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СВ бр. 55: „Световна криза и нов световен ред. 

Християнски отговор и есхатологично значение“ 

– Юли 2020 г. 
 

Уводни думи на редактора 

 

 брой 55 на изданието задаваме по-общата идея за света като едно обвързано, 

вазимозависимо общество, което се обогатява от тази своя общностност, но и дава 

възможност на тираничните тенденции за кратко време да обхванат огромни 

територии и много народи. Такъв бе случая с вече пословично известния китайски 

вирус, наречен безлично COVID-19 по-късно, с цел да не се обижда китайското правителство. 

Дали управляващите елити събудиха страха на хората за здравето и живота им, и така 

ги убедиха да се откажат от елементарни права и свободи, или страхът на хората даде 

възможност на управляващи и държавни ръководители да смачкат свободата буквално в 

целия свят и да затворят всички вкъщи, без дори наподобяващи на солидна наука основания, е 

въпрос, който в случая оставяме на читателя да си изясни. 

Задавайки темата, за нас бе по-важно авторите да ни представят своята гледна точка за 

по-голямата перспектива. Поредното чудо за три дни ли е тази криза, и предизвикателство за 

способността на света да се справя с кризи, или иде реч за повратна точка в историята на 

човечеството? Важно беше да уточним, че християнството, което е стожер на истината и вярата 

в Бога, също следваше да бъде взето предвид в търсенето на този отговор. 

Как следва да реагират християните? Всеки от авторите в една или друга степен дава 

отговор на този въпрос. 

В статията си Валентин Кожухаров сравнява световното християнство и концепцията за 

„световна криза“. В статята му четем за световната криза, четем и за ролята на християнството 

и църквата като световен фактор в преборването с личните и обществени проблеми. Д-р 

Кожухаров без заобикалки поставя проблемите, които създаде правителствената блокада на 

целия свят под предлог за борба с „опасния вирус“, както и в някои случаи неадекватен 

отговор на църквата. Авторът обаче е сдържан в оценките си за възможността световната 

пандемична криза, съчетана с бруталните мерки на ограничаване на основни човешки права, 

да е плод на подготвена операция. 

В 
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На снимката: Двамата калифорнийски доктори, Даниъл Ериксон и Артин Масихи, които 

първи заявиха, че задължителната, тотална блокада с цел превенция на заразяване с 

коронавирус е безсмислена. Калифорния към момента е един от щатите с най-

ограничителни мерки, включително и в нарушение на основни конституционни права на 

свобода на религията, на събранията и на изразяването. 

 

Браян Рей е учен и изследовател в сферата на образованието. В САЩ и в 

международен план той е известен със своите изследвания на домашното образование, 

неговата методика, успеваемост и статистика. Д-р Рей представя една много важна картина за 

несъответствието между начина на справяне със „заплахата“ от вируса КОВИД-19 и реалното 

наличие на такава заплаха. Статията му е базирана на негови и цитирани изследвания в 

областта на предлаганата от държавата статистика, от една страна, и от друга – данните на 

независими и безпристрастни изследователи. Без да нарича паниката около коронавируса 

„пандемия“, д-р Рей изтъква крайно обезпокоителната тенденция държавните органи и 

агенции в САЩ да преекспонират тази заплаха. От това страдат, разбира се, икономиката, 

правата на хората и нормалния живот. Браян Рей вижда и заплаха за свободата и настъпление 

на тиранията в начина, по който редица политически сили подхождат към мерките, уж 

прилагани за здравето на хората. От богословска гледна точка д-р Рей вижда 

предизвикателство за църквата да преосмисли подчинението на светската власт и 

послушанието към Бога в сегашната ситуация с Ковид-19. Читателят ще забележи, че по 

отношение на форматирането, особено на препратките, сме излезли малко от стандарта, за да 

се съобразим с начина на представяне на статията в оригинала. Също обърнете внимание, че 

за мерките на държавата по повод вируса, които в България са известни като „карантина“, в 

Америка са наричани „блокада“. От самата статия става ясно защо този плашещ и военен 

термин всъщност е много по-удачен от всеки друг технически медицински термин за 

насилствената изолация, налагана от властите. 
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Вили Алтънов също вижда нуждата от съпротива, която разчита на информираност и 

вдъхновение от вярата. Съпротивата е срещу поредния опит на елитите да наложат волята си 

на обикновения човек. Д-р Алтънов представя исторически, социологически и богословски 

аргументи за тезата си, че съпротивата срещу тиранията е резонното есхатологично виждане 

на проблема със световния вирус. Статията предлага и решение в заключителната си част. 

Явор Костов критикува основните и големи медии, така наречения „мейнстрийм“, за 

тяхната роля в представянето на кризата с коронавируса по начин, по който се ограничава 

неудобна информация и който води до ограничаването на основни човешки права и свободи 

като единствения начин да се реши „проблема“. Решението, или поне едно от тях, което 

авторът предлага, е свързано с повишаване на капацитета за критично мислене на 

„потребителя на новини“. Костов преви недвусмислена връзка между съвременното 

ограничаване на свободното събиране и разпространение на информация и времената на 

ограничаване на правата на хората и особено на свободата на словото по времето на 

тираничния комунистически режим. 

Атанас Кръстев представя типично в своя стил едно великолепно есе, изпъстрено с 

проникновения за човешката природа, кризисната уродливост на обществените нагласи и 

фундаменталната борба за свобода въобще и свобода на религията като елемент на самата 

криза, но и като елемент на борбата срещу нея. Богатият и образен език на адв. Кръстев не 

само че няма да ви остави безразлични към тематиката, но задълбоченият правен, човешки и 

библейски анализ ще допринесе за по дълбокото и многопластово разбиране на ситуацията, в 

която се намираме. 

Нашето есе в края на тази серия от отлични четива не се отказва от фактологията, но 

има по-скоро богословска и библейска насоченост. Кризата на ценности, вяра и свободи сме 

поставили в рамката на погледа към добро и зло, към надеждата за спасение, очакването за 

съд и нашата отговорност към Бог и към ближния. 

Уводните думи в предишния ни брой завършваха по следния начин: „Доколко е налице 

‘конспирация’ и доколко имаме в ход реален план за доминиране над суверенните решения и 

самоопределение на народите, читателят може сам да изследва, а нашият брой, надяваме се, 

може да помогне в достигане на истината при това изследване“. 

Завършваме отново със същите думи редакторското въведение и в този брой. Когато 

прочетете статиите ще е още по-ясно защо. 
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Световна криза и световно християнство 
 
 
Валентин Кожухаров 

 
 

 
т последните няколко десетилетия насам хората все по-често използват думата 

„световен“ в най-различни ситуации и жанрове. В предните векове народите на една 

държава не са разглеждали едно или друго събитие като „световно“ просто защото 

животът винаги е бил „локално“ явление на конкретна територия, независимо от това колко 

голяма или малка е тя (Римската империя, „Поднебесната империя“ или просто земята на 

даден народ).  

 
1. Уводни думи 

Като „световно“ явление животът започва да се схваща след времето на Великите 

географски открития и особено от 19-ти век насам, а двете „световни“ войни още веднъж 

разкриха новото разбиране за живота на отделните народи като един живот на човечеството, 

макар и проявяван като живот на всеки отделен народ. 

Новият 21-ви век обаче привнесе в думата „световен“ нещо непознато досега, което 

по-рано като че не е било характерно за човечеството като цяло (макар и да е характерно за 

човека като индивид) – страхът! Страхът е естествено състояние за човека в определени 

моменти от неговия живот, но паническият страх от някаква „световна“ или „всеобхватна“ 

заплаха (терористично нападение, смъртоносен вирус, природен катаклизъм), който те кара да 

приемеш каквото и да било, само и само да премине опасността за живота ти или живота на 

твоите близки и познати, е нещо непознато за човека в неговата история от предходните 

векове и хилядолетия. Защо? Защото хората днес станаха изключително страхливи същества! 

Научихме се да живеем в удобство (а немалко народи – в охолство и благополучие), да правим 

каквото искаме и да удовлетворяваме желанията си, да се наслаждаваме на светските блага и 

да мислим, че този хубав начин на живот ни се пада по право и никой не може да ни го 

отнеме. Достатъчно е нещо да наруши този баланс на нашето удобство и това благополучие и 

ние се панираме. А колко по-голям панически страх ни обхваща, ако животът ни 

непосредствено е заплашен? 

Днес особено често говорим и за кризи по отношение на личния ни живот или живота 

на обществото, в което живеем. От последните години обаче все повече ни заливат новини за 

различни кризи: финансови и икономически, социални, политически, търговски и др. При това 

възприемаме „кризата“ също като някакъв вид заплаха за хубавия живот, който днес живеем, 

тъй като кризата може да го влоши и да ни кара да се страхуваме за бъдещето си или 

бъдещето на децата ни. И докато „кризата“ е местно явление (да речем, финансова/банкова 

криза у нас в България, или икономическа криза в друга държава или в някой регион на света), 

О 
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чувството за страх все още не е толкова интензивно, че да стане паническо, тъй като местните 

кризи най-често не са дълготрайни и дълбоки и те могат да бъдат разрешени с вътрешна или 

външна помощ за засегнатия сектор в обществото. Ако кризата обаче е „световна“, тогава 

чувството за несигурност в утрешния ден, което постепенно се превръща в чувство на страх 

пред неизвестното, ни кара да се „вслушваме“ в съветите на управляващите (местни и 

международни управници), които ни обещават избавяне от кризата и подобряване на 

положението и на живота ни. 

Какво обаче е отношението на християните към световните проблеми, към кризите и 

към опасностите за живота на отделния човек и живота на хората по земята като цяло? Не се 

съмняваме, че вярата в Спасителя на света – Господа Иисуса Христа – не може да не подсказва 

на вярващите истинското значение на онова, което се случва у нас (и с нас) и по света, и да не 

ни посочва какъв трябва да бъде нашият отговор на заплахите. Християнството често е 

наричано „световно“, защото то действително включва в себе си вярващи от всяко кътче на 

земното кълбо – знаем, че евангелието вече е достигнало до всички земни народи и че сред 

всеки народ на земята има вярващи в Христос. Но дали всички християни по света по еднакъв 

начин разбират днешния живот и предизвикателствата, които трябва да разрешим като 

вярващи членове на едната съборна и апостолска Църква? Разбира се, напълно естествено е 

отделните вярващи да имат различни виждания за една или друга страна на живота на човека, 

но по отношение на есхатологичните очаквания на вярващите всички християни би трябвало 

да имат еднакво разбиране за смисъла на човешкия живот и за последните времена, според 

както Спасителят е известил това на човеците. Дали продължаваме неотклонно да следваме 

Христовото „известие“, или пък сме отстъпили от него и сме го заменили с човешко 

мъдруване? 

Тези разсъждения ме подтикнаха да кажа няколко неща за световната криза и 

световното християнство, като тук споделеното е само началото на един дълъг разговор за 

нашата вяра и нашата отговорност пред Бога и пред хората; съвършено ясно е, че настоящото 

изложение може само да загатне някои теми по горните два въпроса. 

 

2. Световната криза 

Какво е кризата? Известно е, че думата „криза“ е гръцка, със значение „решение, 

преценка/преценяване“ и оттам производните ѝ думи „критик, критика, критичен“ съвършено 

понятно се свързват със смисъла „преценяване, отсъждане, вземане на решение“ и т.н. 

„Кризата“ или „критиката“ могат да бъдат добри или лоши, но по-важното е това, че изходът от 

тях най-често е неизвестен: при преодоляването на дадена криза (било социална, било 

здравословен проблем, било преценка за качеството на даден труд) често не можем да знаем 

какъв ще бъде резултатът или изходът. 

В последно време кризата се свързва предимно с икономически, финансови, социални, 

политически или екологични фактори и затова говорим за икономическа криза, политическа 

криза, екологична криза и т.н. И тъй като в социален план кризата1 се схваща като събитие, 

което води до конкретна нестабилна или опасна ситуация, в която попадат отделни хора, 

отделни групи от обществото или цялото общество, тя се разглежда преди всичко в негативна 

 
1 За да избегна множеството определения на думата „криза“, най-добре е да посоча една 

обобщаваща характеристика, посочена в Уикипедия, която ми се струва сравнително достоверна, тъй 
като по цитиранията се вижда, че е взета от сериозни публикации. Вж. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crisis.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Crisis
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светлина – като промяна в сигурността, икономическите условия, политиката, обществените 

отношения, екологичната обстановка и т.н., която често не може да се предскаже, настъпва 

изведнъж и хората винаги биват изненадани. От тази гледна точка кризата е „времето на 

изпитание, времето на извънредно положение“. 

При настъпване на криза обаче най-често трябва да бъдат взети ефективни решения за 

кратко време, при това мерките (а не само решенията) трябва да се предприемат в най-къси 

срокове. Кризата създава определено объркване в съзнанието на човека, особено поради 

факта, че той усеща, че няма контрол върху събитията. Това е една от причините човек да 

разчита на другите, особено на управляващите или на онези, от които зависи разрешаването 

на проблема (освен ако „кризата“ не е семейна и човек трябва да разчита на себе си за 

разрешаването ѝ; разбира се, той може да прибегне и към помощ „отвън“). 

 

Световната криза 

 

Една кризисна ситуация може да се нарече „световна“, когато от нейните последствия 

са засегнати народите по целия свят. Разбира се, възможно е малък брой народи и да останат 

незасегнати от подобна всеобхватна криза, но фактът, че 80 или 90 или повече процента от 

световното население страда или може да пострада от дадена криза действително я прави 

„световна“. 

 

От последните десетилетия за световна криза се говори преди всичко в икономически 

или финансов план, когато нарушенията в конкретен баланс в икономическата или 

финансовата сфера водят до дисбаланс в икономиките и финансовите институции на повечето 

страни в света; най-последен пример за подобна криза може да бъде финансовата от 2008 

година, когато се стопиха милиарди парични средства на хората в огромен брой страни. 

Разбира се, дори само една финансова криза да доведе до икономическа, търговска, социална 

и дори политическа криза в отделни страни, и това е, което наблюдавахме от 2008 г. насам. 

 

Известно е, че световните кризи станаха възможни преди всичко поради 

глобализационните процеси, протичащи в световен мащаб – преди всичко от времето на 

Втората световна война насам (макар началото на глобализационните процеси да може да 

бъде видяно още от времето на късното Просвещение2). Учредяването на редица 

международни организации имаше за цел да обедини хората около идеите за мир и 

просперитет и недопускане на нова световна война; това са такива организации като ООН и 

подобни на нея регионални сдружения от държави, Световната здравна организация, както и 

групировки на световни лидери, такива като Г-7 („големите седем“ икономически сили), Г-20 

(„големите двадесет“), Международния икономически форум, Международния валутен фонд, 

и т.н. Самото съществуване на тези организации и групировки вече означаваше, че отделните 

народи са въвлечени в процеси, които протичат независимо от техния собствен живот, и че 

съдбата на обществата се решава на международно ниво, а не както по-рано от конкретния 

владетел или управник на обществото. 

 

 
2 Срв. Myers, B.L. Engaging globalization: The poor, Christian mission, and our hyperconnected world, 

Baker Publishing Group, Grand Rapids, MI, 2017. Всъщност Майерс се опитва да определи глобализацията 
както като явление още от времето на Просвещението и мисионерските усилия от 17-ти век насам (стр. 
103), така и като явление предимно на 20-ти век (стр. 34-35). 
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Взаимосвързаните дейности на финансовите, икономическите, търговските и дори 

политическите процеси на отделните страни, а също така взаимосвързаният характер на 

движението на хора, услуги, финанси и стоки между различните държави в света, не може да 

имат друго последствие при евентуална криза в някой от тези аспекти на живота (напр. във 

финансите, или в търговията, или в услугите и т.н.), освен световна криза. С други думи, 

световната криза стана възможна, когато животът ни всъщност се управлява не от 

националните правителства, а от международни организации и международни групировки. 

Вярно е, че националните законодателни събрания (парламенти) и правителствата 

продължават да играят конкретна роля в живота на дадено общество, но от десетилетия насам 

хората вече разбраха, че всъщност те изпълняват решенията на управници, намиращи се в 

други географски ширини и на стотици и хиляди километри от домовете на хората в дадена 

държава. 

 

Три вида „неправилно управление“, което може да породи световна криза. По 

отношение на световните кризи, горните разсъждения не могат да доведат до друг извод, 

освен до следния: една световна криза може да се породи поради неправилно (съзнателно 

или несъзнателно) управление на отделни аспекти от живота на хората – финанси, икономика, 

търговия, услуги, политика, социални отношения и т.н. – и неспособност за справяне с даден 

проблем, който в даден момент, изненадващо за обществата, се превръща в опасност за 

тяхното развитие: парите на хората могат да се стопят, социалното напрежение може да 

избухне в бунт или революция, дисбалансът в икономиката на страните може да доведе до 

разруха и беднотия, политиката и идеологията, върху която тя се основава, може да приемат 

тоталитарен и дори античовешки характер и т.н. Тук е важен изразът „неправилно 

управление“. Това може да бъде някакво непредвидено обстоятелство, което в конкретен 

период от време се проявява вследствие на недалновидни решения и действия в дадена 

област на живота, които не са могли да се предвидят от управляващия; това може да бъде 

съзнателно „неправилно“ управление с цел извличане на някаква изгода (икономическа, 

политическа, обществена); накрая, това може да бъде целенасочена политика на 

„неправилно“ управление с цел промяна на живота на човечеството – такъв, какъвто го 

познавахме досега. 

 

Могат да се посочат десетки примери за съзнателно и несъзнателно „неправилно 

управление“ (и за настъпила криза вследствие на това), при което за неосъзнатите грешки и 

решения хората някак си се съгласяват да „плащат“ (макар някъде и да има протести), а при 

съзнателните „грешки“, когато говорим за огромните по мащаби измами, които управляващи в 

различни краища на света вършат (измами както от финансов и икономически характер, така и 

от политически и социален характер), обществата се опитват да се противопоставят на лъжите 

и заблудите, които управляващите сеят (било на национално, било на международно ниво), но 

най-често това противопоставяне е твърде слабо или пък ефектът от него е почти 

Известно е, че световните кризи станаха 

възможни преди всичко поради 

глобализационните процеси, протичащи в 

световен мащаб – преди всичко от времето на 

Втората световна война насам 
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незабележим. Една измама в края на краищата се разкрива, но кризата, породена от нея, 

дълги години (понякога десетилетия) се отразява на живота на хората в различни държави в 

света. 

 

Третият вид „неправилно управление“ всъщност е повече догадка, отколкото факт. 

Разбира се, и това „управление“ може да бъде по-очевидно, но може да бъде и скрито и 

неясно и поради това недостатъчно разбрано. Макар от доста години да се говори за 

прокарване на целенасочена политика на международни групировки с цел промяна на живота 

на обществата такъв, какъвто те го познаваха досега (напр. джендър идеологията, която в края 

на краищата може да доведе до заличаване на брака между мъж и жена, до узаконяване на 

разврата и превръщането му в обичайно и „законно“ явление, до заличаване на пола като 

мъжки и женски и т.н.), все още е трудно да се докаже, че сред световния „елит“ съществуват и 

други целенасочени действия, чрез които може да бъде променен животът на човечеството. 

Ето защо във връзка с последната световна криза, настъпила поради разпространението на 

вируса, наречен Ковид-19, можем да говорим за „неправилно управление“ само в смисъла, че 

това разпространение не бе овладяно и бе допуснато заразата да достигне до по-голямата част 

от държавите в света. Да твърдим, че новата световна пандемия бе създадена изкуствено и че 

тя всъщност е целенасочена политика на някои хора, които желаят установяването на 

съвършено нова структура на човечеството, означава да навлезем в сферата на 

конспиративните теории, които изобилстват в общественото пространство. Не съм 

привърженик на тези теории и се старая да се придържам повече към фактите, отколкото към 

хипотезите или предположенията, затова тук се опитвам да боравя преди всичко с факти (но 

задавам и въпроси, които към днешно време са твърде озадачаващи). 

 

Три характерни черти на кризата от началото на 2020 година  

 

Световната криза, която начена от началото на 2020 г., се отличава с няколко 

характерни черти и с някои особености, които не сме наблюдавали при предходни подобни 

кризи. Тук не е мястото да разгледам всички нейни черти, но ще се спра на три от тях: нейния 

световен, всеобхватен (многоаспектен) и същевременно странен (неизяснен) характер. 

 

Още в началния стадий на разпространение на вируса и обявяването му за пандемия 

от Световната здравна организация повечето здравомислещи хора веднага схванаха, че 

изглежда бе начената нова световна война, без да има военни действия: държавните граници 

бяха затворени, хората бяха вкарани по домовете си, икономиките почти замряха, в почти 

всички държави военните (включително военни медици) бяха тези, които подсказваха на 

управляващите дали и под каква форма да се въведе извънредно положение (което в редица 

случаи бе съпоставимо с военно положение). Не беше важно дали тази особена война бе 

начената от някого или тя бе последствие от разпространяващия се вирус3, по-важното бе, че 

тя започна бързо и настъпателно и само за няколко седмици (изключителен успех за който и 

да е военачалник!) народите в света бяха вкарани в капана на страха. Изследванията на 

учените показваха, че вирусът някак си се е появил (и днес, повече от половин година от 

 
3 Разбира се, че е важно дали новата вирусна инфекция е естествено явление или вирусът бе 

създаден и „пуснат на свобода“ с определени цели, но в настоящото изложение този въпрос не се 
разглежда; дори и български специалисти и професори говорят например в подобен дух: „Операцията с 
коронавируса постигна ефекта на световна война“, разсъждавайки за манипулации, фрагментирано 
движение на хората, проявата на нова глобализация чрез локализация и т.н. (срв. материала на проф. 
Иво Христов: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-ivo-hristov-za-covid-19.html). 



Свобода за всеки, бр. 55, юли 2020 г. – 12 / 82 

 

появата му, все още не е ясно как се е появил) и бързо се е разпространил по света, 

предизвиквайки огромна социално-икономическа криза за всички народи, където той 

„действаше“; само този факт ни дава основание да наречем сегашната криза световна за 

човечеството. Световният ѝ характер се определя и от факта, че все още никой не знае докога 

(още колко месеца или години) вирусът ще продължи да държи в хватката си народите. 

 

Друга особеност на сегашната криза е всеобхватният характер4 на нейното действие 

върху живота на хората: тя обхвана не само икономическия и финансовия сектор на 

държавите, но и политическия, търговския, екологичния и дори семейния5 аспект от живота и 

принуди хората да странят един от друг и до голяма степен да прекъснат обичайните човешки 

връзки помежду си. Все още е трудно да се предвиди до какви социално-икономически 

последствия ще доведе тази криза, но учените все повече са склонни да мислят, че 

последиците ще бъдат изключително тежки за всички народи, преди всичко поради 

глобализационния характер на съвременните отношения между държавите. 

 

Новата криза („нова“ в смисъл, че досега не е имало подобно бедствие, макар и да е 

имало вирусни пандемии в миналото с милиони жертви) бе породена от вирус, който се 

държи изключително странно. И това е една от причините за появата на десетки и дори 

стотици теории за произхода му и сегашното му действие в света. Първоначално той се 

схващаше като „роднина“ на други щамове на коронавируса, предизвикващи болестни 

състояния на дихателната система на човека, но с времето се оказа, че всъщност той поразява 

по различен начин, макар и да се запазват общите му черти с различните видове простудни 

грипове, които нарушават дихателната дейност на организма и много по-често могат да 

доведат до смърт в сравнение с другите негови грипни „събратя“. Все още учените умуват 

върху това, защо хора без никакви симптоми6 (чийто процент може да бъде от 5% до 15% за 

различните райони) могат да заразяват, защо това вирусно заболяване предизвиква 

изключително сериозни усложнения на почти всички органи в тялото на излекувания, дали 

последиците от прекараното заболяване вследствие на вируса ще останат за цял живот за 

човека, при което животът му ще се съкрати заради увредените органи и увредената психика7, 

и т.н. и т.н. 

 

Тук можем да добавим и факта, че както в мирно време, така и във време на война и, в 

нашия случай – във време на криза, винаги ще има хора, които ще използват ситуацията и ще 

се възползват от нея за лична облага или за облага на своята общност. Няма да споменавам 

огромния брой злоупотреби, които се вършат, като се използва пандемичната обстановка в 

отделните страни или отделните региони на света, само ми се иска да изразя възмущението си 

от онези, които по всякакъв начин се опитват да „припишат“ всеки нов случай на респираторно 

 
4 Вж. http://www.globalcrisisnow.org/a-global-crisis/.  
5 Многобройни са случаите на „разстройство“ на семейните отношения заради вируса, тук само 

ще посоча хилядите (според някои – десетки хилядите) примери на смърт на членове на семейството от 
(или с) вируса, които другите техни роднини не можеха да погребат, тъй като не им бе позволено заради 
заразата. 

6 Вж. https://news.mail.ru/society/42092611/.  
7 Неотдавнашна публикация привежда аргументите на лекарите, според които всеки трети 

преболедувал вируса навярно ще остане с повредени бели дробове (ще развие белодробна фиброза) и 
ще страда от хроническа умора, всеки втори, в една или друга степен, ще изпитва нарушения във 
физическата, когнитивната и психологическата сфера, 70% от излекуваните може често да изпадат в 
бълнуване; посочва се и фактът, че всеки десети британец е изписан от болницата с конкретни остри 
поражения на сърцето. Вж. https://news.mail.ru/society/42309619/?frommail=1.  

http://www.globalcrisisnow.org/a-global-crisis/
https://news.mail.ru/society/42092611/
https://news.mail.ru/society/42309619/?frommail=1
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заболяване на новия вирус, за да получат щедрите средства, отпускани за борба с пандемията, 

или пък празните болници и празните линейки, които сноват насам-натам и създават 

впечатлението за спешност и неотложност.8 

 

 

3. Световното християнство 

 

Какво общо може да има между кризата и християнството? Не е ли християнството 

вярата на Христовите последователи, които разпространяват евангелието „до край земя“ и в 

мирно и във военно време, и в кризи и в спокойни времена? Църковната мисия е една и съща 

във всички времена и никакви външни фактори на човешкия живот не би трябвало да попречат 

на християните да благовестят Словото Божие. 

 

Кой е християнин?  

 

И все пак въпросът за „световното християнство“ се оказва сложен, особено като се 

имат предвид и самите определения на това кой е християнин и кое е християнството. Никой 

не се съмнява в истината, че всеки, който правилно (според църковните канони) е кръстен в 

името на Отца и Сина и Светия Дух, е християнин, той е „припознат“ от Христа като Негово 

чедо, защото се е отрекъл от сатаната и злобата на светското и е приел Христовия кръст и 

Христовата жертва за пътеводители в своя живот. Трябва същевременно да признаем, че не 

всеки, който веднъж се е кръстил, е действителен християнин: самото кръщение не ни прави 

автоматично Божии чеда, на които са дарувани Христовите заслуги, Който чрез жертвата на 

кръста даде възможност на всеки да се спаси. Известно е, че огромният процент кръстени – 

както у нас, така и в другите страни по света – след кръщението си не стават църковни членове, 

т.е. членове на Църквата като събрание на вярващи в Христос, където всеки се утвърждава 

като Божие чедо чрез богослужението и живота си на Христов последовател, а си остават само 

кръстени без благодатните дарове на църковното членство и живото общуване със Спасителя. 

 

Дори и онези, които са църковни членове и редовно участват в богослужения и в 

молитвения живот на „своята“ църква, но са отстъпили от евангелските истини, също не могат 

да бъдат наречени християни. Трудно можем да приемем за Христов последовател онзи 

„християнин“, който благославя разврата на хомосексуалистите и ги „съчетава“ в „свещен 

брак“, който пропагандира джендър идеологията и нарича момчето в своята енория „тя“, а 

момичето – „той“, защото те решили да сменят пола си, и т.н. Не се съмнявам, че някои от тези 

„християни“ могат да имат силна вяра в Христос, но се съмнявам в това, дали Христос ги 

„припознава“ като Свои последователи, които ревностно пазят заповедите Му и 

благовестието, в което Той ясно посочва кое е добродетел и кое е грях. Във всички случаи за 

мен тези хора са отстъпили от християнството и от самия Христос. 

 

 
8 Както в българската преса, така и в чуждестранната може да се прочетат или да се видят 

многобройни примери на лъжливи съобщения за „огромния брой заболели“ от вируса, за да се получат 
повече средства или пък да се извлече някаква изгода; срв. напр. един случай от 25 май 2020 г. от 
Бразилия, една от страните с най-голям брой заразени и най-голям брой смъртни случаи, където един 
политик се реши да влезе в полева болница, построена преди два месеца, за която се твърди, че лекува 
5 хиляди болни и в която имало над 200 смъртни случая, а кадрите (както и коментарът на политика) 
ясно показват, че в нея не само няма нито един болен, но няма дори и медицинско оборудване, а само 
празни ковчези, които уж били приготвени за „стотиците“ починали. Вж. https://youtu.be/uvo3eGLrqeE. 
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Кое е световното християнство? Нека посочим и факта, че към днешно време (юни 2020 

г.) 2.5 милиарда християни изповядват вярата си в 44800 отделни християнски деноминации 

или изповедания, което от своя страна предполага 44800 различия в богослужението, 

молитвения живот, църковната организация (там, където тя съществува), йерархичното 

устройство на общината и т.н.9 Но не този факт говори за „различните“ християни (защото във 

всяка християнска община със сигурност има действителни християни), а животът на 

християните в техните общини и „следването на Христос“ според Неговото благовестие. Както 

в християнските общини, които са приели джендър идеологията и църковното „узаконяване“ 

на хомосексуалния „брак“, така и в християнските общини, които са против тези 

нововъведения и които считат себе си за „традиционни“ и „истински“ – дори и в тях има 

християни, които са отстъпили от Христа, и християни, които неотклонно Го следват. В този 

смисъл „християнин“ е онзи, който действено и правилно вярва в Господа Иисуса Христа и 

изпълнява волята Му, независимо от това в коя християнска община той изповядва вярата си. 

