де среlцнал сВоя gyxoBea учител Шри Шрuмаg Бхаkmu

cugxaнma С.арасфаmu Гос8ами, koumo още при пърВата им cpetцa му

поръчал ga разпространяВа Кришна съзнанието В запаgнuя.сВяm.

През1931 г. Абхаii Чаране бнл офиЦ1Jално посВетен от тозц учител.

Слеg смъртта на сВоя г.уру през 19362. П10и изgаВа списанието "На-

. за9 kbM БоЖеСI11601110". През 19501.'.. moii решаВа gанапусие pъkoBog-

, ната си gлъЖносm, жена си и gецаmа си и ga се посВети uзцяло на

религиозна работа. Пеmнаgесеm 20gUHU по-kьснО, .през 1965 г., В и~

l1ълнеН1Jе на поръчението на сВоя гуру тои напусkаИнguя и се озо

.Ва8а сам В нlo Йорk със сафраненаmа си роба, eguH kуфарu ,cegeM
gолара, за ga Внесе Кришна съзнаниеD10 В eguH сВят, kоuтопозна

Вал само безлuчието U празнотата. Там тои бързо започВа ga пече

,ли послеgоВаmели, особено cpcg раЗt)чароВанumе u пристрастени

kbM алkохол UнарkОD1uци млаgu хора. Само за няkолkо сеgмuцu се ос

ноВаВа МежgунарogНОП10 ОбщестВо за КР1Jшна съзнание (ISKCON)..
През 1966 2. бuВаш on1kp1Jmu пърВите храмоВе В Н1о Йорk u Сан

францuсkо, а през 19672. - В Монреал uБостън. ДВшkенuето бързо

.,се раЗl1РОСП1раняВа В Aмepuka, а от 1968 г. - U В ЕВропа. За сВоцте

прuВърженuцu Праnxyпаgа е "uстuнсkuяm 2УРУ".

Слеg смъртта cu през 1977 г. Прабхупаgа ос.таВя eguH ucmuнcku

kонцерн с 02ромна uзgаmслсkа geuHocm, ферми, тър20Всku gруЖес

тВа u gpY2U иНСП1итуции. ОттогаВа обlцесmВото се ръkоВogи от

90



межgунароgна група от gBaHagecem gуши, а глаВната му kВартпра

ce\laмupa В Маипур, Зanаgен Бенгал. Като ЧАенсkа маса gВижение

то остаВа малобройно.

Вяр6анuя

Межgунароgноmо ОбщестВо за Кришна съзнание, или kakmo е по

изВестно, gВижението Харе Кр~шна, е типично XUHgYUCmkO gВиже- .
ние. То почита kamo ВърхоВен бог Крuшна, koi:imo е личност, жиВее

на egHa оmgалечена планета на небето и там е неgостъпен. Тъu ka~

то е напълно бшkестВ~н, той не може ga разбира хората и нито ги

обича, Hum~ ги мраЗ1J. Тои е оmВъg злото и gоброто. Тumлаmа, с ko
ято сам mou се нарича, е "Госпоgарят на geMoHume".
СВетът е "мая", т. е. илloзия, Вkлloчително uчоВешkото mяAо.

. Доброто и злото са илloзuя. ОсноВният проблем на чоВеkа се със

тои В тоВа, че mou е забраВил Кришна и е потънал ВъВ Временно

то. СлеgоВаmелно пътят за спасение на чоВечестВото е В'Ьз~ръ

lцането на Bceku чоВеk kъм Кришна съзнанието. ТоВа сщаВа, koza- .
то чоВеk мисли за Кришна, пее за Кришна, жиВее за Кришна, яgе за .
Кришна, гоВори за Криuша, наgяВа се на Кришна uпребъg6а В Криш- .
на. Bceku послеgоВаmел носи броеница 'със 108 зърна. На Всяkо от ше·

зи зърна тряБВа ga се пее т~ нар;. махамантра - Велиkа мантра:

Харе Kpuuma, Харе Кришна,

Кришна Кришна, Харе Харе,

Харе Рама, Харе Рама,

Рама Рама, Харе Харе.

Тази MaxaMaнmpa тряБВа ga се пее 1728 пъти на geH., Ког.ато чо

Bek пее по този начин божестВеното име, тои пречистВа съзнани

ето си, осВобожgаВа се от страха и болkата и' gocmuea go еkстаза

на "mрансцеgенmалната любоВ". . .
ПослеgоВаmелите на gВшkениеmо жиВеят В храмоВе на Кришна и .

Вogяm строго асkет1Jчен жиВот. Има четири неща, от koumo П1е за

gълЖumелно тряБВа ga се оmkюkат. ТоВа са 1) kонсумацшiта на ме

со, риба и яица, 2) np\JeMaнemo на УПОllВащu ВещестВа от kakbBmo u
ga било Bug (Вkлloчително чаи, kафе, HukomUH и пр.), 3) неразрешени
сеkсуаЛН1J koнmakmu 1J 4) хазаp..m (Вkлloчително и спортни съсmеза

нuя и kakBumo и ga било игри).
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ОсВен тоВа има и реguца gpy~u 02раничения u праВила. М02ат ga
се яgam egUHcmBeHo храни, koumo са 'бuлu пожертВани на Крищна.

ЕжеgнеВuето В храмоВете е слеgното. СтаВа се В 3часа СуП1ринта.

До заkусkаП1а В 7.30 се пее MaxaMaнmpaтa, чете се Бха2а6аПl ГШ1l3

- сВещената kни2a на gВиженuето - и се почистВа храмът. Слеg за

kyckama се излиза на улицата, kbgemo се npogaBa лuтература, пее се

и се разпространяВа познанието за Кришна.

По този начин б020п:осВеmенuяm чоВеk HenpekbcHamo се занима

Ва с gYXOBHU akmиВности и пречистВа сВоето С'ыцестВуВане, kamo
постепенно разВuВа чиста лloбоВ kbM Б02а. ТоВа Bogu go състояни

ето на ,,mрансцеgенmално lцастuе", koemo се прояВяВа В осем прuз

Haka:
1) безмълВно остаВане на място, 2) Внезапно изпотяВане, 3) нас

тръхВане на kOCMUn1e на'тялото, 4) npecekBaHe на ~ласа, 5) трепе
рене, 6) uзпаgане В безсъзнание,' 7) еkсmазен плач и 8) транс.

Bceku послеgоВател на Крuuша nonaga nog пълното пogчuнение

на ръkоВogumелите на gВшkенuето. Таи npekbcBa ВсяkаkВо образо

Вание, отрича се напълно от преgиuшия си жиВот UHacmpouBa ця

лото си сыlествуванеe cnopeg gokmpuHume и праВилата на Общес

тВото за Кришна съзнание. Голяма част от членоВете на общест-

.Вото Вече не МО2ат ga същестВуВат изВън не20. По отношение на .
псuxuчесkиmе уВрежgания, kоищо нанася, тоВа gВижение е сраВнимо

със cekmama на Муун. Memogume за печелене на пари също n1aka са

В 20лямата си част съмнителни. ОбщестВото за Криumа съзнание

е било разслеgВано и cъgeHo за незаkонно прuтежаВане на оръжие,

uзмама и gPY2ll kримuналнu gеUстВия. То реа2ира остро на Всяkаk

Ви опити за kpumuka, kamo нарuча тезu, koumo не са СЪ2ласни с не

20, "абсолlonши луgи и pbkoBogeHU от geMoHu, gopu сыuнсkuu geMo-
ни". '
Доkamо ОбlцестВото за Крuшна съзнанuе не П1ърпи kpumuka спря

мо себе си или npakmukume си, то ОП1 сВоя страна не е пестелиВо на

kpumuka спрямо опонентите си. Тазu kpumuka не се спира и npeg на

ykama. Кацането на Луната от aMepukaHcku астронаВти се опре

gеляkаmо случаи на "масоВо промиВане на мозъци". Cnopeg gВшkе

Huemo Луната изобlЦО не би МО2ла ga бъgе gocmu2Hama, П1Ъй kamo
Begume тВъpgели, че тя се HaMupa на 800 ООО мили по-gалече от

Слънцето. '
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ТрансцеgенmаАна меgumацuя

ТоВа е egHo gВшkенuе; koeтo МНО20 масоВо се разпространяВ.а на За

nag, а от uзВеспто Време и В БЪЛ2арuя. Трансцеgенmалната Megu
mация (ТМ) се npakmukyBa от поВече от gBa милuона и полоВина

gуши по сВета. МоЖе.gа се среЩне nog слеgниmе имена: MeJkgyнa

pogHO обtцестВо за меguтация, Hayka за mВорчесkuя uнmелеkт,

фонgацuя за Haykama за mВорчесkuя инmелеkm, ДВшkенuе заgухоВ

но обноВленuе, Межgушipogна cmygeнmcka Ор2анuзацuя за Meguma-
.ЦUЯ, СВетоВен .планоВ център, СВетоВно упраВленuе ВъВ Beka на·

просВетлението, Cugxu (Cugxa) npo2paM3. , ,
ОсноВателна тоВа gВuженuе ~ Махеш Прасаg 8арма, нареченМа

харuшu Махеш ЙО2U. Той е pogeH В ~BepHa Инguя през 1918 2. За
Вършил е фuзнkа uuзВестно Време е работuл В заВоg. ИзучаВал е ио- .
2а и през 1947 2. omuBa В Хuмалаuте ga се учu и ga Megumupa със сВоя
2УРУ CBaмu Брахмананgра СарасВати (Гуру Де6). Там mou престо

яВа В прogъыkенuе на 13 20gUHll. Преgu смъртта си zypy ДеВ kазВа

на сВоя ученuk ga разВuе форма на меguтацuя, kояmо Bceku може ga
прuла2а. Махаришu npaBu тoB~, но В pogHama му Инguя почтu Hukou
не му обр,?tЩl Внимание. Успехът ugBa; k02amo D10Й отиВа В Ан2лия,

u особено слеg kamo "Бийтълс" и "РОЛUН2 Стоунс" се запалВат по

не20Вото учение. ВслеgстВuе на тоВа nonyлярносmmа му рязkо на
растВа и Все поВече и поВече хора започВат ga се занuмаВат с Megu
тацuя.

