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1. УВОД- 

Миналата неделя започнах една 
проповед наречена „Дарът наречен Христос” 
с подзаглавие, „Ако нямаше Рождество”. 
Целта на тази първа проповед беше, ние 
Християните да можем в историческото 
развитие на човечеството, да видим колко 
значимо е било Християнството, за 
постигане на едно цивилизовано общество. 
Ние претендираме да сме цивилизована 
нация, но вече сме забравили, че това си 
положение между народите дължим не на 
друго, а на Християнството. 

Миналата неделя ви споделих за 
напредъка на обществото, благодарение на 
борбите на Християнството, да постигне 
повече права за хората, на които са били 
отнети правата. Такива са били жените и 
децата. Християнството е извоювало 
премахването на робския труд. То е 
постигнало прекъсване на избиването на 
робите-гладиатори, за развлечение на 
жадните за кървави зрелища тълпи. 
Християните мисионери са се жертвали, за 
да премахнат канибализма. 

Казах ви още, че това което днес 
държавата е поела като ангажимент, а 
именно болниците и домовете за изоставени 
деца, децата с физически или психически 
различия, е било започнато и развивано за 
дълги години от Христови последователи. В 
по-развитите общества, където и 
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Християнството е не е било преследвано, 
все още има такива заведения, които са 
управлявани от Християни. 

Пр. Църквата ни помогна малко на един 
млад мъж да отиде в Австрия за да лекува 
рака от който беше заболял в една 
Християнска клиника. Когато се върна той 
ми разказваше за обстановката там, така 
сякаш е бил в „Страната на чудесата”. 
Невероятната чистота, невероятното 
внимание към пациентите, невероятните 
условия на живот и лечение на хората които 
са постъпили.   

Днес в Америка има огромни 
Християнски клиники, които вървят с 
църквата заедно. Така както е било решено 
на първия Християнски събор в Никея 325г. 
–до всяка църква – болница.  

Казах ви и за онези домове, които са 
приели първите сираци от улицата, за да им 
осигурят храна, дрехи, подслон. Това са 
били Християнските домове, в последствие 
превърнати в сиропиталища и хосписи. 

Днес ние гледаме на тези институции, 
като на 90% държавен ангажимент, защото 
държавата е иззела тези Християнски 
функции, за да покаже, че се грижи за своите 
поданници.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Искам да продължим с изтъкването на 
предимствата на Християнското влияние върху 
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човешката раса и след това. Някой може да си 
мисли: 

Как е възможно да сравняваме обществото 
преди 2000 години и сега? 

Словото казва:  
Eкл. 1:9  Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото 

е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма 
нищо ново под слънцето. 1:10  Има ли нещо, за което 
може да се каже: Виж! това е ново? То е вече станало 
във вековете, които са били преди нас.  

Има неща които се променят и неща, които 
остават за дълго. Остават почти непроменими 
човешките емоции и желания. Някои философи 
твърдят че удоволствията и глада са били 
винаги основните движещи сили в историята на 
човечеството.  

Християнството прави успешни опити да 
докаже, че тези философи не са прави. То 
набляга и се бори за да установи нови морални 
и етични норми, които да станат водещи за 
онази част от човечеството, която изповядва 
Христос.  
Eф 2:10  Защото сме Негово творение създадени в Христа 

Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да 
ходим.  

Християните са предназначени за добри 
дела. Тези дела са променяли света! 

1)Какво да кажем за брака.? 
Преди Християнството е имало семейства. 

Твърдението ни не е, че Християнството 
създава семейството , но със сигурност 
Християнството издига семейството на много 
високо, почти сакрално ниво. В Християнското 
мислене и общество, семейството е преобраз 
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на Божественото единство. Единица в която не 
се определя от нагона и чувствата, а от 
отговорността и дълга. Семейството в 
Християнската ера е значим фактор за 
оформянето на стабилни взаимно-обществени 
взаимоотношения, които от своя страна 
очертават един прав път за бързо развитие на 
образование, икономика, изкуство, наука. 

И аз много бих желал да направя кратка 
ретроспекция на някои от тези насоки в 
човешкото израстване: 

 
2) Образование 
Юдаизма в който Християнството 

разпростира корените си, винаги е поставял 
ударение върху четене и писане. За Евреите 
образованието е първи приоритет. Може да не 
се ожениш, но образование трябва да имаш. 
При тях първата задача на живота е да 
постигнеш максималния си праг на 
образованост преди да правиш каквото и да е 
друго в живота.  

В Библията има цели две книги отделени за 
да поучават жажда и стремеж към Мъдрост. 
Мъдростта е изобразена като първи партньор 
на Твореца. „Кохелет” е еврейската дума която 
на български е преведена „проповедника”, но на 
иврит има значение на „един който е повикан за 
дебат и поучение”. С други думи, Кохолет е 
човека в когото има мъдрост и познание за 
живота, който е наставник на младите и 
неопитни в житейските истини хора. Той говори 
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за Мъдростта, която е в женски род и е 
представена като красиво момиче, към което 
младежа трябва първо да насочи сърцето си. 
Притчи и Еклисиаст често повтарят: „придобии 
мъдрост”, „обичай мъдрост”, „не я оставяй”, 
„въздигай мъдростта”. 