 

Ето защо „световното християнство“ всъщност включва в себе си всеки верен 

последовател на Христа. А такива Христови ученици има по целия свят и поради това съвсем 

оправдано християнството се определя като световно. Нещо повече, имаме всички основания 

да мислим, че всъщност християнството бележи особен ръст и значение в днешно време, 

независимо от многото „изследвания“ (а също така личните ни наблюдения), посочващи, че то 

едва ли не отмира и че скоро броят на християните ще бъде изключително малък. Надежда ни 

дава едно от последните изследвания на християнската организация „Факти и тенденции“, 

която от 1957 година насам се стреми да представи действителни статистики и насоки на 

развитие както на света като цяло, така и на християнството в частност. Последната публикация 

от 10 юни 2020 г. посочва 10 окуражителни тенденции в световното християнство, където не 

можем да не отбележим, че броят на християните по света нараства пет пъти по-бързо от броя 

на атеистите, че още преди 2050 година християнството ще наброява над 3 милиарда вярващи, 

че процентът на неевангелизираните по света все повече намалява и процентът на 

нехристияните, които познават поне един християнин, непрекъснато се увеличава, и т.н.10 

 

Предизвикателствата: „новото нормално“ 

 

Съвременността (т.е. последните няколко десетилетия) и днешната световна криза 

заради вируса обаче поставят изключителни предизвикателства пред християните по света. 

Едно от тях е промяната на ценностната система на т.нар. неолиберални държави, които се 

стремят да узаконят порочни и развратни практики и да ги наложат както на своите народи, 

така и на целия свят. И това те правят, като се опитват да използват всякакви механизми и 

лостове на влияние – икономически, политически, социални и даже технологически – с цел 

налагане на волята си върху другите държави, които продължават да отстояват традицията в 

своя живот. Друго предизвикателство е все по-честото налагане на нови идеологии и практики 

като „новото нормално“: онова, което в предходните десетилетия и векове се считаше за 

нормално и естествено, вече отстъпва място на „новото“ разбиране за „нормално“, което 

всъщност представлява „новата нормалност“ на живота на днешните общества. 

 

 
9 Срв. авторитетното изследване Status of Global Christianity for 2020, което вече няколко 

десетилетия подред прави статистически изследвания за християнството, другите религии и атеистите. 
10 Вж. https://factsandtrends.net/2020/06/10/10-encouraging-trends-of-global-christianity-in-2020/. 

https://factsandtrends.net/2020/06/10/10-encouraging-trends-of-global-christianity-in-2020/
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Идеята за „новото нормално“ в днешно време се появи преди всичко поради 

световната криза във връзка с вирусната пандемия и поради вижданията, че човечеството 

навярно ще трябва да свикне да живее с този вирус, но по нов начин, като следва нови 

правила на живот.11 „Новото нормално“ се разглежда преди всичко от гледна точка на новите 

условия, в които ще работят световните икономики и търговията, но също така и от гледна 

точка на живота на хората, като се предрича, че това състояние може да продължи много 

дълго време.12 На големи промени навярно ще бъдат подложени малкият и средният бизнес, 

твърдят специалисти, пътуванията ще приемат друг характер, общуването между хората – 

лично или онлайн – също ще бъде променено.13 

 

Както християните, така и въобще хората по света изглежда трябва да приемат фактите, 

че през 2020 г. (а изглежда и следващите години) доходите на хората в най-малко 170 страни 

драстично ще намалеят, при все че само преди няколко месеца световните икономически 

служби предсказваха, че в 160 страни доходите значително ще се увеличат.14 Какъв отговор 

могат да дадат християните за вярата си и за загрижеността към ближния в такива тревожни 

времена? Най-естествения отговор изглежда този: любов към Бога и към ближния, изразена 

чрез конкретни дела на нашата вяра, която не само прославя Бога, но и помага на ближните да 

Го познаят и да живеят според евангелието. 

 

Отстъплението на някои християни 

 

Такъв ли отговор обаче даваме в днешно време? Защо и днес, във време на криза и 

нови възможности за изповядване на вярата си сред хората, ние продължаваме да бъдем 

политически коректни и да угаждаме на светските управници, като отстъпваме от Христос? 

Сваляме кръстовете от богослужебните си места,15 защото мюсюлманите щели да се обидят, 

все повече християнски храмове пустеят и ние ги продаваме или отдаваме под наем или ги 

превръщаме в заведения, служещи за нехристиянски цели, благославяме развратни практики 

и утвърждаваме някакво странно разбиране за любовта (между хомосексуалисти) като за нещо 

повече от Божията любов. 

 

Една съвсем скорошна публикация дори ме изненада със заглавието си, „Епископи 

променят църковната доктрина, за да бъдат в крак със съвремието“, преди всичко поради 

това, че се отнася за римокатолически епископи;16 ние някак си свикнахме, че обикновено 

някои протестантски и англикански организации са отстъпили от християнската вяра, но да 

кажем това за римокатолическата църква – това звучеше като нещо невъзможно. И ето че 

новата криза даде повод на германски католически епископи да се „нагодят“ към „новото 

 
11 Срв. например идеята за „новото нормално“ за Германия, но тя всъщност се развива и за 

всяка друга страна в света: https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/coronavirus-part-of-new-
normality-says-german-agency-as-briefings-cease. 

12 Вж. https://www.thestar.com.my/lifestyle/health/2020/05/21/covid-19-what-does-the-039new-
normal039-mean (англ.) 

13 Срв. анализите на една статия от 8 май 2020 г.: https://www.zdnet.com/article/what-does-the-
new-normal-look-like-post-covid-19-15-cxos-answer/.  

14 Срв. публикацията „A Global crisis like no other needs a global response like no other“ 
(„Изключителна криза изисква изключителен отговор“) от 20 април 2020 г. на сънародничката ни 
Кристалина Георгиева, която оглавява Международния валутен фонд. Вж. 
https://blogs.imf.org/2020/04/20/a-global-crisis-like-no-other-needs-a-global-response-like-no-other/.  

15 Вж. https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=jkfRkR1Pqag&feature=emb_title.  
16 Вж. https://www.churchmilitant.com/news/article/german-church-crisis.  

https://www.thestar.com.my/lifestyle/health/2020/05/21/covid-19-what-does-the-039new-normal039-mean
https://www.thestar.com.my/lifestyle/health/2020/05/21/covid-19-what-does-the-039new-normal039-mean
https://www.zdnet.com/article/what-does-the-new-normal-look-like-post-covid-19-15-cxos-answer/
https://www.zdnet.com/article/what-does-the-new-normal-look-like-post-covid-19-15-cxos-answer/
https://blogs.imf.org/2020/04/20/a-global-crisis-like-no-other-needs-a-global-response-like-no-other/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=jkfRkR1Pqag&feature=emb_title
https://www.churchmilitant.com/news/article/german-church-crisis
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нормално“ – в новите условия трябва да сме в крак с днешното поколение, твърдят те – и да 

приемат хомосексуалния „брак“ и приемане на жени за свещенички. 

 

Нещо повече, дори трагичните събития в САЩ с убийството на Джордж Флойд на 25 

май 2020 г. и масовите протести, които в някои страни (особено в САЩ и Великобритания) 

подтикнаха протестиращите да съборят или осквернят някои исторически статуи, които 

напомняли за расисткото минало, дадоха повод даже на главата на Англиканската църква, 

архиепископ Джъстин Уелби, да се усъмни в това, дали всички статуи в англиканските храмове 

трябва да останат на местата си и дали някои статуи не трябва да бъдат премахнати, 

включително в Кентърбърийската катедрала.17 Той дори увери журналистите, че църквата 

трябва да преразгледа образа на Христос и да се откаже от виждането, че Христос е бял. 

 

Това дори не е политическа коректност, бих казал аз, а нещо съвсем друго – това по-

скоро прилича на временна умствена заблуда, която, надявам се, с времето ще премине. Дори 

самите африканци навярно не биха искали да изобразяват Христос като чернокож човек или 

пък да се свалят статуи, напомнящи за расизма от миналите векове: съвсем наскоро вдовицата 

на Нелсън Мандела се отврати от думите на англиканския архиепископ и каза, че статуите са 

част от историята на народите, които трябва да се учат от тях, и че никой няма право да ги 

премахва.18 

 

Не трябва да се съмняваме, че корените на отстъплението от Христос на някои 

християни и някои църковни общини могат да се видят и в угодничеството и политическата 

коректност (освен в личен план), които те следват в живота си, стремейки се да бъдат „в крак“ 

със съвремието. С други думи, за тях Христовото благовестие не е вечно и неизменно, а 

подлежи на промяна и дори на отричане на ценностите му. Остава човек само да се чуди каква 

ли нова странност ще измислят тези „християни“, които ще започнат да живеят в „новата 

нормалност“, където всичко предишно ще бъде отречено и животът на народите ще приеме 

друга насока (както твърдят идеолозите на „новото нормално“). 

 

 

4. Християните и тяхната борба 

 

За действителния християнин и истински Христов последовател не може да има други 

истини, освен евангелските; за него не може да има друг истински управник, освен Бог; той 

знае, че не може едновременно да угодиш на мамона и на Бога; той не може да приеме 

някакъв „друг“ пол освен мъжки и женски, нито пък смяната му, нито пък „брака“ между 

 
17 Archbishop of Canterbury: Church statues to be reviewed 'very carefully'. BBC, 26 June 2020. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-53192662. 
18 Вж. (англ.) https://www.dailymail.co.uk/news/article-8462735/Archbishop-Canterbury-says-

Church-think-portraying-Jesus-white.html 

Християнинът просвещава, светлината му не 

остава скрита за самия него, а се разлива 

навсякъде, той учи не само на евангелските 

истини, но и на истините на живота 

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-53192662
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8462735/Archbishop-Canterbury-says-Church-think-portraying-Jesus-white.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8462735/Archbishop-Canterbury-says-Church-think-portraying-Jesus-white.html
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развратници, нито убийството на неродените в майчината утроба, нито „доброволното“ 

отнемане на живота, нито сексуалното (и всякакво друго) развращаване на децата от най-

ранна възраст – всичко това е омразно на Бога и на добродетелните човеци. Но всичко това е 

любимо на грешниците, на противниците на Бога и съюзниците на сатаната. 

 

Ето каква е борбата на християнина: срещу козните на сатаната и на човеците, които му 

работят. Християнинът има най-действените оръжия в борбата си – вярата в Христос, 

убеждението в Истината, която го прави свободен и обичан от Бога, молитвата и надеждата, 

покаянието и смирението, добродетелния живот и любовта към Бога и към хората. И никой на 

този свят не може да му ги отнеме – както на него, така и на всички като него по целия свят, 

т.е. на световното християнство, което е Христово. От друга страна, антихристкото 

„християнство“ вече получава своята награда: то тръби и се изтъква, че е християнство за 

човека, а всъщност е богопротивно (срв. Мт. 6:1-16). 

 

Християнинът просвещава, светлината му не остава скрита за самия него, а се разлива 

навсякъде (срв. Мт. 5:15-16), той учи не само на евангелските истини, но и на истините на 

живота19, та поучаваните да се научат да различават нещата – да познават кое е добродетел и 

кое е грях, кое е богоугодно и кое е богопротивно и угодно за сатаната, кое е човешко и кое е 

античовешко, кое е справедливо и кое е несправедливо, кое е истинно и кое е лъжовно и 

измамно. Особено последното: в днешно време, когато лъжата се представя за най-голямата 

истина, гласът на християнина трябва да оповести измамата. Защото другото име на сатаната е 

лъжец. А чрез лъжите на някои човеци, и особено на управниците – знайни и незнайни – 

противникът на Бога и на хората се стреми да постигне целите си. Световните лъжци 

„направиха лъжата свое прибежище и с измама се прикриват“ (Ис. 28:15), но Бог е верен и 

християнинът знае, че „град ще изтреби прибежището на лъжата, и води ще потопят мястото 

на укривателството“ (Ис. 28:17). Нима лъжецът и човеконенавистникът може да се укрие или 

да избегне Божието наказание? А обичащият Бога и ближните прави добро и с вярата и 

добродетелите си прославя Бога и утвърждава Църквата още тук на земята. 

 

 
19 Особено в днешно време. Без да изтъква различни недоказани теории (особено т.нар. 

конспиративни теории), християнинът може да разясни, че навярно в днешно време има зли сили, които 
са античовешки и целят поробване на човечеството (напр. след т.нар. „глобално нулиране“ – срв. една 
статия от Global Research, има я и на бълг. език) и че съществуват биотехнологични възможности за 
подобно поробване (срв. напр. възможностите на наночиповете и „умните прашинки“), които някои 
хора със зли намерения биха използвали. Християнинът може да посочи, че при вдишване на 
наночастици и нанотръбички въздействието им върху човека може да бъде твърде близко до 
пораженията, които коронавирусът нанася на белите дробове, мозъка и други органи (срв. 
изследванията, напр., Byrne, J. D.; Baugh, J. A. (2008). "The significance of nanoparticles in particle-induced 
pulmonary fibrosis". McGill Journal of Medicine : MJM : An International Forum for the Advancement of 
Medical Sciences by Students. 11 (1): 43–50; Jonaitis, TS; Card, JW; Magnuson, B (2010). "Concerns regarding 
nano-sized titanium dioxide dermal penetration and toxicity study". Toxicology Letters. 192 (2): 268–269; 
Weiss, R. (2008). Effects of Nanotubes May Lead to Cancer, Study Says. Archived 2011-06-29 at the Wayback 
Machine; Nanofibres 'may pose health risk' Archived 2012-08-25 at the Wayback Machine. BBC. 2012-08-24; 
Schinwald, A.; Murphy, F. A.; Prina-Mello, A.; Poland, C. A.; Byrne, F.; Movia, D.; Glass, J. R.; Dickerson, J. C.; 
Schultz, D. A.; Jeffree, C. E.; MacNee, W.; Donaldson, K. (2012). "The Threshold Length for Fiber-Induced Acute 
Pleural Inflammation: Shedding Light on the Early Events in Asbestos-Induced Mesothelioma". Toxicological 
Sciences. 128 (2): 461–470; и много други. Отново ще повторя, че недоказани теории не трябва да се 
приемат за истина, но християнинът е длъжен да посочи, че зли хора могат да използват зли средства за 
постигане на античовешките си цели. 

https://www.globalresearch.ca/global-reset-unplugged/5716178
http://www.memoriabg.com/2020/06/24/predstoiashtoto-globalno-nulirane/?fbclid=IwAR2TmhNiNOXIq964-rpSz7xeOPxtIVXP3ocqxVUHEp-wQZoVMDKOJTBsxYQ
https://www.uspa24.com/bericht-16909/human-microchipping-agenda-and-control-of-the-environment.html
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Ето защо и днешната световна криза ще получи своето разрешение, но за човеците е 

важно как ще излязат от нея – омърсени и опорочени от многото грехове и измами или 

очистени и осветени от вярата си и добрите дела, които вършат в Божие име и в името на 

ближния. 
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Животът или начинът ни на живот е главният 

въпрос при Covid-19/коронавируса? Факти, 

коментари и логика от научна и християнска 

перспектива 
 

Брайън Д. Рей 

17 юли 2020 г. 

 

сновната ми теза в тази статия не се промени много след първото ѝ издание от 9 април 

2020 г. Актуализирал съм статистиката и някои нови констатации. Основните ми научни 

и библейски предпоставки и твърдения са останали същите. 

Моята теза е, че много от нашите граждански магистрати и служители на държавни 

агенции твърдят, че следват стабилни научни методи и принципи относно сегашната „здравна 

криза”, но не е така, като повечето държавни разпространяват заблудата на post hoc ergo 

propter hoc ("след това, следователно заради това"), и изглежда, че нациите и държавите, 

които са позволили „вирусът“ да се развие по естествения си път без заповеди за „всеобща 

блокада“ от страна на правителството, като цяло са еднакво добре или по-добре от другите и 

за хората и обществото е много по-добре да следват библейските принципи и заповеди, 

отколкото да ги игнорират. 

Нищо, написано в тази статия, не трябва да се тълкува така, сякаш казва, че някои хора 

в САЩ и други народи не умират от или във връзка с болести, които имат симптоми като тези 

на грипа (инфлуенцата) или пневмонията. Нищо тук не трябва да се тълкува така, сякаш се 

твърди, че някои читатели на тази статия нямат приятели или членове на семейството, които 

да са били сериозно болни или са починали и медицинския персонал или държавни 

служители са го приписали на Covid-19. За всеки, чиито приятели или членове на семейството 

наскоро са били болни или са умрели, нека Бог да ви благослови с утеха и мъдрост посред тези 

трудни изпитания. 

Ще се спра на „кризата с болестта“ от първата половина на 2020 г. както от научна, така 

и от философска гледна точка. Като малко предистория: имам бакалавърска степен по 

биология, магистърска по зоология и докторска степен по педагогика в научните дисциплини. 

Правя основни емпирични изследвания, базирани на доказателства, и повече от 35 години 

преподавам курсове по методология на научните изследвания на университетско ниво и имам 

публикувани изследвания в няколко рецензирани списания. Бях подготвян през по-голямата 

част от живота си да гледам на нещата научно и да задавам много въпроси относно данни, 

статистики, факти, цифри и заключения, основаващи се на тях. И съм учил на същото много 

хора. Моят философски мироглед е библейски и християнски и е такъв от около 43 години. 

 

О 
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Информация и коментари, ориентирани към факти и статистики 

Голямата картина се състои в това, че хората в САЩ и по целия свят се разболяват и 

умират непрекъснато. Те се разболяват и умират от грип (инфлуенца), пневмония и други 

заболявания или състояния и понякога от комбинация от неща, особено когато са по-

възрастни. Това не означава, че смъртта е маловажна, а просто, че се случва непрекъснато. 

Общи и конкретни факти 

Статистическите данни, които цитирам тук, са „официалните“ данни от гражданските 

правителствени агенции.20 През 2017 г. беше установено, че всяка година между 291 000 и 646 

000 души по света умират от респираторни заболявания свързани със сезонния грип; или, 

може да се каже, приблизително 468 000 годишно. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p1213-flu-death-estimate.html 

Само в САЩ през последните две зими от грип умряха между 26 000 и 95 000 души; 

или, може да се каже, приблизително 60 000 годишно. 

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html 

В допълнение към грипа, служителите твърдят, че 2 560 000 (2,56 милиона) души по 

света са починали от пневмония през 2017 г. https://ourworldindata.org/pneumonia Около 

49000 са починали от пневмония в САЩ през 2017. 

https://www.cdc.gov/nchs/fastats/pneumonia.htm 

Много доклади сочат, че Covid-19 или коронавирусът е донякъде като грип и донякъде, 

като пневмония. Досега (15 юли 2020 г.) официалните лица казват, че 586 000 са загинали по 

целия свят от Covid-19 https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/, като 

140 000 са тези в САЩ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-

us.html В перспектива, броят на смъртните случаи, приписвани на Covid-19 на един милион 

души, е важна статистика, която трябва да се има предвид. Към 15 юли 2020 г., например, тя е 

както следва: Белгия, 844; Испания, 608; Италия, 579; Франция, 461; САЩ, 423; Холандия, 358; и 

Канада, 233 https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

Сега се върнете към предишните няколко абзаца и поставете номерата от Съединените 

щати в относителна перспектива (т.е. в контекста). Тъй като има смъртност от грип и 

пневмония всеки година и сега има „нов“ вирус, който също причинява болести, а понякога и 

смърт, как следва числата на смъртността да се сравняват? Досега (15 юли 2020 г.) в САЩ Covid-

19 ще бъде с около 28% повече от общата годишна смъртност от грип и пневмония (140 / (60 + 

49)). Смъртта, приписвана на Covid-19 започна да намалява около 20 април и оттогава е така, с 

леко увеличение през последните девет дни. Въпреки че това е много опростено и 

хипотетично, то донякъде предлага перспектива. 

Освен това и много важно, почти няма начин да се знае колко голяма е разликата на 

заболеваемостта и смъртните случаи от Covid-19 тази година, докато не се получат някои 

много ясни статистически данни. В края март разбрах, че трябва да видим графика за САЩ със 

смъртни случаи по оста X и времето (от октомври до септември) по оста Y с четири различни 

линии: 

 1. Смъртност от грип; 

 
20 Заради различното държавно устройство на САЩ преводът тук не отговаря напълно на 

начина, по който биха били описани например български държавни органи. Бел. ред. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p1213-flu-death-estimate.html
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html
https://ourworldindata.org/pneumonia
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/pneumonia.htm
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/%23countries
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 2. Смъртност от пневмония; 

 3. Смъртност от Ковид-19; 

 4. Общо 1, 2 и 3. 

В тази графика длъжностните лица могат да определят само една причина за смърт на 

човек, без двойно отчитане (което продължава сега, така че казват, че смъртта е от Covid-19 и 

пневмония, например; бележка под линия „4. Броят на смъртните случаи от грип включва 

смъртни случаи с пневмония или COVID-19, също посочени като причина за смъртта” и без 

презумпции, а действително определяне на причината за смъртта, бележка под линия „1 

Смъртта с потвърден или предполагаем COVID-19, кодиран по ICD – 10 код U07.1 “ 

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID19/index.htm 

След това ни покажете графиките за тази година и последните 10 години. Ще има ли 

статистически значителна разлика между редовете по т. 4 за 10-те години? Колко? 3%, 12%, 

23%? Не забравяйте, че има големи колебания и граници на грешки по отношение на смъртта 

от грип и пневмония всяка година. Много е възможно „общата линия“ (# 4) да не бъде много 

по-различна в 2020 г., отколкото през предходните 5 до 10 години. 

В крайна сметка установих, че нещо подобно на тази графика съществува. В САЩ 

седмичният брой на смъртните случаи (от всички причини) спаднаха до нормалното (в 

сравнение с последните 4 години) и останаха под тази черта вече месец. 

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm. Бяхме над нормата за 6 

седмици; тази година за 12 седмици. Така е в живота, природата и с болестите; приливи и 

отливи. Все още се нуждаем от по-валидни и надеждни данни, за да разберем значението на 

смъртта (уж) от Covid-19. 

 

По същия начин вечерта на 9 април 2020 г., попаднах на тази показателна графика за 

общо смъртни случаи в Европа (включително Италия, Испания и Франция, където се твърди, че 

Covid-19 е имал огромно въздействие) през последните няколко години: 

https://www.euromomo.eu/outputs/number.html Общият брой на смъртните случаи в Европа 

нараства всяка зима и през първата половина на 2020 г. по този въпрос нещата не са били по-

различни. Сега изглежда (средата на юли), че общата смъртност може да не е много по-

различна от тази за зимата, която включва януари 2018 г. Смъртните случаи за всички възрасти 

по всички причини в Европа се върнаха към нормалното си състояние (за последните 4 години) 

преди месец https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group За възрастта от 

раждане до 14 години, тя никога не е надхвърляла средното ниво; за възрастта от 15 до 44 тя 

беше над средното ниво само за период от няколко седмици тази година. 

Ако чуете хората да говорят за това колко са 

умрели в тази страна спрямо онази и да се 

опитват да докажат, че тук е лошо или там е по-

лошо, имайте предвид, че важното число, в много 

отношения, е броят на смъртните случаи на 1 

милион души. 

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/COVID19/index.htm
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/%23pooled-by-age-group
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Около 80% от американските смъртни случаи, приписвани на Covid-19, са при лица на 

65 и повече години. https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Death-Counts-by-Sex-Age-

and-S/9bhg-hcku  Много малко деца са имали Covid-19 като предполагаема причина за смъртта 

им (31 деца на 14 и по-малки, от 121 374 - .02%, две стотни от процента - към 15 юли 2020 г. 

https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID -19-Death-Counts-bySex-Age-and-S / 9bhg-hcku); 

това представлява по същество незначителен риск за децата. 

Повечето смъртни случаи настъпват при лица с предшестващо заболяване или някаква 

болест. Групи, които са с високо ниво на риск от заболяване или смърт от Covid-19, са по-

възрастни хора, тези със заболяване или слабост поради хронични белодробни заболявания, 

умерена до тежка астма, сериозни сърдечни състояния, имунокомпрометирани, като тези с 

лечение на рак, тютюнопушене, трансплантация на костен мозък или органи, имунни 

недостатъци, лошо контролиран ХИВ или СПИН и продължителна употреба на 

кортикостероиди, тежко затлъстяване, диабет, хронични бъбречни заболявания, подложени 

на диализа, и чернодробни заболявания (в световен мащаб, 

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ и Орегон, 

https://govstatus.egov.com/OR-OHACOVID-19 ) Към 8 април 2020 г. 86% от починалите в Ню 

Йорк от Covid-19 са имали предходни заболявания или влошено здраве 

https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/35385-86-of-newyorkers-who-died-

with-chinese-virus-had-other-illunities-conditions Когато човек има съществуващ медицински 

проблем или болест, не може да се каже със сигурност „коя“ болест или проблем е била 

причината за смъртта; всъщност причината често е сбор от причини. Трябва също да се 

отбележи, че много от тези здравословни проблеми се дължат на избор на начин на живот на 

болните; това не намалява стойността на живота им, но помага да се поставят нещата в по-

пълен контекст. 

„Суровите цифри [дадени от медиите за случаи и смъртност на Covid-19] не са 

придружени от Инструкция на CDC21 https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-

New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf дадена смърт да се класифицира като COVID-

19, дори ако е налице само подозрение или в някои случаи с отрицателен тест. Няма съответно 

предупреждение с мигащи светлини, че тестовете имат фалшиви положителни резултати или 

за това, че ежедневният отчет за „увеличенията“ включва стари тестове, които не са били 

докладвани преди това.“ (Д-р Мерилин Сингълтън, M.D., 16 юли 2020 г. 

https://www.wnd.com/2020/07/covid-chaos-prison-without-bars/) 

Като цяло хората под 65 години и без съществуващи сериозни заболявания или 

болести са с много нисък ръст на риск от сериозни последствия от Covid-19 и правителствените 

методи за класифициране на това заболяване и свързаните с тях смъртни случаи са 

непостоянни и на тях не може да се разчита. 

Ако чуете хората да говорят за това колко са умрели в тази страна спрямо онази и да се 

опитват да докажат, че тук е лошо или там е по-лошо, имайте предвид, че важното число, в 

много отношения, е броят на смъртните случаи на 1 милион души. Към днешна дата САЩ не са 

особено нависоко в списъка за смъртност на милион (трети от последната колона) 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Трябва също така да се има предвид, че 

 
21 CDC e съкращение на английски за американския Център за контрол на болестите, който е 

федерална държавна агенция. Бел. ред. 

https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Death-Counts-by-Sex-Age-and-S/9bhg-hcku
https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Death-Counts-by-Sex-Age-and-S/9bhg-hcku
https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID%20-19-Death-Counts-bySex-Age-and-S%20/%209bhg-hcku)
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://govstatus.egov.com/OR-OHACOVID-19
https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/35385-86-of-newyorkers-who-died-with-chinese-virus-had-other-illunities-conditions
https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/35385-86-of-newyorkers-who-died-with-chinese-virus-had-other-illunities-conditions
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
https://www.wnd.com/2020/07/covid-chaos-prison-without-bars/
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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това е просто една от много други статистики, когато се прави оценка на която и да е важна 

материя. 

Знаем, че е важно да мислим за смъртност на милион. Освен това ние също трябва да 

поставим общия брой на твърдените смъртни случаи от Covid-19 в исторически контекст. 

„Пандемията от 1968 г. беше причинена от вируса на грип А (H3N2), състоящ се от два гена от 

вируса на птичия грип А, включително нов H3 хемаглутинин, но също така съдържа N2 

невраминидаза от вирус H2N2 от 1957 г. За първи път е отбелязан в Съединените щати през 

септември 1968 г. Смъртността е била пресметната на 1 милион по целия свят и около 100 000 

в Съединените щати. Повечето смъртни случаи са били при хора на 65 години и повече 

“https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/ 1968-pandemic.html Тоест, 100 хил. смъртни 

случаи/201 милиона (населението на САЩ през 1968 г.) биха били еквивалент на 163 хил. 

смъртни случаи/327 милиона (населението на САЩ, юли 2020 г.). Американското правителство 

заявява, че към 16 юли 2020 г. е имало 123 995 смъртни случая, считани за „всички смъртни 

случаи, включващи Covid-19“ https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm  

Следователно към 16 юли 2020 г. имаме с около 24% по-малко смъртни случаи, отколкото от 

грипа през 1968 г., предвид корекцията за населението. През 1968 г. не затворихме и не 

наложихме блокада на фирми и училища и църкви, не носехме маски и не се притеснявахме, 

нито се плашехме едни други за това как ще заболеем от грип или ще умрем от него. Повечето 

от нас, които са живели по онова време, дори не си спомнят „епидемията“. 

Има ли емпирични доказателства, че блокадите, наложени от държавата, намаляват 

смъртността или броя на смъртните случаи, причинени от Covid-19? След като проучва цялата 

налична информация един изследовател докладва че „… ние предоставяме оценки на броя на 

смъртните случаи при липса на мерки за налагане на блокади и доказваме, че тези стратегии 

най-вероятно не са спасили нито един живот в Западна Европа“ („Мерките за пълно блокиране 

в страните от Западна Европа нямат видимо въздействие върху епидемията COVID-19“, 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078717v1). Друго проучване в 

Съединените щати установи, че няма солидна зависимост между степента на държавен 

контрол и здравето по щати. Шведският клиничен доктор по инфекциозни болести Йохан 

Гисекке заключава: „Стана ясно, че тоталната блокада не защитава стари и слаби хора, 

живеещи в социални домове – население, защитата на което бе целта на блокадата. Нито 

намалява смъртността от COVID-19, което е очевидно, когато сравним опита на Обединеното 

кралство с опита на други европейски страни“. Освен това, „Мерките за изравняването на 

кривата може и да имат ефект, но налагането на блокада само прехвърля тежките случаи в 

бъдещето – без да ги предотврати. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(20)31035-7/fulltext#%20  

А какво да кажем за носенето на маски? Някоя голяма медия съобщила ли ви е за едно 

проучване отпреди пет години? След преглед на всички налични доказателства и проучвания 

двама професори (единият експерт по защита на дихателните пътища и инфекции, другият по 

защита на дихателните пътища) стигат до извода: „… продължаваме да заключаваме, че 

платнените маски и покривалата за лице вероятно имат ограничено въздействие за 

понижаване предаването на COVID-19...” (https://www.cidrap.umn.edu/newspers 

перспектива/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data, 16 юли, 2020). 