Метogът, наречен ТрансцеgеНDlална мeguшацuя, се преgстаВя

на масоВата публиkа kamo чисто научен и лишен ош ВсяkаkВа рели

2иозна осноВа. За целша се проВеJkgатВсеВъзмоЖнu псеВgонаучнu ek
cnepuMeнmu, kоuшо "g~kазВат;' ползата от меgиmaцuяша HanpUMep
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за намаляВане на стреса, за разВиВане на фtlзuчесkите, психичесkи

. те и gyxoBHume 8ъзмшkностu на чоВеkа. ТВърgи се, че метоgъm е

неутрален В религuозно отношение uможе ga бъgе npakinukyBaH от

хора с ВсяkаkВu убеЖgения.

Резултатите, koumo Махарuшu обещаВа, са наистина поразител

ни. В личен план се обещаВа осВен преоgоляВане на стреса, себереа

лuзация и пр., и че чоВеk lце може ga разВие makuBa фантастични спо

собности, kamo напр. ga преogоляВа заkона за граВиmацияmа, ga пре

минаВа през стени, ga стаВа HeBugUM, ga приgобие сВръхчоВешkа си

ла, ga материализuра npegcmaBume си (Визуализация) и gp.
В общестВен план nepcnekmuBUn1e са Olце по-ВнушumеЛJ:iи. Ako по

Вече хора усВоят и l1pakтukyBam Memoga, cmpagaHuemo kamo ЦЯАо

lце намалее, чоВечестВото ще 'наВлезе В ноВа ера на пълноценно раз

'Витие, ще се Възцари сВетоВен мир и Всеобщо благосъстоянt;lе. То

Ва ще goBege go отслаБВане на ВсяkаkВu негатиВни Влияния, тa~a

.че ще намалеят kamастрофиmе, престъпността и болестите. Cu
лата на шрансцеgентаj\Ната меgитация е makaBa, че gopu и огра

ничен брои хора ga я npakmukyBam, те могат ga поВлияят разВити

ето на целия сВят. Жителите на тази ноВа "ера на просВетление

то" се наричат еоохо.

ДВшkениеmо на Махариши има ВсеобхВатна програма за обноВле

нието на сВета u съзgаВанеmо на egUH ноВ сВетоВен peg. Този "cB~

тоВен план" обхВаща Всичkи сфери на жиВота - инgиВиgуалнияжи
Вот, nолитиkаmа, образоВанието, оkолнamа cpega, UkoHoMukama и

gухоВния жиВот. ТряБВа ga има еgинно сВетоВно праВителстВо, ko
ето ще kонmролира националнumе праВителстВа u ще им gaBa сю

тоВи абсолютни u неnогрешuми теории и схеми на упраВление.

В gеисmВuтелност теорията и npakmukama на трансцеgенmал

ната меgитация се kореняm gълбоkо В xuHgyucmkama траguцuя. То

Ва е опростен Bug xUHgyucmkaманmра·мegumацuя, kояmо обаче се

преgстаВя по замасkuран начин. Мантрите са оnреgеленu gyмu или

сричkи, koumo се поВтарят и Върху koumo чоВеk се kонценmрира по

Време на меgитацията. Учителите по ТМ тВърgяm, че тоВа са
. ,

. сричkи без ВсяkаkъВ смисъл и съgържание и са просто "cpegcmBo, ko-
ето усилВа g'eucmBuemo на поgрежgащuте сuли на npupogama"..
фаkmе обаче, че Всичkи тези сричkисаkogoBu назВания за имената

на XUHgyuCmku божестВа. Пример за тоВа е например мантрата

"айм", kояmо е kogoBo назВание на богинята СарасВати.
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към тоВа се прuбаВя uфаkmът, че мантрите се разgаВam eguHc
тВено от ТМ-учuтелu, koumo са получилu ЛUЧНО от Махаришu

Власmmа за тоВа. ДаВането на мантрата стаВа при специален pu
туал на uнuцuация, илu посВещение, без koumo мантрата няма 60
жестВена сuла и не е нищо gpyzo осВен egHa случайна безсмислена gy
ма. Тазu Вяра В особената сuла на мантрите е приЧ1Jнаmа, nopagtl
kоято чоВеk Hukoza не тряБВа ga kазВа kakBa е не20Вата Maнn)pa, за

lцото uначе тя губи сuлата Cu.
Рuтуалът на посВещенuето, през koumo минаВат ВСUчku Megumu

ращи, сыlоo е uзцяло xuнgyuсшku. Той се uзВършf3а·В полумраk npeg
олтар, на koumo стои образът на Гуру ДеВ. По Време на цepeMOHи~

ята npeg тозu образ се жертВат gapoBe - nлogоВе цВетя и gp., учu
телят пее XUMHll на caнckppm - сВещения езuk на хuнgyuэма ~ призо

ВаВа бога П1ВОрец Брахма nog името Нараяна, също и богоВете Ши

Ва и Buumy,kakmo u Всичku Велиkи учители и наkрая гуру ДеВ. На

неразбuраtците участницu В ритуала се обясняВа, че стаВа gyMa
просто за формалност U uHguucka траguция. Слеg тоВа ТМ-учuте

лите разgаВат мантрите. . .
Бъgещuте ТМ-учителu nognucBam "gеkларацuя за лоялност" kъм

НегоВо СВетейшестВо Махарuши Махеш Йоги. В нея те обещаВат

Вечна Вярност и приВързаност kъм учението и пълна заВисuмост и .
,/ пogчиненuе kъм Махаришu и несюВата орг.анизация. Също maka gek
ларацияmа. изрично kазВа, че »есюВото ученuее тайно и не биВа ga
бъgе npegaBaHo на ниkосю.

Всичkо тоВа хараkmерuзира ТМ kamo типuчно xUHgyucmkO г,уру

gВиЖение. То е особено опщ:но nopagu сВоята замасkираност - чо.

Bek може лесно ga бъgе ВъВлечен В несю, без Въобще ga .осъзнаВа, че

стаВа gyмa за релuгиозно gВюkение. ПоВечето наи-Вече от млаgи

те меgитuращи ВuЖgат В организацията спасението на сВета. Те

са пogложени на силното изkушение ga обърнan1 гръб на Всuчkо ос

танало- семейстВо, професия, нормални чоВешkи интереси и пр. u
ga се omgagam на меgитацuяmа kamo път за пogобряВане на целия

сВят. ЧеСП10 тесе изолират от сВета В т. нар. "akageMUu" и "рези

gенциu", kъgето се занимаВат egUHcmBeHo с меgитация. Интере

сите на организацията се постаВят на пърВо място, koemo често

Bogu go разрушаВане на семеините Връзku uнормалнотр ежеgнеВuе

на чоВеkа. Всичku меgитuращи gържаm В стаите си CHимkи на Ма

харuшu. Те mВърgяm, че не му се поkлaняmuне го почшрamkamo бог,
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но отношенuето UM kъм него е gocma по-разлuчно от опшошенuе

то kъм обukноВен чоВеk.

Трансцеgенталнапiа меgumацuя често нанася uфuзuчесkи и пси

хuчесku уВрежgанuя - разстроiiстВо на съня, мuг.реиu, неВрологuч- .
ни проблемu, сmН2ащu go gушеВнu разсmроuсmВа. И тоВа Hukak не е

чуgно, kamo се UMa npegB1Jg, че осноВата на меgumаЦUЯIl1а по ПРUН

цUП е omnyckaнe на съзнанието, отслаБВане илu пълно изгуБВане на

самоkонmрола UomgaBaHe изцяло на аВтоматичната mexнuka. Та

зи mexнuka ош сВоя страна е пogчuнена на няkakВа gpYGa цел, а kak
Ва е целта на Махарuшu, Вече Виgяхме.

По-Внuмателното запознаВане с ugеологuяmа, npakmukama и

cn1pykmypama на негоВата организацuя разkриВа еgиа уЖасяВаща то

mалumарна полuтичесkа амбuцuя. СамочуВстВuето на "просВеmле

ние" u "план за cnaceHue на сВета" Bogu go незачитане на нищо gpy
го осВен собстВенuте праВила. Непреkъснаmо зВучат лозунги от

типа: "ЗапочВа ноВа Ера!", "Вogачо, запоВяg8аu, ние те слеgВаме!

Ние знаем наu-gоброто за теб. Нце презuраме cMbprnma! Долу ono
зицuята!" - Все gобре познатu фразu от ужасната uстория на сВе

тоВните gukmamypu. EguH отТМ-учиП1елumе kазВа, че k02amo сВе

тоВнuяпi план се uзпълни и на 1000 gушu се .Q.aga по eguHТМ-учuтел,
осноВният kpumepuu заполучаВане на работа ще бъgе gалu чоВеk ме·

gumupa, или не.