Преди време четох мемоарите на един 
евангелизатор. Той израства в едно разбито 
семейство на алкохолик и наркоманка. Майка 
им рано ги изоставя в града заедно с малкото 
му братче на произвола на съдбата. Момчето 
израства и става водач на улична банда. 
Веднъж отиват на Евангелизация с цел да 
тероризират тълпата със запалителни бомби, 
които той носи в торбичка. Думите на 
евангелизатора обаче достигат до сърцето на 
младия терорист и той приема Исус. Проблема 
му е че не може да чете. Той евангелизира по 
улици и в автобуси, но цитира стиховете от 
Библията наизуст, а носи Библията само за 
авторитет. Това го принуждава да започне да 
учи. Така постепенно покрай желанието си да 
познава Словото по-добре и покрай нуждата да 
общува с начетени хора, той завършва и 
основно и висше образование. 

Християнството предполага наличието на 
образование, поради това че основно борави с 
Книга-Библията.  

Много от световните езици, са били 
снабдени с писменост именно от мисионери. 
Всеки знае, причината за появата на 
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Славянската писменост и коя е първата книга 
написана на Славянски- Библията.  

В Америка, първия закон за образоване на 
широките маси излиза под заглавие: 

„Делото на стария измамник Сатана”??? 
Заглавието идва от вярата на Християните, 

че Сатана може да държи подвластни хората, 
благодарение на тяхната необразованост.  

В Америка през първите 200 години, 
познайте коя е била книгата, която е използвана 
за да се образоват децата- Библията. А от 
първите 123 колежа, сама един не е бил 
Християнски.  

Никой днес не мисли за Християнство 
когато говорим за Колежа в Харвард, но за 
сериозна и престижна наука. В колежа работят 
5000 преподаватели и учат 15,000 студенти. В 
различните класации, Харвардския холеж, е 
винаги всред първите пет.  

Знаете ли какво гласи оригиналния първи  
девиз върху който е изграден този колеж? Само 
за ваша консумация: 

„ Нека всеки студент да бъде ясно научен и 
сериозно подтикнат да приеме, че целта на 
живота и обучението му е, да познава Бога и 
Исус Христос, което е вечен живот!- (перефраза 
на Йоан17:3) 
Йоан17:3  А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия 

истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.  
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Поради липса на време, аз ви давам само 
отделни моменти от това което може историята 
да ни разказва.  

 
3) Държавност 
Продължаваме със управление и 

държавност. Ако някой мисли, че 
Християнството няма нищо, което да даде на 
държавността, лъже се.  

Нашата Православна църква сякаш бяга от 
отговорност да се намеси в Българската 
държавност и това е сериозна грешка.   

Трябва да знаем, че въпреки, че 
Американското правителство не е било 
съставено от Християни, първата Американска 
конституция е бил изградена на основата на 
Писанията от Пуританите, които са били 
сериозни Християни.  

В Съдебните палати на Американските 
щати винаги на видно място са стояли 10 те 
Божии заповеди. Те са присъствали и в 
училища и дълги години е можело да бъдат 
видени в основните държавни учреждения.  

 
4) Наука 
Науката също е длъжник на 

Християнството. Ние не можем да твърдим, че 
нейните колени са положени там, но със 
сигурност, няма да излъжем, ако кажем, че 
много от мъжете на вярата, са били значими 
мъже на науката.  
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Знаете ли, че световните религии, са най-
често изградени на базата или на 
фатализма(убеждение, че всичко е 
определено да достигне своя фатален край) 
или на илюзията(убеждението, че физическия 
свят е само зрителна измама). Тези основи, 
трудно биха послужили за база върху която да 
започне една наука да функционира. Затова 
мисля, че няма да е твърде преувеличено, да 
твърдим, че Християнството което е основано 
на вярата, че има разумен Бог, Който е извор на 
разумна истина, имено то е послужило като 
фундамент на науката. Но нека посочим някои 
имена: 

 
5) Етика на работното място-икономика 
В Библията има над 700 места където се 

говори за пари. Библията има какво да каже, за 
икономиката и работните взаимоотношения. 
Макс Вебер прави интересни паралели в двата 
вида капитализъм. Единия капитализъм е 
Еволюционния, а другия е Библейския 
капитализъм. При първия работника е наречен 
Традиционен човек, а при втория, е наречен 
Съвременен протестант. Първия –
Традиционния  и втория –Протестанта, следват 
различни принципи  в работата си. Ето само 
няколко от тях: 
1-работи за да живее 

2-живее за да работи 
1-Професията е бреме 

2- Професията е форма на съществуване 
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1- Производството е просто производство 
2- Производството трябва да е Разширено  

1- Ако не излъжеш, няма да продадеш 
2- Честноста е най-добрата гаранция   

1- Основната ми дейност е търговията 
2- Основната ми дейност е производството  
Капитализма с право е критикуван от много 

хора, но и той както и социализма са добри като 
теория, но се извращават от момента в който 
започват да отхвърлят Бога.    