Както и сборник с рецензирани научни статии отпреди пет години беше озаглавен, „Кластерно 

изпитване на случаен принцип на платнените маски в сравнение с медицинските маски сред 

здравните работници” (22 април 2015 г., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/). Учените откриха, че грипоподобните 

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/%201968-pandemic.html
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078717v1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31035-7/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31035-7/fulltext#%20
https://www.cidrap.umn.edu/newspers%20перспектива/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.cidrap.umn.edu/newspers%20перспектива/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/
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болести (ILI) са значително по-често срещани сред здравните работници (HCW) от групата с 

платнени маски в сравнение с групата за медицински маски. Ръстът на ILI също беше 

значително по-висок в групата на платнените маски в сравнение с контролната група, която 

можеше да носи или да не носи маски. Защо ви казват да носите маски? Няма значим масив от 

изследвания, който да сочи, че това ще намали вашите „шансове“ да се разболеете от „този 

вирус“, нито че ще предпази вашия ближен от зараза. Ако някой се притеснява за собственото 

си здраве, той може да стои далеч от вас или от другите, вместо държавата да ви задължава да 

носите маска. Това е факт. 

Като цяло, данните и статистиките от нашето гражданско правителство (включително 

лица на изборна длъжност и служители в държавни агенции и органи) са съмнителни и не са 

достоверни. Научната им цялостност поставя много въпросителни. Техните критерии за това 

какво включва заболяване или смърт, причинени от Covid-19, както и системата им на 

воденето на отчети са ненадеждни. 

Прогнози и модели 

За още контекст и за зла участ по отношение на статистиката и прогнозите, вече става 

ясно, че ключовите модели за прогнозиране на броя на случаите и смъртта са ненадеждни (и 

не би трябвало да можем да кажем, „много“ ненадеждни). В „Запознайте се с бившия 

репортер на Ню Йорк Таймс, който оспорва повествованието за коронавируса“, човекът 

пределно ясно посочва, че моделите са почти безполезни https://www.foxnews.com/politics/ex-

nyt-reporter-challenging-the-coronavirus-narrative Чували ли сте фразата, „боклук на входа, 

боклук на изхода“? Ако данните, които не са валидни и надеждни, се поставят в уравнение или 

като модел, тогава можете да очаквате резултати, които са безполезни. Този репортер 

посочва, че моделите включват „социално дистанциране“ като променлива от самото начало, 

така че не се заблуждавайте по-късно, когато ви кажат, да, но блокадата и социалното 

дистанциране е това, което намали броя на случаите и смъртността. Редица губернатори на 

щати и здравни експерти са били и ще продължават да са виновни пред американците за 

прокарване заблудата на post hoc ergo propter hoc („след това, следователно заради това“). 

Доказателства за това че „социалното дистанциране“ значително е намалило инфекциите или 

смъртните случаи ще продължат да липсват. Вижте например 

https://www.thecollegefix.com/german-prof-finds-no-significant-risk-of-coronavirus-infection-

atsupermarkets/?utm_source=wnd&utm_medium=wnd&utm_campaign=syndicated и 

https://www.wnd.com/2020/04/epidemiologistcoronavirus-exterminated-lockdowns-lifted/ 22    

Този вид моделиране е изпълнен със значителни източници на грешки. Ако искате, 

можете да прочетете собствените думи на голямото име Институт за здравни показатели и 

оценка (IHME) и ще видите всички вариации, колебания и възможности за непредвидени 

ситуации http://www.healthdata.org/covid/updates  Запомнете: боклук на входа, боклук на 

изхода. 

 

Усложнения и проблеми относно основата на официалната статистика 

Обърнете внимание сега на моята гледна точка. Всички горепосочени статистически 

данни предполагат, че Covid-19 може да бъде точно диагностициран с тест (напр. PCR) и че е 

 
22 Заглавията на посочените статии са, в превод от англ., „Немски професор не намира, че има 

значителен риск от зараза с коронавирус в супермаркетите“ и „Епидемиолог: Коронавирусът може да 
бъде „изличен“, ако се вдигнат блокадите“. Бел. ред. 

https://www.foxnews.com/politics/ex-nyt-reporter-challenging-the-coronavirus-narrative
https://www.foxnews.com/politics/ex-nyt-reporter-challenging-the-coronavirus-narrative
https://www.thecollegefix.com/german-prof-finds-no-significant-risk-of-coronavirus-infection-atsupermarkets/?utm_source=wnd&utm_medium=wnd&utm_campaign=syndicated
https://www.thecollegefix.com/german-prof-finds-no-significant-risk-of-coronavirus-infection-atsupermarkets/?utm_source=wnd&utm_medium=wnd&utm_campaign=syndicated
https://www.wnd.com/2020/04/epidemiologistcoronavirus-exterminated-lockdowns-lifted/
http://www.healthdata.org/covid/updates
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назначена само една „причина“ за смъртта, по валиден и надежден начин (т.е. точен и 

прецизен) за всеки човек, който умре. Ако тези неща не са верни, тогава стойността на всички 

числа по същество се разпада. Ако стъпите на везна за баня и тя измерва вашата възраст, а не 

теглото ви, това е невалиден инструмент (мярка, тест). Ако действително измерва теглото, но 

когато стъпите върху нея, сочи 158 паунда23, отстъпите и се качите отново и тя отчита 143 

паунда, след това отново слизане и качване и тя отчита 179 паунда, тогава казваме, че е 

изключително ненадеждна (или непоследователна, или неточна). Боклук на входа, боклук на 

изхода. 

Диагностичният тест и солидните изследвания 

PCR тестът се използва за диагностициране на Covid-19. Не мога да намеря изследване, 

което да твърди, че той е валиден (измерва това, което твърди, че измерва) и надежден (в 

измерването има последователност, каквото и да измерва). Търся това месеци наред и питам 

други за него. Има много потенциал за грешка, като фалшиви положителни резултати и 

замърсяване на пробите. Ако не е валиден и надежден, тогава в общи линии цялата 

информация за броя на случаите и смъртността е изградена върху пясъчна основа. 

Тоест, ако диагностичните тестове не са валидни и надеждни, тогава всички числа, 

данни и статистики, които Центровете за контрол на заболяванията (CDC), щатските 

губернатори, д-р Антъни Фаучи и други предоставят са безполезни, безсмислени, без стойност 

и изветрели. 

Също така, доколкото знам, никой не е установил дали тестът показва колко точно от 

определен вирус се намира в тялото на човека. Търсих под дърво и камък такова изследване. 

Освен това не съм виждал никакви изследвания, обясняващи какво количество от вируса е 

необходимо, за да се разболее човек. Ако тези неща не са били установени, статистиката, 

която ни се предоставя, е къщичка от карти. Задълбочено обяснение на това може да се 

намери в „Корона: Създаване на илюзия за пандемия чрез диагностични тестове“ 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-pandemic-through-

diagnostic-test/ Може да изглежда абсурдно, но се опитах да намеря информация, която да 

опровергае автора на „Корона: Създаване на илюзия ... ”; не намирам такава. 

На следващо място, не мога да намеря никой, нито нашето правителство на САЩ, нито 

някой друг, който да е направил и докладвал за просто, повторяемо проучване, което да 

предоставя доказателство, че тестването за Covid-19 (което казва дали даден човек има 

коронавирус или не) е валидно и надеждно като следните? Например, вземете проби от (а) 

1000 произволно избрани здрави американци и (б) 1000 със „симптоми на коронавирус“ и 

диагностицирани болни от коронавирус (според техните тестове) и след това изпратете всички 

2000 проби, необозначени, до 3 произволно избрани независими лаборатории, за да се види 

кои от (a) и (b) 3-те лаборатории определят като положителни и кои – отрицателни за 

коронавирус. Къде е публикувано това просто, но необходимо проучване, дори все още да не 

е рецензирано? Това са начални научни принципи, за да се довери обществеността на всички 

статистики и предполагаеми причини за заболявания или смъртност. Не го намирам; не 

намирам никого, който да отчита това. Ако се опитам да публикувам проучване, в което 

твърдя, че причината и следствието са налице, но без този вид дизайн, ще бъда категорично 

отхвърлен. 

 
23 Прибл. 72 кг. Съотношението е 2,2 паунда за килограм. 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-pandemic-through-diagnostic-test/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-pandemic-through-diagnostic-test/
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Почти всеки ден научаваме повече за невалидността и ненадеждността на тестовете и 

отчитането на Covid-19. Например, на 13 юли 2020 г. беше установено, че „Безброй 

лаборатории са отчели 100 процента положителност, което означава, че всеки тестван човек е 

положителен. " https://www.fox35orlando.com/news/fox-35-investigates-florida-department-of-

health-says-some-labs-have-not-reported-negative-covid-19-results 

Авторът на следващата цитирана статия просто обяснява простите експерименти, които 

трябва да се направят, за да се валидират диагностичните тестове, но той и аз все още не 

можем да намерим това основно изследване („COVID: два жизненоважни експеримента, които 

никога не са правени“, 10 април 2020 г., https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/10/covid-

twovital-experiment-that-have-never-been-done/). Не забравяйте, боклук на входа, боклук на 

изхода. Ако данни, които са невалидни и ненадеждни, са поставени в уравнението или 

модела, тогава можете да очаквате резултати, които са безполезни. 

Броят на случаите 

Да се тестват повече хора за Covid-19 и след това да се твърди, че има повече случаи от 

преди и това е много притеснително, е малко безсмислено. Разбира се, повече случаи ще 

бъдат забелязани, ако човек направи повече тестове за нещо. Трябва да внимаваме в логиката. 

В един доклад бе посочено, че много нови случаи на Covid-19 се откриват в САЩ, сякаш това е 

нещо страшно, и в същото изречение се казва, че се правят още повече тестове. Разбира се, 

повече от „това“ се намира, когато търсите „него“. Ако медицинските работници изведнъж 

решат на случаен принцип да изберат 1000 души в Орегон и да ги тества лабораторно за 

паразитни глисти, не мислите ли, че ще намерят цял куп? Може ли след това изведнъж да 

кажат, че има повече случаи на паразитни глисти и свързаните с тях заболявания в Орегон? Да. 

(Написах предходния абзац месеци преди скорошния – около 5 юли – предполагаем скок в 

ежедневните случаи.) 

 

На 8 април 2020 г. дойде новината, че лекар от Минесота, който същевременно е 

щатски сенатор, e съобщил, че документ от Министерството на американското здравеопазване 

и човешки услуги дава насоки как да се надписват случаи на Covid19. Това поражда много 

голям източник на грешки в целия процес и в истината, свързана с това какво е Covid-19, колко 

хора са го получили и колко са умрели от него. Това трябва да бъде яркочервен флаг за всеки 

човек, който иска валидна и достоверна информация. Може да прочетете за това в 

https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-dr-reveals-hhs-document-

coaching-overcount-covid-19-cases-copy-documentvideo/?utm_source=Email&utm_medium=the-

gatewaypundit&utm_campaign = dailypm & utm_content = ежедневно? utm_source = wnd & 

utm_medium = wnd & utm_campaign = syndicated  и 

Ако чуете хората да говорят за това колко са 

умрели в тази страна спрямо онази и да се 

опитват да докажат, че тук е лошо или там е по-

лошо, имайте предвид, че важното число, в много 

отношения, е броят на смъртните случаи на 1 

милион души. 

https://www.fox35orlando.com/news/fox-35-investigates-florida-department-of-health-says-some-labs-have-not-reported-negative-covid-19-results
https://www.fox35orlando.com/news/fox-35-investigates-florida-department-of-health-says-some-labs-have-not-reported-negative-covid-19-results
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/10/covid-twovital-experiment-that-have-never-been-done/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/10/covid-twovital-experiment-that-have-never-been-done/
https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-dr-reveals-hhs-document-coaching-overcount-covid-19-cases-copy-documentvideo/?utm_source=Email&utm_medium=the-gatewaypundit&utm_campaign%20=%20dailypm%20&%20utm_content%20=%20ежедневно?%20utm_source%20=%20wnd%20&%20utm_medium%20=%20wnd%20&%20utm_campaign%20=%20syndicated
https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-dr-reveals-hhs-document-coaching-overcount-covid-19-cases-copy-documentvideo/?utm_source=Email&utm_medium=the-gatewaypundit&utm_campaign%20=%20dailypm%20&%20utm_content%20=%20ежедневно?%20utm_source%20=%20wnd%20&%20utm_medium%20=%20wnd%20&%20utm_campaign%20=%20syndicated
https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-dr-reveals-hhs-document-coaching-overcount-covid-19-cases-copy-documentvideo/?utm_source=Email&utm_medium=the-gatewaypundit&utm_campaign%20=%20dailypm%20&%20utm_content%20=%20ежедневно?%20utm_source%20=%20wnd%20&%20utm_medium%20=%20wnd%20&%20utm_campaign%20=%20syndicated
https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-dr-reveals-hhs-document-coaching-overcount-covid-19-cases-copy-documentvideo/?utm_source=Email&utm_medium=the-gatewaypundit&utm_campaign%20=%20dailypm%20&%20utm_content%20=%20ежедневно?%20utm_source%20=%20wnd%20&%20utm_medium%20=%20wnd%20&%20utm_campaign%20=%20syndicated
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https://www.foxnews.com/media/physician-blasts-cdc-coronavirus-death-count-guidelines и 

можете да прочетете документа на здравното министерство сами 

https://www.scribd.com/document/455607875/US-HHS-Document-to-Doctors-on-How-to-Certify-

COVID-19-Deaths-including-Related-Deaths 

Каква е причината за смъртността? 

Както беше посочено по-горе, хората умират по цял свят, както и в САЩ. Ако има „нов“ 

вирус (например, който причинява това, което се нарича Covid-19) и може да накара хората да 

се разболеят и някои от тях да умрат, тогава това е вярно. Изглежда, че учените редовно 

откриват или забелязват нови вируси. Въпреки това, ако 70-годишен мъж, който има диабет, 

затлъстял е и не яде здравословна диета започва да има симптоми, свързани с нов вирус и той 

е тестван и са открити някои следи от новия вирус в тялото му, правилно ли е или логично или 

медицински вярно ли е да се каже, че новият вирус го е убил? Не мисля. Няма логика. Някои 

биха казали, че това е нелепа идея. Той вече статистически се е доближил до края на 

очакваната продължителност на живота поради възрастта му и предшестващите здравословни 

проблеми, а новият вирус просто го е тласнал отвъд ръба и извън живота. Това изненадващо 

ли е? Не. 

Дори офисът на нашия президент признава объркването и неточността по този въпрос; 

прочетете „Смъртността от коронавируса е поставена под въпрос поради политиката за 

отчитане; Белият дом признава, че е приел „много либерален“ подход към смъртността“, 

https://www.wnd.com/2020/04/deadliness-coronavirus-questionary-due-counting-policy/ 

Много болести са около нас през цялото време. Възможно ли е медицински експерти, 

правителство, служители и медиите да объркват и раздуват много неща, без сериозно да се 

замислят за това? За по-задълбочено третиране на въпроса прочетете „COVID: Това не е едно 

нещо, не е едно заболяване“ https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/01/covid-its-not-one-

thing-its-not-one-disease/ Ако решите, че авторът е сгрешил във фактите или логиката, посочете 

ми къде. 

Как да разрешим проблема, какъвто и да е „той“ 

От време на време ни казваха, че трябва да „изправим кривата“. Има ли надеждна и 

неоспорима наука зад това твърдение? Не. Прочетете, например, Епидемиолог: 

Коронавирусът може да бъдат „ликвидиран“, ако блокадите бъдат вдигнати; „Това, което 

хората се опитват да направят, е да изправят кривата. Нямам представа защо “, 7 април 2020 г., 

https://www.wnd.com/2020/04/epidemiologist-coronavirus-exterminated-lockdowns-lifted/ 

(Написах предходния параграф месеци преди 16 юли 2020 г.)  Към 16 юли 2020 г. вече знаем, 

че в различните щати се наблюдава „смекчаване“ или намаляване на броя на случаите или 

смъртността, приписвана на Covid-19, а по-голямата част от САЩ наблюдават „изправяне на 

кривата“, за което мнозина призоваваха преди месеци. Въпреки наложената държавна 

блокада и държавните заповеди да се носят маски и да се спазва социалната дистанция и 

други държавни ограничения, предполагаемият вирус продължава да преминава през 

населението на САЩ, сега най-вече през юга и югозапада на страната. Както и преди месеци 

епидемиолозите по света настояваха, че почти няма начин да се спрат със сигурност вирусите 

да се разпространяват и да проправят своя път през населението, докато не се изчерпат или се 

достигне „имунитет на стадото“. 

Някои „консерватори“ или „критични мислители“ едва сега се включват и едва сега 

интересът се засилва в централните медии, в медийните големи имена преди около месец, но 

https://www.foxnews.com/media/physician-blasts-cdc-coronavirus-death-count-guidelines
https://www.scribd.com/document/455607875/US-HHS-Document-to-Doctors-on-How-to-Certify-COVID-19-Deaths-including-Related-Deaths
https://www.scribd.com/document/455607875/US-HHS-Document-to-Doctors-on-How-to-Certify-COVID-19-Deaths-including-Related-Deaths
https://www.wnd.com/2020/04/deadliness-coronavirus-questionary-due-counting-policy/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/01/covid-its-not-one-thing-its-not-one-disease/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/01/covid-its-not-one-thing-its-not-one-disease/
https://www.wnd.com/2020/04/epidemiologist-coronavirus-exterminated-lockdowns-lifted/
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много експерти (и някои от нас, които са „неизвестни“) посочиха преди около четири месеца, 

че налагането на блокада и ненаучните твърдения бяха много погрешни. Прочетете „12 

експерти [от различни нации] поставят под въпрос паниката относно COVID19“ (25 март 2020 г., 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/12-experts-question-covid-19-panic). 

Логически грешки 

Бог е автор на логиката. Не сме я създали ние хората. Нашето разбиране за причината и 

следствието и другите принципи са от Бога и от наблюденията над Неговото творение. 

Вече видяхме и скоро ще чуем още много ненадминати изпълнения на грешката на 

заблудата post hoc ergo propter hoc. Това е заблудата „след това, следователно заради това“. 

„Всеки път, когато петелът изкукурига, слънцето изгрява. Този петел трябва да е много мощен 

и важен!“ Вижте, има само 120 000 смъртни случая на Ковид-19, а не 240 000; трябва да е така, 

защото наредихме блокиране на всички граждани и им казахме да стоят на разстояние от 6 

фута.24 Ще ви кажат, че те трябваше да ви затворят или да попречат на правото ви да си 

изкарвате прехраната, като работите, на правото ви на договаряне, на правото на 

придвижване и се опитват да ви принудят да носите маски, да не се срещнете на групи, 

разрушават икономиката и живота на хората, и че техните заповеди и разпореждания 

причиняват „това“ – каквото и да е то (или няколко „те“ са) – за да не убият допълнително 10, 

30 или 100 хиляди души в САЩ.  

Няма начин да бъде научно обосновано твърдението, че социалното дистанциране, 

заповедите за маскиране и принудителното затваряне на търговски обекти е довело до много 

по-малко случаи и смъртност, но въпреки всичко те ще го твърдят. (Вече бях свидетел на това 

твърдение няколко пъти преди 14 април, 2020 г. и много повече пъти оттогава насам.) 

Твърдението, че социалното дистанциране и принудителното затваряне на търговски обекти 

води до голямо положително въздействие върху здравето, се основава на еднократно 

проучване на случаи. Това е вид твърдение, което на повечето от нас, изследователите, никога 

няма да ни бъде позволено да направим в научните списания. Ще ни изгонят и ще станем за 

посмешище, и въпреки това ще видите учени, медицински специалисти и държавни 

служители, които отправят това твърдение и разпространяват тази заблуда. Може би те трябва 

да станат за посмешище и да бъдат изгонени. 

Заблудата на фалшивия избор (или бифуркация,25 черно-бяла заблуда, заблудата 

„или/или“, невярна дилема) вече е извършена многократно. Това е неправилното намаляване 

на броя на алтернативните решения или възможни действия. Както медицински специалисти, 

така и държавни магистрати се изказват неподготвени отново и отново и често го правят, 

защото не са събрали достатъчно информация и приложили мъдрост при претегляне на 

опциите. 

 

Философски съображения 

Много от нашите държавни магистрати се покланят на науката или поне казват, че я 

следват. Този документ вече показа, че те изобщо не слушат или не следват каквато и да е 

наука. Те следват тяхната собствена философия, въпреки факта, че може би не знаят каква е тя. 

 
24 Два метра. Бел. ред. 
25 Раздвоение. Бел. ред. 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/12-experts-question-covid-19-panic
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Богословски 

Държавните служители и различните медицински експерти не са Бог. Често им липсва 

мъдростта и проницателността да разгледат нещата цялостно и от правилните философски, 

научни и логически перспективи. Известно е, че те могат да бъдат късогледи и твърде 

провинциални, като не предвиждат всеобхватно дългосрочните и нежелани последици 

(например, Икономика в един урок, от Хенри Hazlitt; всеки трябва да прочете това; трябваше да 

го направя преди много години). Например, едно неизбрано длъжностно лице на федерална 

служба, което е ръководител на национален институт, няма законни правомощия да казва на 

американците, че те може и да са в състояние да ползват летни ваканции („Американците 

може и да имат възможност да ползват летни ваканции, твърди Фаучи“, 

„https://www.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-09-

20/h_f0bcda38442627c8ff3549edff2fcdc7) Д-р Антъни Фаучи не е нашият национален философ и 

той не е наш национален икономист или наш национален правен авторитет. Всички те са извън 

неговия обхват на действие. Той е съветник на изпълнителната власт на САЩ; той не е 

ръководителя на изпълнителната власт. Д-р Фаучи трябва да си даде своите не кой знае какви 

съвети към президента на САЩ и да запази самоназначената си власт и могъщество за себе си 

и извън медиите. 

Правителствените служители и медицинските експерти често обичат властта и 

контрола повече, отколкото хората и Божията мъдрост Те извършват грешката на фалшивия 

избор, като казват, че Covid-19 е изцяло отнасящ се към човешкия физически живот, вместо да 

имат предвид важността на другите аспекти на човешкия живот. Икономиките управляват 

личния ни живот, бита ни, живота на нашата общност и нашия национален живот. 

Икономиката е свързана с живота на хората, духовен и физически. Ние имаме нужда от Божии 

хора, за които мъдростта и заповедите на Божието Слово са изначални и които го прилагат в 

подробностите на земните ситуации, например по време на разразяване на това или онова 

заболяване. Нуждаем се от повече Божии хора, които могат вземат красотата и истината на 

Божието Слово и да ги приложат към решения, свързани с взаимното пресичане на наука, 

здравеопазване, икономика, политика, философия, семеен живот, както и да посочат как 

църквата да изпълни дадените ни от Бога повеления. Имаме нужда те да са мислещи лидери, 

а не последователи. 

 

Много християни побързаха да се позоват на доктрината за подчинение на 

управляващите власти (магистрати; Римляни 13) по време на тази „здравна криза“. Вярно е, че 

нагласите и действията на християните трябва да са за навременно подчинение на 

правомерни и законни заповеди, когато такива са отправени, като след това внимателно 

следва да се обмислят приложението на Библията и всички факти, за да сме наясно как да се 

процедира оттам нататък. При преглед на цялостното Божие Слово става ясно, че заповедта за 

подчинение на магистратите не означава подчинение във всички случаи (например 1 Петрово 

Неправедно и антибиблейско е магистрати да 

отнемат средствата на човека да изкарва 

прехраната си и да осигури и тази на 

семейството си (Второзаконие 24:6; 1 Тимотей 

5:8). 

https://www.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-09-20/h_f0bcda38442627c8ff3549edff2fcdc7
https://www.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-09-20/h_f0bcda38442627c8ff3549edff2fcdc7
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2:13-17; Деяния 5:29; Даниил 3; Деяния 4: 1-21). Също така в САЩ, по Божия суверенитет, най-

висшият ни закон е Конституцията, а не често пъти злоупотребяващите разпоредби на по-

низшестоящи магистрати. Най-добрата съвременна експозиция на Римляни 12 и 13, която съм 

чувал, е тук и горещо я препоръчвам; това е нещо, което повечето ми читатели никога не са 

чували: „Как трябва да живеем“, части 1, 2 и 3 (около май 2020 г.) 

https://www.graciouscross.org/recent-sermons.html От решаващо значение е при изследване на 

Божието Слово да разбираме разликата между подчинение и послушание в контекста на 

Римляни 12 и 13 и останалата част от Библията. Много малко съвременни учители са ни 

помогнали в това направление. 

Освен това фокусирането върху физическата смърт, а не върху всички аспекти на 

човешкия живот, е голяма грешка. Физическият живот не е единственото или най-важното 

нещо за хората. Има много важни неща в живота като работа за изкарване на прехраната и 

осигуряване на семейството си, събиране на християните в църквата, изразяване на Божията 

свобода да се пътува и да се изразяват собствените възгледи и мисли без държавен контрол 

или принуда. Също така състоянието на душата е по-важно от състоянието на тялото: „И не се 

страхувайте от тези, които убиват тялото, но не могат да убият душата. По-скоро се страхувайте 

от онзи, който може да унищожи и душата, и тялото в ада“ (Матей 10:28). 

Болестите са истински и се изпитват от много хора и са описани в Божието Слово. Във 

връзка с болестите има библейска и следователно правилна карантина. Карантината трябва да 

предпази от даден болен човек или група от болни (т.е. „огнище“). Тя е за лица, които са 

безспорно и очевидно болни. Не е за лица, които биха могли да се заразят или биха могли да 

се разболеят. Но, някои ще възразят, вие пренебрегвате факта, че някои хора са безсимптомни 

„носители“ на Covid19; разбира се, но това се случва от хилядолетия с неща като грип или 

други неща, които причиняват болест, така че няма нищо ново. 

Карантините (напр. „задължителните блокади“), които нашите магистрати (държавни 

служители) разпореждат, са в много отношения нелогични и абсурдни. Може да отидете да 

пазарувате и да сте около всякакви хора, но не може да си направите пикник на плажа, докато 

гледате залеза. Можете да минете през летището на град Подунк в северната част на щата 

Айдахо и със самолет да стигнете до Сиатъл, да обикаляте в Сиатъл в различни магазини, а 

след това да прелетите обратно до вкъщи в Подунк и да се шляете из магазините в Подунк, но 

не можете да прекосите улицата в Подунк, за да поседите с приятеля си на верандата или да 

играете на топка в градския парк с неколцина приятели. Магазините за марихуана и клиниките 

за аборти се считат за основни услуги в някои щати, но не и църковните служби. Това е 

антибиблейска и нелепа карантина. 

Неправедно и антибиблейско е магистрати да отнемат средствата на човека да изкарва 

прехраната си (и да осигури) и тази на семейството си (Второзаконие 24:6; 1 Тимотей 5:8). 

Заради някои от магистратите в нашата нация тази неправда се извършва над хиляди 

граждани. 

Божиите заповеди и мъдрост са по-големи от разума и размишленията на човека. Ако 

Той е казал карантините да се прилагат по определен начин, тогава така трябва да ги 

прилагаме. Ако Той е казвал, не отнемайте на човека правото да си изкарва прехраната, тогава 

не бива да правим това. Ако Той каже на църквата да се събере, да се изграждат вярващите 

един друг, да се прегърнат и да си протегнат десница на общение, да участват в Господната 

вечеря и да се хранят пасомите със Словото от старейшините-пастири и магистратите го 

забраняват, тогава забраната е неправедна. Ние така нарушаваме Неговите заповеди и 

https://www.graciouscross.org/recent-sermons.html


Свобода за всеки, бр. 55, юли 2020 г. – 31 / 82 

 

мъдрост. Въпреки че на християните е заповядано да се подчиняват на магистрати (а в САЩ 

най-високият магистрат е Конституцията), това не е абсолютна заповед. Магистратите трябва 

да накажат злодея и да похвалят вършителя на доброто и не могат да принуждават хората да 

не се подчиняват на Бога. Преминавайки през живота, ние имаме напътствие от Бога да се 

подчиняваме на Него, а не на човеци. 

Колкото повече християните позволяват на магистратите да нарушават Божията 

мъдрост и истина, без да направят забележка или да се съпротивляват, толкова повече 

магистратите ще продължат да внасят в културата своите погрешни възгледи и ще се месят в 

работата на църквата (например, забрана на църквите да помагат на практикуващи 

хомосексуалисти да започнат да следват Бога; забрана на християните да проповядват истини, 

които са против вярванията на множеството). Християните и уважаващите Конституцията 

американци трябва да приемат това насериозно, включително кога да обжалват, да се 

противопоставят или да не се подчиняват на магистратите. Християнските църкви трябва да 

бъдат водещи в обществения живот, с Божията мъдрост, а не само реакционери и 

последователи. 

Кога църковните водачи и християните като цяло ще осъзнаят и ще кажат, че 

гражданското правителството26 няма юрисдикция върху църквата, независимо дали става 

въпрос за вселенската църква или местната църква? Божията власт и заповеди и юрисдикция 

се упражняват директно над църквата, а не над църквата чрез гражданското правителство. 

Преди да се подсмихвате или мрънкате по мой адрес по този въпрос, първо се уверете, че сте 

разровили писанията по тази тема за юрисдикцията. Кога църковните водачи и като цяло 

християните ще спрат да живеят в страх от човеци и да се крият зад извратената концепция за 

подчинение на светската власт27 и ще започнат да живеят в страх от Бога и с желанието да се 

подчиняват и да дават слава на Христос, тоест на Спасителя и Царя Исус? 