Би било нанВно ga ВярВаме,че тозu XUHgyucmku Mucmuk е посВетил

жuВота си на сВетоВен kръстоносен noxog eguHcmBeHo за ga пома

га на хорan1а ga се отпусkаш и ga преogоляВаin стреса! Заg egHa тол
koBa неВинна gеkорацuя се kpue еgиа guсциnлuнuрана езотерична ор

ганuзацuя, В kояmо са събранu gyxoBHa щ)pgост, матерuален прагма

mнзъм, Власт и строг kонтрол Hag разума. KpaiJнaтa цел е ga се go
Bege цялото чоВечестВо go меgu"тацuя, "просВетление" U поgчuне

Hue на Ор2анuзацuята u нейнuя Вogач. Колkото по-gълбоkо uзслеg

Ваме MucuoHepckama ~leUHocm на Махарuшu, толkоВа по-ясно стаВа,

че тоВа е еgио чuсто xUHgyucmko разбиране за сВета, kомбuнирано

с ПОЛUП1uчесku н соцuалнu uсkанuя, koumo са уЖасяВащо тоталитар

HU u неgемоkраmU\lИU.
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НоВа епоха (New Age)

ТоВа g811жение, ako Въобще може ga се нарече gВшkение, слеg kamo
заля зanа9НUЯ сВят, Н'illослеgъk бързо наВлиза и у нас. Ako започНе

те 9а се занимаВате с ученията на НоВата епоха, може би пърВите

неща, koumo ще omkpueme, ще Ви изненаgаП1. ПротиВно на Всичk'и

останали течения, не сыцестВуВа gВшkение илu орzанизация, разп

ространяВаща ugeume на НоВата епоха илu пъk носеща тоВа UMe.
Няма Всеобщо прuзнато ръkоВogстВо uли zлаВна kBapmupa, нито
"uзпоВеg на Вярата", kоято Всичku членоВе тряБВа ga поgпишат.

НоВата епоха ~e преgстаВя от cBoume послеgЬВатели no-ckopo ka
то egHa растяща мрежа отсВобogнu групи ~opa със cXOgHU убежgе

ния, Mak~p и общuте черти на gocma ОЦ1 тези групи ga не са особе

но много.

Огромното мнозинстВо от послеgоВателumе на НоВата еnоха.са

мили и приятни хора. Доста оттях са изпроБВали "няkоя форма" на

християнстВото и са я намерили gухоВио мъртВа, слеg koemo са се

обърнали kъм НоВата епоха. Те UCkpeHO търсят отгоВори на cBou
те gълбоkи нужgи uна kрUтU1.шото състояние на сВета u чоВечес

тВото.

Те преgпочuтат ga zоВорят за НоВата епоха kamo за "ноВо съз

нание", "gyx", "наgежgа" Ugpyzu пogобнu ПОНЯn1UЯ. По същесrпВо ос

ноВите на П10Ва gВuжение слеgВа ge се търсят В оkулmизма и спи

ритизма. ЗатоВа тоВа gВиженuе не може ga бъgе разzлежgано ka
то gpyzume cekmu.

ИgеОАО2uяmа на НоВата епоха

ОсноВната xapakmepucmuka, kояmо обеguняВа Всичkи групи, kолkо

то uразлuчни ga са koнkpemнume им ученuя, е BugeHuemo за настъп-
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Ваlцатз ноВа епоха. Те търсят egHa лична u общестВена промяна,

толkоВа раgиkална, че чоВечеСЦ1Вото ga получи ноВ старт - зазо

ряВането на НоВата епоха. Понятието НоВа епоха (New Age), UЗ2-
,лежgа, е ВъВеgено от Алuе Беiiлu - Сl1uрuтllчесk!J MegUyM и ръkоВо

gителkа на Теософсkоmо gруЖесmВо (починала през 1949 г.). ,Нейни

ят gyxoBeH Воgач, mнбетсkиЯn1 учител ДжВал КУЛ, ugал Велukuя

"План", на koumo се осноВаВа голяма част от учението за ноВата

епоха. Тя обukноВено се описВа kamo епоха на лloбоВ, раВенстВо, ра
gocm, сВобogа 11 реализация, но В ученията на няkоu от ВogаЧUП1е на

gВшkенuеП10 се gолаВяm uмрачни П10ноВе. Те гоВорят за "ноВ общес

тВен peg"c egHo сВетоВно праВuтелстВо, egHa сВетоВна ukOHOМU-

ka и "egHa обща сВетоВна okyAmнa рели2UЯ. ,
Друг често uзползуВан uзраз за НоВата епоха е асmрологuчесkо

то понятuе "Еl10хаша на Вogолея", koemo беше популяризирано през

БО-те aoguHll от мloзиkъла "Коса". Астролозите ВярВат, че на Все'

ku 2000 гogUНU небесният peg се сменя и тоВа Bogu ugo големи про

мени на,земята. Епохата на Рибите била белязана от насuлuе u go
минирана от християнстВото. Тазн епоха ВърВukъм сВоя kpau през

2000-та гoguна, слеg koemo lце настъпи епохата на Вogолея, kоято

ще се хараkmеризира с любоВ, сВетлина и заgоВоляВане на gълбоkа

та ,gyxoBHa жюkgа на чоВечеСЛlВото.

Въпреku че траgиционното християнстВо ще бъgе елимuнирано,

мнозина очаkВат пояВяВането на "Христос на НоВата епоха". Той

е ВъзВисен Учuтел, gYXOBHO същестВо, koemo е обuтаВало В чоВеkа

Исус, gokamo тои е жиВял на земята. Сега тои е готоВ ga се заВър

не отноВо (илu, cnopeg няkоu, Вече е myk), за ga ни ВъВеgе В НоВата

епоха. ТоВа поkазВа, че Въпреk~ че използВат понятието Христос,

послеgоВamелиmе на НоВаша епоха Влагат В него (,,""Ьgържание, koe
то няма НЩЦО общо с хриСП1uянсkоmо. ОсноВно учение на БuблиЯn1а

е, че Исус е Христос, т.е. чоВеkът Исус от Назарет, жиВял npegu
оkоло 2000 aoguиu В Палесшuна, е бuл Божият Помазанuk - Христос.
Тои е бил eguHcmBeH u gpyz осВен Него няма. Cnopeg НоВата епоха
Христос е няkаkъВ kосмuчесku gyx илu принцип, koumo може ga оби

таВа В различнu хора. Той е бил В Исус, но е също maka uКрuшна В ,
xuнgyuзма, имам Maxgu В исляма, Маитрея Буgа В буgизма и Месия

В logеизма. С gpyau gyмu, Всичkи релuгии сочат В egHa uсъща nocoka
u са ~gHakBo Валugни cnopeg ученuето на НоВата епоха.

ДВе xapakmepHll черти на мироглеgа на НоВата епоха сахуманuз-

98 . \



мъш - Вярата, че чоВеkът е В осноВата си gобър, сВобogен на geuc
тВа, kakmo желае, сти2а ga не Bpegu на Huko20, и 2ocnogap на собс

тВената си съgба, и мuсшuцuзмы�-- Вярата, че същестВуВа egUH
"gyxoBeH сВят", населен от gyxoBHll същестВа, по-мъgри от хората,

koumo желаят ga общуВат с нас и ga ни Воgят. Промяната на ми

рО2леgа на egUH чоВеk се нарича "разВиВане или изgиzане на съзнани

еП10". Tyk nog "съзнание" се разбира начuнът на мuслене и Възприе

мане на gеUстВителносmmа. ТоВа "разВитuе" може ga стане пос

тепенно и незабележимо, чрез слаби и ненатрапчиВи ВъзgеUстВия.

То може ga стане .и рязkо ВслеgстВuе на няkаkВо gраматично пре

жиВяВане uли изпаgане В особено псuxuчесkо състОЯ1ше. НачиниП1е

на пости2ане на тази промяна са Hanp. иО2а, трансцеgенmална ме-

.gumация, приемане на ncиxoтponни ВещестВа (леkарстВа u Hapko
тици), метogът СuлВа u МНО20 gpY2U CXogHll npakmuku. Всuчkи те
бораВят с понятията "себереализация", "самоусъВършеНСП1Ване",

"зgраВослоВен начин на жиВот", "холистuч.на меgицuна", "оВлаgяВа

не на съзнанието" ,,,тВорчесkи uнmелеkm", "разВиВане на тВорчес

kия потенциал" и gpY2U пogобни. .
ПослеgоВателuте на НоВата епоха ВярВат, че с Времето ще има

gостаmъч.но "nосреgници", koumo ще поВлияят на gyxoBHume Вибра

циинацял~та планета, maka че ще настъпи масоВо обръщане на

хората kъм тозu тип съзнание. С тази цел през точно опреgеленu

nepuogu от 2ogUHama, напр. В cpegama на лятотО,mе изпълняВат

оnреgелени ритуали на специални места kamo напр. Стоунхеgж, ko
ито се смятат за особени "енер2етuч.нu точkи".

Tyk е мястото ga отбележим, че българсkОПl0 "Бяло братст60"

или, kakmo са изВестнu, gъноВистите, Makap и отgелна'ОР2аlшзация,
се ВписВат напълно В схемата на тоВа учение. TakoBa място, koe
то "kонценmрира kосмuчесkа енер<шя", В БЪЛ2ария, cnope~ тях е ра

ионъm оkоло Cegeмme рилсkи езера. Всяkа zogUHa през лятото там
се ОР2анизираm gъноВисшkи ла2ери 'и се проВежgат kOHzpeCll. Чрез
общи молитВи, gYXOBHll пеCiШ, меgитацuя и gpY2ll gyxoBHll упраЖне
ния, koumo могат ga са наu-разнообразни, послеgоВamелuте на H~

Вата епоха търсят koнmakm с gухоВния сВят или с изВънземен ин

телеkm. Тъu kamo липсВа еgинно устаноВено учение или организа

ция, формuте могат ga бъgат haU-разнообразни. Чрез Всичkи тези

npakmuku се цели gYXOBHOffiO поВлияВане на цялата земя и устаноВя

Ването на НоВата епоха.
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Няkоu 6ароанто на g6uженuеmо

Ще разглеgаме няkои от hau-чеСПl0 срещаните формu, 110g koumo
се раЗПРОСПlраняВат ugeume на HoBama·enoxa. Те HukoGa не се npeg
стаВят kamo религuозни убежgенuя, а се Mackupam oog uзобилна

псеВgонаучна терминология, koemo им gaBa Възмо)}шост лесно ga
npoHukBam ВъВ Всичkи слоеВе на обlцестВото.

