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1. УВОД- 

Наскоро прочетох една фраза: 
„Ако Христос не е твой Спасител, 

Рождество, не е твоя празник!”  
Днес Рождество е закичено с лъскави 

топки, гирлянди, елхи, Дядо Коледи, 
подаръци, светлини, музика.  С една дума, 
винаги по това време светът празнува. 

Осъзнава ли светът какво празнува? 
Христос дойде изпратен от Отец на 

Земята. Земята и хората не приеха радушно 
Младенеца. Историята ни разказва, че Той е 
дошъл и е бил посрещнат от далечните 
мъдреци с подаръци, а от своите си …  

-свещениците изобщо не са Го отразили 
-Ирод уплашен искал да Го убие 
Словото ни казва: 

Йоан 1:9  Истинската светлина, която осветлява всеки човек, 
идеше на света.  1:10  Той бе в света; и светът чрез Него 
стана; но светът Го не позна.  

Исус идва на света, като щедър дар от 
Бога за хората, но хората не го познаха, не 
Го приеха, не Го пожелаха. 

Йоан 3:16  Защото Бог толкова възлюби света, че даде 
Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който 
вярва в Него, но да има вечен живот 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Дали след 20 века, светът разбира какво 
има в лицето на дошлия в яслата Христос?  

Днес искам да говорим за нещо, което 
никога до сега не сме говорили. Днес искам да 
задам въпрос, който не сме си задавали, а 
именно: 
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Какъв би бил света днес, ако не се беше 
родил  Христос? 

Аз мисля, че и до днес голямата грешка 
която допуска света е , че отказва да приеме 
пълноценно дарът на Бога. 

Исус казва за Себе си: 
Йоан 14:6  Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и 

животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.  

В нас съществува тенденцията да гледаме 
на това изявление само в духовен смисъл. 
Идвайки на земята, Исус донесе не само вечен 
живот за народите. Той показа как ние можем 
да градим Божие царство тук на земята. Вярно, 
е че грехът и бунта на човеците срещу 
Създателя им са причина, това Царство, да не е 
такова каквото е на небето, но аз искам днес да 
видим какво прави Христос за човечеството, 
когато хората дори малко Го приемат. 

Какво е дало Християнството на света ?  
Мили братя и сестри, без Христос и без 

Християнството, историята на Европа, Америка, 
Канада, Австралия и Нова Зеландия щяха да 
бъдат съвсем други. Езическия свят създава 
масово божества и начини, по които да служат 
на тези божества. Светът преди Христос 
развива варварска култура, която щеше да 
доведе човечеството до масово 
самоунищожение. Вярвам, че много от вас в 
умът си ме питате: От къде знаеш, какъв щеше 
да е светът без Християнството? 

Аз няма да гадая, само ще направя една 
ретроспекция на това, какво е променило 
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Християнството в света. Царе и господари се 
сменят. Империи се издигат и падат. Богове се 
раждат, създават и умират, унищожават. Но 
вече 2000 години хората издигат глас към Бога 
в благодарност, че човек на име Исус се е 
родил на земята във Витлеем Юдейски. Дори 
невярващите в Него като в Бог, признават че 
Той е велик Учител. Вече са много малко онези 
които още спорят, че Исус няма влияние върху 
цивилизованото развитие на човешката раса. И 
защо да не направим един кратък разбор на 
това как личността на Исус е повлияла на 
световната история. 

Малко история! Християнството 
лавинообразно превзема Европа, благодарение 
на факта, че света е под Римо-Гръдско влияние. 
То дава много жертви и е усърдно преследвано 
от императорите Нерон, Деций и Диоклециан. 
Тези гонения на Християните са прекратени 
едва през 313г.от император Константин 1. 
Въпреки гоненията Църквата утвърждава 
Християнството и привлича образовани 
последователи. Те пишат в защита на вярата и 
срещу лъжеученията.  

След гоненията Християнството започва да 
завладява масово сърцата и умовете на 
нациите. Следват години на превръщане на 
Християнството в държавна религия и 
установяване на специфични връзки между 
държава и религия. На Запад властта е 
Църквно –монархическа, защото Императорите 
се поставят с благословията на Папата, а на 
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Изток властта е Монархично-църковна, защото 
църковните водачи, се поставят със 
одобрението на императора. 

Независимо от мястото което има 
Християнството в държавата, то започва да 
играе своята променяща роля за обществото 
Искам да проследим един списък с основни  
промени които са станали благодарение на 
благотворното влияние на Християнството. 
Докато във високите етажи на християнството 
се водят битки за влияние и власт, в по-ниските 
етажи кипи мисионерска и просветителска 
дейност. Именно на това ниво стават и 
положителните промени, за които искам да 
говорим: 

1-Как Християнството променя, 
ценностната система на човешкия живот! 