Правният ъгъл, който по принцип е философски 

Повечето американци – включително много учени-юристи, включително християнски – 

грешат по отношение на човешките и библейските задължения и права на живот, свобода и 

щастие (имот). Тежестта на доказване при отмяна на тези задължения и права не е върху 

гражданите, а върху светското управление. Въпросът и критерият в свободната нация не е: 

„Какви солидни и убедителни научни и икономически доказателства са налице, за да отменим 

блокадата и да оставим хората на свобода, и че няма да има статистически значимо и 

практически значително увеличение на смъртните случаи поради вирус“, но въпросът трябва 

да бъде: „Какви солидни и убедителни научни и икономически доказателства са налице, че 

държавната блокада и анти-библейските карантини, които спират свободата на движение, 

отнемат правото на труд и отнемат свободата да се практикува религия, трябва да продължат 

и въобще да се налагат“? 

 

 

 

 
26 „Гражданско правителство“ тук може да се преведе и като „светската власт“. Заради 

спецификата на американското държавно устройство оставяме донякъде непривичния за българския 
читател термин. Бел. ред. 

27 Тук става ясно, че терминът „светска власт“  е много пò на място от „гражданско управление“, 
както е в оригинала. Бел. ред. 
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Допълнение, 29 април 2020 г. до 16 юли 2020 г. 

Почти ежедневно се появява научна информация, че държавните наредби и насоките, 

наричани „блокада“ и „социално дистанциране“, не се основават на солидна информация, 

научен метод и разсъждения. 

Ето няколко примера. В края на май Центровете за контрол и профилактика на 

заболяванията в САЩ (CDC) обявиха новата си оценка, която поставя коефициента на 

смъртност на Covid-19 на 0,26%, над 13 пъти по-нисък (1300%) от първоначалната оценка на 

Световната здравна организация (СЗО) (виж препратките). Също в края на май, Колорадо 

намали броя на смъртните случаи на Covid-19 с около 20%. И в края на май CDC призна, че са 

объркали резултатите от тестовете на Covid-19 и са преувеличили риска от заразяване (виж 

препратките). В началото на май доклад на правителството на САЩ предвиждаше, че когато 

отделните щати преустановят карантините и блокадите, разпоредени от техните губернатори, 

смъртните случаи на ден в Съединените щати биха се увеличили рязко до 3000 на ден. През 

седмицата 24-30 май ежедневните смъртни случаи продължиха да се снижават до под 1000 на 

ден, и останаха под 1000 на ден към 16 юли 2020 г. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ (виж препратките). 

От Флорида до Тексас и до Вашингтон виждаме доказателства за злоупотреби и/или 

измами, като например десетки тестови центрове, които твърдят, че 100% от тестваните имат 

Covid-19 https://www.infowars.com/covid-testing-scandal-numerous-labs-report-100-of-people-

testing-positive-for-coronavirus/  Прочетете също „Дали ‘увеличаването’ на Ковид в Тексас е 

фалшива новина?“ (от д-р Рон Пол, M.D., бивш Конгресмен на САЩ, 6 юли 2020 г. 

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/july/06/is-the-texas-covid-spike-fake-

news/ 

Американците бяха сериозно преметнати преди и може да се окаже, че същото се 

случва и сега. Може да си помислите, че някои от коментарите ми в този документ (или на 

авторите, към които препращам) звучат малко конспиративно. Помислете отново и прочетете 

отпреди 13 години „Доверието в бърз тест доведе до епидемия, която не съществува“, 22 

януари 2007 г., 

https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html?fbclid=IwAR2tVvHodHrh4uNgyfxD_Sj

598a_0KJDm7E6-wUoRrklY0NvnIOquVgEe8E 

Ще завърша с четирите най-добри статии, които горещо препоръчвам. Прочетете/ 

слушайте поне тези, ако не обърнете внимание на другите, на които съм се позовал: 

1. „Четири месеца на безпрецедентни държавни злоупотреби“, май/юни 2020 г., Хедър 

МакДоналд, https://imprimis.hillsdale.edu/; тя дава прекрасна мета перспектива 

2. „7 причини за демаскиране на маските“, 8 юли 2020 г., Дъг Уилсън, 

https://www.youtube.com/watch?v=JYg-mbbVPt0 – готови ли сте сериозно да се замислите за 

лицемерието и как въздейства то на душите и нацията ни? 

3. „Моето разследване за така наречените смъртни случаи от COVID“, Джон  Рапопорт, 9 

юли 2020 г.,https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/09/my-investigation- of-the-so-called-

coviddeaths/ -- Този автор не е „учен“, но аз чета статиите му от години и разбирането му за 

наука и логика надхвърля това на повечето учени, които съм срещал в течение на около 50 

години. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.infowars.com/covid-testing-scandal-numerous-labs-report-100-of-people-testing-positive-for-coronavirus/
https://www.infowars.com/covid-testing-scandal-numerous-labs-report-100-of-people-testing-positive-for-coronavirus/
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/july/06/is-the-texas-covid-spike-fake-news/
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/july/06/is-the-texas-covid-spike-fake-news/
https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html?fbclid=IwAR2tVvHodHrh4uNgyfxD_Sj598a_0KJDm7E6-wUoRrklY0NvnIOquVgEe8E
https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html?fbclid=IwAR2tVvHodHrh4uNgyfxD_Sj598a_0KJDm7E6-wUoRrklY0NvnIOquVgEe8E
https://imprimis.hillsdale.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=JYg-mbbVPt0%20
https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/09/my-investigation-%20of-the-so-called-coviddeaths/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/09/my-investigation-%20of-the-so-called-coviddeaths/
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4. „Корона: създаване на илюзия за пандемия чрез диагностични тестове“, Джон 

Рапопорт, 8 април 2020 г., https://blog.nomorefakenews.com/category/covid/page/9/  

  

Заключителен коментар 

Ще се радвам на обратна връзка.28 Приветствам всякакви коментари, подобрения, 

предизвикателства и т.н. „Желязото се остри с желязо; така се облагородява човекът в 

общението с ближните си“ (Притчи 27:17).29 

 

Основни статии за по-нататъшно проучване (някои вече са посочени по-горе) 

1. „12 експерти поставят под въпрос паниката относно COVID-19“, 25 март 2020 г., 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/12-experts-question-covid-19-panic 

2. „Епидемиолог: Коронавирусът може да бъде „изличен“, ако се премахнат наложените 

блокади; - Хората се опитват да направят изправяне на кривата. Наистина нямам идея защо“, 7 

април 2020 г. 

https://www.wnd.com/2020/04/epidemiologist-coronavirus-exterminated-lockdownslifted/ 

3. „Корона: създаване на илюзията за пандемия чрез диагностични тестове“, 30 март 2020 г. 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/corona-creating-the-illusion-of-apandemic-through-

diagnostic-tests/ 

4. „COVID: Това не е едно, не е едно заболяване“, 1 април 2020 г. 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/01/covid-its-not-one-thing-its-not-onedisease/ 

5. „Доколко е смъртоносен коронавируса е под въпрос поради политиката на отчитане; Белият 

дом признава, че е възприел „много либерален подход към смъртността“, 8 април 2020 г., 

https://www.wnd.com/2020/04/deadliness-coronavirus-questioned-due-counting-policy/ 

6. „Повече хора са умрели от самоубийства миналата седмица в Тенеси, отколкото от Covid-

19“, 7 април 2020 г., https://www.shtfplan.com/headline-news/more-people-died-of-suicide-last-

week-intennessee-than-covid-19_04072020 

7. „86% от нюйоркчаните, които са умрели с китайски вирус, са имали и други болести и 

здравословни състояния“, 8 април 2020 г., https://www.thenewamerican.com/usnews/health-

care/item/35385-86-ofnew-yorkers-who-died-with-chinese-virus-had-other-illunities-conditions 

8. „Актуализация на COVID Италия: разсейване на пандемичната илюзия“, 9 април 2020 г., 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/09/covid-italy-update-dispelling-thepandemic-illusion/ 

9. „Няма емпирични доказателства за тези блокади; Сравняването на отделните щати в САЩ 

показва, че няма връзка между наложените блокади и по-ниската смъртност от Covid-19 “, 22 

април 2020 г., https://www.spiked-online.com/2020/04/22/there-is-no-empirical-evidence-for-

theselockdowns/ 

 
28 С оглед тази любезна покана на автора, обръщайте се към редакцията за контакт. Бел. ред. 
29 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT). Бел. ред. 

https://blog.nomorefakenews.com/category/covid/page/9/
https://www.zerohedge.com/geopolitical/12-experts-question-covid-19-panic
https://www.wnd.com/2020/04/epidemiologist-coronavirus-exterminated-lockdownslifted/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/corona-creating-the-illusion-of-apandemic-through-diagnostic-tests/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/corona-creating-the-illusion-of-apandemic-through-diagnostic-tests/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/01/covid-its-not-one-thing-its-not-onedisease/
https://www.wnd.com/2020/04/deadliness-coronavirus-questioned-due-counting-policy/
https://www.shtfplan.com/headline-news/more-people-died-of-suicide-last-week-intennessee-than-covid-19_04072020
https://www.shtfplan.com/headline-news/more-people-died-of-suicide-last-week-intennessee-than-covid-19_04072020
https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/35385-86-ofnew-yorkers-who-died-with-chinese-virus-had-other-illunities-conditions
https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/35385-86-ofnew-yorkers-who-died-with-chinese-virus-had-other-illunities-conditions
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/09/covid-italy-update-dispelling-thepandemic-illusion/
https://www.spiked-online.com/2020/04/22/there-is-no-empirical-evidence-for-theselockdowns/
https://www.spiked-online.com/2020/04/22/there-is-no-empirical-evidence-for-theselockdowns/
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10. „Израелският професор предлага алтернативно прогнозиране на коронавирус; Ицхак Бен-

Израел вярва, че разпространението на Covid-19 спада почти до нулата след 70 дни“, 18 април 

2020 г., https://asiatimes.com/2020/04/israeli-professor-offers-alternate-coronavirus-prediction/ 

11. Пълно видео на двама лекари в спешното отделение, обясняващи тяхната информация и 

мислене: „COVID-19 брифинг: настоящият карантинен подход, сгрешен с оглед науката, Д-р 

Erickson & Dr Massihi“, 24 април 2020 г., https://youtu.be/vJprwe_rWeM 

12. „Лекари от спешно отделение, които YouTube цензурира, призовават за край на 

блокадите“; „Не става въпрос за наука, а за това за контрол върху повествованието“, 28 април 

2020 г., https://www.wnd.com/2020/04/youtubecensors-er-doctors-urging-end-lockdown/ 

13. „СЗО сега съветва здрави хора, да не носят маски за лице; Маските дават фалшиво усещане 

за защита [и] дори могат да бъдат източник на инфекция, когато не се използват правилно...“, 

29 май 2020 г., https://www.libertyheadlines.com/who-against-wearing-facemasks/ 

14. „Оценките на CDC поставят процента на смъртност от COVID на 0,26%, над 13 пъти по-ниска 

от първоначалните твърдения на СЗО“, 25 май 2020 г., https://www.wnd.com/2020/05/cdc-

estimates-put-covid-fatalityrate-0-26-13-times-lower-initial-claim/ 

15. „Колорадо намалява смъртността от COVID с близо 20%“, 21 май 2020 г., 

https://www.wnd.com/2020/05/colorado-lowers-covid-death-toll-nearly-20/ 

16. „CDC признава объркване на резултатите от тестовете на COVID, преувеличения на риска от 

заразяване; "Как е възможно CDC да направи тази грешка? Това е каша…“, 22 май 2020 г., 

https://www.libertyheadlines.com/cdc-bungling-covid-test-results/ 

17. „Модели прогнозират рязко увеличаване на смъртността, тъй като щатите се отварят [до 

3000 на ден до 1 юни]“, май 4, 2020 г., актуализирано на 15 май 2020 г., 

https://www.nytimes.com/2020/05/04/us/coronavirus-live-updates.html, но от 6 юни 2020 г. 

ежедневните смъртни случаи в САЩ са били под 1000 - вижте последната графика на 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ 

18. „Сега какво ще кажете: СЗО открива „асимптоматични“ носители, които не разпространяват 

коронавирус“ 

19. „Предположение, което е от основно значение за политиката за убийство на икономиката 
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Войната за гласа (подкрепата) на хората 
 

Велислав Алтънов 

„Свободата, Санчо, е... на върха на копието.“ 

 „Дон Кихот“, Мигел де Сервантес 

 

нес е разпространено схващането, че някакви невидими сили управляват света и го 

насочват в избрани от тях посоки. Хората, които вярват това, явно схващат себе си като 

пионки, движени от тези сили и пасивно участващи в тези процеси, и като жертви. Но 

колкото и гражданите в една развита демокрация да допускат и да приемат, че нищо не 

зависи от тях, фактите в живота свидетелстват друго. В случая съвсем не отричам,  нито 

поставям под съмнение наличието на манипулативност у медиите, както и на някакви 

съсловия в света, които опитват да диктуват процесите в него. Факт е, че съществуват институти 

за управление и формиране на общественото мнение; икономически корпорации, които се 

занимават с рекламиране на множество продукти, и всички те целят да предизвикат 

определено потребление и консумация на стоки и услуги сред хората. Но точно това доказва, 

че присъствието им в света е именно заради важността на човешкото мнение, воля, 

отношение, на позицията у хората, както и на тяхната подкрепа. Споменатите фирми, 

корпорации, организации и търговци предизвикват потреблението у хората, защото върху него 

се гради и цялата промишленост. Всички споменати организации разчитат точно на това – да 

впечатлят хората и да наклонят желанията в една или друга посока, понеже зависят от тях. 

 

Значение на основни понятия в живота  

Съществува противоречиво отношение в обществото към  смисъла на фундаментални 

понятия. Мислим, че знаем тяхната стойност, но по това може да се поспори. Ако се замислим 

се оказва, че има разминаване между същността и значението на думите. Някои от тези 

понятия са болка, криза, страдание, изпитание. Днес в света фармацевтичната индустрия 

предлага всякакви решения за повсеместно справяне с болката, като за тази цел постоянно 

разработва нови и нови лекарства и технологии на лечение. Правят се опити да се лекува дори  

страдание, което е по-скоро душевен и психически срив на личността. Но и за него също се 

предлагат физически решения и начини за лекуване. Психолози и психопатолози предлагат 

свои варианти за справяне с проблемите от духовно и душевно естество, наричайки ги със 

събирателното име „психически“ и „психологически“. Всъщност, става дума за различни 

видове болка и страдание. 

 

 

 

 

Д 
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Болка и страдание 

Тези понятия са с неясен смисъл. Болката е неприятен дразнител, с който организмът 

не иска да се среща, а когато това стане, желае по-скоро да се раздели с него или той да 

престане по най-бързия начин. Невинаги обаче болката е нещо лошо. Според психолози и  

доктори, които работят в родилно отделение, „болката ти е... приятел“. Тя показва, че вътре в 

организма се развива процес, докосващ нервите неприятно, но и който предшества в повечето 

случаи благоприятния развой на проблемността и всъщност цели 

нейното разрешаване. Неслучайно на родилки не дават 

обезболяващи, защото болката нормално съпътства процеса на 

раждане и подпомага усещането за това какво се случва с 

майката и с плода. Друг пример: ако при измръзване на крайник, 

той боли, това всъщност е... добро. Защото означава, че е жив. 

Проблемът е, ако след тежко измръзване или някаква травма 

вече не боли. Защото това означава, че въпросният крайник е 

вече мъртъв. Трето, във връзка с това е и фактът, че болката 

показва жизненост на организма от психологическа гледна точка. 

Когато в отношенията между двама души е налице болка, това е 

поправимо. Но ако болката е изчезнала и вместо нея има 

безразличие – това говори лошо за тази връзка, защото е знак за края ѝ. 

 

Криза и какво е тя  

В разбирането на понятието „криза“ също няма достатъчна яснота. Тя всъщност е прелюдия 

към промяна на състояние. А светът не е застинала формация, която да не се променя, и това е 

начинът той да се развива и съществува. Откак свят светува, човечеството преминава през 

кризи. Нещо повече, трудно бихме се сетили за период от историята на света, в който няма 

такива. Кризисно състояние са войните и ранените при войни, вълните от бежанци, 

множествата жертви на криминални престъпления или геноцид. Природните и стихийни 

бедствия, чумните, холерни, туберкулозни и пр. епидемии – също. Но според християнската 

етика те свидетелстват и за по-дълбоки и невидими язви в обществото, за което те 

представляват нещо като „връх на айсберга“ и са по-скоро знак за прояви на определени сили, 

в случая на „тъмната страна на силата“, ако използваме популярната известна символика. Но и 

Светлата страна – Всевишния – също участва там. Последното е от областта на вяра и 

религиозност, които са несправедливо омаловажавано звено в съвременния свят, почти 

изцяло погълнат от секуларизма, който пък е обзет от атеизма, антирелигиозността и 

антицърковността. Последните 2000 г. обаче ясно показаха, че омаловажаването на 

споменатите области съвсем не е най-правилното отношение, нито поведение за хората и 

света. 
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Поредна амбиция за „Нов световен ред“? 30 

И по това понятие също няма яснота – какво е, с какво е свързано, какъв точно е 

произходът на силитe, стоящи зад него и т.н. От идеите му обаче най-вече се възползва 

Холивуд. Защото множество филми бяха създадени в 

желанието да дадат поне бегло разбиране и знание по 

различните идеи, свързани с въпросната тема и съпътстващата 

я проблематика. Настоящата 2020 г. е знакова точно в това 

отношение. През последните години европейският свят 

премина през различни предизвикателства, изпитания и 

сътресения. Паднаха правителства, политически партии, 

министри и президенти подадоха оставки. Изглежда така, като 

че ли се очаква нещо коренно различно да се случи на Стария 

континент. И сякаш уж „внезапно“ появилият се „Ковид-19“ 

предизвика човечеството да преосмисли голяма част от онова, 

което е приемало за ценно и стойностно в живота. Неслучайна 

е максимата „златото в огън се пречиства“. И вероятно икономическото състояние на света в 

значителна степен предполагаше такова преосмисляне. Друг е въпросът, че коронавирусът 

всъщност е известен отдавна – още от 2003 г., според статия в руски вестник, но като че ли е 

очаквал „точното време“ да се изяви и разгърне.  

Знаков е и фактът, че от появата си в света до момента на тази т.нар. пандемия, 

Римската църква (Римокатолическа) никога не е била затваряна за богослужения, независимо 

от войни, природни бедствия, чумни, холерни, туберкулозни епидемии и дори при световния 

„бич“ СПИН. Преди няколко месеца обаче настоящият Римски папа разпореди нещо, което от 

2000 г. не се беше случвало на Ватикана и целия римокатолически свят. А именно, 

прекратяване на богослуженията. Това е твърде показателно за времето, в което живеем, и 

силите, които налагат волята си 

днес в света – тайни или явни. 

Близко до ума е техният 

очевидно нехристиянски, да не 

кажем антихиристиянски и 

изобщо антирелигиозен 

произход. В България, по-

специално, ситуацията с 

„пандемията“ може да бъде 

поставена под много сериозен 

въпрос: доколко е достоверна и 

доколко в действителност беше 

наложително да се 

предприемат мерки и 

конкретни стъпки за уж справяне с някакъв здравословен проблем. Де факто, България беше 

„затворена“ заради точно два случая на починали неизвестно от какво пациенти. Последваха и 

ежедневни брифинги, провеждани посред нощ, в 23:00 ч. (които аз бих нарекъл „брифинги на 

ужасите“), по време на които генералът от Кризисния щаб Мутафчийски – един военен лекар – 

сипеше заплахи след заплахи към населението с думи от рода на „Очакваме трупове, много 

 
30 Новият световен ред на повратна точка. 24 часа. Вж. 

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/4273185. 01.09.2014. 

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/4273185
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трупове“, а министър-председателят Бойко Борисов – с думи от рода на „Ще броим 

труповете“. Никой в нито една нормална държава не си позволява по какъвто и да е повод да 

употребява подобен език. У нас стряскаха населението всяка нощ по едно и също време в 

продължение на месец и половина, докато се усетят, че вършат безумие, и след още половин 

месец се сетиха да спрат с този „цирк“, който разиграват за пред българския народ.  

Журналистът Милен Цветков, който загина в нелепа катастрофа поради системата, 

облагодетелстваща престъпници с „вуйчо владика“, остави тежко и значимо послание за целия 

народ в това отношение. Преди смъртта си той каза: „Маските са, за да мълчите, а не, за да ви 

пазят“.31 Следващите месеци напълно доказаха състоятелността на тези негови последни 

ключови думи като журналист, политически коментатор и общественик. 

 

Непокор(е)ните 

Ударът срещу света беше добре премерен и координиран от страна на неговите 

инициатори, които и да са те. Защото като по команда почти целият свят прие полудата около 

тази съвсем недоказана „пандемия“. И само шест държави  в света отказаха да се подчинят на 

идеята за въвеждане на извънредно положение в границите си и за парализиране на 

икономиките, вследствие от което продължиха досегашния си живот. Те са Швеция, 

Швейцария, Сингапур, Нова Зеландия, Куба и Северна Корея. Последните две са държави с 

особен режим на живот – прокомунистически. Но поради собствената политика, която водеха, 

несъобразявайки се със световни тенденции, те също отказаха да се затворят. За Швейцария 

няма да коментираме що за феномен е като държава с очевидна пряка демокрация и висок 

стандарт на живот.  

Ще припомним само, че същата тази конфедерация не се присъединява към Наполеон, 

не участва във Втората световна война, нито сключва договори с някакви съюзи или силни на 

деня. Тя не се присъединява и към Германия и Адолф Хитлер, нито позволява негови или други 

войски да преминават през територията ѝ. Нова Зеландия и Сингапур са също пример за 

непокорни демокрации, каквато е и Швеция. Печалното 

е по-скоро, че само шест държави отказаха да се 

съобразят с тази „пандемична“ паника, както и с това, 

че „някой отгоре“ нареди почти пълно „затваряне“ на 

света с оправдание наличието на някакъв вирус. А ако 

се погледне статистиката – от какво умират хора по 

света в съвремието – и се изброят причинителите на 

смърт, този „вирус“, предвид доказаните смъртни 

случаи, се оказва на едно от последните места в света 

по причиняване на смъртност. При това, той никога не е 

самостоятелно действащ, а заедно с други съпътстващи 

заболявания, от което не става ясно, в крайна сметка, 

жертвите от какво точно са починали – от него, или от 

другите странични заболявания. Но със силата на пропагандата и нечии решения от най-високо 

ниво, един такъв щам, да го наречем „фантомен“ – т.е., невидим, тайнствен, чието 

съществуване е под въпрос, все пак затвори света така, както до момента той не е бил 

затварян. Това няма как да не свидетелства за наличието на някакъв таен глас – глас „зад 

 
31 Последният пост на Милен Цветков. Медияпул.  https://www.mediapool.bg/maskite-sa-za-

da-malchite-a-ne-za-da-vi-pazyat-news306387.html. 20.04.2020. 

https://www.mediapool.bg/maskite-sa-za-da-malchite-a-ne-za-da-vi-pazyat-news306387.html
https://www.mediapool.bg/maskite-sa-za-da-malchite-a-ne-za-da-vi-pazyat-news306387.html
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кадър“, останал скрит, в сянка, който по собствено усмотрение даде нареждане, и хоп – 

незабавно бяха затворени страните по целия свят – общо на 193 държави на брой. А само шест 

от тях отказаха да го направят, за което заслужават поздравления. Обаче останалите 287 

страни се подчиниха безпрекословно на нечие „нареждане“, затваряйки се „херметически“ за 

света. По-известните от тях са САЩ, Великобритания, Канада, Израел, Русия, ЕС и... всички 

останали до 287 държави. Което означава, че някаква „тайна ръка“ е изкомандвала, 

дирижирала или просто „дръпнала конците“ на по-голямата част от света. 

 

Хипотеза  

За християнския свят есхатологията е популярна и много разпространена дисциплина.32 

Нейна тема е краят, свършекът на света.  И именно познавачи на християнската психология 

вероятно са участвали, макар и несъзнателно, в създаването на тази масова психоза около 

въпросната  мнима и изобщо недоказана „пандемия“. Нещо повече, основните инициатори на 

всичко това вероятно изобщо не са и християни. Те по-скоро са се възползвали от слабостта и 

афинитета на християните към есхатологията, но само за да извлекат дивиденти, за които 

тепърва ще узнаваме: кой стои зад всичко това, какви са целите, идеите му и какво е успял да 

постигне до момента. 

 

Решение в тази ситуация?  

Звучи тривиално, но изход от всичко това изглежда е единствено и само свободата. Т.е. 

обратното на това, което се случи в държавите, подчинили се на наложената отнякъде масова 

психоза „Ковид-19“. Всички те бяха поставени под карантина и затворени. Бяха прекратени 

всякакви връзки, общуване, контакти между хората и сериозно бе нарушено единството и 

общностното съжителство помежду им. Хората елегантно бяха разделени и изолирани един от 

друг. 

В подобна кризисна ситуация свободомислещите, които знаят правата си, тяхното 

значение, както и задълженията на правителствата, които ги управляват, задължително търсят 

изход от ситуацията и решение за нея. Вероятно смисленото предложение би било да се 

проследи опитът на общества, живели „под обсада“ или тоталитарен натиск – те най-добре 

знаят какво и как се прави в подобна ситуация тъкмо защото имат опит в това отношение. По 

света има общества, които са се противопоставяли на различен тип натиск. Например, 

гватемалските индианци не са сложили оръжие до днес, още от времето на колониалното 

завладяване на земите им от страна на Испания. Коренното населението на Чукотка – чукчите 

– много дълго отказват отпор на руските колонизатори в Далечния изток. В Аляска има войни 

между индианците и руските колонизатори. Накрая, с подкупи, дипломация и преговори, но 

не и с оръжие, споменатите са приобщени към Русия.33 Да припомним и че Конфедерация 

Швейцария отказва да се включи във Втората световна война и да сключи каквито и да е 

договори с когото и да било: както с Германия, така и със СССР, Англия или САЩ. Разчита 

единствено на себе си. Да припомним и силния отпор, който оказва Финландия на сталинската 

инвазия, нанасяйки фактически тежко поражение на СССР. И остава свободна и непокорена от 

сталински тоталитаризъм. Иначе в страните под съветска окупация е имало по-тайна или по-

 
32 Есхатология. Наука за края на света. Уикипедия. https://bit.ly/3hwWNUW. 
33 Руско-индианската война. Конфликтът с туземното население на Аляска и Северна 

Калифорния продължава цели 200 г. и приключва официално през 2004 г. „168 часа“. 
https://www.168chasa.bg/article/6632536. 

https://www.168chasa.bg/article/6632536
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явна съпротива срещу натрапената им съветска власт. Говори се за въстания през 1953 г. в 

Източна Германия и Полша, за Унгарско въстание през 1956 г. срещу тоталитаризма; Пражка 

пролет в Чехословакия през 1968 г., както и за Комитет „Солидарност“ в Полша през 1980 г. В 

Българя още от 1944 г. съществува „горянско“ движение, съпротивляващо се на 

тоталитаризма, чието битие приключва чак през 70-те г. на ХХ в. Във всички тези държави е 

имало по-явна или по-скрита съпротива срещу властта на СССР, поддържана от Москва и 

собствените социалистически правителства.  

 

Невидима съпротива  

Освен официалния политически отпор на страните в Източна Европа срещу 

поредните, дирижирани (не)известно откъде нареждания, парализиращи страните им, 

светът познава и друг, не толкова видим, да го наречем „духовен“ отпор. Подобен отпор са 

развивали протестантски (евангелски) групи в България, водещи ъндърграунд 

съществувание, известни с името „Божии църкви“. Освен тях е имало и други подобни 

групи, макар и по-малки. До падането на БКП (комунистите) от власт през 1989 г. те остават 

независими от властта и непокорени. Днес може би е време да почерпим от техния опит. В 

периода 1944 – 1989 г. социалистите в България разполагат с неограничена власт, която 

провежда политика на агресивно налагащ се атеизъм. Но същите не успяват да се справят с 

ъндърграунд обществото на въпросните евангелски църкви.  В крайна сметка управлението 

на комунистите и тоталитаризма им днес са само неприятен спомен от миналото. Но във 

въпросната неравна схватка овластените управляващи в тяхно лице бяха победени от 

неразполагащите нито с власт, нито с особени възможности религиозни общества. 

С това те показаха валидността на максимата, формулирана в книгата Притчи от 

Стария завет на Библията, глава 25, стих 15: „Мек език кости троши“. Въпросните домашни 

групи са основното религиозно верско общество, което успява да се съхрани почти 

неповлияно от диктаторски натиск, какъвто провеждат управляващите социалисти над 

всички общности в страната по онова време. Нещо повече, евангелистите дори нарастват 

числено по време на преследвания. Божиите църкви дочакват 1989 г., а социалистите падат 

от власт; режимът им е дискредитиран и осъден, а опитите им за налагане на атеизъм и 

планово стопанство претърпяват пълен провал.  

Днес социалистическа власт вече не съществува. Тинчевистите – Божии църкви – 

обаче и досега провеждат необезпокоявано сбирките си – евангелизационни събрания, 

богослужения и домашни групи по къщите. Те не се повлияха дори и от паниката и страха, 

обхванали света в началото на 2020 г. заради въпросната „пандемия“ от коронавирус (Covid-

19)“. Имащите обаче богат опит в отстояването на себе си и вярата си в условия на 

нелегална църковна дейност протестанти ни най-малко не се притесниха, нито спряха 

сбирките или богослужебните си събрания. Неповлияни от каквато и да е конюнктура, 

обстоятелства, заплахи, политически мерки и предупреждения, те очакват спокойно 

следващите предизвикателства пред съществуванието си. Готови са за всякакви изненади, 

които би им поднесъл животът или поредните, сметнали себе си за „богоравни“ 

управляващи. Техният край, както и този на предишните разполагали с неограничена власт 

политици, евангелистите безпристрастно ще дочакат. Може много да се почерпи от техния 

опит, защото животът, който сме заставени да водим в тази „пандемия“, извънредно много 

прилича на ситуацията на ъндърграунд съществувание на хора, запазили достойнството и 

себеуважението си, както и решимостта си да не се покорят, а да се съпротивляват на злото, 

с което (не)известни среди ги атакуват, за да издевателстват над тях. 
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Медиите в услуга на глобалния здравен контрол 
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вободните медии, от времето на своето възникване до днес, са играли съществена роля 

за нормалното функциониране на обществото. Те имат историческото призвание не 

само да информират обществеността за случващото се, но и нерядко да бъдат гласът на 

гражданите – глас, който има смелостта да критикува властимащите, без след това хората да 

се страхуват от репресии. 