ДВижението за "';lOmенциаАа на чоВеkа ((
ТоВа gВuженuе Bogu началото си от психолозuте Абрахам МаслоВ

и Карл Роgжърс, но то Вече е gостигнало много по-gалеч от прос

то тВъpgението, че чоВеkът е gобър по принцип. Те гоВорят за раз

ВиВането на "по-Висшето Аз" В чоВеkа и ВярВат, че за него няма ни

що неВъзмо)}шо. Други kазВam, че чоВеkът е божестВен, moi1 е "бог".

ДухоВната осноВа на тoB~ е пантеuзмът (Всичkо е бо2.), иgеологuя,

изпоВяgВана от поВечето послеgоВаПlелu на НоВата e~oxa; kakmo и

от поВечето uзточнu религии. За тях злото не е грях uли Вътреш-'

на злина на чоВеkа, а неВежестВо, u слеgоВателно наi:i-gоброто, ko
ето можем ga сторим за хората, е ga GU научuм kou са те В geucm
ВиПlелносm UkаkъВ е техният потенциал.

ХОАuстUЧIЩ A'legUljUнa·

Иgеята myk е леkу8ането или раЗВllВането на ЦЯАосmнаталичност

- П1ЯАО, съзнанuе и gyx. За постигането на тоВа се търси псuxuчес

ku и физuологичен баланс kakmo Вътре. В лuчносmmа, maka и 8 неи

наПlа Връзkа със сВета unpupogama (философията на таоизма).

Тези съВременни "алmернатuВнu'~ терапеВтични Memogu В голя

маПlа си част се базират на източно релuгиозни Възглеgи за чоВеш

kama npupoga и анатомия. Пример за тоВа е akYnYHkтypama, kояmо

се осноВаВа на иgеяmа за MepuguaHti В тялото, през koumo проти

чат жизнените енергии. Въпреkи че тоВа може ga изглежgа безобиg

но и akynyнknlypama се прилага масоВо и се rпВъpgи, че gaBa gобри ре

зулmаmи, неината осноВа е религиозна, а не приpogонаучна, unogла

гането на nlakaBa терапия означаВа ОПlВаряне на чоВеkа за неясни и

i съмнителни gYXOBHU ВъзgеUстВия.

Друг npUMep ераguестезuята, kояmо uзмерВа енергетuчни Вибра

ции на тялото, поkазВatци заболяВане. Няkоu из'ползВат ~a тази цел

махало, но В няkои случаи се lJзползВаm елеkmронни измерВателнu
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ypegu. Въпреkи преЦ1енциumе наMemoga за "научност", moii няма яс

на теоретична осноВа U HukakBo научно gоkазатеЛСП1ВО. По-Вероя

тно иЗ2лежgа операторите ga са nog Влияние на "познати gyxoBe",
а няkои от тях и ошkрито признаВат тоВа.

ТаkъВ е случаяm и при рефлеkСОАогuята (масаж на kpakama за ле

чение на ОР2анuчнизаболяВания). Неiiният механизъм не е ясен и ре

gица праkmиkУВatцuтерапеВти признаВат, че ВL'Ъщност те бора

ВЯn1 с gyxoBHll сили.
XapakmepHo е, че тезu MemogiJ на лечение се преПQръчВат за шu

pok спеkтър от наи-различни болестu.

Неmраgиционни образоВателни лtетоgи .
Те си постаВят за цел ga ВъзпuтаВат у gеца~а още от наи-ранна

Възраст "планетарно съзнание, gyx на мир и Взаимно разбирamелс

П1Во", ga 2и nognoMa2an1kъм mяхшiта "себереализацuя" ,kamo се наб

ЛЯ2а на gyxoBHama страна на образоВателния процес. В тези учили

ща gецата биВат заkърменu с XUHgyuCmku и оkулmни ugeu. Те биВат
обучаВани В "MemogUn1e на биogинамuчното земеgелuе" (при koemo
раСП1енияmа и жиВотните се третират kamo ogушеВени същест

Ва, обш,уВа се напр. с "gyxa на тukВичkamа" и пр.). Типични примери

В тоВа отношение са образоВателнаща система на Валgорф, НоВо.

то образоВание и nega202uka на Селестен френе, на Петър ДъноВ,

Пеgа202иkата на сътруgничестВото (АмонашВили, Шчетинин и

gp.). СmakuBa цели В БЪЛ2ария е осноВана фонgация БЪДНО (Бъл

Gapcko gВtiЖение за ноВо образоВание).

ДВujkенuяmа за А'шр lt партиитена "зелените"
В тези gВшkенuя има МНО20 чуgеснu неща и те са имали МНО20 поло

жиП1елен ефеk.m Върху общестВото. Но В 20ляма част от тези gBu
жения има релuгиозни HOmku, koumo не Винаги се Вшkgат от пръВ

ПО2леg. Например МНО20 хора аргументират стремежите си за мир

и защита на застрашени жиВотинсkи BugoBe с иgеЯfi1а, че земята е

жиВа БО2НИЯ (Гея или Гая). Тя е жиВ организъм, В koumo Всичkо е Вза

имно сВързано. Тази Вяра МНО20 бързо Bogu и go Вярата В gyx, koumo
обитаВа "Mallkama земя" t1 go поkлонение на този gyx. ПослеgоВа
телите на НоВата епоха отричат, че чоВеkът има няkаkВо no-Bu
coko положение ОП1 останалото тВоренне и смятат, че Мllрът и хар

монията ще настъnяm, k02amo xopama осъзнаят истината, че
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"ВС1Jчkо е божестВено"и чоВечестВотозапочне ga жиВее В унисон

със сВета - kakmo физичесkи, maka 1J gYXOBHO.

феА'tUНUЗА'tът

феминuсmkото gВижение на Запаg на пръВ ПО2леg UЗ2лежgа лишено
от ВсяkаkВа рели21Jозна осноВа. То епрogълЖение на борбата на же

ните за еманципация 11 раВни 2ражgансkи праВа. Но не20Вото разВи

тие цапослеgъk поkазВа gPY2ll mенgенциu. Все поВече се наБЛЯ2а на

.. разлиkата В "мъжkия" u "женсkия" начин на мислене. ТоВа се nogn
лаmя6а с "научни изслеgВания" за различните фyнkции на мозъчни

те полуkълба, kamo фyнkцииmе на ляВото полуkълбо (аналиmич

ност, инmелеkmуалносm, лuнейност, рационалност). се приписВат

на мъжkия начин на мислене, а фyнkциите на gясното полуkълбо

(чуВcmВеност, сетиВност, нелuнеiiност, поетичност) се приписВат
, "

на женсkия начин на М1Jслене. От тоВа слеgВат и "мъжkuят и жен-

сkuяm начин на Взаllмооmношения сьс сВета". Тези фyнkциu не се раз

2лежgат kamo Взаимно gопълВащи"се, а kamo koнkypeнnmu, алтер

натиВни и несъВместими. РазВитието на запаgната Hayka се xapak
терuзира kamo "мъЖku начuн на мuслене" ,и Върху нея се хВърля Ви

ната за еkОЛО2uчнumе kатастрофu и HagnpeBapama ВъВ ВъоръжаВа- .
нето ("мъЖkи и2ри"). Спасението на сВета се Вижgа В kори2uращо

то ВъзgеiiстВuе на "женсkия начин на мислене", koiimo ще бъgе ха

pakmepeH за настъпВащата НоВа епоха.

ОkУАmuзъА1,

Напослеgъk Все-nо-шuроkо наВлuзam В общестВото UВсе по-нормал

но се Възпрuемат неща kamo асmРОЛО2UЯ, 2аgатеЛСП1ВО u пр., kOH
makmyBaHe с gyxoBe и астрални пътешестВия (прежиВяВанuя изВън

тялото), Възражgането на gpeBHu рели2ии kamo gрyugизма, kулто

Ве kъм npupogama и nлogороguето, бяла uчерна ма2ия и, разбира се,

uзточнuте реЛU2UU, kOUn1o са изтъkанu от оkулmнu npakmuku. Са

мо ВъВ Велukобрuтания има 10ооо официално ре2истрирани ма2ЬОС'

ници! Също толkоВа са В Германия, а .тазu цифра постоянно нарас

тВа. Ма2ьосничестВоmо Вече не се смята за guBo суеВерие и ВъзраЖ

gaHe на cpegHoBekoBHll леzенg'-:l, а е станало egHa напълно узряла ре

ли2ия, kояmо се бори за офицuално прuзнание .
. Всичkо kазано gomyk харakn1еризира gВиженuето НоВа епоха ka
то uзцяло протиВоречащо на христиЯНСП1ВОП10 и несъВместимо с
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Helo. На сВетоВните kOHlpeCtl на gВшkенuеmоomkpumo се постаВя