 
6) Музика, Литература, Изобразително 

изкуство 
Може би най-голямо е влиянието на Исус в 

областта на Изкуството. Списъка от автори е 
дълъг: Данте, Достоевски, Шекспире, Дикенс, 
Милтън и т.н. Ще си позволя да отбележа, че 
едни от най-успяващите певци дори в наше 
време, са измъкнати от продуценти не от друго 
място, а от църковните хорове или хвалебни 
групи, където те са славели Бога с таланта си. 
Излизайки от ръцете на Твореца, и оставяйки се 
в ръцете на продуцентите, тези хора 
придобиват своя слава и богатство, но много 
често губят душевност (Арета Франклин, Уитни 
Хюстън 

Можем ли да си представим музиката днес 
без Бах, Хендел, Вивалди. Християни работили 
за да прославят с таланта си. И отново за ваша 
информация, да знаете, че Бах подписва 
всичките си произведения със „Соли Део 
Глория”-Само за Божия слава 
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Днешните художествени галери не са 
пълни с картини с Християнска тематика 
вече, но ще сгреша ли ако кажа, че 
класическите картини, които са и едни от най 
търсените и скъпи произведения. Нека също 
да отдадем значението и на иконописците, 
което също е вид изкуство. 

 
7)Кръстоносните походи, Инквизицията, 

анти-Семитизма, Салем-похода срещу 
вещиците(публично изгаряне на жени, обвинени 
във вещарство). 

Ние няма как да отречем и Дяволското 
вдъхновение на тези последни изяви в името на 
Християнството. Но ако ги сравним с Новия 
Завет и с Христос, ще видим, че те лесно 
влизат в разрез със учението на Исус. Царя на 
мира никога не посегна към меча. Той даваше, а 
не отнемаше живот. Той даде живота си, за да 
ни избави от смъртта на душата, която е 
страшната съдба на онези които Го отхвърлят. 
Вярно е че много от тези Кръстоносни походи са 
били като акт на защита срещу агресор, така че 
биха били поставени в графата – справедлива 
отбрана. 

Колкото до инквизиторите, можем да се 
съгласим, че те са били далеч от 
Християнството. В защита на Християнството 
можем да кажем, че то и до днес плаща на 
света своя кръвен данък с много невинни и 
неагресивни жертви, умиращи в резултат на 
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безпричинната омраза на друговерци, атеисти и 
терористи.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

За сравнение, искам да запитам: Атеизма 
става все по-влиятелен и зачитан в 
цивилизования свят, но кажете ми: Какво 
точно е направил Атеизма за човечеството? 
Историята може да ни предостави цяла 
плеяда от свещеници и епископи които 
сериозно са работили в сферата на науката , 
познанието и филантропията. 
Днес светът му липсват качества като 
любов, толерантност, споделяне, надежда, 
мир. Точно нещата с които се е 
характеризирало истинското Християнство и 
в историята и днес.  
Защо ви занимавах с тази тема? 
Днес виждаме как прогресира секуларизма и 
отхвърлянето на авторитетите.  
Внимание! Онази част от светът, в която 
Християнството се е развивало и дълги 
години е давало добър плод, днес прави 
крачки назад ! Европа постепенно забравя 
своята история и се наслаждава на 
цивилизацията и плодовете на 
Християнството. Обществото ни обаче 
допуска стари и повтарящи се грешки: Иска 
да живее охолно, да живее разгулно и без 
Христос. Резултатите ще дойдат не след 
дълго. Те ще ни постигнат, ако в нашето 
отстъпващо от вярата общество, няма 
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Данаиловци, които да разчитат историята и 
времената и докато светът се отдава на 
удоволствия и комфорт, те да се отдават на 
застъпническа молитва. Жалко е че в нашата 
църква тази хора се броят на пръсти.  

Християнството е побеждавало 
благодарение на застъпническите и 
настойчиви молитви на светиите.  

Ще завърша в този призив: Дошло е 
време разделно! Време на голям отлив от 
вярата, но и време на застъпническо 
настъпление.  

Светът се нуждае от нашите молитви! 
Европа се нуждае от нашите молитви! 
България се нуждае! 
Варна се нуждае! 
Искам да отправя две покани: 
1-Направете молитвените служби в 

сряда празник. Празник на победния поход, 
за нов тласък на Христовата вяра. Нови 
подходи и тактики за установяване на 
Царството Божие тук на земята, такова 
каквото е на небето.  

2-Ако си Християнин, но от онези, които 
приемат Бог, но отхвърлят Христос, тогава 
вгледай се по внимателно и виж, че именно 
вярата в Христос прави чудото на промяната 
във човешкото сърце и характер. Предай 
живота си на Христос и ще береш сладки и 
благословени плодове.  