  

Ролята на медията – как се прави обективна журналистика? 

В сблъсъка между обективността, от една страна, и дезинформацията и пропагандата, 

от друга, изниква нуждата от поемането на лична отговорност от всеки от нас за търсене на 

истината такава, каквато е. Ето защо, за да разпознаваме реалността от измислицата – 

истинските от тенденциозно представените вести – е нужно да изработим в себе си критично 

мислене.  

Един от най-често срещаните в публичния дебат термини по темата за свободното 

разпространение на информация е „фейкнюз“ – „фалшиви новини“. Той се използва най-вече 

когато политици, журналисти, анализатори и др. твърдят, че определени новини, тиражирани 

в публичното пространство, не отговарят на истината.  

Как обаче да разберем коя новина е фалшива и на коя можем да се доверим? 

Възможно ли е да филтрираме огромната вълна от информация, която ежедневно ни залива, 

дори и когато не сме я търсили съзнателно, за да не бъдем лъгани и да имаме точна представа 

за случващото се в заобикалящия ни свят? Отговорът и на двата въпроса е категорично „да“, но 

за да не бъдем заблуждавани, е важно да разберем как би трябвало да действа истинската 

журналистика при представяне на конкретна информация и по този начин да преценим дали 

новинарският поток, идващ до нас, представя обективно събитията, или насочва тенденциозно 

общественото мислене в конкретна посока.    

Критичната преценка за истинността на дадена информация е свързана с това дали са 

налице условията за обективност на новинарския материал. Иначе казано, качествената 

журналистика се съобразява с три основни характеристики: потвърждение, независимост, 

отчетност. 

Потвърждението е процесът, в който журналистът трябва да установи дали една 

информация е достоверна. Новинарят получава сведения и изследва фактите с цел да 

предостави най-точната версия на събитията. Той разговаря с източници, запознава се с 

обстоятелства и предоставя автентични документи, за да изпълни ангажимента си за 

максимално обективно представяне на събитията в своя репортаж. Заслужаващите доверие 

новини изнасят данни, които могат да бъдат потвърдени. Разбира се, в представянето на една 

С 



Свобода за всеки, бр. 55, юли 2020 г. – 43 / 82 

 

история няма как да бъдат предадени всички детайли, но все пак то трябва да предложи 

обективна версия на случващото се въз основа на проверени факти. 

Независимостта в представянето на новините е свързана със свободата на медията от 

наложен върху нея контрол или влияние. Особено опасен е контролът от страна на 

официалните власти, защото, както историята често ни е показвала, много от управляващите са 

били победени от изкушението да използват информацията за потискане на народа. 

Независимостта е немислима без безпристрастността на новинаря и е основен фактор за 

обективността при представянето на дадени събития. 

Отчетността, от своя страна, е процесът на поемане на отговорност при представянето 

на конкретна новина. Всяка сериозна медия трябва да е готова да предприеме мерки за 

поправяне на вреди, когато със своя публикация е изнесла неверни факти и по този начин е 

дезинформирала и заблуждавала обществеността.  

 

Кризата с COVID-19 и едностранчивото ѝ отразяването от „мейнстрийм“ медиите   

Нуждата от задълбочен подход към темата за обективното отразяване на новините 

отново излезе на преден план, след като в началото на 2020 г. в света се заговори за появата 

на нова болест, която бе обявена за сериозна заплаха за хората на планетата. В продължение 

на няколко месеца мейнстрийм медиите (терминът „мейнстрийм медии“ се използва за 

обозначаване на големите медии, които оказват влияние върху масите и отразяват и оформят 

преобладаващите мисловни течения) съсредоточиха фокуса на общественото внимание върху 

кризата с COVID-19. 

И сякаш особеният интерес към коронавируса бе логичен, като се има предвид, че 

Световната здравна организация (СЗО) – специализирана агенция на Организацията на 

обединените нации (ООН), функционираща като координиращ орган на международното 

здравеопазване – обяви, че светът е изправен пред огромен риск за общественото здраве. В 

началото на кризата информационните емисии започнаха да изпълват ефира с новини, които в 

синтезиран вид звучаха по следния начин:  

На 31 декември 2019 г., след като Китай подаде сигнал на Световната здравна 

организация за „огнище“ със случаи на пневмония с „неизвестен причинител“ в град 

Ухан, СЗО изпрати „технически указания“ със съвет до всички държави как да засичат, 

тестват и контролират потенциални случаи. 22-23 януари – Генералният секретар на 

Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Гебрейесус свика Извънредния комитет 

за оценка дали епидемията представлява риск за общественото здраве от 

международен мащаб – най-високото ниво на тревога. Седмица по-късно СЗО обяви 

COVID-19 за риск за общественото здраве от международен мащаб, а след още четири 

месеца, че вирусът може никога да не изчезне и светът ще трябва да се научи да живее 

с него.34 

На 10 март, по време на конферентен разговор, представителите на Европейския съвет 

взеха решение за координиране на усилията на ЕС в отговор на епидемията от COVID-

19. На 16 март лидерите на държавите от Г-7 проведоха видеоконференция за 

координиране на действията в световен мащаб в отговор на епидемията от COVID-19. 

 
34 „Хронология – Действия на Съвета във връзка с COVID-19.“ Consilium, 17 June 2020, 

www.consilium.europa.eu/bg/policies/coronavirus/timeline/. 

http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/coronavirus/timeline/
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След срещата стана ясно, че целите на държавите е да се ограничи заразата във 

възможно най-голяма степен и да се гарантира, че здравните системи на страните 

членки са в състояние да се подготвят за това, което предстои през идните дни и 

седмици. След видеоконференцията председателите Шарл Мишел и Урсула фон дер 

Лайен призоваха за ограничаване на неналежащите пътувания до ЕС.35 

И новините от България за приближаващата заплаха също дойдоха навреме с 

необходимата неотложност в тона:  

24.02. 2020 г. Премиерът свика извънреден Съвет по сигурност към Министерски съвет. 

Решенията – ще бъде сформиран Национален кризисен щаб, начело с шефа на ВМА. 

Целта е бърза превенция и реакция срещу разпространението на коронавируса. 

Националният кризисен щаб, за който беше решено да бъде създаден, ще бъде в 

състав ген. Мутафчийски, секретаря на МВР, шефа на „Гранична полиция“, МВнР, 

Министерство на здравеопазването. До момента Мутафчийски сподели, че цялата 

информация е била по-скоро разпиляна и затова целта на този център ще бъде да 

събира цялата информация от СЗО, граничните ни пунктове и от здравните заведения в 

страната.36 

Ето по този начин, в общи линии, започна информирането на гражданите за огромната 

опасност от новата болест. „Мейнстрийм“ медиите посветиха почти целия си ресурс на това да 

изнасят информация, базирана на официалните източници (пряко свързани със СЗО) за 

развитието на грипната епидемия. Ден след ден, седмица след седмица ситуацията се 

влошаваше, поне така звучаха вестите от екрана, и хората по света, без да имат критичен 

подход към възприемането на информацията, бяха подложени на ограничения – 

безпрецедентни за времето след Втората световна война. 

Със своя огромен ресурс и потенциал основните медии помогнаха за осъществяването 

на глобалния здравен контрол, наложен на народите от техните правителства под 

ръководството на СЗО. Тиражираха кампании, втълпяващи да си останем вкъщи, да носим 

маски, ръкавици, шлемове, да стоим на поне два метра разстояние един от друг, да си мием 

ръцете непрекъснато, да не пътуваме, да не ходим на църква, да не се разхождаме и др. И 

голяма част от населението на планетата, уплашено от денонощните новинарски репортажи, 

доброволно избра да повери здравето и сигурността си на тези, които изразяваха официалната 

позиция за справяне с болестта.   

Нека сега си припомним как би трябвало да подходи във възникналата ситуация 

критично мислещият потребител на новини. На първо място, би следвало да се запита ще е в 

състояние ли да издържи теста за правене на обективна журналистика мейнстрийм медийният 

поток, отразяващ кризата с коронавируса. И още: При събирането на информация за болестта, 

нейното развитие и определяне начина на превенция и лечение бяха ли представени всички 

гледни точки и дали бе даден глас на авторитетни източници, които имат позиция, различна от 

официалната? Защо не се чу гласът на множеството авторитетни медицински и други 

специалисти, които критикуват мерките, предприети от СЗО за справяне с кризата? Бяха ли 

предоставени автентични документи и материали, както и статистически данни, които 

обективно да хвърлят светлина върху произхода, размера и същността на проблема със 

 
35 „Хронология на ролята на СЗО по време на пандемията От COVID-19.“ News.bg, 18 May 2020, 

https://news.bg/world/hronologiya-na-rolyata-na-szo-po-vreme-na-pandemiyata-ot-covid-19.html. 
36 Малашева, Марина. „Премиерът свика Извънреден съвет по сигурността заради 

коронавируса (ВИДЕО).“ Nova.bg, 24 Feb. 2020, https://bit.ly/3f0bb6m. 

https://news.bg/world/hronologiya-na-rolyata-na-szo-po-vreme-na-pandemiyata-ot-covid-19.html
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заразата? Може ли със сигурност да бъде потвърдена независимостта на медиите от 

влиянието на официалните власти? Някоя медия пое ли отговорност за нарушаване на 

принципите на обективната журналистика? 

Отговорите на тези въпроси лесно могат да бъдат намерени от критично подхождащия 

към темата потребител на новини. И същият този потребител със сигурност ще види нещо 

притеснително в едностранчивото предоставяне на информацията от страна на мейнстрийм 

медиите, защото ще е достатъчно разумен да прецени, че там, където се установява монопол 

на информацията, със сигурност скоро ще се появи и опит за контрол над мислите и 

действията на гражданите. 

 

Източниците, които не бяха потърсени от „мейнстрийм“ медиите  

Нека сега обърнем внимание на няколко източника, които не бяха потърсени от 

„мейнстрийм“ медиите, но малко или много останаха чути, поради това, че все още няма 

тотални ограничения над част от публикациите в социалните медии. 

Д-р Андрю Кауфман е завършил медицина в университета в Южна Каролина. Той губи 

работата си като практикуващ лекар заради това, че отказва да потвърди официалната версия 

за вируса. Медикът се противопоставя на носенето на защитни средства не само заради 

психологическия ефект върху хората, не само заради това, че няма доказателства, че 

въпросните защитни средства са ефективни за постигане на превенция на болестта, но и 

поради факта, че статистическите данни не дават основание да се смята, че трябва да бъде 

обявена пандемия, която да налага употребата на защитни средства.  

Д-р Кауфман твърди, че целите на „мейнстрийм“ медията да пропагандира 

официалната позиция на СЗО е свързана с план да държи хората на разстояние един от друг – 

като подготовка за това гражданите да започнат да свикват с нов тип общество. Ако хората 

виждат себе си или другите като опасност, то е невъзможно да имат нормални 

взаимоотношения. Разделени, те не могат да споделят идеи и информация за това, което се 

случва, и по този начин по-лесно могат да бъдат контролирани. 

Относно репортажите, представящи умиращи хора като доказателство за реалните 

поражения на вируса, позицията на доктор Кауфман е, че всъщност същият брой пациенти 

умират всяка година от сезонен грип, но понеже медийното внимание никога досега не е било 

концентрирано с такава сила върху проблематиката, обществеността не е обръщала внимание 

на подобни новини.37 

Именно тук може да бъде видяна огромната роля, която играят „мейнстрийм“ медиите 

в разпалването на кризата с коронавируса. В съюз с пораждащите истерията институции, 

извършващи своята дейност под зоркото око на СЗО, те създават една апокалиптична картина, 

която предизвиква хората сами да искат ограничаване на собствените им права, в името на 

живота и сигурността. 

 
37 Hodge, Marshall. „The Doctor Who Doesn’t Believe In COVID-19“. 2020. Interview with Dr.  

Andrew Kaufman, https://www.youtube.com/watch?v=1iRVQCgNo7k. Тук е нужно редакционно уточнение, 
което доказва, че големите медийни компании и платформи не допускат друга гледна точка освен 
толерираната от тях, а именно, че във времето между написването на статията и публикуването ѝ 
видеоматериалът е бил премахнат като „нарушаващ правилата на общността на YouTube“ (бел. ред.).  

https://www.youtube.com/watch?v=1iRVQCgNo7k
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Д-р Джуди Миковиц е учен с безспорни качества. През 1991 г. докторската дисертация 

на г-жа Миковиц революционизира лечението на ХИВ/СПИН. В кратък филм, бързо станал 

популярен в социалната мрежа, д-р Миковиц изнася имената на високопоставени лица от 

световния здравен елит, в това число и информация за манипулациите, свързани с COVID-19. 

Поставя под съмнение официалните статистики, които и без това не предполагат 

предприемането на крайните мерки на СЗО, както и препоръчания начин на лечение на 

пациенти с вируса. Видеоинтервюто с нея бива изтривано многократно от YouTube, но в 

краткото време, докато е на разположение, много хора успяват да го свалят и да го публикуват 

в социалните мрежи чрез своите профили. В публикувания кратък филм с д-р Миковиц са 

представени интервюта и с редица доктори, които изнасят информация за това, че когато са 

подготвяли смъртните актове на починали пациенти, са заставяни да пишат като причина за 

смъртта „COVID-19“, без за това да има реални доказателства.38 

Д-р Рашид Бутар е авторитетен лекар в САЩ, автор на бестселъра „The 9 Steps to Keep 

the Doctor Away“, специалист по остеопатия, обща хирургия и спешна медицина. В интервю 

пред The Next News Network д-р Бутар обвинява д-р Антъни Фаучи, Бил Гейтс, Световната 

здравна организация и Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в 

създаване и експлоатиране на кризата с COVID-19.39 

Професорът по вирусология, епидемиология и статистика в Станфордския университет 

Джон Йоанидис излиза пред обществеността със следните твърдения: „Събраните досега 

данни за това колко хора са заразени и как се развива епидемията са изключително 

ненадеждни“ и „Разпространението на вируса е „фиаско на доказателствата“.40 

Д-р Скот Дженсън, лекар и щатски сенатор, разкрива практиката на преувеличаване на 

смъртните случаи с COVID-19 в САЩ. Д-р Дженсън дава информация за специалните 

инструкции, които се дават на лекарите от Министерството на здравеопазването (United States 

Department of Health &Human Services (HHS)) при изготвяне на смъртни актове. С тези указания 

 
38 „Лекари, събудете се! и чуйте истината от д-р Миковиц! Пропагандата  

„COVID“ и мафията!  (видео).“ Афера.бг, https://bit.ly/2WULzBP. 
39„Д-р Рашид Бутар разобличава мащабна измама в рамките на СЗО, Бил Гейтс и д-р Антъни  

Фаучи – ВИДЕО).“ eurocom.bg, 7 June 2020, https://eurocom.bg/new/novi-razkritiya-ami-ako-vsichko-koeto-
ni-kazakha-za-koronavirusa-e-lzha-video.  

40 „Фиаско на доказателствата – Истината за коронавируса излиза наяве“. Поглед  

Инфо, 16 Apr. 2020, https://pogled.info/svetoven/fiasko-na-dokazatelstvata-istinata-za-koronavirusa-
izliza-nayave.115452. 

С измислянето на печатарската машина, 

информацията започва да достига по-лесно до 

масите и за кратко време наяве излиза голямата 

сила на писаното слово. Заедно с това обаче 

управниците разбират, че обмяната на идеи сред 

народа може да го направи по-малко 

контролируем и по тази причина често се 

опитват да ограничат свободата на изразяване. 

https://eurocom.bg/new/novi-razkritiya-ami-ako-vsichko-koeto-ni-kazakha-za-koronavirusa-e-lzha-video
https://eurocom.bg/new/novi-razkritiya-ami-ako-vsichko-koeto-ni-kazakha-za-koronavirusa-e-lzha-video
https://pogled.info/svetoven/fiasko-na-dokazatelstvata-istinata-za-koronavirusa-izliza-nayave.115452
https://pogled.info/svetoven/fiasko-na-dokazatelstvata-istinata-za-koronavirusa-izliza-nayave.115452
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докторите са принуждавани да вписват „COVID-19“ в документа, удостоверяващ смъртта на 

пациент, независимо от това, че може да липсват доказателства за такова заключение.41 

Проф. д-р Сушари Бакди е експерт по микробиология. Той разкрива факта, че  

посочването на коронавируса като основна причина за смъртта при голяма част от пациентите 

е подвеждаща информация. Много от хората, които влизат в статистиките като починали от 

COVID-19, всъщност имат тежки съпътстващи заболявания и е неправилно да се твърди, че са 

починали от вируса.42 

Тези и още много други авторитетни източници не бяха потърсени от големите масови 

медии, за да бъде отразена кризата с коронавируса така, че репортажите да отговарят на 

изискванията за правене на качествена и обективна журналистика. 

 

Защо е това медийно затъмнение? 

С измислянето на печатарската машина, информацията започва да достига по-лесно до 

масите и за кратко време наяве излиза голямата сила на писаното слово. Заедно с това обаче 

управниците разбират, че обмяната на идеи сред народа може да го направи по-малко 

контролируем и по тази причина често се опитват да ограничат свободата на изразяване. В 

тази връзка Наполеон Бонапарт казва, че се страхува повече от 4 вестника, отколкото от 1000 

щика.  Китайският император Цин Шъхуан нарежда да изгорят хиляди книги по теми, от които 

иска да отклони вниманието на хората. В тази кампания Шънхуан екзекутира стотици учени, 

които отказват да предадат своите книжни колекции.  

Милиони граждани, особено от Източна Европа, все още помнят от близкото 

комунистическо минало колко пагубни могат да бъдат последиците от ограничаване 

свободата на словото. Пагубни, защото когато властта накара някого да мълчи, следващите 

стъпки са да го насочва какво да мисли и как да действа. Бележитият руски дисидент и 

мислител Александър Солженицин, отговорен за разкриване на комунистическите зверства в 

лагерите ГУЛАГ (на руски: ГУЛаг, акроним на Главное управление лагерей и мест заключе́ния) 

пред западния свят, изрича следните думи: „Свободата на словото, честната и пълна свобода 

на словото е първото условие за здравето на всяко общество, и на нашето също“.43 

Не бива да забравяме, че и в паметта на българския народ все още кърви раната от 

смъртта на един от най-големите родни писатели – Георги Марков. С присъщия за 

творчеството си завладяващ стил, в знаковата си книга „Задочни репортажи за България“ 

Марков описва реакцията на един обикновен българин по повод фалша в тоталитарния печат 

така: „Няма да преувелича, ако кажа, че репутацията на пишещите събратя беше тази на 

професионални лъжци. Един от моите работници дълго време не четеше вестници, докато 

един ден внезапно се абонира за „Работническо дело“. „Намерих му цаката“ — обясни ми той. 

— Каквото пише, разбираш го точно обратното. Като пише, че във Франция работниците 

гладуват, значи си живеят живота, а като пише, че в Румъния са щастливи, значи черно им е 

 
41 YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lsRay1wInBg&fbclid=IwAR148sSdk2_aIu-

HAWB1ZpZRQMjrNDIwWWNJBI3RuVzRAnRJ8D1Ed_6eh6A.  
42 YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5b9a7kD-qFM.  
43 Рид, Д. Отворено писмо до Александър Солженицин,  

http://archive.septemvri23.com/Otvoreno_pismo_do_Solgenicin.htm.  

https://www.youtube.com/watch?v=lsRay1wInBg&fbclid=IwAR148sSdk2_aIu-HAWB1ZpZRQMjrNDIwWWNJBI3RuVzRAnRJ8D1Ed_6eh6A
https://www.youtube.com/watch?v=lsRay1wInBg&fbclid=IwAR148sSdk2_aIu-HAWB1ZpZRQMjrNDIwWWNJBI3RuVzRAnRJ8D1Ed_6eh6A
https://www.youtube.com/watch?v=lsRay1wInBg&fbclid=IwAR148sSdk2_aIu-HAWB1ZpZRQMjrNDIwWWNJBI3RuVzRAnRJ8D1Ed_6eh6A
https://www.youtube.com/watch?v=5b9a7kD-qFM
http://archive.septemvri23.com/Otvoreno_pismo_do_Solgenicin.htm
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пред очите! Чиста работа!“44 

 

Нека обаче сега се запитаме нужно ли е да споменаваме тези думи и събития от 

миналото, когато днес разсъждаваме върху темата за медиите, които служат на глобалния 

здравен контрол ? Отговорът е – без съмнение. Здравият разум алармира със силен глас, че 

връзката между случилото се в някогашната история и настоящия опит за манипулиране на 

реалността от страна на медиите е по-близка, отколкото можем да си представим. Макар и в 

различен контекст, сегашният елит е точно толкова уплашен от свободата на обмяна на идеи, 

колкото и някогашните тирани като Наполеон, Цин Шънхуан, Сталин или Живков. 

Информационното затъмнение, което съпътства кризата с COVID-19, доказва това твърдение.  

Информационното затъмнение и повсеместната пропаганда разкриват намеренията на 

новия световен елит да управлява с тоталитарни методи в привидно демократични условия. За 

да се случи това, той трябва да експлоатира достатъчно умело мощния ресурс, който 

мейнстрийм медиите осигуряват в борбата срещу свободата на гражданите. Основните медии 

биват употребени за прокарването на елитарни политики, докато алтернативните 

информационни източници биват заклеймявани като несериозни и произвеждащи фейкнюз. 

Истината, според елита, се съдържа единствено и само в официалната позиция на властта.  

Само че, критично мислещите потребители на новини вече осъзнават, че сегашната 

медийна среда е подозрително сходна с онази от времето на комунизма – среда, в която 

единствено информацията, одобрена от партията, можеше да бъде приета за автентична? 

 

В заключение  

Критичният подход към качеството на новинарския поток, идващ от мейнстрийм 

медиите, разкрива факта, че условията за обективно отразяване на събитията, в това число и 

кризата с COVID-19, не са изпълнени. Съвременните новини, достигащи до обществото от 

мейнстрийм медиите, дори не се доближават до изискването за обективно търсене и 

представяне на истината. Основните разпространители на фалшиви новини днес са големите 

медийни компании, които пропагандират официалната позиция на СЗО и се противопоставят 

на тези, които задават въпроси, заклеймявайки ги като крайно десни активисти (сектанти), 

антиваксъри и поддръжници на теориите на конспирацията – тоест неуравновесени хора, 

чиято позиция не може да бъде приемана сериозно.  

Добрата новина за критично мислещия потребител на новини обаче е, че остава 

надеждата, че както световният елит, така и основните медии, с цялата си информационна 

мощ, един ден ще се сблъскат с Истината – такава, каквато е. Истината не може да бъде 

скривана вечно. Рано или късно тя излиза наяве. И това не е новина, която подлежи на 

манипулация. Свободните хора знаят това. 

  

 
 44 Марков, Г. Задочни репортажи за България. Профиздат, 1990 г., гр. София, стр. 46. 
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Интервю с дявола за религиозната свобода 
 

Атанас Кръстев 

 

В карикатура в „Дейли Телеграф“ от 2016 

телевизионен водещ съобщава новините по 

следния начин: „Добър вечер! Днес извънземни не 

са кацали на земята, Елвис не е намерен жив, но 

се случи всичко останало.“ 

 

овешкият живот е едно непрекъснато интервю с дявола, въпреки различните мнения за 

неговото съществуване, в което той пита, а ние отговаряме. В такова диалогично поле 

впрочем протича по същество всяко изследване от Платон до днес. Увереността ни в 

правилността на тези различни мнения варира, но във всички случаи е далеч от тази на 

Христос при неговото първо допитване в пустинята. Поради нашата недостатъчна увереност 

мненията ни по дадени въпроси са твърде близки с интервюиращия, което налага и тяхното 

по-често повтаряне за внасяне на съответните корекции. От първия въпрос, поставящ под 

съмнение Божия авторитет, до тези, който извират от потока на актуалността точно в този 

момент. Според християнското разбиране това интервю е към своя край. Днес, чрез едно 

нарастващо всемирно объркване, което по текущата езикова мода наричаме вкупом „криза“, 

той задава сякаш заключителните си въпроси. Независимо доколко причините за този нов по 

своето качество и мащаби социално-икономически припадък имат обективна основа, 

последиците за обичайния обществен порядък са плачевни. Дотам, че някои, с инстинктивната 

си човешка реакция да се защитят от бедствието, като внасят ред в хаоса, са склонни да видят 

в променящия се облик и взаимоотношения в отделните общества в глобален мащаб 

настъпването на нов световен ред. По наше мнение този нов ред намирисва на подозрително 

последен и прилича повече на световен безпорядък, от който е трудно да се съзре разумен 

изход. Екзистенциален страх и етични конвулсии заливат света и без оглед на религиозните 

различия; можем да кажем, че натежава всеобщо есхатологично предчувствие. 

 И така: кризата пита, ние отговаряме. Ще изложим своите хрумвания по въпросите, 

които повдига този масов pressentiment, като, с оглед на неговия характер, ни се струва 

естествено да се придържаме колкото се може повече към нашето разбиране за реакцията на 

християнина. Така, неизбежно е, според нас, за което предварително се извиняваме и молим 

за снизхождение по-близките до Светия Дух, това изложение да заприлича донякъде на 

проповед. Така или иначе, всяка публицистика е форма на проповед, но тук, за разлика от 

същинската, нищо няма да бъде посочено с пръст и да получи еднозначен отговор. 

Размислите, на които според ограничените си възможности се отдаваме тук, не могат да се 

приемат по никакъв начин като откровения, а поставят преди всичко въпроси. Правим това, 

като се надяваме, че поне те не са съвсем безпочвени, тъй като, както казват, подходящият 

въпрос е поне половината от правилния отговор. 

 

Ч 
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Що е криза и има ли… 

И така – особеното настроение, обхванало света, произтича от назряващото всеобщо 

съгласие, че сме свидетели на световна криза. Но въпреки единомислието по фоновото 

внушение, мненията значително се различават по въпроса в какво точно се състои тя?  

Механичният отговор е пандемията и негативните ѝ отражения в икономиката. Но дали това е 

така? 

Може би ориентир в търсенето може да бъде отговорът на въпроса какво е криза 

въобще? На първо място може да се съгласим, че за общ белег на всяка криза би трябвало да 

се приеме, че тя се състои в настъпване на извънредни смущения, превишаващи допустимите 

при функциониране на дадена система, което поставя под въпрос нейното съществувание. В 

този смисъл най-близкото значение на гръцкия етимон – κρισις – е изпитание, премеждие. И 

оттук по конкретния въпрос – пандемията и причинените от нея политическа и икономическа 

криза същинска криза ли са, или са само едно нейно измерение, симптом, причина, последица 

или друга независимо развиваща се криза, част от едно по-мащабно и сложно множество 

кризи? Това разграничение се налага най-вече защото е съмнително, че ни интересуват всички 

вкупом. 

На първо място, би могло да разделим кризите на две основни групи с оглед на 

предмета на увреждане: от една страна – рационални и обективни – физически, материални, 

светски – икономика, здраве и пр., и от друга – ирационални и субективни – духовност, морал, 

нематериална култура, психика и т.н.? И ако всички са налице, нас като християни коя от тях ни 

интересува, коя приемаме за важна, по-важна или единствено важна, с която си струва да си 

губим времето? Подозирам, че християните са склонни да вземат отношение главно по 

дефектологията на духовното.  

От своя страна, неразривната функционална връзка между духовно и телесно би 

следвало да ни кара да обръщаме внимание и на кризите в другите части на взаимозависимия 

природен организъм, на жизнената среда, в която съществува духът поне приживе и която му 

въздейства по един или друг начин. Но къде и в какви рамки да съсредоточим това внимание? 

Има ли изходна точка, своеобразен кризомер, шаблон, който, наложен върху 

действителността, да ни даде тези релевантни от духовна гледна точка сектори в изпитанията 

на плътта. Моят личен избор е молитвата на пророк Агур в Притчи 30:8-9. Там той предлага 

следната рамка, в която да мерим материалните нива на кризисност: „Не ми давай ни 

сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада; Да не би да се преситя, и се 

отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея, та да открадна, И да 

употребя скверно името на моя Бог.“ 

Изхождайки от този ограничен, минималистичен, строго служебен възглед за 

плътските потреби, обслужващи единствено духовния живот на вярващия, сравнен с 

диаметрално противоположните критерии за добро и зло в днешния свят, обсебен от 

материализма, дали няма да изпаднем в противоречие, ако възгледите ни за природата на 

кризата съвпадат с тези на света? Истинската криза не е ли по-скоро в това, което светът счита 

за нещо напълно в ред и незасегнато от световните здравословни проблеми? Той не е ли 

вторачен в едно лъжезаболяване, докато истинската болест го обхваща коварно отвсякъде?  

Всъщност може ли да говорим въобще за каквато и да е криза в света дори според 

критериите, които той е приел за определящи? Доколко са справедливи оплакванията? Не е ли 

всъщност налице обратното – тенденция на непрекъснато нарастващо материално и 
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физическо благоденствие? Според значителен брой социолози и икономисти, които не биха 

могли да бъдат обвинени в пристрастие към вярата, и особено според убедителния Стивън 

Пинкър, който обръща пространно внимание на проблема в своя панегирик на Просвещението 

„Просвещение сега“, хората живеят по-дълъг, по-здрав, по-свободен и по-щастлив живот и не 

само това, а и че животът, здравето, благоденствието, безопасността, мирът, знанието и 

щастието са във възход, и то не само на Запад, а и по целия свят.  