целта за унuщшkенuе на християнстВото В сВетоВен мащаб. Кол

komo и хуманистuчни ga UЗlлежgam ugeume на НоВата епоха, ЦЯАос

mнaтa ugеОЛОlUЯ на НоВата епоха Heckpumo се стреми kъм сВетоВ

но locnogcmBo.
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СОЦИАЛНА ПОЧВА НА

СЕКТИТЕ, МЕТОДИ,

ТРАВМИ, КАК ДА ПОЗНАЕМ,

ЧЕ ИМАМЕ РАБОТА СЪС

СЕКТА И КАК ДА С,Е

ПРЕДПАЗИМ

Социална, почВа на cekmume I

За Всяkо яВленuе, koemo се разВиВа В gageHo общестВо, са необхоgи

ми услоВuя и npegnocmaBku. ПочВата за зарюkgанеmо на разлuчнu

странни kyЛnl0Ве (cekmu) В Бълzарuя е сыlеспlвувалаa Вина2и kaknlo
по Време на IпоталumаРНllЯ режим слеg 9.IX.1944 2., makaU npegu то

Ва. Но по начало egHa gukmamypa gaBa по-мaлkо ВъзможносЦ1U за раз

ВuВ~нешо на kakBumo u ga бuло ученuя, kоuшо са разлuчнu от сама

та същносmна gukmamypama. Taka например и аПlеuзмът npegcmaB
ляВа реЛU2UЯ, kоя.mо беше наложена със сuла Uне търпеше HukakBu
gpY2U реЛU2UU. Обеguнuтелнаша църkВа на Муун и ТМ на Махарuшu

също В gълбоkamа си' сыlноспl1 се стремят kъм egHa сВетоВна guk
mашура u не случайно именно те прояВяВат uзkлloчиmелна неПlЪр

nUMOCnl kъм атеuстuчнияkомунuзъм.

В поВечето случаu egHa gпkтатура обхВаlца и gyxoBHama сфера

на общестВото U чо8еkа. Taka и В БЪЛ2арuя сыlесп1вувашеe e~lHO об

щестВо, g6 20ляма степен затВорено и uзолuрано от Външни .влuя~

ния. Елементите на масоВата запаgна kултура kamo kUHO, Bugeo,'
бароВе ukафенеПlа, поn-музukа, ПОРНО2рафuя и прочее бяха симВолu

на egHo gpY20 обlцеСПlВО, koemo не пропоВяgВаше релшшяmана ате

изма. Те се преврыlахаa В СUМВОЛU на сВобоgата и част от Вс:еобща

та Iщсалuзация на запаgното общестВо. В тези услоВuя особено
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млаguте хора растяха с чуВсrпВото, че на тях нещо нм е ошието,

нещоим е забранено, че са отgелеии ОП1 сВета. "
И слеg 10.XI.1989 2., koGamo В БЪЛ2ария изВеgнъ:Ik се загоВори за

сВобogа, за gемоkрация и отВорено общестВо, бъл<~арuнът се почуВ~

.стВа kamo "отВързан". Той получи Възмо:lkносmmа ga съблече уни

.формата си на прнмерен соцuалистuчесku грюkgанин и ga облече ЦН- ,

Вилни gpexu по желание. Барuрерuте kъм ВЪНШНUЯ сВят се BguGHaxa
Н, разбuра се, запаgната kулmура нахлу kaino оmnриlцена peka II заля

иепog2отВеноmо БЪAlшрсkо общестВо. ЛъсkаВuте магазuнu, разно-.

образната преса, HoBUnle фllЛМU, сВобоgноmо разпространенuе на

ПОРНО2рафuята съзgаВат Впечатлението за egHa ноВа сВобogа. 02
ромното kолuчестВо Визуалнu u ВсяkаkВи gpYGu Възприятuя съзgа-

. ВаП1 еуфориtшо чуВстВо - чоВеk има :lkеланuе ga onuma от Всuчkо u
ga 20 разбере kak е - особено тоВа, koemo goce2a беше забранено.

(МнО20 поkазателен е фаkmъm, че ПОРН02рафсkата лuтература се

kynyBa npegu Всичkо от хора Hag 40 2ogUHU.) Част от ПlOзu nomok от
ноВи u интересни неща саСЪ1ЦО uноВите философuu и учения. Хора

та заПОЧ1lаха ga се интересуВат от тях, без ga са наясно с техния

проuзхоg, Memogu и цели. Те бяха просто част от ноВuя, uнmepeceH

сВяm, kotImd се разkриВаше npeg нас и тряБВаше ga бъgе опитан. Ako
сл~айно не си опитал от неlЦО, mu си egBa ли не по-низше същест

Во. ТоВа gopu се преВръща В. egUH Bug СЪСП1езание - "Аз съм опtШ1ал

от тоВа, koemo ти не си." ТоВа и е egUH от noBogume за Вземане на

. нарkС)fi1ици u за лесното им и бързо разпространяВане по БЪЛ2арс

kume УЧUЛllща. Често пъти В cekmume същестВуВатgоста либерал

ни u необuчаllНU сеkсуални npakm.uku, koumo СЪ1ЦО М02ат ga бъgат
мотиВ за присъеguняВане kъм gageHo общестВо.

Напослеgъk Все по-ясно се прояВяВа и хараkmеРНlIЯffi за kOHcYMa
тиВното общестВо феномен - оmчуЖgенuеmо ~ежgу хората.Доkа
n10 преgнчоВеk можеше ga се uзяВи kamo лuчност най-Вече В чаСП1

ниП1е cu kонтаknш, сега той UMa нуЖgа от усамотение; за ga може
на cnokoiiclnBue ga си яgе "забранената ябълkа", без Hukoii ga 20 2ле

ga, или ·llъk ga 1Jcka ga сн отхапе от нея. Но чоВеkът е соцuално съ

lцестВо и тоВа състояние не е естестВено за не20. Особено при по

чуВстВumелнuте хора самотата може ga се преВърне В неП1Ърпuмо

болезнено състояние. ТО2аВа запознанстВото с хора, koumo се gър

жат мило uлloбезно с шеб, koumo ти оБрыlam Внимание uте оце

няВат kamo личносn1, може ga nogeucmBa kamo неВероятно' силен
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ма2нит. Именно тоВа преgла2ат поВечето cekmu, поне отначало.

Там можеш ga обtlJYВашс хора, koumo иначе биха били gалеч Hag теб
В общеСП'lВото. Там хората иматВреме за теб, gokamo роgumелu

те ти нямат. Там те разбират, gokamo В семеПстВОП10 и cpeg npu
яшелише си не намираш разбиране и съчуВстВие.

ДРУ2 яВен ефеkm, koi1mo се набл1оgаВа В съВременното общест

Во, е разрушаВанеП10 на ВсяkаkВи аВторитети. Преgи не можеше ga .
се РУ2ае gържаВата II праВишелстВото,сега тоВа се преврыlаaegBa
Аи не В спорт. Преgu за пушене uзkлlочВаха от учиЛllще, се2а Вече е

неtЦО съВсем нормално ga се пуши по kopugopume. ПреминаВането
на черВен сВетофар е признаk на "gемоkрация". Тозu Bug "сВобogа"

е особено прu6леkаП1елен за тиuнеi1жърите и млаgежиmе от 20 go
25 2ogUHll. "Сега жиВея В gемоkратичнообщестВои маП~а и mam.ko
не могаП1 Вече kakmo npegu ga ми kазВат kakBo ga праВя." Учителят .
Вече не е аВторитет, В МНО20 случаи рogителите - също.

ТоВа обаче само на пръВ П02леg е приВлеkателно. Липсата на аВ

·ториmети аВтоматично съзgа8а egHo уЖ~сно чуВст80за не.си2УР

ност. Няма koi1 ga те. 2лобu, k02amo преминаВаш на чер8ено, но съ

lЦО maka няма и koi1 ga те защити, ako те HanagHam. Започ8аш ga се

чуВстВаш kamo иЗ2убен В egHa guBa gЖУН2ла, kъgето gei1cmBa nptlН

ципът: "Изюk, за ga не бъgеш uзяgен." ЧоВеkътпо приpogа има пот

ребността от аВП10ритет, koumo ga е Hag несю. Този аВторитет

gеuстВително 02ранuчаВа "сВобogаmа" му, но същеВременно му съз

gaBa чуВстВото за си2урност и заlцuтеносm - тоП има на k020 ga се

опре, има kou ga се ПО2рuжи за не20. Именно тоВа .nреgла2ат cekmu
те. В тях Вllна2и има egUH аВторитет, koiimo поема жиВОП1а ти В

сВои ръце. Пр~наgлеЖносmmа kъм Ор2анизацuяmасе смята за 2аран

ция за си2урност В утрешния geH. В поВечето случаи се свсkулuра и

с ugeu за спасението на сВета и ВсеобtЦОП10 gобро. ПоняkО2а чоВеk

се изkушаВа и ga ПОП1ърси материална nogkpena от egHQ обtцестВо,

. koenlO му е непознато, нояВно разпола2а с пари и има Връзkи със За

naga.
ДРУ2 фаkmор, с koi1mo cckmume печелят приВърженици, е ~cтec

П1Венияm интерес на чоВеkа kъм непознатото, тайнстВеното и

ckpumomo. Често пъпш тези ноВи учения обещаВаmприgоби8ането

на сВръхестеСП18ени способности и Власт Hag останалите хора.

ПQЧillU Вина2и ше са затВорени обtцест8а, koUn1o (,,"ЬзgаВаm прuят:

ното чу8стВо, че egUHcmBeHo ти имаш прuВuле2UЯn1а ga се занима-
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Ваш с ЩШlелеkmуалнU.u gYXOBHU неща, go koumo gpy~ume хора нямат
gостъп. ПрежuВяВането на няkоu сВръхестестВени опитности съз

gaBa чуВстВото за изgшшатоtт иаg останалuте, за познание, koe
то е неgОСП1ЪnНО за gру,ште.