А)В сферата на Човешките права 

Концепцията за правата на всички човеци 
по земята идва от Библейския принцип, че 
всички сме създадени по Образа на Бога: 
Бит 1:27  и Бог създаде човека по Своя образ; по Божия 

образ го създаде; мъж и жена ги създаде.  

Освен това, отново Библията твърди, че 
всеки човек е обичан от Бога. Християнството 
взима тези и други  Библейски принцип и 
започва да се бори и работи за това всеки човек 
да има права. В резултат постепенно са 
постигнати пробиви. Ето някои от тях: 

 
А-1- правата на жените-  
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В древните култури, жената или жените са 
били собственост на мъжа. Аристотел е казал, 
че жената се поставя някъде между свободния 
човек и роба. В Римската империя, ако мъжа 
реши, може да се освободи по свое усмотрение 
от новороденото си женско дете. Дори да го 
убие, той не е държан отговорен за смъртта му.  

Църквата забранява на своите 
последователи да правят това. Тя още 
забранява вдовиците да бъдат насилвани да се 
женят , както е било прието в империята. 
Църквата поема грижа над вдовиците и 
сираците. Защо? Защото Бог е заповядал това 
в Писанията. Книгата Второзаконие изрично 
показва на Евреите как да показват милост към 
тези хора: 
 Втор 24:17  Да не изкривяваш съдбата на чужденеца, нито 

на сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог;  

Църквата става място където жените 
получават свобода, която обществото не им 
осигурява. Дори на места Павел е принуден да 
наложи ограничения на тази свобода с цел да 
опази реда и благоприличието. 

 
А-2- Друга онеправдана прослойка на 

древното общество са били децата. 
Детеубийството в Рим е можело да се 
изтълкува дори като благороден акт.  

Отношението на Църквата към живота 
слага край на редица дискриминационни мерки 
спрямо децата. И до днес повечето от 
действията в защита на правата на децата са 
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дело на Църквата. Църквата се бори за правата 
на децата да живеят още от зачеването си. Да 
не бъдат сексуално малтретирани. Да не бъдат 
отглеждани в институции или ако нямат 
родители, да бъдат отглеждани в съответното 
заведение. Нека да ви припомня, че основно 
служение на Джордж Мюлер е да отглежда 
следвоенни сираци. Основно служение на 
Гладис Олуърд –англииска мисионерка в Китай, 
да се грижи за изоставените нежелани деца по  
улиците на Йангшуан  

 
А-3- Друга дискриминирана прослойка на 

обществото са били робите. 
 Въпреки, че Християни са имали роби, те 

са първите които повеждат кампания срещу 
робовладелството. Някои от тях се борят 
робите да имат начини да бъдат 
освобождавани. Други започват да купуват 
роби, с идеята да им осигурят свобода. Масово 
Християните търсят начини за премахване на 
робството. Църквата приема робите като 
пълноправни членове.  

Според един писател на име Глен 
Съншайн: Християните  са първите в историята 
които систематично се противят на 
робовладелството. На евангелиста Уилям 
Уилбърфорс се дължи закриването на пазара за 
роби.  

  
А-4- Благодарение на Християнството, днес 

ние не гледаме на живо гладиаторски боеве, а 
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само знаем за тях от филмите и историята. 
Дължим това на монаха Телемак, който 
действал като основна сила за спирането на 
тези кръвожадни спектакли.  

 
А-5- С това списъка не свършва, но не 

можем да пропуснем факта, че днес по всяка 
вероятност вече няма място на земния глобус, 
където да се практикува върха на варварството 
и низкото падение-канибализма. Днес това 
звучи като легенда, но е факт, че е било 
практикувано и вече не е, именно защото 
мисионери на Християнството са научили тези 
примати на вяра и послушание на Христос.  

Споменахме за човешките права. Тази 
битка продължава и до днес. И днес частично 
или напълно именно Християни са в редиците 
на борците за равните права на всички, защото 
всички са равни пред Бога.  Но това не е всичко! 

 

Б) Християните са и в борбата  за 

милосърдие! 

 Б-1-Благотворителност 
Исус цитира Исая и казва: 
Maт 9:13  Но идете и научете се що значи тази дума: 

“Милост искам, а не жертви”, 
Много благотворителност се е извършила в 

името и заради Христос на този свят. Словото 
учи на милосърдие и благост: 
Maт 5:7  Блажени милостивите, защото на тях ще се показва 

милост.  
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Там е и една от най-красивите притчи за 
„Добрия самарянин”- Лука 10:30-37, която 
веднага насочва ума на вярващите към 
действия, които стават причина днес да имаме 
личности като - Майка Тереза от Калкута и 
Християните от „Армията на Спасението”. Към 
тях можем да добавим Християнските болници, 
социалните кухни, магазините втора ръка. 