Тези изводи поставят въпроса – ако все пак живеем с представа за упадък, влошено 

общо състояние, отнасяме ли ги към действителната причина, и ако не – към коя следва да 

стане това? Към всички едновременно? В подкрепа на изводите на Пинкър ще обърнем 

внимание, че още през 16-ти век Монтен пише за несъмнен напълно видим още към онзи 

момент процес на устойчив научно-технически прогрес – цивилизацията, както той го нарича. 

Той обаче, да подчертаем пак, още тогава прави един забележителен извод за обратно 

пропорционалната зависимост на този прогрес с качеството на нравите и като представител на 

тогавашния елит не изпитва никакви съмнения кое е по-важно и че това не е „цивилизацията“. 

Не само като християнин, който вярва, че „богаташ трудно ще влезе в царството небесно“, но и 

като честен светски мислител, който вижда буквална вреда за обществените отношения. В 

пороците е проблемът, истинската вреда, кризата. Това, което в течение на цялата модерност 

наричаме „прогрес“, не е нещо еднозначно положително, а напротив – то е опасен ексцес, 

екстравагантно залитане към излишното и вредното. Криза за Монтен е влошаването на 

духовността и нравствеността, като пряк резултат от прогреса на рационалната цивилизация. 

„Здравите ръце и крака са за носача, не и за доблестния. Нашето телосложение е бездушно и 

чисто телесно качество… Достойнството и цената на човека са в неговото сърце и воля; именно 

тук обитава истинската чест. Доблестта – това не е силата на ръцете и краката, а на смелостта и 

духа; тя зависи не от стойността на нашия кон, нито на нашето оръжие, а от нашата собствена 

стойност“. Това не беше ли само допреди няколко месеца прекален консерватизъм и 

русоистка назадничавост?! 

Като цяло почти всички поколения мислители до нашата съвременност не са 

разглеждали физическия живот като ценност от такава величина, за каквато той се приема 

днес, респективно средствата, които го правят по-дълъг и удобен. Достойният живот, почти без 

изключение, е бил с несъмнено предимство за мислещия човек пред дългия живот в робство и 

унижения. Материалните лишения са били нещо обичайно и никой не е обвинявал никого за 

тях, а за християнина те са били дори добре дошли като естествената хранителна среда за духа 

и негово точило. Примерите са излишни, но в момента случайно попадам на едно откровение 

на Вера Мутафчиева, десет години от смъртта на която отбелязахме тези дни, и ще използвам 

случайното удобство да я цитирам. От върха на своя богат опит тя – светският човек, не без 

разочарование от света, споделя: „Защото не най-голямото нещастие е смъртта, вярвайте ми!“.  

Нещо повече, високият стандарт на живот и крайностите на либерализма, които 

очевидно избуяват на неговата почва, доведоха до това, че днес очакванията на обществото от 

собствената му физика, от науката като върховен храм на физическото и от държавата като 

негов най-мощен оператор да станат до такава степен неестествено високи и всеобхватни, че 

И възниква задачата пауновата опашка на 

материалното изобилие да се монтира на проскубаната 

пилешка трътка на живота. 
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да се стигне до вълна от абсурди. Материалните блага станаха толкова много, разнообразни, 

качествени и ефективни, че един живот не стига да се порадваш и на незначителна част. 

Поради това неговата продължителност и капацитет сякаш трябва да се повишат до такава 

степен, че да отговорят задоволително на нарасналите възможности за тяхното потребяване. 

Затова изглежда вече някак си отчайващо производителността, технологиите и 

разнообразието на продуктите да растат непрекъснато и неимоверно, а животът да си остава 

винаги неизменно същия кратък и уязвим промеждутък. Срещу ветрилото на продуктивността 

не се разтваря съответно по капацитет ветрило на живота.  

И възниква задачата пауновата опашка на материалното изобилие да се монтира на 

проскубаната пилешка трътка на живота. При тази хипотеза на нарастващата материална мощ, 

човекът вече има смисъл само като суперчовек, който да ѝ съответства. Когато това не се 

случи, прогресът с нарастваща сила подчертава човешката нищожност и безсилие, а това само 

по себе си е извор на душевен дискомфорт. Сякаш се стига до парадокса, че трябва да 

усъвършенстваме живота заради това, което по природа му служи – като чревоугодниците, 

които отдават живота си за насладата от храната. Получава се рокада на йерархии, при която 

целта се превръща в средство, а средството – в цел. Неминуемо се стига до разочарованието 

да си смъртно болен и да спечелиш джакпота от лотарията. Ето как успехите на прехваленото 

просвещение на „Пинкър и с-ие“, с човека, който не може да ампутира духовния си живот от 

тялото си, може да се окаже една от причините за есхатологичната треска днес.  

Това парадоксално положение се илюстрира чудесно и в една скорошна статия на 

Йовал Ноа Харари – проницателен млад мислител, предизвикана също от доминиращия 

всички теми световен обществено-политически, но и душевен синкоп. В нея той отбелязва, че 

се стига дотам, че за съвременния човек болестите, и дори смъртта, не са вече нещо 

нормално, а се приемат за резултат от грешки, които при добро управление могат да се 

избегнат или отстранят. С убеждението на малко дете във всесилието на баща му, все повече 

хора се държат така, сякаш има достатъчно познание и средства да се случи всичко, дори 

безсмъртието, но лошата политика, която трябва да осъществи логистиката на съществуващите 

вече познание и материални средства, е тази, която пречи и допуска да се получат грешките на 

болестите и смъртта. Така човекът поне в своите представи вече почти се е превърнал в 

свръхчовек. Остава само да се оправи политиката, което пък е въпрос на повече и повече 

политика във всичко. Съвършената карантина, маска, респиратор, лекарство, финанси, 

икономика и пр. съществуват, но корумпирани или некадърни политици пречат да ги имаме. 

Единствено лошите политици ни убиват. Инак ще я караме поне докато ни омръзне. Тези 

нагласи, които все пак трябва да се обяснят и като отглас на популистката пропаганда на 

самите правителства – каквото повикало, такова се обадило, обясняват и нарастващите и все 

по-абсурдни очаквания от държавата и огромния вече натиск да се намесва все повече във 

всичко. И тя с охота го прави с всички екстри, които поне някои от нас в Източна Европа още 

помнят. Бързо става и главен лекар, когато болести посягат на човешкото чувство за 

безсмъртие. 

И така, ако сме съгласни с логиката на Монтен за обратната пропорционална 

зависимост между качеството на дух и материя като движение на везни, при което, когато 

единият край се вдига, другият пада, и като се съгласим с него, че тя е възможна и в двете 

посоки, може ли да признаем за резонен следния въпрос – ако има криза в плътското, защо да 

има криза в нашето настроение и надежда, а не обратното? 

И от средите на самата медицинска наука се чуват все повече гласове, които отдават 

нарастващите кризисни нагласи не на обективни, а на чисто субективни психологически 
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причини, на необоснован страх. Дали видимо нарастващата неудовлетвореност, чувство за 

нарушена хармония, за нещастие, което се забелязва дори в абсурда на неговото все по-често 

мерене с разни проучвания, не е същият синдром, който кара по-пълният да се мери по-често 

на кантара? Дали някакви несъвсем видими на повърхността подсъзнателни тектонични 

движения в недрата не си търсят повод да се отключват спонтанно при първия удобен случай, 

давайки отдушник на едно вътрешно развиващо се катаклистично напрежение, резултат от 

самонавиване, прекомерна реактивност, психо тик, което няма връзка с обективните 

проблеми в света? За едно такова състояние, освен политическата хипноза, е особено видим 

приносът и на един друг мощен генератор на субективно напрежение.  

Преобладаващата част от психозата днес се напомпва под голямо налягане от 

средствата за масова комуникация, които са достигнали и пределно високи нива на масова 

достъпност, обем и скорост на обменяната информация. Информацията не просто се 

увеличава като съдържание, тя се разпространява все по-бързо и се тиражира във все по-

големи обеми. При това – с неизбежните за медиите овкусители от съспенс и хорър. На въпрос 

на какво отдава свръхреакцията спрямо тазгодишното респираторно заболяване, имунологът 

проф. Кнут Витковски, една от черните овци в политкоректното стадо, отговаря просто – 

интернет! И добавя, че доскоро, докато в една страна разберат, че даден вирус е заразил 

друга, там вече болестта е преминала. А сега – болен–здрав, целият свят прекарва 

заболяването заедно и едновременно. Това съвсем естествено мултиплицира ефекта и 

променя химията му.  

Какво друго да си мислим, когато по обективни данни тази т. нар. пандемия не само, че 

по нищо не се отличава от обичайните ежегодни пикове на респираторните заболявания, но 

дори не отговаря на обективно приетите критерии за наличие на епидемична обстановка? Без 

ясна клиника, при наличието на напълно противоречиви медицински мнения, правителства и 

медицински организации надуват сирените на макс, обявяват за една нощ буквално война 

(Макрон, който предишния ден спокойно проведе местни избори, които загуби, за да обяви 

война на вируса), а подавляващото мнозинство от хората приемат мерките за належащи. 

Съответно всички вкупом отдават вече от години нарастващата фрустрация предимно на 

обявеното опасно заболяване, което я отключи в пълнота. Забравят се дори зреещата от 

години икономическа криза и я писахме и нея на сметката на вируса. Както казва Пруст, когато 

някой се влюби в някого, намразва всички останали. Негативното въздействие и последици 

вече очевидно се хиперболизират и се подвеждат под общия знаменател на пандемията. Е, 

тази чудовищна диспропорция между обективна реалност и субективната ѝ оценка не 

навеждат ли на други улики, на други възможни причини?! В края на краищата целият ни свят, 

ако не е в главата ни, поне със сигурност преминава през нея. 

И наистина, в търсена на автентичните корени на кризата, май ще е по-продуктивно да 

изследваме обобщения ѝ днес резултат в един значително по-дълъг инкубационен период в 

един по-различен полог. Според нас причините се коренят в една по-широка по предмет и 

продължителна във времето обща постмодерната криза на хуманизма в неговото сърце – 

хуманизма, характерна за ХХ век. След известен период на относително затишие и 

технократските дитирамби на Фукояма за края на историята, тя се разрази с нова сила, 

отключена от свръхпроизводството на застъпващи се проблеми, увенчани с непреживения 

досега масов страх от вирусната епидемия, нещо като Първата световна война на ХХІ век. 

Зачестяващи протуберанси подсказваха за нарастващо налягане. Нестихващи войни в близост 

до Стария свят и дори вътре в него, подновен страх от нова световна война, тежък мигрантски 

проблем, устойчиво разрастване на тероризма и превръщането му в ежедневие, разпадане на 
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уж стабилни и мощни съюзи, невиждано вътрешнополитическо напрежение, кореспондиращо 

с все по-дълбоки и контрастни разделения в обществата, стряскащо замърсяване на околната 

среда, климатични катаклизми и какво ли още не, се превърнаха в планина от сухи дърва, 

които си чакат искрата.  

И ето, че когато смъртта просто почука, образно казано, на всяка врата, светът сякаш 

рязко се събуди и цялата му увереност рухна за дни. Глобалният страх накара човека да свали 

киберочилата и да се озове гол и уплашен в първичния тилилейски лес. И тази криза послужи 

като решаващо веществено доказателство за провала на претенциите за свръхполезността и 

херкулесовщината на науката и техниката. И болката, типична за ранения хуманизъм, не идва 

толкова от интелектуалното разобличение и изненадата от развенчаните възможности на 

разума да осигури претендираната сигурност и просперитет, колкото от следващия ги 

емоционален срив, от любовното разочарование от изневярата му да потуши ирационалните 

доминанти като стане заместител на най-съкровените човешки потребности и смисъл в 

живота, компенсирайки етичните дефицити. Като да разбереш, че си пропилял живота си с 

грешния човек. Светлината на просвещението помръкна, за да дойде разочарованието от 

разума и познанието като източник на щастие. И това поколение болезнено преоткрива, че 

смисълът на живота и щастието не се намират с телескопи и микроскопи, а са напълно 

невидими ирационални величини. 

И така – опиянението от възможностите на научно-техническия прогрес вече осезаемо 

преминава в болезнен махмурлук. Поредният шамар е неговата пълна невъзможност да се 

справи досега с болестта, като не само не е способен да се противопостави, но дори да обясни 

смислено заболяването. Шест месеца след избухване на епидемията и години след отриване 

на коронавирусите проф. Богдан Петрунов – имунолог и бивш директор на Националния 

център по заразни и паразитни болести – заявява в медиите: „Още не знаем механизма на 

предаване на коронавируса“. Това може да послужи и за епитафия. 

Объркването е толкова голямо, че с инстинктивната защитна реакция на човека да туря 

ред в хаоса, някои приемат, че в ход е някаква фундаментална промяна на т. нар. световен 

ред. Светът не се разпада, просто се променя. Така ли е? Това не е ли всъщност едно 

количествено измерение на кризата, екстраполирано в глобален мащаб? При всяко едно 

състояние на криза, на някакво отслабване на обществения организъм се наблюдават 

засилени атаки от всякакви болестотворни агенти и това създава представа за изключителност. 

На страха очите са големи. А и винаги си има една житейска скука, която търси развлечения. На 

неизменността на човешката анатомия, според нас, съответства и неизменност на 

политическата и икономическата анатомия на света. Просто има вариантни отклонения на 

едно и също по природата си състояние, така както човек си сменя дрехите, инструментите, 

които ползва, но си остава същия човек със същото устройство. Той, разбира се, 

експериментира с всякакви отклонения, подвеждан от алчност, различни илюзии за 

възможностите на социалното инженерство и обикновен съклет, но действителността го 

връща винаги в царството на необходимостта при извечните стандарти, създавани от едни и 

същи зависимости на плътта и ограничените материални ресурси.  

А днес всеки периметър за маневриране изглежда изчерпан. Световната система като 

политическа технология, ако не прозвучи като оксиморон, е максимално оптимизирана, което 

превръща всяко нейно отклонение надолу от общото водоравно ниво в криза. Тя е изчерпала 

ресурсите за по-нататъшно повишаване на ефективността от баланса на всички възможни 

интереси. Всяко отклонение ще е загуба на равновесие на ходещия по въже. Когато 

автомобилът достигне определена скорост, колкото и повече гориво да подаваш, тя не се 
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увеличава. Оттук насетне оптималната кибернетична ефективност на света като 

саморегулираща се система може само да се поддържа същата или да намалява. Затова, както 

споменахме по-горе, според нас, всяко изменение на световния ред оттук нататък може да 

представлява единствено фатален световен безпорядък или в най-добрия случай – връщане 

към някои по-некомфортни форми на някой стар ред.  

Тази криза не е изключение. Тя е пореден пробив в достигнатия максимален капацитет 

на това, което наричаме някакъв ред. Машината надвишава най-продуктивните си обороти и 

прегрява. Кризата е този пушек изпод капака на колата в старите филми. А на всичко отгоре, 

пред вратата на студиото за филми на ужасите се е извила дълга опашка от нетърпеливи 

актьори – климатоборци, антиглобалисти, антирасисти, анархисти, черни, кафяви, жълти, 

зелени, червени, леви, десни, които с нетърпение чакат вирусът да приключи своето шоу и да 

дойде техният ред на прослушването. Оттук нататък, ако иска да оцелее, или поне да остане 

относително свободен, светът трябва да съсредоточи вниманието си другаде, а не единствено 

в супермаркетите за вещи, шоу и политика. Но дори и надежда няма да остане, докато вместо 

това продължи да се натиска още газта на прегрелия двигател – изкуствен интелект, 

електронизация, цифровизация, космоса, Луната, Марс и още регулация, регулация, 

регулация. Няма особени изгледи за ред, когато стресът се лекува с още стрес, а лунатиците се 

усмиряват с филми на ужасите.  

… 

И така, с помощта на важни мислители, но и на собствените си ежедневни 

наблюдения, можем ли да обобщим, че въпреки много по-високия стандарт и качество на 

живот на човека от физическа гледна точка, с материални придобивки и технологични 

улеснения във всички сфери, сме свидетели на осезаем общ спад в удовлетворението от този 

високотехнологично саниран живот и рязко повишаване на усещането за кризисност, 

изразяващо се в преобладаващо апокалиптично предчувствие? И че, парадоксално, това 

масово състояние е обхванало света на материалното и плътското, който би трябвало по-скоро 

да се наслаждава все повече и повече според собствените си обективни показатели? 

Независимо от всичко, днес общественото мнение, медиите и мнозинството 

политически говорители на различни обществени среди единодушно клеймят относителния 

временен спад на някои материални показатели – физическо здраве, щастието като сетивно 

удоволствие, доходи, социално осигуряване. На този шумен фон слабо се чуват самотните 

гласове на философията, изкуството и религията, които обръщат внимание на други проблеми 

и опасности.  

Все пак, в интерес на истината трябва да отбележим, че съществува единодушие по 

един особено важен въпрос – този, че историята има край. Подобно на юдео-християнството, и 

светът си има своя есхатология, но в съответствие с потребителя това е една научна 

есхатология. Тя почива на същите представи за време, пространство и отворената линеарна 

хронология като тяхна функция. Т.е. има същата геометрия, стереометрия, структура, 

динамика и векторна насоченост в една посока – от минало към бъдеще, с начало, посока и 

съответно – край, замествайки цикличната представа за времето у античния човек. Една от 

причините за това съгласие, според нас, е съвсем очевидното заимстване на тази представа от 

библейската идея за история, различна, както казахме вече, от тази идея в други култури. 

Може би чак до Хегеловата историософия не може да се твърди със сигурност за съществуване 

на днешното безкритично приемане на линеарната историчност в средите на рационализма. 

До това време годините ги брои все още църквата. Според блестящото прозрение на 
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знаменития полски философ и теолог Лешек Колаковски, всички големи философски проблеми 

представляват преформулиране на стари теологични проблеми, а в конкретния случай 

въпросът за развитието и историята е всъщност преформулиран есхатологически въпрос.  

 

Въпреки тези прилики има доста разлики в разбирането за развръзката. Докато за 

рационализма краят на историята е задължителен хепиенд, увенчаващ убеждението на 

неговите поддръжници за прогреса като непрекъснат процес на усъвършенстване, нещо като 

метаморфоза на насекомо, в края на която излита волната и красива пеперуда на Абсолюта, 

човека космически лъч на Артър Кларк, постигнат с рационални научно-технически средства, 

то библейският епилог е доста по-драматичен и си е просто край на света – такъв, какъвто го 

познаваме.  

Особеното в настоящия случай със световната криза е, че серията от застъпващи се 

вече нейни проявления допринесе за това възгледите и на двете есхатологични течения да 

започнат бързо да се сближават в полза на библейския сценарий. Така Колаковски започва да 

изглежда все по-прав, когато разкрива, че философията е несполучлив опит за откриване на 

Абсолюта, както и започват да се сбъдват неговите опасения, че загубата на вярата в Абсолюта 

ще има катастрофални последици за европейската цивилизация, имайки предвид 

европейската цивилизация като израз за цивилизацията въобще. Т.е. утопията на светската 

есхатология за помиряване на „човешкото съществуване“ с „човешката субстанция“ е пред 

прага на пълен провал. Така все повече хора започват да се питат дали пък наистина не е 

дошъл краят на човечеството според библейската версия, според която развитието не е 

безконечен прогрес, а етапи, аналогични с тези на човешкия живот – младост, зрелост и 

старост с край в това битие, а не с някаква високопарна философска кулминация? 

И така, обстановката в света започва да се покрива по много показатели с 

предсказаната библейска криза на света, човешкия космос, системата на този свят като 

владение на дявола и конкурент на Божието царство. При това положение случващото се като 

предсказано би трябвало да е неизбежно, закономерен и очакван резултат. Сам по себе си 

светът като царство на Сатана е изначално враждебна среда, чиито блага и проблеми трябва 

да се избягват в очакване на другия свят и покриването на критериите за живот в него.  

Общественото мнение, медиите и 

мнозинството политически говорители на 

различни обществени среди единодушно 

клеймят относителния временен спад на 

някои материални показатели – физическо 

здраве, щастието като сетивно 

удоволствие, доходи, социално осигуряване. 

На този шумен фон слабо се чуват 

самотните гласове на философията, 

изкуството и религията, които обръщат 

внимание на други проблеми и опасности. 
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От този ъгъл въпросът за отговора, отношението на вярващия към светската криза е 

сериозно предизвикателство към изискването за неутралитет. Активното съдействие на 

християнина за решаването на проблемите на света чрез политика, обществена дейност, 

правни инициативи и други форми на социална екстровертност, дори когато преценява, че 

това подпомага по някакъв начин неговата организация и вяра, провокира въпроси както за 

възможността за реален резултат, така и за това дали такива усилия не са греховно 

противопоставяне на Божията воля. Колаковски открито назовава политиката 

идолопоклонство и занимание за дявола. Дали светската активност не е просто безсмислена, 

но и съпротива, бунт, подобен на този на Адам и Ева? Такъв въпрос ни отвежда не толкова към 

характера на възможната позиция на християнина в света, а до това – дали въобще трябва да 

има такава като изключение от неутралитета и дали, каквато и да би била, тя може да промени 

нещо? Дали християнинът трябва да е проактивен член на обществото или неволен зрител от 

компания на друга маса? 

 

Не сте от света 

І. Предизвикателството. И така – какво е предизвикателството пред християнина, 

което поставя светът въобще и променящият се „кризисен“ свят в частност, като от една страна 

го разгадава, тълкува през призмата на религиозната есхатология и като конкретна външна 

изява. В случай че светът подлежи на технически социален ремонт, да съдейства ли за това 

потенциално подобрение или да се грижи за изпълнение на първостепенното си задължение 

да търси Божието царство (Матей 6:33), като се остави всичко друго да му се придаде? И дали 

при някакви условия, и то какви, търсенето на Божието царство се съвместява или дори е в 

зависимост от възможно подобрение на света с неговия светски инструментариум – активно 

социално поведение извън благовестието, съдействие за усъвършенстване на законите, 

подобряване на правопорядъка, законността, материалните проблеми на обществото? 

Отговорите не са еднозначни, разбира си. Все пак сме склонни да допуснем, че 

животът, каквото и да значи това, налага известен компромис. Както човешкият организъм е 

сложна система, състояща се от взаимозависими, обединени във функциите си системи, 

произвеждащи преднамерено общ хармоничен резултат, така е и с обществения организъм, от 

който християнинът, ще не ще, е обективно част. Засега ни е известен духовен живот, ако не 

изцяло в рамките, то поне с единия крак в земния. Това не е случайно, а е просто част от Божия 

план за живот на земята, следователно не само, че не е възможно, но и не бива да се отделим 

съвършено от него, принудени сме да схващаме съвършения живот в Царството небесно като 

последица, като втори епизод, невъзможен без предшестващия го първи в този свят. 

Царството небесно и този свят не са паралелни реалности nеbeneinander (един до друг) по 

Лесинг, а последователни nacheinander (един след друг). 

Християнският прочит за живот в света започва с „не сте от света“, но продължава с „но 

сега сте в него“. Макар и идващи от един свят и отиващи в друг, сме известно време в този; 

както се казва – в този свят ходим. И за разлика от обърканата представа на агностицизма, 

християните разбират, че не са по случайност тук. Че са поставени в света, следователно някак 

си трябва да се съобразяват с него, да се вписват в обществените закономерности и да 

задоволяват редица светски потребности. Дори да абсолютизираме ролята си в света до 

степен на съдии на ангели по откровенията на апостол Павел, сред нашите задължения е да 

обичаме ближния си, дори врага си, да му проповядваме, да се опитваме да го променяме и 

т.н.; да бъдем всякакви с всички пак по неговите напътствия. А това не може да се постигне без 

известна степен на съучастие.  
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Нещо повече – християнинът има сякаш задължение да създава светска обстановка, в 

която да може да изпълнява минимум законите на любовта, да съдейства за условия за живот 

с нормална комуникативност, респ. възможност да се чуе посланието му. Той има задължения 

към мира и социалния порядък, към едно работещо общество, в което да изяви благата вест в 

пълнота. Не бива да се изключва, че поставяйки човека в човешкия свят, Бог очаква от него 

съдействие и изява на неговата добра воля, доказателства за правилен избор и неговото 

отстояване; че има надежда, че светът е поправим, подобно на Ниневия по времето на Йона. 

Всички опити за индивидуален или групов отказ от неизбежния минимум социално 

съучастие – пустинничество, исихазъм, затворени пуритански общества, религиозен 

анархизъм, теократичен абсолютизъм, всякакъв фанатизъм и истеричен фундаментализъм – 

остават безплодна атрофия в рамките на жизнеспособното християнско многообразие. За 

отбелязване е, че освен резултат от изопачаване или направо невежествен прочит на Словото, 

това е и гротескова деформация на човешкото естество, наподобяваща онези диви племена, 

които насила увеличават неимоверно устните, врата си, мачкат черепа си, пробиват телата си 

или се осакатяват по какъвто и да е друг начин. Посланието за борба с плътта е много по-

абстрактно и сложно от буквалната му по езически интерпретация. Борбата с плътта цели тя да 

се подчини на духовното, а не буквално да се унищожи, да се подредят приоритетите – една 

по-скоро интелектуална задача, предназначена за опазване на чистотата на духа, 

подчертаването му като водещото начало в живота и негов смисъл, а не покана за физическо 

или социално самоубийство. 

Човешкият свят не е нещо стерилно изолирано от цялото творение, от света вселена, 

капсулиран остров сред единното универсално цяло. Освен това не винаги е бил в тази втора 

категория, властта на дявола и злото е временна и се предвижда да приключи в даден момент. 

Той е временно дефектирала жива част с оптимистична прогноза за пълно оздравяване и 

завръщане в здравото състояние на съвършенство. Въпреки временните отклонения, той 

според Ориген е неотменна част от това съвършенство, а не антипод: „Независимо, че светът 

(вселена) е разделен на разни служебни отдели (offices), неговото състояние, все пак, не 

трябва да се разглежда като на такова на вътрешни несъгласия; но така, както нашето тяло е 

снабдено с много  членове и се държи заедно от една душа, по същия начин смятам, че целият 

свят също би следвало да се разглежда като едно огромно и необятно живо същество, което се 

придържа в единство от силата и разума на Бог като от една душа“. Ориген доста картинно и 

смислено обяснява това временно отклонение, като опровергава подозренията за 

изначалното и вечно зло, което би накърнило репутацията на Бог като творец само на добро. 

Той изследва убедително как доброто предхожда злото и как чистата добродетелна същина на 

първоначалното творение, създадено в „първично единство и хармония“, се изражда в някои 

свои елементи в зло под влияние на свободната воля и небрежност на „рационалните 

същества“, които „не са опазвали достатъчно внимателно благословеността на своето 

състояние“, съответно – „изведени от това състояние на добро и увлечени в различни посоки 

от зловредното въздействие на различни пориви и желания, са променили, съобразно техните 

различни склонности, единното и неразделно добро на тяхната природа в мнения от най-

различно естество“. Самият дявол е създаден като красив ангел, поставен като „херувим 

закрилник“ в Божия рай, докато „се намери неправедност“ в него, както ни разкрива Езекил 

28:12-15.   

Но Ориген не спира дотам, а проследява с убедителна логика обратния процес на 

регенерация на двете части на единното съвършено творение и заключава: „така че, въпреки 

че те (рационалните същества б. а.) са под въздействието на различни подбуди, независимо от 
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това допълват пълнотата и съвършенството на света, като разнообразието от мнения е 

насочено към общата цел на съвършенството“.  Т.е. въпреки падението, светът не изчаква в 

ступор какво ще се случи нататък, а в своята дълбока същност се стреми към възстановяване на 

първоначалното съвършено състояние.  

Ето защо в логичното очакване за възстановяване на това първично единство и 

хармония на универсума с малкия човешки космос не би трябвало да се изключи и някакъв 

принос от човешко усилие, каквото впрочем е довело и до неговата деградация в съдружие с 

дявола. Това усилие може да е и форма на дължимото разкаяние, чрез което той, човекът, се 

осъзнава като разумна част, отговорна за реставрацията на единното съвършено творение. Да 

приемем за разумно, че ако колата, в която се возим, забуксува в калта, освен да се помолим, 

ще се опитаме и да я избутаме. 

ІІ. Два пътя. И така – за вярващия съществуват принципно два пътя в света. Първият – 

по буквата на закона, максимално ограничен в рамките на поклонението и никакво рисковано 

действие в света освен решаването на най-екзистенциални потреби; и друг – на известен по-

дълъг престой в публичната сфера за взаимодействие с нея с някаква форма на обществена 

позиция. За тези, които преценяват, че са в първата група, пътят в това изложение свършва 

дотук, а аз, без да съм противник на тяхното мнение, ще придружа другите по-нататък, 

доколкото заедно преценим за интересно. По-активната позиция също съдържа, според нас, 

две принципни възможности за действие в публичната сфера, представляващи интерес. 

Едната, която преценяваме като по-светски ангажираща, по-широкоспектърна, включваща 

политическо действие в различните му нива и форми, а другата – ограничена само в правната 

област, която според нас има по-осезаема, по-естествена контактна повърхност с религиозната 

дейност. Другите форми на обществена изява – клубове по интереси, благотворителност, 

наука, култура и изкуство и пр. намираме за твърде частни, специфични в почти всеки 

конкретен случай и така засега встрани от нашия обзор. 

Необходимостта от политическо действие се поставя под въпрос по две причини: 

първата – принципна, другата – чисто техническа. По-горе обърнахме достатъчно внимание на 

богословските аспекти и взехме, според нас, някакво задоволително отношение. Добавяме и 

чисто техническите пречки, които извън библейските скрупули правят на практика 

безпредметно всяко политическо усилие. Вярващите почти навсякъде по света са вече 

малцинство с твърде малки размери, а у нас – около 3% от населението. Като се добави 

липсата на единомислие дори в рамките на този процент, политическият потенциал е 

микроскопичен, в рамките на статистическата грешка, така да се каже. А политиката и в 

рамките на правилата е преди всичко игра на мускули, ръгби, където силата има предимство 

пред правилата. Една християнска политика, която не може да разчита на свое сериозно 

представителство, разполага с възможност за твърде незначително, индиректно, 

несамостоятелно влияние в обществото, през втора, трета и пр. ръка. И най-доброто действие 

в такава обстановка се размива винаги в пороя от тактически интереси на основните играчи в 

светската политика и налага неприемливи компромиси. 