Меmооп на cekmume о траВмп, нанасяно от тях

мemogu за приобщаВане kЪАl cekmama
Част от тезu Memogu не се разлuчаВат много от Memogume, kou
то Всичku релuгиозни ученuя използВат за nponazaHgupaHe на cBou
те ugeu - организиране на леkцuu, ceМUHapи, nponoBegu, раз,nростра
нение на брошурu, спuсанuя ugpy~u печатни материалu. Изkлloчи

телно xapakn1epHo за cekmume обаче е, че тези Memogu се прuлагат

анонимно - HanpuMep не се съобщаВа koii органuзuра съотВетното

мероприятие, kO,ii е леkmорът, от името на kоя организацuя илu gBu
жение се uзВършВа gаgеиа geuHocm или се разпространяВа gаgеио nu
caHue. Често тези аknшВностu не са gupekmнo анонимнu, но са мас

kuрани nog нuщо неозначаВащu наuменоВания kamo ~anp. "Българс

ka асоциацuя на gоБРОВОЛЦ1Jте", "Организация за uзслеgВане на прин

ципи". За kakBu принцuпи U kakBu gоброВолци стаВа gYMa, е.неВъз
моЖно ga се разбере. Пog тези gBe наименоВанuясе kpue cekmama на
Муун. Друг пример за тоВа са матерuалите на Децата на Бог~, или,

kakmo напослеgъk се наричат, СемеПстВото - цВетни брошурkи, на

koumo има eguHcmBeHo няkаkъВ aBcmpuiicku agpeJc.
Друг xapakmepeH Memog за няkои от cekmume е xogeHemo ошВра

та на Врата по kъщите. Ako на Вратата Bu позВънят млаgежи с

тъмни kocmloMH, беЛlJ ризu uтабелku с имената им, можете ga бъ

geme сигурни, че тоВа са мнсионери на мормоните. Те ще Ви npeg
лшkат наii-лloбезно ga си погоВорят с Вас, ga чеП1ат Бuблuята зае

gHO с Вас или ga разсъжgаВamе заеgно по няkakВиВъпроси - незаВи

'симо от тоВа gалu Вkъщu е ЦЯАото семеистВо, или само съпругът,

илu само съпругan1а. Същата система използВат и СВиgетелите на

ЙехоВа, но те не са maka xapakn1epHo облечени.

i Друг Memog е npogaBaHemoHa ЛUfi1ература и gpyzu неща по улuца

та. ТоВа е. еgноВременно Memog за прuВлuчане на послеgоВателu u
начuн за събиране на cpegcmBa за финансиране на cekmama. Taka се

заВързВат АUЧНU koнmakmu и разгоВори, koumo биВат послеgВанu от
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nokaHa за няkоя сбиpka или kypc. Haii-хараkmернu В тоВа отноше

ние са послеgоВателиmе на gВшkението Харе Крuшна. Те МО2аm ga
се Виgят наВсяkъgе по улиците ga преgла2ат сВоите kни2и UHau-Be
че Бха2аВаш Гuша. СВиgеП1елиmе на ЙехоВа също с уguВumелно усър

gue и изgръЖлuВосm np<':)Qa8am списаниеП10 "СП1рюkеВа kула" Bceku
geH, незаВиСllМО 0111 ВремеП10 на egHo и също място В 2paga. В цяла

БЪЛ2ария cekmama на Муун npogaBa т. нар. "лазернu 2рафuku" Върху

меП1аАно фолuо, koumo Вече Висят на стениП1е на множестВо рес

торанти и gpyzu общеСП1Венu заВеgения, без техните стопани ga
преgпола2ат от k020 са 2и заkупuлu. Те npogaBam и gpY2ll суВенирче
та, например kуkли, с koumo финансират сВоята geuHocn1.

Memogu за заgържане на членоВете В cekmama
Те започВат ga се прuла2ат egBa слеg kamo kанgиgатът прояВи ин

терес. Ako се СЪ2ласu ga учаСП1Ва В няkои kypc илц ceМUHap (наu-чес

то В ла2ери изВън 2paga), той биВа бомбаpgиран с 02роМНО kоличес

тВо цнформацuя, kояmо не може ga преработu за kъсо Време. Там

жиВотът В kOMyнama му се преgстаВя В hau-розоВu kpacku и Върху

не20 се упраЖняВа силен, Makap и не яВен иатисk, за ga се npueъegu

ии kъм нея. Ako тоВа сшане, ноВият член на Ор2анuзацията биВа изо

лиран ОП1 семейстВошо си и ош преgишната си cpega и nonaga В egUH
шеметен риП1ЪМ на жиВот, kOllillO не му gaBa HukakBa ВъзмоЖност
ga се замисли uли ga ,се занимае със себе си. Тои тряБВа непреkъсна

П10 ga посещаВа леkцuu, б020слуЖения и gpY2ll мероприятия. ТрнБВа

ga работи за c~kтaтa, и то работа, kояmо npegu тоВа най-Вероят

но е считал за унизителна - Cn1U2atцa go просене по улици и ресто-'

paнmи.

На npegeH план В жиВота му излизат изисkВанuяmа на Ор2анизаци

ята и учението. Тя опреgеля жиВота на UHguBuga go наб-мамите

пogробности, uзисkВа ПЪЛНО поgчинение uупраЖняВа пълен kонmрол
Hag лич.нОСП1ffiа. Сеkшата опреgеля kakBo може и kakBo не можеgа

чете чоВеk, kakBo тряБВа и kakBo не тряБВа ga яgе, с k020 ga обш,у

Ва и с k020 - не, с k020 ga има сеkсуални отношенuя u с k020 -не, и

пр. PegoBHo се пра,Вят пogробни UЗ110Веgи и се събира пълца инфqр

мацuя за личния жиВОП1 на ЧАеноВете~ СобстВеното Аз на чоВеkа

отиВа на заgен план. Не20ВиП1е желания u стремежи се оkачестВя

ВаП1 .kan10 2рЯХ kъм Ор2aRизацuяmа и се nomuc.kam по ВсяkаkВи начu

ни.
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ТоВа съзgаВа eguH MHOZO xapakmepeH kомnлеkс за Вина kъм opzaHll
зацията. Тазu Вина се ОП1ъ~gесmВяВа с Вина npeg Боzа, тъu kamo ор

zанuзацuяmа е еgиНСП1Венияm HezoB nреgстаВuтел на земята. Спа

сението на чоВеkа се IюсmаВя В nряkа заВuсимост от не20Вата Вяр

ност kъм ОР2юшзацuяmа и от uзпълненuето на абсол1оmно Всичkи

нейни изисk8анuя. ТоВа, от еgиа страна, изkлloчВа ВсяkаkВа Възмож

ност за kонфронmацuя uли gopu kриmuчно отношенuе kъм Ор2ани

зацията, а от gpyza страна, Bogu go иепреkъснат страх и gълбоku

genpecuu, стuгащи поняkога и go самоубиUстВо. ОбиkноВено cekmu
те преслеgВam cBoume жертВи през целия им жиВот. Дори и чоВеk

ga се е оmkъснал ОП1 сеkmаща, слеg egHa или gBe zogUHll той биВа по

търсен отноВо. B1JHama мунеnреkъснато се напомня.

ЧуВстВото на Вина u2рехоВност често пъти се утеЖняВа от фak

та, че поВечето cekmu nропоВяgВam път за nOCnluzaHe на съВършен
стВо и безzрешен ЖиВOlП. ТъН kamo тоВа е утопия и не може ga бъ

ge пости2нато от нumоеgночоВешkо същестВо на този сВят, чо

Веkът биВа изпраВен npeg неразрешим проблем. Иmaka, тои или за

почВа ga лъ~е себе си и постепенно изzуБВа" чуВстВото си за реал

ност, или изпаgа В gълбоkа gепресия, Вogеtца go самоубиiiсmВо, или

разбира фалша и БЯ<.~а от cekmama. Мноzо често Mozam ga се срещ

нат членоВе на cekmu, koumo жuВеят със самочуВстВието на няkаk

Ва сВръхестестВена сВятост и безzрешност.

ТоВа се прелиВа В gpyz мноzо xapakmepeH Melnog на cekmume за про

мяна на съзнанието на техните членоВе - Внушението, че те са не

що поВече от останалите хора, че те eguнcmBeHo познаВат'исти

ната и праВилния път: Чрез учението на cekmama чоВеkът се убеж- \
gаВа,.че е сВръхестестВено, сВръхсилно същестВо, koemo В поВече

то случаи преgстаВляВа самото шо б02. ТоВа е много фина uzpa с чо

Вешkamа zopgocm и сmремежkъм Власт и Величие. Този Memog е бил

използВан от много gukmamypu и съВсем не е ноВ. Можем ga си при- _
помним нацuсmkата иgеология или няkои gpy2ll, поgобни на нея. По

pagu okyлmнumе npakmuku, шнроkо разпространени В поВечето cek
ти, gеuстВително се срещаш сВръхестеСПlВени прежиВяВания, kou
то gопълнuтелно убежgаВam чоВеkа В не20Вата божестВеност.