Само си представете света и живота без 
тези места. Исус даде примера, с една кърпа и 
леген с вода. Християнството вярно последва 
този пример в глобални размери. Днес помощта 
за нуждаещите се не е изненада, а култура. 
Докато Китайската поговорка казва: „сълзите на 
странника, са само вода!”, то Словото 
насърчава: 
Rom 12:15  Радвайте се с ония, които се радват; плачете с 

ония, които плачат.  

 А какво да кажем за празника на 
Рождество. Не е ли той насочен именно към 
милосърдието и грижата за страдащия и 
самотния? 

Какво би бил света без милосърдието и 
състраданието? Нямаше ли да бъде една 
голяма сцена на геноцид . Много от езическите 
религии, не изпитват съчувствие, защото вярват 
в прераждането и справедливостта на 
човешките страдания. Един Епископ от трети 
век, описва, как по време на някаква 
Александрииска зараза, хората оставяли 
болните по пътищата полуживи, а когато 
умрели, ги оставяли незаровени. 
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Християнството вижда в страданията дело на 
Сатана с което е призвано да се бори. Същия 
епископ говори, как християните изпитвали 
наслада да се грижат за болните и дори да 
умрат с радост в това служение, с цел да 
доведат болния до вяра в Христос. Това идва от 
убеждението, че болестта е временна, смъртта 
е миг, а вечния живот е най-ценната придобивка 
за всеки смъртен.  

Знаете ли, че Събора от Никея (325 г.сл.Х) 
е поставил декрет, че където се строи 
катедрала, трябва да се построи и хоспис-това 
е място където да се грижат за болните и 
бедните. Първата болница е построена 40 год 
по-късно в Малаазия – Кесария Капдокийска 
през 369 г. И за сравнение, първата не-
християнска болница( мюсулманска) е 
построена 400 години по-късно.  

Христовата грижа за болните и 
прокажените, дава повод обществата да мислят 
и да достигнат до извода, че болниците и 
хосписите са добро и полезно нещо.  

Можем ли да пропуснем и организацията 
„Червен КРЪСТ”, която има изцяло хуманитарен 
характер. Тези и много други инициативи, които 
допринасят на страдащите и измъчени хора, да 
не бъдат изхвърляни от центробежните сили на 
неприязънта и ненавистта, извън обществото 
на здравите, веселите, богатите.   

  Можем ли да видим, че дълго след като 
тези инициативи са спрели да бъдат 
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класифицирани, като Християнски, те още носят 
печата на Разпятието.  

Днес няма да ми стигне времето за да 
насоча вниманието ви още към неща като : 

Християнството във: 
-бит и семейство 
-образование 
-правителство 
-наука 
-трудова етика 
-култура и изкуство 
-медицина 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така какъв би бил света без 
Християнството? Не се наемам да гадая, но 
искам да кажа, че така както се гордеем със 
приноса на Християнството към 
цивилизацията  еволюцията на човешкото 
мислене и култура, така от друга страна, 
можем да видим как постепенно обществото 
започва да деградира поради нарастващото 
неверие и отричане на Бога.  

Еволюционната теория се опитва да 
докаже, че сме произлезли от приматите и 
сме достигнали до цивилизация. Има обаче 
има и една друга, ще я нарека  
„революционна” теория, която може да 
докаже след време, че без вяра и с атеизъм, 
човека може лесно да загърби 
цивилизацията и да приеме манталитета на 
приматите-маймуните.  
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Затова нека сме радостни за 
постигнатото от Християнството до сега и да 
разказваме на хората, че сме това което сме 
благодарение именно на факта, че сме 
Християни. 

Затова нека продължаваме да се молим 
с повече разбиране „Да дойде твоето 
Царство на земята, така както е и на Небето!” 
Да си поставим дори конкретни цели, където 
искаме да видим това царство дошло и 
действащо. Ние с тези които зачитат и 
вярват в силата на молитвата и затова идват 
в сряда, направихме една анкета. 
Гласувахме къде най-много искаме да видим 
Божието царство да побеждава. Ще се 
съгласим и ще се молим Божието Царство 
да дойде според участниците от сряда в: 

-Държавното управление- 12 гласа 
-здравеопазване , благовестие и 

образование – 10 гласа 
-съдебна система- 7 гласа 
-управление на Врана- 6гласа 
-социална система- 5 гласа 
-морал и ценности- 4 гласа 
-деца, граници на БГ- 3 гласа 
-вероучение, корупция, зависимости, 

икономика- 2 гласа 
-Православие, съживление, бежанци, 

окултизъм- 1 глас 
Родилия се Христос променя 

обществото в Християнската история. 
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Родилия се Христос може да промени и 
твоя живот. Покани го да управлява . само 
тогава ще си свидетел на Неговата сила 
действаща в ежедневието ти. Помни, че Той 
може.  