На терена на правото нещата изглеждат значително по-различно. На първо място 

отпадат обективните количествени съображения, защото в правния процес действат 

преимуществено качествени критерии – наличието или липса на право, независимо колко са 

претендентите му или размера на претенцията. Т.е. един или хиляда ищци, цена от един лев 

или милиони не променят основанието и правния резултат, които не се влияят от 
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количествени фактори. Казусът на един човек във Върховния съд на САЩ и ЕСПЧ45 например 

може да промени решаващо правоприлагането по даден въпрос, заасягащо много милиони. 

От друга страна, за разлика от по природа произволния характер и легитимна 

пристрастност на политическото действие, съществува единодушие, че правото е независимо 

средство за регулиране на конфликтите или поне има философско и конституционно 

основание единствено като такова, което освобождава вярващия от повечето от задръжките за 

възможна конспирация с дявола, които съществуват в политиката. 

И лесното май свършва дотук. Нещата не са просто сложни, а парадоксални. Същностна 

несъвместимост е видима на всички нива на съжителството на религията с правото – с 

позитивното право въобще, с нормите на религиозната свобода сама по себе си и на 

религиозната свобода като част от комплекса и проблематиката на човешките права, към 

който тя все по-често бива прикачвана. 

Както при политиката, и тук трябва да се преодолее филтъра на съображения против, 

които имат обаче своя самостоятелна специфика. Както вече се каза, извън неизбежните 

екзистенциални ангажименти, постоянна задача на християнина е да се противопоставя на 

света. Независимият социум, напуснал Божията гравитация, представлява естествен и траен 

източник на кризи. Извън рая той вече е криза сам по себе си. Това поставя за християнската 

взискателност сложния въпрос – изгонени в света, къде можем да намерим в него територия, 

на която да оказваме положително въздействие в служба на чисто верските ангажименти на 

поклонението?  

Една част от многообразните християнски деноминации виждат възможност и едва ли 

не необходимост от политическо действие, както споменахме. Друга част виждат 

обвързването с политиката като прекален компромис, нарушение на Христовото послание, че 

неговите последователи не са от тоя свят. Но почти всички, с незначителни изключения, не 

изпитват като че ли притеснения за канонична чистота, когато встъпват в домейна на 

кесаревото, ако защитават своите права, вземат повече или по-малко отношение към закона, 

независимо че действащото позитивно право е писано в двореца, а не в храма. Чрез 

изобилието от неправителствени организации, занимаващи се с научни анализи или 

правозащитна дейност, или ad hoc – бидейки страни по различни дела пред съдилища и 

арбитражи, милиони християни ежедневно участват в правния обмен по света.  

И ето го препъникамъка – а дали така не се поставя под съмнение повелята на Христос 

в Матей 7:1 да не съдим и гнева на апостол Павел за това, че християните прибягват до 

светския съд. В 1 Коринтяни 6:1-3 той изрично обвинява за това, като възкликва: „Как се 

осмелява някой от вас, когато има причина за оплакване от другиго, да отиде на съд пред 

неправедните, а не пред светите личности?  Не знаете ли, че светите личности ще 

съдят света? А щом ще трябва да съдите света, то нима не сте способни да решавате и за по-

маловажните неща? Не знаете ли, че ще съдим ангели? Тогава защо да не съдим и относно 

житейските неща?“.  

Все пак, от една страна, Павел като че ли повдига вътрешноведомствен въпрос на 

църквата. Но от друга, всяко твърде стриктно тълкуване на библейските текстове може да ни 

подведе да видим повече педантизъм, формализъм и позитивизъм, отколкото те съдържат. 

Това би означавало да подценяваме символната ѝ пластичност и метафоричност. Обратната 

логика е присъща повече на езическия манталитет, на формулната, ритуална култура, в която 

 
45 Европейски съд за правата на човека, бел. ред. 
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формата има предимство пред съдържанието. Абсолютните забрани на Бог касаят 

абсолютните неща, а видимото и ежедневното засягат дотолкова, доколкото изрично го 

поставят под въпрос. Могат да се намерят и редица текстове, които опровергават едно такова 

крайно ригористично разбиране. Самият апостол Павел повелява да се подчиняваме на 

държавната власт и меча като дадени от Бога, а в 1 Кор 4:3 подчертава абстрактно етичния, а 

не правен характер на виждането си: „А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или 

от човешки съд; даже аз не съдя сам себе си“. А апостол Йоан ни съветва: „Не съдете по 

външността, но съдете справедливо“ – Йоан 7:4.  

Извън позицията на пасивна търпимост, аргументи в полза на едно по-свойско 

отношение към правото можем да търсим и в самата независима от човешката воля негова 

природа, нещо, дадено a priori. Живописно илюстрирана в самата Библия чрез Синайския 

конституционен процес, тази природа е проследима в цялата му история. Независимо от 

стремежа за отделяне от първоизточника си, правото винаги ще се препъва о метафизичния си 

корен и ще му се налага да се съобразява с него по един или друг начин. Природата му по 

всяко време остава органично свързана със свръхестествените му източници и намира изява 

последователно в идеята за естествените права, а днес, макар и в резултат на нов прилив от 

хуманистична енергия – в идеята за човешките права, в което съчетание думата „право“ 

сигурно се използва най-често днес.  

Зад една повече или по-малко съзнателна мимикрия, по същество всеки християнин, 

следвайки тази достатъчно видима следа, може да търси, намери и извлича своите права като 

такива, които не са му подарени от държавата, а са му дадени и гарантирани свише. През 

булото на човешкия закон прозира лицето на истинския автор и неговата съвършена 

справедливост и човекът може да я получи, макар и индиректно чрез държавата, но пак от 

истинския източник. От тази гледна точка – търсенето на справедливост чрез правото за 

християнина може да се определи и като нещо повече от лична цел и реализация на Божията 

справедливост в света, то може да се приеме и като форма на проповед, на своего рода 

евангелизация. Божественото право се проявява чрез закона на кесаря като посредник на 

Божия закон, чрез човешкия закон като лиценз за използване на патент, притежаван 

единствено от Бога. 

По времето, когато светът е бил в по-неизгодна позиция спрямо религията, тази връзка 

е била много по-видима и лесно установима. Онова време осигурява достатъчно спокойствие 

на Тома Аквински да съзре една всеобхватна хармонична нормативност във всичко, осветена 

от Божията мъдрост и любов, към която той приема, подобно на Ориген, че всичко се стреми 

естествено към добра крайна цел. Леко подбутвайки дявола на страна, той разчиства терена за 

един идеален правопорядък, в който няма разграничение между закона в правен смисъл и 

като природни зависимости. Законът е продължение на Божия закон и демонстрира разумния 

начин, по който той действа и в човешките взаимоотношения. Lex est aliquid rationis.46 Опитът 

за подмяна на тази същност на закона като, например, с безогледната идея на вулгарния 

материализъм от ХІХ век за произволната и неограничена воля на господстващата класа като 

източник на правото, винаги води до неблагоприятни последици, неизбежно прилагане на 

санкцията на природната норма при неспазване на нейната диспозиция. 

Така или иначе, проблемът с дявола в системата на Тома Аквински ми се струва не 

съвсем решен. Дали заради това, или не, но тази по-стройна, чиста, спокойна и миролюбива 

система отстъпва отново място по-късно на по-дълбоката и безкомпромисна Августинова 

 
46 Латински, „Законът произтича от разума“ (Бел. ред.). 
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дихотомия на доброто и злото, която печели по точки и днес. За разбирането на тази 

концепция помага обстоятелството, че тя възниква в един религиозно по-хомогенен свят, 

преди времето на секуларната сецесия на повечето сфери на обществена дейност от 

авторитета на църквата с триумфа на модерността.  

Но в макрорамката на цялата история и бъдеще на света органичната логика на 

елегантната хармония на Тома Аквински стои отлично и дори подчертава преходния характер 

на развода на модерния човек с Бога. Този процес на разделяне, приел особено противни 

черти с цинизма на Хобс, Макиавели, че и Монтескьо, оправдаващи „мошеническото“, според 

израза на Колаковски, използване на религията за политически цели за всяване на 

здравословен за властта страх от ада у управляемите, ако не изключи терминално, то постави 

политиката във фризера на томисткия порядък.47 Но за правото надеждата изглежда не е 

съвсем изгубена. То остава единствената запазена връзка с тази хармония, като може да се 

окаже и пътят за нейното възстановяване. Никой поне не е отменил правилото, че надеждата 

умира последна. 

Извън тази причинност, не смятаме, че различните степени на кризисност в света, 

налагат и различни по същество и съответни по степен на интензивност реакции. Друг е 

въпросът дали досегашната деятелност е отговаряла на нуждите на християните и 

възможностите, които предлага едно относително свободно общество с елементи на 

гражданственост, респективно класически правни методи за въздействие. Като цяло хората у 

нас, и в частност християните, не използват в пълнота всички възможни средства за правна 

защита и въздействие, с които разполага правната система. Обществото ни е с ниска степен на 

правна култура и използване на правото като инструмент в частния и граждански живот. Не 

разбира или не вярва, но в крайна сметка не приема все още правото като достатъчно 

ефикасен и достъпен способ в организацията на своите разнообразни дейности.  

Тук съществува, според нас, голям свободен периметър за християнските общности, 

които заедно с цялото гражданско общество могат да оправовят, така да се каже, гражданския 

живот, да го излекуват от правната му недостатъчност, да включат правото в своите активности 

като ефикасен помощен механизъм на по-високите му оптимални обороти, необходими 

според наръчника на потребителя, защото гражданствеността и законността са две страни на 

една и съща монета, т.е. няма гражданин без право и обратното, няма гражданско общество 

без нормално функционираща правна система. Правото е майчиният език на гражданското 

общество. А и свободното гражданско общество е по-благоприятна среда за свободната 

християнска общност. 

 

Религиозна свобода и човешки права 

В кои правни проблеми конкретно и на какво ниво би следвало да се съсредоточи 

вниманието? И в правото, както при рибата, проблемите започват от главата. То се изгражда 

по същия дедуктивен начин – от главата нататък. Ето защо трябва да се съсредоточим преди 

всичко в най-общата рамка на конституционното право – национално и сравнително. Правим, 

що правим, едното ни око трябва да е винаги в Конституцията, международните правни 

норми, които са част от нея, нормативните решения в развитите страни и изобилието от 

правна теория и практика по света. 

 
47 „Томистки порядък“, този създаден от Тома Аквински. Бел. ред. 
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Конституцията на християнина е правото на религиозната свобода, правото на 

вероизповедание, както го нарича нашият закон. Целта ни тук не е да я изясняваме като 

правен институт. Намерението ни сега е да се отличи нуждата от нейното самостоятелно, 

особено място в съвкупността от правни норми, действащи в аналогични случаи, и да се 

предотвратят рисковете от някои обобщения и поставянето ѝ под общ знаменател с макар и 

сходни норми по отношение на други конституционни права, с които свободата на вярата не е 

в хоризонтални родствени отношения. 

В действащата международна система от правни норми, структурирана в този си вид 

след Втората световна война, която наричаме днес „международни стандарти“, правото на 

религиозната свобода е инкорпорирана в една по-обща, преднамерено определена родово 

нормативна група, която днес наричаме най-общо „човешки права“. Дори в конкретните 

нормативни текстове, които са неин правен дом, тя е принудена да съжителства с права, 

изведени всъщност от нея, но поставени в секуларен контекст, под неутралния общ 

знаменател на рационализма, като право на мисълта и съвестта, но и на скептицизма и 

атеизма.  

И тук идват следващите бързеи и прагове по реката. Все по-често, безкритично и едва 

ли не безусловно, с делнична лекота религиозната свобода се пришива към цялостната 

концепция за човешките права. За това съществена роля играе самият редакторски подход, 

както отбелязахме вече. Но това чисто правно не би трябвало да създава особени проблеми, 

доколкото отделните норми са механична общност, маса от йерархично независими по 

принцип едно от друго самостоятелни правила, извън случаите на изрично указаните 

нормативни приоритети. Но опасностите са налице и те започват, когато религиозната свобода 

се включва неизменно в компанията на човешките права, като в това групиране се налага 

определен общ контекст и родствена близост, придава ѝ се същата правна природа и в края на 

краищата, нарочно или не – се третира по същия начин.  

Това има важно практическо значение. Политиката има склонност да преодолява 

правните пречки за постигане на целите си, като изгражда непозволени аналогии в самите 

нормативни актове, с които да заобикаля тези пречки. Ярък роден пример е прословутия чл. 

13, ал. 3 от Конституцията, където тържествено се прокламира, че източноправославното 

вероизповедание е традиционна религия в Република България. И забележете – не в България, 

не в Царство България, а в Република България, което е името на държавата сега, а не на 

страната. Това е вероизповеданието на държавата, с една дума. Този текст по същество не е 

правна норма и няма място в един нормативен акт, но с авторитета си на текст от 

Конституцията, с помпозната си правно-жреческа формулировка, създава невярната представа 

у една значителна част от хората, но и у администрацията, че така се дава правно предимство 

за Православната църква, което ги мотивира да я третират привилегировано на практика като 

държавната религия. 

Ето защо и самата употреба на термина „човешки права“ трябва да става много 

предпазливо. Религиозната свобода трябва да се разграничава от тази нормативна общност в 

смисъл на идеологическа общност с определена политическа натовареност и употреба. За 

капак – плоскостта на човешките права, освен политизирана секуларност, като цяло е 

наклонена на ляво. Човешките права може да изглеждат като синоним на естествените права, 

едва ли не само като резултат от някакво осъвременяване на лексиката, но това е само 

привидно. Още в самото езиково „осъвременяване“ се съзира целта да се избегне бремето на 

прилагателното естествени.  
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По същество човешките права са открит езиков и смислов контрапункт на божието 

право. Та какви права имат грънците спрямо грънчаря?! Ръсел Кърк, определян като патрон на 

американския консерватизъм, разглежда този проблем като на първо място обръща внимание 

на съществената разлика между човешки права (human rights) и права на човека (rights of 

man). Последните са гражданските права и свободи, като сродни с естествените права и 

човешкото достойнство, на които човешките права не са синоним. Определя ги не толкова като 

права, а като негативни политически гаранции, ограничения за държавата в защита на 

гражданите. Според него смесването по-инерция на двете понятия е причина американците да 

придават съдържание на „аморфната доктрина“ на човешките права.  

Обръщаме внимание на това, защото тази правна доктрина тръгва именно от САЩ, от 

„президентите демократи, които въведоха „човешките права“ в нашия политически дискурс“, 

както критично отбелязва Кърк. Той обръща внимание, че „политическата употреба на израза 

„човешки права“ намирисва на демагогия. Защото всички права са права на човека. Кучетата и 

котките нямат права. Държавите нямат права (независимо от всички конституционни спорове); 

държавите имат власт. Бог е над правата и човечеството няма права в отношенията си с Бога“.  

 

Все пак, въпреки политическото си предназначение на регулатор на секуларните 

отношения, правото не напуска напълно богословската сфера и в теорията за естествените 

права, а в последствие – за човешките права, въпреки демагогската им експлоатация, се 

запазва усещането за свръхестествения им произход, за метасветската гравитация, която им 

оказва осезаемо въздействие. Теорията за естествените права запазва силата си и въпреки 

усилията на деистите и атеистите от Просвещението в обратна посока с харизматичните си 

идеи за генетично заложената способност в човека, която наричат интуиция, да опознае 

природния закон без помощта на божественото откровение. Тази метафизична сила иска и 

налага с нова сила своето, особено на фона на пълния провал на вулгарно-

материалистическото схващане на марксизма за правото като държавен произвол, и не просто 

не можем, вече не искаме да се съгласим, че правата  могат да напускат своята единствено 

възможна естествена рамка, която не се задава нито от държавата, нито от хората – граждани, 

въз основа на някаква тяхна независима изобретателност, интуиция или просто мераци.  

Без метафизичното си ядро, оставена само на открития космос на формалната логика 

за всяка нормативна система, ще отпаднат всички граници и системни зависимости извън 

чисто материалните и рационалните, което пък логично води, според Колаковски, до 

„необузданото движение на слепите, враждуващи помежду си страсти“, при което положение 

„мирът може да бъде само временно равновесие на механични сили, а справедливостта би 

била сведена до безкрайните опити на враждуващите страни да постигнат принудителни 

отстъпки“. Нима при тази т. нар. криза не сме свидетели именно на тази вече откровена война 

между опортюнистични армии, на пълната им безпомощност да установят задоволителен 

порядък и спокойствие, на провала на секуларната политика и наука?!  

Проблемът за религиозната свобода като 

търпимост и към други религии, вярвания и 

невярвания е парадоксален сам по себе си 
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Правото на религиозна свобода само по себе си, извън компанията на човешките 

права, има достатъчно тъмни страни. На първо място, то включва не просто свобода за твоята 

вяра, но и за неограничен брой други вярвания. По-нататък – то гарантира свобода за 

философи, скептици и откровени атеисти. Това налага неизбежното съжителство с 

конкуренцията на основните Божии врагове – езичниците, ересите и неверниците, кой от кой 

по-противен и неприемлив. Срещу правото на вероизповедание има насрещно задължение да 

се толерират всички останали вероизповедания, всякакви други форми, гастролиращи в 

сферата на религиозното и цялата екзотика и метастази на светската мисъл. Това обаче е 

органически неприсъщо на юдео-християнската холистична доктрина, с идеята за 

изключителност, уникалност, отричаща всяка религиозна алтернатива на всемирен ред в 

природата и обществото, и приемането на такава на практика, по силата на правното 

задължение, е едно по неволя парадоксално съжителство. Ето защо допускам, че дори да не 

са изцяло съгласни, всички поне носталгично ще се развълнуват от убеждението на 

Колаковски, че за последователния християнин теокрацията си остава неотменна цел, от която 

няма право да се отказва. 

От гледната точка на кесаря, чиято единствена задача е да осигури ред и мир, 

въпросното решение изглежда съвсем естествено, дори предизвиква хуманистичен възторг. 

„Животът“, подвеждащо неутралната територия между държавата и църквата, също 

демонстрира ползите от една буферна зона на толерантност и мирно съвместно съжителство. 

Доколко това помага за спасяването на душата е друг въпрос, с който кесарят не може и не 

иска, а и не трябва да се занимава. Както и да е, но без някаква фикция, без илюзорно спиране 

на времето и разделяне на пространството, което да смекчи угризенията от греховен 

компромис, е доста трудно да се посрещнат високите изисквания на вярата.  

Та, проблемът за религиозната свобода като търпимост и към други религии, вярвания 

и невярвания е парадоксален сам по себе си. Но вече в компанията на другите човешки права, 

фундаментално различната му природа още повече се отличава, проявявайки непоносимост и 

склонност на отделяне като чуждо тяло от това съжителство. Тази все по-очевидна 

несъвместимост се дължи в основата си, както вече отбелязахме, на светския характер на 

правото на държавата въобще и на човешките права в частност. Но и в това сякаш е и ключът 

за разрешаване на противоречието.  

Извеждането на позитивното право извън религиозната нормативна система може да 

послужи като скафандър за оцеляване в човешкия космос до приключване на полета, мирна 

граница между враждебни територии с надежда за обединение в истината. Това е все пак 

здравословно признаване на обективна реалност и временен отказ от търсене на радикална 

развръзка. Но за вярващия това е и реалността на света като част от творението и целия план. 

А и кой е казал, че всичко трябва да е лесно? В края на краищата сме изгонени в света за 

наказание и всеки опит за облекчаването му може да се прецени като саботаж. 

И не принудата на света, но здравият разум и ползите от смирението ни карат да 

приключим тревогите си за парадоксите в отношенията на религията с държавата с простата 

констатация, че каквото и да правим, основно свойство на парадоксите е да се решават от само 

себе си. Успокоява ни и мисълта, че Бог никога не ни дава по-големи изпитания, отколкото 

можем да понесем и че всичко се движи по план. 
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Някои конкретни идеи 

Струва ни се, че случаят дава възможност да завършим темата с някои по-конкретни 

проблеми на правните отношения между църква и държава у нас. Ето защо предлагаме този 

апендикс с изводи и препоръки за състоянието на елементите от академичната система, 

имащи отношение по въпроса, които виждаме като важна предпоставка за ефективността на 

всяко намерение за полезно действие.  

Думата „криза“ в смисъл на влошаване на дадено състояние, на заболяване на 

поначало здрав организъм е неприложима в тази област. По-подходящо би било да 

определим положението като пълна липса на пациент или в най-добрия случай – такъв с тежка 

генетична малформация. С една дума, у нас вниманието към тази проблематика варира около 

нулата. Много малко са другите теми в нашето право, към които има такова формално, 

инертно, чисто орнаментално и като цяло невежествено отношение от страна на държавата, но 

за още по-голямо съжаление – и в голяма част от правните среди. Това състояние на нещата 

логично отразява и примитивното ниво на законодателството и съдебната практика. Добрите 

разрешения са хаотични и спонтанни, преобладава примитивно заповедническо, регулативно, 

патерналистическо, в крайна сметка – дискриминационно третиране на вярващите. 

Милетската система от времето на Османската империя като теория и практика сякаш не е 

помръднала.  

По принцип липсата на трайна и богата традиция в областта на философията на 

правото, подменяна десетилетия с извратена материалистическа пропаганда, враждебна на 

всяка по-фина умствена дейност и честно изследване, на всичко отгоре – архивраг на 

религията, дава и досега своите горчиви плодове. С падането на комунизма цялата наука, 

вместо да се съживи, изпадна в пълна безтегловност. А религията, съответно религиозните 

изследвания, изненадващо не получиха особено топъл прием, какъвто политическата 

либерализация логично предвещаваше, и дори получиха статут на доведеното дете на 

демокрацията.  

Като изначален недостатък в самия правен фундамент следва да се отбележи пълната 

липса на самостоятелна академична научна структура в тази област на правото. До 1944 

година в Юридическия факултет на Софийски университет последователно Марко Балабанов и 

Стефан Бобчев четат лекции по канонично и църковно право. По това време съвременният ѝ 

светски еквивалент все още не е развит. От Стефан Бобчев са останали единствените две 

систематични помагала по предмета – „Канонично право“ от 1919 година и „Църковно право“ 

от 1927 година. От 09.ІХ.44 г. и до ден днешен такава правна дисциплина не съществува, ако се 

изключат факултативните опити на Гълъбина Петрова в Пловдивския университет. За по-

общата съвременна дисциплина правни отношения между църква и държава сигурно не са и 

чували в някои академични среди. В двата богословски факултета – при Софийски и 

Великотърновски университет – има курс по църковно право с по един преподавател, без 

катедра.  

Така или иначе, близостта в наименованието на църковното и каноничното право със 

съвременния институт на правото на отношенията църква и държава е подвеждаща. Това е 

частен случай, с предмет вътрешно-организационните норми на една деноминация, която е по 

същество частна асоциация, в отношение на търпимост, а не на органично взаимодействие с 

позитивното право, такъв какъвто е уставът на всяка друга неправителствена организация 

например. Съответно не може да послужи като заместител или дори отправна точка за една 

пълноценна правна наука с отговарящата ѝ по свойства, мащаби на предмета и научни методи 
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съвременна правна философия, правна теория, оттук – школа за кадри, която да е в системна 

жива връзка с всички елементи на действащото право и правораздаването.  

Тесните специалисти в областта наблюдават със завист особеното внимание, високи 

нива на компетентност и богатата академична структура в развитите страни. И тези, които си 

мислят, че процесът на интеграция с Европа и развития свят, което е поне външно декларирана 

национална стратегия, се изчерпва само с повишаване на доходите на населението и размяна 

на инвестиции в икономиката, обричат целия процес на провал. Истинското влизане в Европа е 

първо с главата и душата, а едва тогава с останалите части. 

Накратко: налице е остра и неотложна нужда от създаване на поне едно академично 

звено, център, който да обединява научните усилия в тази област, да систематизира 

познанията, проучванията и дори образова кадри по този важен предмет, да се навакса едно 

тежко анахронично изоставане. В най-обичайния случай това би станало чрез класическа 

академична форма – самостоятелен курс към някой юридически факултет към ВУЗ в рамките 

на съществуващата система на висше образование, в която изобилстват такива факултети с 

незапълнени валенции. В тази категория трябва да имаме предвид и висшите религиозни 

училища като изключително подходящо място, като сродна среда и естествен фокус на 

специфичната правна проблематика, които биха осигурили висококачествена правна 

подготовка на кадрите си именно в областите, пряко свързани с тяхната дейност. Все пак това е 

труден път поради необходимостта от решения на спонсорите и ръководствата на 

съществуващи ВУЗ, което обикновено е сложна и тромава работа. Така или иначе, това си 

остава главната стратегическа насока.  

Малко по-лесно осъществим изглежда, но май само изглежда, проект, който не 

замества основния, но е самостоятелен, паралелен и допълващ го, нещо като „академика 

лайт“. Създаване от пряко заинтересовани среди на научен институт, център, извън 

съществуващата система на ВУЗ, който да организира дейността в тази област по академичен 

образец. По света има много примери, които винаги могат да се обсъждат в една по-работна 

фаза. 

Хората имат склонност да ознаменуват края на всяко по-значимо събитие по-

приповдигнато, в мажор. С една по-ведра, оптимистична точка изречението става сякаш някак 

си по-завършено, по-стойностно. Така искаме да завършим и нашите размисли – с поканата да 

си представим с помощта на лек утопичен унес как в резултат от приноса на най-широк кръг 

религиозни организации и правни инициативи от правния хаос се въздига един 

интерденоминационен институт за изследване на религията и правото.  

Кое ще го прави жизнеспособен? Форма, кадри, финансиране? На фаза „утопии“ 

подробностите само пречат на градивната енергия на ентусиазма. Сега е време за приемане на 

самата идея. И най-важното – за воля. Всичките ни проблеми в страната са от липсата на воля. 

Вулгарната алчност, която сега движи живота в страната, не е воля, а животински инстинкт. Но, 

докато сме в неволята и я чакаме, да си припомним, че винаги най-заинтересованите са и 

двигателят на промяната. Вярващите, които трябва при това да осъзнаят вече, че всички 

вкупом са едно злепоставено малцинство срещу обединената лакомия на света, което трябва 

да преодолее гордост, дори и законна, но и скрупули и предразсъдъци, и да се бори за 

защитен малцинствен статут по един високо организиран начин, съответстващ на положението 

им на духовен елит.  
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*** 

Идва краят на настоящето интервю. Но идва ли краят на голямото? Ще има ли то 

решителни, еднозначни и окончателни отговори? Какви ще са тези на християните? За 

вярващите никога не е съществувало колебание и без да вземаме страна, ще кажем само, че 

те изглеждат много по-подготвени за един злополучен край, в който и скептиците са сякаш все 

по-сигурни. Но само те май разбират есхатологичната истина, съдържаща се в поговорката 

„всяко зло за добро“. 

А в края на всяко интервю с дявола той винаги дава възможност за един въпрос към 

себе си от страна на интервюирания. Но какъвто и да е този въпрос, той неизменно лукаво се 

измъква, като отговаря, че самият той не съществува, и при това положение няма смисъл да се 

пита каквото и да е. Може би е прав поне за това, че без него въпросите ще са значително по-

малко. 
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Есхатология на злото и на победата над него 
 

 

Целта на закона не е да направи хората морални,  

а да ограничи неморалните им дела. 

Истинската свобода е да можеш да различиш добро от зло  

и да избереш доброто. 

 

оследни времена“, „последни дни“, „краят на света“, „краят на този век“ са все 

фрази, които обозначават доста ясно идеята, че този свят, такъв какъвто го 

познаваме и такъв с какъвто сме свикнали, се приближава към своя край. 

Целта на този материал, а и въобще на броя на Свобода за всеки, е дискутирайки тази 

тема, всеки, който чете, да бъде подготвен, да бъде духовно нащрек, и да има надежда, че 

въпреки ужасът, който се надига и който постепенно завладява мнозинството, има изход и 

спасение. В настоящото есе няма да визираме конкретните събития, станали повод за този 

брой, а именно и най-вече успешното затваряне на целия свят под домашен арест заради 

паника и заради способността на високопоставени бюрократи да осъществяват тираничен 

контрол в името на здравето на народа. По-скоро ще дадем така нужната светогледна рамка 

на настоящите събития и това, което предстои да се случи в човешката история. Ще посочим и 

метода за победа на злото в личен план. 

Нека тази заявка не звучи стряскащо или амбициозно. Всъщност тук не казвам нищо 

ново. Просто поставям случващото се в перспектива, която ни се дава от божественото 

откровение на Писанията. Тази перспектива е дотолкова игнорирана в съвременния свят, както 

и в съвременното общество, че за някои тя звучи еретично или дори налудничаво. Но именно 

заради отричането на божественото откровение лудостта е обхванала както индивида, така и 

народите. Както е казал писателят Джордж Оруел, в дни на всеобща заблуда, говоренето на 

истината е революционен акт. 

В християнското учение, основано на Новия завет, отношението към края на света се 

нарича „есхатология“.48 Дори за тези, които нямат лична и спасителна вяра в Бога, не са 

последователи на Господ Исус Христос и не прекарват времето си в разсъждения за вечността 

и нейното значение в живота на човека в този свят, вече е ясно, че този свят, тоест обществото, 

в което живеем, се променя много бързо и тази промяна не е към по-добро. 

Ще цитирам един вече преминал от този свят проповедник, който в една от 

проповедите си обръща внимание на библейски новозаветен пасаж, обрисуващ състоянието 

 
48 За по-подробни обяснения вж. бр. 53 на Свобода за всеки, моята статия „Връщане към 

основите: заблудата на научната есхатология“, която третира понятието и „есхатологичните“ претенции 
на това, което днес често се нарича „наука“ без реални основания. 