ИзопачаВане на Библията

Tyk е pegHo ga се спомене и eguH от много широkо разпространени

те начини на geucmBue на много сеkпш - тоВа е използВането на Биб- /
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ЛШImа. Те мносю обuчат ga се позоВаВат на неtrnия аВторитет ugo
ри ga преgспшВят ученията cu за хрuстuянсkи. Но тоВа, koemo наи

често се npaBu, е, че отgелни стихоВе се измъkВam от техния kOH
n1ekcm и се използВаm,В nogkpena на учението на cekmama, kamo се

тълkуВam В протиВоречие с цялостното учение на Библията. Чес

то пъти биВarl1 прuбаВяни gопълнителни неща, тВърgи се, че Биб

лията не е точно npeBegeHa, и се произВежgат makuBa ,,точни npe
Bog"", kаkъВто е например преВogът "НоВ СВят" на СВugетелите
на ЙехоВа. В gpyzu случаи се изнаМtlрат gpyzu kнuzu, koumo gопъл-

Ват Библията, kakmo е npu Муун, при MOpMoHume и gp. .

Защо не е maka 6 НОрМаАната хрuсmuянсkа църk6а?

Пog "нормална хрисmиянсkа църkВа" В тази kни2a разбираме koemo
uga било от mраgиционнumе християнсkи изпоВеgания - праВослаВ

но, kаmоличесkо и npomecmaнmcko, koumo се приgържат kъм биб

леuсkото учение~

Бuблията ясно и неgВусмuслено ни учи, че чоВеkъm ~ личност и че

Бог зачumа и уВаЖаВа тази личност. Тои е съзgал чоВеkа kamo съ

щестВо със сВобogна ВОЛЯ u Huko2a не насилВа тази Воля. Всичkо В

хрuстиянстВото е осноВано на сВобоgния избор. EgUH християнuн

не се срамуВа отсВоята Вяра и не kpue прuнаgлеJkносmmа си kъM сВо

ята църkВа. НесюВата цел е ga npegcmaBu на хората оkоло себе си

Божието преgлож~нuе за cnaceHue, за ga могат те сами ga решат
gали 20 uckam, или не. ТоВа решение е абсолlomно gоброВолно U ни

kou не може ga бъgе npuнygeH kъм него nocpegcmBOM манипулация на

. съзнанието. Същото Вюku uза uзбора на църkВа. ХристиянстВото

kазВа: "Ела при Исус Христос",а не "Ела при нас"! Християните мо

гат ga имат различни мнения по опреgелени Въпроси и Въпреkи то

Ва ga жиВеят В мир и ga са членоВе на еgнацърkВа. ЕgинсmВенияm

непоkлатим и абсолютен аВторитет В християнсkата църkВа е

Библията, а глаВа на църkВamа 'е Исус Христос.

Ниkоя християнсkа църkВа не се стреми kъм унищожаВане на ин

gиВиgуалносmmа на чоВеkа, не 20 ошkъсВа от ceMeucmBomo му, от

професията и общестВения жиВот. Християнинът е напълно нор

мален чоВеk, koumo Bogu напълно нормален жиВот. ХрuстuянстВо

то не налага система от заkони и праВила, koumo ТРЯБВА ga се
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спазВат. В Библията пише: "kbgemo е Госпogнияm Дух, там е сВо

бogа" (2. Кор. 3:17). Разбu ра се, христuянсkuят морал има опреgеле

ни норми U Bceku, koi1mo желае ga се нарuч.а християнuн, тряБВа ga
се съобразяВа с тях. Впрочем именно тези норми са залеанали gъл

60ko В тоВа, kоетосъВременният циВилизоВан чоВеk смята за ес
тестВен чоВеuikи морал.

ХристиянстВото не съзgаВа на чоВеkа kомnлеkс за Вина, а точно

обратното - осВобожgаВаао отнег,оВата Вина npeg Бог,а. Същност

та на посланието на ЕВанаелието е, че Исус Христос умря на kpbC
та, за ga изkупи грехоВете на хората, и Bceku, koumo поВярВа В Не

20, биВа ОПРОСП1ен и получаВа Вечен жиВот, koiimo не може ga му ръ

ge отнет по HukakbB начин. Тази чуgесна сиаурност може ga съзgа-

.. ge на чоВеkа стабилна осноВа В жиВота u ga му gage силата ga се

спраВи с Всичkи проблеми. ЗатоВа хрuстиянстВото не можеgа gen~ .
ресира чоВеkа u ga г,о gokapa go самоубuистВо, а напротиВ - gaBa му

j псuxuчесkа УСП101IчиВост и Воля ga жиВее. Всъщност самоубиuст-

. Вото се смята за много тежъk грях, mbi1 kamo на чоВеkа не е gage
но ga разпола2а с жиВота - нито чужguя, ншnо сВоя собстВен.

. Бог не очаkВа ОП1 чоВеkа ga бъgе безгрешен и не постаВя несюВо

то спасение В заВисимост от тоВа. Библияri1а съВсем ясно kазВа, че

тоВа е неВъзмоЖно. "Ako речем, че нямаме грях, лъJ1cем себе си и ис- .
тинаП1а не е В нас. Ako изпоВяgВаме грехоВете си, Таи е Верен uпра

BegeH ga ни прости 2рехоВете и ga ни очисти от Всяkа HenpaBga" (1.
Йоан. 1:8-9). Християнинът Винаги Mo:>ke ga разчита на Божията

l1рошkа, ako е готоВ ga се nokae за греха си и ga 20 остаВи. Естест-'

Вено, тои се стреми ga не греши, но мотиВът за тоВа не е стрюr, а

любоВ kbM Бога и kbM неаоВите блиЖни. Християнинът 6инасш Жи

Вее със съзнанието, че е простен грешнuk, и не· приписВа на себе си

заслуг,ите за gобрия си жиВот. Таи не смята, че е по-Висше същест

Во от останалите хора или че egUHcmBeHo тои има gocmbn go 60
жестВената истина.

Kak ga разпознаем, че имаме работа със cekma.

Ako nonagHeme на няkаkВи ceМUHapи, леkции, В няkаkВо общестВо,

.или nrbk gpyaage се сблъсkате с хора, koumo Ви гоВорят, че те са от

kрили истината и egUHcmBeHO те В тозп сВят знаят истината, то-
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2аВа тряБВа g'1 бъgете нащреk. ЧеспlO пъти те 20ВОРЯШ за Бuблия

n1a uнарuчаш себе си хрuстиянu. КазВат обаче, че Всuчku gpy~u xpuc
тнянu не разбuраш праВилно нстината и са се отkлонuли от н'еi'Iiю

тоученuе.

Ako тези хора .МНО20 често Ви 20Воряm за egu~ Вogач, kоишо има

няkakВо спецuално оmkроВеиuе uлu прос5еПlЛенuе, koumo е поВече от

gpY2ume, kOlJmo знае МНО20, koumo се 'нарича Учuтел или Воgач, UЛU

Отец илu нещо поgобно, ako за него се иамеkВа, че тои UMa пряkа

Връзkа с Бога uлu пъk guреknшо се kазВа, че тои е преgсmаВumел на

Бога на земята, то тогаВа Вие също UMan1e работа със cekтa.

Ako Ви се обещаВа, ,че шаВа е egHa органuзаЦUЯ,kояmо ще Bu защu- ,
ти, kОЯП10 поема ОШ20Вориосm за Вашия жuВош, kояmо ще се nozpu- .
жиза Вас, kОЯil10 ще поеме gopu Ваши материални и фllнансоВu проб

лемu, kоято Ви обещаВа пълно зgраВе или бог.атСП1ВО, пътуВане В

чужбина, посещенuе на wkоли, kypcoBe и пр. В чуЖбuна, то тогаВа

Вие също тряБВа ga бъgеmе нащреk.

Ako Ви се преgлаг.зш kypcoBe и ceМUHapи, koumo тряБВа за gЪЛ20

Време ga Ви оmgеляm от ceMeucmBomo Ви, ,ga Ви заВеgат В чужбина,

ako Ви се 20Вори за шоВа, че ВашеП10 семеистВо би Bu пречило и Вие

. тряБВа ga се оmkъсиеmе от не20, ga нарушите Връзkата си с брач

ния cu партньор uлu с роgumелuте си, то тоВа H~e хараkmерио за

хрuстuянсkUll1е църk8u и Вие си2урНО сте попаgналu 8cekтa.

Ako nonagHeme В, общестВо, kъgen10 Ви kapam ga поВтаряте пос

П10ЯННО egHa Uсъща gyMa илu ga пеете eguH и същ kуnлеm, ako Ви

учат ga изkлloчuте ло~ичесkОП10 си мислене илu ga "uзпразните съз

нанието си" ,тоВа също ие е хараkmерио за христия.нсkumе църkВu,

а е еguи от MemoglJme за оkазВане на псuxuчесkи Hamuck В еgиа cek
та.

A.ko Ви се преgстаВяm планоВе и ugeu за обноВление на сВета, обе

gииенuе на Веичku реЛШШl1, nOCll1U2aHe на Всеобtц мир Uхармония, из

2рюkgаие на egHo ноВо Сl1раВеgлиВо и хуманно общестВо, тряБВа ga
знаете, че имате работа с еgио ясно неХрUСОШЯllсkо учеНllе.

Наu-леено можеше ga npoBepUn1e gM1J egHo учение е хрuстuянсkо,

или н'е, ako си изясните kakBo е не20Вото отношение kъм Исус Хрис

тос. Ниkоя cekma не признаВа, че Исус Христос е Самият Бог, kou
то се е Въплътил В чоВеk. РаЗЛU1.шите cekmuимат различни схВаща

ния за Не20, но тоВа е общо за Всuчku тях. ПоВечето сеkпш сыlоo

maka отрuчат n1pueguнcmBf)mo на Б02а. Но именно тяхното ученuе
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за ИсусХрuстос е най-съще'сmВеното, koemo ги хараkmерuзuра ka
то неХрUСffil1янсku заблуguтелнu ученuя. Бuблuята ни kазВа ga uз

nUn1BaMe учеНUЯn13 UMeИllo·no тозu ~рuзнak (l.Йоан. 2:22, 4:2-3).
Всяkа 2pyna, kояmо пропоВяgВц, че Исус Христос е gошъл Втори

, път HeBuguMo на земята, uлu пъk, че има gpY2 Месия u Спасuтел на

сВета, е cekma.

Kak ga се борим със cekmume

В egHo gемоkратuчно общестВоuматпраВо'gа съще~тВуВаin Всuч

ku ученuя u релuгuu U Bceku чоВеk има праВо ga uзпоВяgВа kakBomo
пожелае, ga ВярВа В kakBomo пожелае u ga npona2aHgupa kakBomo по

желае, сти2а то ga не протиВоречu на заkонumе на страната. ТоВа

праВо е.2аранmuраiю за БЪЛ2арuя, kояmо е nognuca~a межgунарog

нuя nakm за 2ражgансku U полuтuчесku праВа, ратuфицuран с уkаз

1197 на Презuguума на НС от 22.УII.1.970 2., В koumo се 2арантира

,сВобоgа за uзпоВяgВане на релuгията u убеЖg"енuяmа. .
I

НасmоящаD!аkнuга няма зацелgа 02ранuчu geuHocmma на няkого

UЛU ga пропоВяgВа реЛU2uозна омраза, а ga поkюkе на обukноВенuя

БЪЛ2арuн, че mou може ga бъgе ВъВлечен В ученля U 2pynu, koumo не

са В съотВетстВие с траguцuонната за БЪЛ2арuя хрuстuянсkа Вя

ра u kоumО'uзriолзВат npakmuku, kоuтОО2ранuчаВат сВобogamа на

лuчността. Много от тези 2pynu са слеgенu отmauHume слуЖбu на

Всuчku gемоkратuчнu запаgнu gържаВu, тъu kamo преgстаВляВат

сериозна опасност за общестВеното зgраВ~.. '
В сыluяя този nakm за гражgансku u полuтuчесk1J праВа се kазВа: '

"УпрюkняВан~то на праВата npegBugeHu по т. 2шi тозuчлеН,'е ~Bъp

зано със спецuалнu заgъл2kенuя,u отгоВорност. СлеgоВаПlелно' то

може ga бъgе поgложено на uзВестнu 02ранuченuя, koumo обаче

тряБВа ga бъgат. изрuчiю npegBugeHu от заkона u koumo са неьбхо-

gUMU .
а) за заЧUЦ13не на npaBan13 uлu gоброто име на gpyzunle,
б) за зачuтане на нацuоналната си2урност, общесrпВенuя peg uна

pogHOffiO зgраВе U морал. (чл. 19, т. 3)
сыlоo maka чл. 20 забраняВа Всяkа npona2aнga на Война U Всяkо npo

поВяgВане на нацuонална, расоВа и.реЛU2uозна омраза, kояmо пogбуж.

ga kъм guсkРUМlшацuя, Врюkgебносm UЛU насuлuе.
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Разбира се, gухоВният жuВот на Bceku чоВеk В Републukа ~ЪЛ2а

рия е не20Ва. лична сфера, тоП пма праВото ga упраЖняВа kak~amo

пожелае реЛU2UЯ. Често пъти същестВуВането на различнu ученuя

(cekmu, рели2ии) е 2аранцuя за gеi:iстВителното gемоkратично фун

kцuщшране на общестВото. Taka kakmo М02ат ga същестВуВат

партии от различен xapakmep, maka М02ат ga същестВуВат и раз

лични реЛU2uозни общестВа, бuлu те u cekmu. 'Но чоВеk тряБВа ga
?СъзнаВа опаСНОСП1та, kоято те носят за не20Вото псuхичесkо зgра

Ве u сВобogа. ЗатоВа за Bceku хрuстиянuн е необхоgимо ga познаВа

ученuето на Бuблията uна сВоята църkВа u ga може ga заЩl1ти се

бе си и gецата си ОП1 ученuя, koumo бuха 20 тласнали kъм слyJkба на

uнmepecume на egHa лuчност uлu общестВо.

'Ние сме mВъpgо убеgенu, че незабранuте u gържаВният kонmрол
Върху рели2иознаmа gei:iHocm са начинът за ~2ранuчаВане на Влuянu

ето на cekmUrl1e Върху БЪЛ2арсkото общеСПlВО. Този Memog не е бил

ефukасенниkъgе и Huk02a не е Вogил go gобрu резултати. Забранено-

то неlЦО Впна2и стаВа интересно uпрuВлеkателно. .
ЕguнстВенiIЯn1 начин за борба със сеkmuтееннформацuята. Ako

egHo ceMei:icmBo пма яснота по omнoUleHue на xapakmepHume белези

на cek.inume u на Memogume, koumo uзползВат наi:i-типuчните cek
maНn1cku ученuя, то пма серuозен шанс 9а преgпази cBoUn1e gеца от
ВъВличане В пogобни Ор2анuзацUи. ЕстестВено, наu-gобре е, ako се

MeikmBomo е хрисmиянсkо u отрано ВъзпumаВа сВоите gеца 13 хрис
Пluянсku gyx и 2и запознаВа с ocHoBllume хрuстuянсku уЧенuя ц цен

ности. EguHcmBeHo n1aka можете ga бъgете си2урни, че Вашето ge
те ще може само ga разпознае лъжата uняма ga бъgе nogMaMeHo В

няkоя cekma.
.Ako пшkа uли uначе няkоi:i член ОП1 Вашето семейстВо Вече е ВъВ

лечен В makaBa 2рупа или Ор2анизация, В нukаkъ8 случаu ~e се dnUn1
Вайте ga разрешите проблема със сkанgалu, забрани u заnлахu. Опи

maume се ga об2раgите чоВеkа с любоВ, неЖност и разбuране и В та

kaBa атмосфера ga 20Bopume за He208ume убеЖgения. Hakapaume 20
ga М1JСЛU и преценяВа - l1менно тоВ.а е, koemo cekmume се ОnUn1Ващ

ga елuминират у ч08еkа. 02ромна част ОП1 ученияn1а на сеknште се
. .

kреnяm Върху тВъpgенuя, koumo UЗ2лежgат естестВени u се прие-

мат на Вяра, но Всъщност не слеgВат оmнukъgе н не uзgържат на

по-сериозна Л02uчесkа npoBepka: (Прuмер за makoBa mВърgение, из":

·110лзВано наШllроkо В cekmama на Муун: "СъВременната gемоkрацuя
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е слеgстВuе от хрuстUЯНСПIВОП10.") Опитайте се ga omkpueme те

зи тВърgения и ги nоgложете на аналuз.

Наll-често послеgоВателuте на cekmu МUСAЯnl u 20ВОРят ca~lO В

опреgелена схема, kan10 разВuВат egHa uсъща Верига от apгyMeНnlH

u умозаkлloченuя. Ako ги uзkарате uзВън тази схема и поглеgнеmе

на Въпроса ош no-gpyz ъгъл, те стаВат безпомощнu и не знаят kak
Во ga Ви ОПlгоВорят. Т02аВа halI-често се опитВат ga се Върнат В на

чалото, за ga Ви разВuят отноВо познатата Верига, uлu отkлоня

Ват темата В съВсем gpY2a nocoka. ОпитВайте се Вие ga Bogume раз

гоВора и послеgоВanlелно u метogично ga разглежgате egHa тема,
без ga се о~оняВате от нея.

Ako чоВеkът насреlца Вll цитира БuблUяmа, раЗ2леgаiiте стихоВе

те, koumo ПРllВежgа, В технuя 'по-шuроk koнmekcm u В cBen1AuHama
ва цялостното християнсkо ученuе. (ЕстестВено, тряБВаgа 20 поз

о наВате, за ga можеПlе ga напраВите тоВа.) Ako обачетоii не прuз

наВа Бuблията за аВторитет, няма ниkаkъВ смисъл Вие ga му ци-

тирате библеuсkи стихоВе. . .
, Най-сериозният Въпрос, с koumo можете ga Hakapame eguH пос

леgоВamел на cekma ga се замисли, е: "Защо ти смяташ, че' тоВа уче

ние е истина? КakъВ е тВоят kpumepuii, cnopeg kofuno преценяВаш

gали gageHo mВ.ърgенuе е истина, uлu не?" ОбиkноВено ученuята на

cekтume се 2раgяm Върху личнuте оmkроВенuя на опреgелеiш хора.

ТоВа са няkаkВи сВръхестестВенн прежuВяВанuя или пъk чисти H~

мислuци, koumo се npueMam на Вяра kamo истина ..
Ako не Ви стигат познанията по реЛU2uознuте Въпроси, можете. .

ga потърсите ПОМ9Щ от по-опитни хора.

Ako сте християнин, най-сuлното оръжие за борба, koemo можем
ga Ви препоръчаме, е молитВата. Тези заблуgиmеАНU ученuя са uзk

лloчuтелно силни и ч~Веk, koumo Веgнъж е попаgнал nog -тяхната

Власт, е 'почти неВъзмо~о ga се осВобоgи сам или пъk само с по- .
Mo~цma на хората оkоло себе сц. EguHcmBeHo Бог, koumo Вшkgа чо

Вешkuте сърца, за kozomo е безkраuно сkъпа Всяkа чоВешkа gуша,

kofLmo нма Всяkа Власт на небето u земята и за kozomo няма 'нищо

неВъзмоЖно, може ga uзВърши тоВа чуgо.
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