„П 
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на света в последните времена.49 Интересното в неговото изказване е това, че състоянието на 

света и придвижването на този свят към един хаотичен, нечестив и деградирал завършек не се 

дължи на глобалното затопляне, на липсата на равенство в брака, на неприемането на 

трансджендъризма и многобройните измислени „полове“ и други възприети „социални 

несправедливости“. Дължи се именно на манталитета на тълпата, която себеправедно налага 

злото, което е възприела като добро, но не само за себе си, а и за всички останали.50 В 

Библията този проповедник обръща внимание на едно от посланията на апостол Павел по този 

въпрос, а именно Второто послание до Тимотей. Корупцията, или разлагането, деградацията 

на човешкия характер е в основата на злото, било то лично или системно. 

А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.  Защото човеците 

ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на 

родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, 

невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече 

сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; 

и от такива да страниш. (2 Тимотей 3:1-5) 

Затова става невъзможно „воините на социалната справедливост“ (Social Justice Warriors), 

както са познати на Запад, да се позиционират от страната на доброто. Те, както и върхушките, 

които ги финансират и насъскват, не се интересуват от морал, от дебат, от справедливост, от 

добро и зло. Те са лъжеборци за свобода с претенция да доминират, защото тяхното 

доминиране е, видите ли, добро само по себе си. За тях е добро това, което те могат да 

наложат на другите. Дори и да се промени съставката на това зло „добро“, то те няма да 

изпитат и най-малки угризения, защото „Партията никога не греши“. С този лозунг те си 

измиват ръцете и поливат прегорелите си съвести, дори когато вършат престъпления.51 Този 

сатанински лозунг познаваме добре от времето на комунистическата „диктатура на 

пролетариата“, която си беше чист държавен тероризъм и просто диктатура. 

 

 Именно в тази връзка супер известният консервативен коментатор на Фокс Нюз, 

американския телевизионен канал, недвусмислено заяви, че кризата с коронавируса се 

използва за политически цели. Политически цели са взимане на властта. В коментара си 

Карлсън заявява, че сегашният състав на дълголетната американска Демократическа партия, се 

състои от лица, които бидейки водещи фигури, илюстрират факта, че партията е радикална и 

няма нищо общо с традиционната в миналото организация, неизбежен и стабилен механизъм 

в добре смазаната машина на американската двупартийна система. Той сочи изказвания на 

 
49 Препратката е към проповед на британския проповедник и мисионер Дерек Принс, налична в 

интернет. 
50 Феноменът на тълпата е най-вече видим, парадоксално, в американските колежи и 

университети и лявото американско и западно „антифашистко“ движение „антифа“, както и в крайно 
тираничните и ретроградни общества; често това са народи с доминиращ радикален ислям като 
светоглед. 

51 Maitra, S. If Antifa Isn’t Checked, Beware the Backlash Against Their Violence. The Federalist. 
https://thefederalist.com/2019/07/08/antifa-isnt-checked-beware-backlash-violence/ 

Целта на закона не е да направи хората морални,  

а да ограничи неморалните им дела 

https://thefederalist.com/2019/07/08/antifa-isnt-checked-beware-backlash-violence/
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водещи фигури в партията и на практика заявява: „Това са хора, които искат власт и я искат на 

всяка цена“.  

Това не е Демократическата партия, която е във вашите спомени. Напомпани либерали 

с безвкусни идеи, които презирате, но които търпите. Не. Тези са радикали. Те 

ненавиждат страната, които искат да управляват; те планират да я преобразят изцяло. 

Тези хора искат властта със страст, която вие, като един нормален, уравновесен човек, 

не бихте могли дори да си представите. Готови са на всичко с цел контрол.52 

Аз бих добавил, че техните идеи и методите на крайните им поддръжници почти по нищо не 

се различават от една нова „диктатура на пролетариата“, в която просто терминът 

„пролетариат“ е заменен с по-нов. Диктатурата е на елита. При нея целта е контрол над хората, 

който се постига в съчетание между дезинформация, дезорганизация, парични потоци, 

пропагандни вълни, подпомагане на уличния хаос и подхранване на страховете от един от 

опасен, световен, „пандемичен“ вирус.53 И цялата тази светогледна какофония се представя за 

загриженост, борба за равенство и здравословен живот. 

Злото, маскирано като добро 

Категориите „добро и зло“ имат различно тълкувание в различните култури и привидно 

са обект на различни тълкувания. Тези категории обаче имат и своето абсолютно значение и 

дори в обществата, които се различават по своя светоглед, религия и морал, основната 

поддържаща група ценности е базирана именно на всеобщото разбиране за добро и зло. 

В тази връзка най-успешното настъпление на злото е възможно и именно там, където 

злото и доброто са изличени като категории и моралът и съвестта на хората са предадени на 

нови разбирания, различни от вечните стойности. 

За тази задача успешно са се заемали във времето всякакви революционни и „научни“ 

организации, професионални институции и съвременни борци за зелена планета. За 

модерните психолози моралът е произведен от „еволюционни, неврологични и социално-

психологически“ фактори.54 Установяването на новоговор, на език, който размива 

фундаменталните морални понятия, е първото условие за налагането на мрачно деспотично 

общество, ръководено от режима на себеправедните „творци на историята“, както често 

обичат да се изживяват терористите. Якобинците по време на Френската революция, Ленин, 

Пол Пот, масов убиец „реформатор“, Фидел Кастро в Куба, Мао с неговата „културна 

революция“, Маркс, Енгелс и болшевиките, които превъзнасят „диктатурата на 

пролетариата“… Нахвърляме тези различни имена, от различни исторически епохи и география 

като пример за това, че като цяло винаги „смяната на системата“ е праведната борба с цел 

твърдяна победа на „доброто“ над „злото“.  

Съвременният джендър-тоталитаризъм, ако условно го определим така, също има своя 

новоговор, в който пороците и извратеностите на хората следва да се уважават и под заплаха 

 
52 Вж. "Tucker: Coronavirus response is being driven by politics" on YouTube. https://youtu.be/uQS-

Er4amRA. („Тъкър: Мерките относно коронавируса са политически мотивирани“.) 
53 "Tucker: Political violence is an attack on America itself" on YouTube. 

https://youtu.be/LQ1YYz4vSfY. („Тъкър: Политическото насилие е атака срещу самата Америка“.) 
54 Университет на (щат) Вирджиния. Разкриване на източниците на морал – добро и зло, 

либерално и консервативно. Англ. (University of Virginia. "Revealing the Origins of Morality -- Good and Evil, 
Liberal and Conservative." ScienceDaily. ScienceDaily, 18 May 2007.) 
<www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070517142545.htm>. 

https://youtu.be/uQS-Er4amRA
https://youtu.be/uQS-Er4amRA
https://youtu.be/LQ1YYz4vSfY


Свобода за всеки, бр. 55, юли 2020 г. – 72 / 82 

 

от преследване не бива да се критикуват, защото те не са пороци и извратености, а човешки 

„права“. Но смяната на една богопротивна система с друга по никакъв начин не извършва така 

нужното чудо на вътрешно очистване от греха и злото, просто защото не е в състояние. 

Единствено кръвта на Исус Христос, жертван за греховете на света и за прошка на същите пред 

Бога е начинът, по който вътрешното състояние на човека на естествен стремеж към зло, или 

на живот в зло, може да го спаси от това душевно и духовно робство на злото над него. 

 

Победа над злото - метод 

Така ще формулираме две възможности за победа над злото, първата илюзорна, втората 

реална. Най-интересното в случая е това, че ако се замислите над двете ще ви е ясно, че 

повечето хора, тези без вяра в Бога, биха нарекли втората илюзорна, а първата – реалистична. 

1. Злото ще изчезне привидно, като моралните категории на хората ще бъдат заменени 

със заблуди, които размиват понятията добро и зло или използват нови дефиниции за 

тези категории; 

2. Злото ще изчезне истински и окончателно при Второто Пришествие на Господ Исус 

Христос, при което Той ще изяви, изобличи и накаже всеки, който е обикнал злото и 

заблудата, и е отхвърлил прошката и доброто, извоювани чрез кръста на Господа. 

И тъй като първият метод на справяне със злото е по желан, тъй като привидно безболезнено 

неутрализира злото, като го формулира по начин, по който не се налага морална промяна, 

вътрешна, у привърженика на тази формула. Тази формула търси решението винаги в 

„системата“, у другите, винаги е насочена навън, никога към честна вътрешна морална и 

духовна ретроспекция. Затова революциите не се извършват от праведници, а от ожесточени 

себеправедници. Тоест тези, последните, са собствен стандарт за добро и зло. Което не е 

никакъв стандарт на практика. 

Вторият метод на справяне със злото, вътре в себе си, е катарзисен. Той изисква 

признаване на господството на Бога над живота на човека. Не само това – признаване на 

невъзможността човекът да противостои на Бога или да запази и проконтролира живота си, 

въпреки всички усилия. Изисква признание на Божията съвършена любов и доброта, 

предлагайки заместителната жертва на Единородния Син като изкупление за твоите лични 

грехове. И най-унизителното сякаш изискване е това, че всъщност човек не трябва – а и не 

може – да направи нищо по въпроса, а само да приеме дара на Бога. И това е добро, а всяко 

противно на него е зло. 

Библейското учение недвусмислено заявява, че човек се ражда в грях и нечестие и без 

Бога живее за себе си, вършейки зло, и след смъртта настава справедливо вечно наказание за 

изживян по този начин живот. 

Корупцията в системата не идва от системата, а от хората, които я изграждат и ѝ 

служат. В резултат от корупцията, обхванала човешкия характер, в морално отношение, цялото 

общество започва да се разлага и да се корумпира. Тоест, налице е корупция в широк смисъл, 

включително духовен.55 

 
55 В тази връзка сегашните (края на юли 2020 г.) протести в България „срещу корупцията“ 

всъщност, за да са ефективни, би следвало да са протести срещу греха. Но това би означавало 
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Разпадането на авторитетите и институциите и уважението към властовата йерархия. 

Управлението на разбеснялата се тълпа. И следва да направим разлика между разбесняла се 

тълпа и онзи, който насилва, краде, бие, разрушава чужда и обществена собственост, от една 

страна и мирен протест, от друга. 

Най-парадоксалното към момента, наблюдавайки прехвалената и в много отношения 

доскоро ненадмината американска демокрация (или република, все едно), е безсилието на 

политическата власт, дори на институциите за принуда, да направят това не толкова трудно 

разграничение и да реализират най-важната функция на управляващата администрация – да 

опази реда, мира и законността. 

 

 

Ако на Изток тежката ръка на властта се стоварва дори върху политически опоненти, 

които са на прицел само заради изразеното идейно несъгласие, то на Запад, и в момента в 

Америка, тежкото присъствие на разбеснялата се тълпа се явява по-влиятелна от силите на 

реда и силите на правителството. (В понятието „тълпа“ не включваме хората упражняващи 

своите основни права на събрания и протест по мирен начин.) Тълпа, между другото, състояща 

се предимно от безделници, колежани и университетски студенти с промити мозъци от леви 

университетски професори, живеещи на държавни субсидии, израснали с електронни игри и 

пред екраните на телефоните си и прегърнали лява, комунистическо-фашистка идеология, в 

която няма място за различни мнения. Американският политически коментатор и радио водещ 

Глен Бек директно заявява, че кризата с коронавируса и събитията около него представляват 

насилствена смяна на системата: „Това, което се случва в нашата страна е най-големият, най-

добре финансиран и координиран глобален държавен преврат. Точно това се случва. Ковид 

беше едно удобно средство да се разруши западната икономика. След като разрушиш 

икономиката на Запада всякакви неща са възможни.“ 56 Друг консервативен радио коментатор, 

Пат Грей, завява за политическата сиутация в Америка: „Отвратително е това, което се случва 

тук. Те се оптиват да ни поведат надолу по пътеката към гражданска война.“57 

И при тиранията на безконтролната държавна власт и при тази на тълпата, която е 

иззела ролята на властимащия, и е подкрепена от медийна пропагнда, и в двата случая 

говорим за корумпираност на обществената система и нейните представи за ценности и 

 
протестиращите да протестират срещу себе си, на първо място, защото грехът се побеждава първо в 
собствения живот, ако искаш да го победиш у другите и в обществото. 

56 Вж. "CONNECTED: How a Global Plan to RESET Economy, Netflix Shows, & Sports are Targeting your 
Kids". https://youtu.be/SlU2Z6AUkg0. 
57 Вж. Watch "Democrats Are Trying to Start a Civil War | Pat Gray Unleashed" on YouTube. 
https://youtu.be/RHxOfxuZ_Rc. 

Съвременният джендър-тоталитаризъм, ако 

условно го определим така, също има своя 

новоговор, в който пороците и извратеностите 

на хората следва да се уважават и под заплаха от 

преследване не бива да се критикуват, защото те 

не са пороци и извратености, а човешки „права“. 

https://youtu.be/SlU2Z6AUkg0
https://youtu.be/RHxOfxuZ_Rc
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справедливост. 

 

Причини за загубата на тези ценности 

Основната причина е идейното размиване на понятията за добро и зло, правда и 

несправедливост, лъжа и истина, красиво и грозно, горчиво и сладко.58 Причината за това 

размиване е заместването на тези понятия, произхождащи от Твореца, и закотвени като 

абсолютни, макар и понякога мъгляви стойности, в човешката съвест с други такива измислени 

категории. Човешкият бунт срещу Бога изисква ползването на моралния инструментариум, 

създаден от Него, но с ново съдържание, измислено от човека. Това е причината за всички 

тези течения, политически, социални, религиозни, които виждаме в света, и чиято цел винаги е 

била да доминират света, уж за негово добро. 

Отхвърлянето на Твореца като върховен владетел и авторитет води до нуждата от 

наказание. Но заради това, че Върховният Владетел има характеристиките на Бог, а те са 

абсолютни – всезнание, всеприсъственост, съвършенство, и разбира се, любов – то Неговата 

инициатива, преди наказанието (и то ще бъде съвършено наказание), е протегнатата десница 

за покаяние и прошка. Иначе казано, милостта на Бога предшества справедливото наказание, 

което можем да очакваме за нашия бунт. 

Когато това предложение за приемане на помилването бъде отхвърлено, то следва 

естествения резултат на този избор: 

• Разпадане на истината под натиска на духовна и демонична заблуда, маскирана като 

нова идеология и борба за справедливост; 

• Разграждане на идеята за семейството в неговия сътворен и установен вид, а именно 

мъжът като глава, жената като помощник и децата като поколение, което дава радост, 

цел, обич и надежда на майката и бащата, а и на цялата семейна общност; 

• Разграждане на идеята за смисъла на държавното управление  и власт. 

Идеята за майката-държава, кърмилница на бедните, и ролята на управника като социален 

служител и благотворител, е едно от изкривяванията на греха и начина, по който той 

въздейства върху идеите за устройство и управление на обществото. 

Ако на Изток, имайки предвид Русия и милата ни родина, това изкривяване е 

прекомерното съсредоточаване на власт в ръцете на олигарси и хора, които нямат нужните 

качества, подготовка и разбиране за смисъла на справедливостта и целите на държавното 

управление, но най-вече ги виждат като средство за налагане на власт в едни недиалогични 

условия и с натиск, и дори насилие, срещу опонентите, то на Запад сякаш е обратното. 

 

Неадекватната роля на спасителите 

Ако вие се давите, със сигурност бихте искали спасителят на плажа поне да може да 

плува. Нещо повече – не бихте си и помислили такова нещо, а ще очаквате той да е 

изключителен плувец, да не е страхливец, който се бои от водата или го е страх да не изгори от 

слънцето. 

 
58 Вж. Исайя, гл. 5. 
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Разбира се давещият се няма нито сили, нито възможност да отправя критики към 

спасителя си, но поне инстинктивно разбира, че физическата и морална подготовка на 

спасителя ще се окаже критична за собственото му спасение. 

Критична за спасението на човешката душа и човешкия род е Христовата църква. Едно 

от доказателствата, че живеем в последните времена, е обезсоляването на солта. В Новия 

завет последователите на Христос са оприличени от него като светлина и сол в обществото, 

тоест, те са пътеводител в морално и духовно отношение, пазител на ценностите, които са 

дадени от Бога и през вековете са се утвърдили като стожери на човешката цивилизация. Това 

са представите за добро и зло, моралните устои, семейното ядро, чувството за справедливост, 

уважение към властите и страха от Бога. Всички тези ценности, върху които стъпва Западната 

цивилизация, а и нейният исторически предвестник, Просвещението, оформят западните 

общества като „християнски“ общества. Вярата прониква в институциите на властта, в 

изкуството, в семейството, в гражданския живот. Това проникване е резултат от неуморната 

дейност на църквата в изпълнение на мисията ѝ, дадена от Христос да разпространява вестта 

за покаяние, прошка и спасение чрез Неговото име и делото на кръста. Ще подчертаем, че 

проповядването на вярата и придобиването на нови последователи е нещо различно от 

вторичното влияние на Евангелието върху цялото общество. Духовното новорождение и 

спасението на душата са радикално преживяване, което ап. Павел нарича „ново създание“. Но 

такава е силата на вярата, тя има вторичен ефект и върху културното наследство и държавното 

управление. 

Целият този цивилизационен модел не може да се идентифицира като пълна победа 

на Божието царство тук на земята, така както е на небето.59 Нито, от друга страна, подкрепяме 

типичния за влиятелния в православното богословие модел на симфония между църква и 

държава (светски управник). Но той поне задава параметри на общностен живот, в който има 

посока, има рамки, ролята на управника на е подменена със социално-икономически и 

благотворителни функции и въпросът, дали мъжът е жена, се е решавал с настаняване в 

съответни болнични заведения на тези, които упорито настояват, че чувствата им и 

необузданите им възприятия трябва да станат реалност за всички. Със силата на закон. По 

силата на „чувствата“, независимо от фактите. 

Именно поради изгубването на посока и воля от страна на много църковни общности и 

дейци, призвани да бъдат отрезвяващ пророчески глас, солта в едно разлагащо се общество, 

заблудата да не се зачитат естествените, вече не само морални, но и биологични и „природни“ 

закони, обществото стига до безпътица, до разложение и в крайна сметка – до разпад.60 Тук 

иде реч не само за еднополовия „брак“ и трансджендъризма, но и за псевдо-семейната 

постановка „Родител 1, 2 и 3“, за трансхуманизма – срастването на човека с машините и други 

подобни извратени проекти, които се считат за „прогрес“. 

Най-фундаменталният резултат от „отстъплението на църквата“ от нейната пророческа 

роля, ролята ѝ на коректив на падналото под робството на греха общество, е и разпадането на 

основните функции на управника и на държавата и придвижването им встрани от Божия 

модел, а именно – да опазват реда и справедливостта в обществото, което, установихме, е 

 
59 Ев. от Матей, гл. 6. 
60 Archbishop of Canterbury: Church statues to be reviewed 'very carefully'. BBC. June 26, 2020. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-53192662. („Архиепископът на Кентърбъри: Църковните 
статуи ще бъдат преразгледани „много внимателно“). 

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-53192662
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склонно към разлагане, а не към духовно извисяване. Затова и по думите на Христос 

„обезсолилата се сол я изхвърлят и хората я стъпкват“, защото тя е вече ненужна. 

Този разпад се вижда от очевидните планове на редица лидери на национални 

държави да предпочетат миграцията пред защитата на интересите на собствените жители. На 

второ място виждаме липсата на воля властта да овладее вилнеещите тълпи, които биват 

представяни като „протестиращи“. На следващо място е същностния проблем със съдебната и 

правораздавателна корупция, която в България има едни проявления, в САЩ коренно 

различни, но която си остава корупция. 

Управниците сякаш са изгубили своята способност да овладеят хаоса от бунтове, 

безразборна и масова миграция, и допускат намаляване на ролята на националната държава, 

като същевременно обвързват все повече управлението си с контрола, който технологичния 

прогрес им позволява. Тенденцията на все по-малко управленско зачитане на интересите на 

хората на чисто локално ниво, дори да не е целенасочено, не е спирано от тези нови 

управляващи, чиито апетити са глобални, а не локални.61 

Разбира се основната тема е кратките срокове, за които така наречените здравни 

власти успяха да организират блокадата на целия свят заради един вирус, за който има 

противоречиви данни. През март България подписа споразумение със Световната здравна 

организация (СЗД) да изпълнява директивите и нарежданията на същата.62 Всъщност дори не 

България – парламента или правителството подписа подобно споразумение. Напротив, СЗД 

сключи споразумението със здравния министър. Само с него. В същото време директивите на 

неизбрани чиновници и бюрократи, неизбрани от българския народ, ще диктуват какви 

ваксини да се слагат на българите под предлог да се спре неясния и статистически неопасния 

китайски вирус, който затвори света. 

Посоката, задавана от нeовладения хаос, от една страна, и патосът на виденията за 

нови хоризонти пред прогреса и бъдещето на човечеството, от друга, са двете страни на една и 

съща посока – желание за световно управление. Желание, защото то ще дойде както от тези 

върхушки, които мечтаят за него, така и от хората отдолу, които ще видят в „новия ред“ 

някаква възможност за постигане на мир и хармония в обществен и в глобален план. 

Уилбърт Шенк, дългогодишен мисионер и преподавател по мисиология, заявяваше в 

началото на века, заедно с много други, края на „християнската държава“ или на 

„християнското обществено устройство“ (Christendom, на английски) на Запад.63 

И мнозина виждаха в това явление възможност за пречистване на мисионерската 

визия и дейност на църквата. Тази дейност е да се проповядва вестта за спасителя Исус 

Христос на всички народи, и те да бъдат научени да спазват всичко, което Христос е 

 
61 Вж. „Манифеста“ на организацията „Лична карта 2020“, чиято цел е контрол на 

идентификационните данни на всеки жител на земята https://id2020.org/. Сред основните играчи там са 
Бил Гейтс и неговите Майкрософт, софтуерна компания и Гави, организация за производство и 
приложения на ваксини. 

62 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и 
Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 – 2021 г. Държавен 
вестник бр. 35, от дата 10.4.2020 г.  

63 Shenk, Wilbert R. New Wineskins for New Wine: Toward a Post-Christendom Ecclesiology. 
https://prodigal.typepad.com/files/wilbert-shenk---new-wineskins-for-new-wine---toward-a-post-
christendom-ecclesiology.pdf. Д-р Шенк беше мой научен ръководител в работата по моята дисертация. 

https://id2020.org/
https://prodigal.typepad.com/files/wilbert-shenk---new-wineskins-for-new-wine---toward-a-post-christendom-ecclesiology.pdf
https://prodigal.typepad.com/files/wilbert-shenk---new-wineskins-for-new-wine---toward-a-post-christendom-ecclesiology.pdf
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заповядал.64 Не е ясно доколко църквата е прегърнала тази възможност за свидетелство в една 

мрачна историческа и обществена обстановка или тя просто се е плъзнала с целия този 

човешки „прогрес“ по плоскостта на „обезсоляването“. Не бива да изключваме винаги верния, 

но малък остатък, който е призван да устоява истината докрай. 

Вместо това виждаме в някои случаи неспособността на църковни деятели и 

организации да се откъснат от религиозната си тактика да бъдат любезни със света и 

нелюбезни с братята си, които им пречат да напредват в тези лелеяни отношения. Резултатът е 

отсъствие на критика към злото, а в много случаи и подкрепа на деструктивната посока, в 

която светът се движи с шеметна скорост, както и отсъствие на ясно послание за спасението 

или за нуждата от него. 

Пример в това отношение е евангелската църква на мой познат от така неречения 

„Заливен район“, който в щата Калифорния обозначава конгломерацията от градове около Сан 

Франциско. Нивото на „ляв либерализъм“ в тази част на света е толкова високо, че някои 

„църковни“ общества се борят за религиозната свобода на трансджендърите, които твърдят, 

че са християни и свободата им в рамките на църквата е ограничена. Такъв е случая с пастор 

Брад Уонг65 който организира интернет семинар на тема „Закони, религиозна свобода и 

живота на ЛГБТИК+ в Америка“.66 Пасторът нарича тази сбирка на мъже, станали жени, и на 

жени представящи се за мъже „красиви личности“. Това са обърнати възприятия. Няма нищо 

красиво в извращаването на фактите, природата и Божието творение. Нещо повече. През 2018 

г. пастор Уонг е отбелязан от друг интернет сайт като борец за освобождението на жените от 

мъжко потисничество, като в отговор на „движението“ #MeToo на жени изтъргували плътта и 

честта си за холивудска слава, същият е накарал мъжете в своето събрание, по време на 

неделното богослужение, да коленичат и да изповядват греховете си на женомразци, като 

заявят на глас как точно са опозорявали и подлагали жените на унижение“.67 Унижението е 

само за тези мъже и за участвалите в тази имитация на християнско богослужение, което е 

било по-скоро сеанс по популярна психология и манипулация.  

В същото време, докато пастор Уонг се тревожи за религиозната свобода на полово 

флуидните си приятели, тиранинът-губернатор на този щат, Гавин Нюсъм, забрани 

богослуженията, и събиранията на християни, докато остави отворени са магазините за 

алкохол и марихуана. Още повече протестите срещу федералното правителство и бунтовете, 

на практика, не са забранени, въпреки „риска за здравето“, който е предлог за забрана на 

повечето други събрания. В резултат от това рeално потъпкване на религиозната свобода в 

американския щат над сто и петдесет евангелски църкви заведоха дело срещу губернатора за 

нарушаване на основното конституционно право на свобода на вярата.68 Ограниченията на 

Нюсъм са толкова тиранични, че забраняват пеенето по време на богослужение, в някои 

 
64 Ев. от Матей, 28:16-20. 
65 Брад Уонг попадна в полезрението ми за тази статия най-вече защото го познавам лично, а не 

заради някакви изключителни действия, различни от тези на по-голямата част евангелски и 
протестантски църкви в тази част на щата Калифорния. 

66 Заглавието на „уебинара“ на английски е „Laws, Religious Liberty, and LGBTQ+ Lives in America“. 
Събитието е рекламирано в една от най-големите социални мрежи през юли 2020 г. 

67 Greco, D. If We Want Fewer #MeToo Stories, Here’s What Has to Happen. Relevant. Jan 2, 2018. 
.https://relevantmagazine.com/culture/if-we-want-less-metoo-stories-heres-what-has-to-happen/ 

68 Churches Sue California Gov Gavin Newsom for Banning Home Bible Study Groups. LifeNews. July 
20, 2020. https://www.lifenews.com/2020/07/20/churches-sue-california-gov-gavin-newsom-for-banning-
home-bible-study-groups/ 

https://relevantmagazine.com/culture/if-we-want-less-metoo-stories-heres-what-has-to-happen/
https://www.lifenews.com/2020/07/20/churches-sue-california-gov-gavin-newsom-for-banning-home-bible-study-groups/
https://www.lifenews.com/2020/07/20/churches-sue-california-gov-gavin-newsom-for-banning-home-bible-study-groups/
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региони събирането както за публично богослужение, така и по домовете на хората.69 Тези 

ограничения на свободата на вярата, под предлог опазване на здравето, са сравними с 

подобни ограничения от най-тираничните и антихристки режими в света. 

Показателно за използването на кризата с китайския вирус и грижата за здравето на 

хората от левите сили в нарушение на свободата на религията видяхме още в съдебното дело 

заведено от няколко протестантски църкви срещу губернатора на Калифорния през май, г. г. и 

отхвърлено от „либералните“ съдии от „9-ия окръг“ на федералната съдебна система по 

същата причина – свободата на религията трябвало да бъда подчинена на малко здрав разум, 

за да не се превърне в самоубийство, четем в решението на съда.70 

Ако потърсим примери в България за някаква форма на компромис с новата идеология 

на левичарската тирания, то това би могло да бъде нескритото одобрение от страна на 

представители на някои евангелски църкви и представител на евангелската организация 

Обединени евангелски църкви на тираничния ЗСУ, част от който бе обявена за 

противоконституционна. Според тези представители ЗСУ е почти християнски закон, защото 

давал възможност за изпълнение на социалната мисия на църквата и бил добър за 

семейството.71 Както и в горния случай, в противовес на първите, други евангелски църкви се 

обявиха срещу антисемейния закон. 

В прогресивната „есхатология“, ако въобще можем да я наречем така, човекът 

прогресира технологически и телесно и се освобождава от „оковите“ на предишни задръжки.72 

В същото време етичните и моралните въпроси биват омаловажавани, пренебрегвани, а 

източникът на подобен дебат – вярата в Бога – направо бива охулван и осмиван. В морално и 

духовно отношение това не е прогрес, а регрес. Когато можеш да си удължиш живота, да си 

„смениш пола“, но не можеш да изпиташ състрадание или елементарно уважение към 

ближния, и още повече усет за страх от Бога (дори да не говорим за дължимото Му 

поклонение), то твоето бъдеще, твоята надежда за края на времената или на собствените ти 

дни е неизбежно обвързана със злото и бунта срещу доброто. 

 

Самодостатъчния индивид и надеждата за бъдещето 

Именно корумпираният човешки характер, крайната себичност, както Принс описва, не 

системата, не глобалното затопляне, не половото неравенство, а безкрайната гордост и 

себелюбие са в основата на бъдещия крах на този свят. „Есхатологията“ на злото се заключава 

в това, да принуди човека да живее с мечтата за едно бъдеще, в което ще обича само себе си, 

ще отрича Бога и ще презира ближния. Мракът на подобно бъдеще не може да бъде покрит с 

каквито и да било светли обещания, забавления, и джунджурии за електронна комуникация. В 

тази схема злото не съществува, защото е отречено, затова и няма нужда от добро. Бог не 

 
69 Kuruvilla, C. Evangelical Churches Sue California Governor Over Ban On Singing During Services. 

Huffington Post. Jul 17, 2020. https://www.huffpost.com/entry/california-churches-sue-gavin-
newsom_n_5f10b3d8c5b6d14c3364ffed 

70 Olohan, M. Federal Court Rejects Lawsuit Accusing Newsom Of Violating Religious Freedom. Daily 
Caller Foundation. May 24, 2020. https://dailycaller.com/2020/05/24/federal-court-rejects-lawsuit-accusing-
newsom-of-violating-religious-freedom/ 

71 За повече подробности вж. видео дискусия на Кънчев, Ганева и Стойкова: „Законът за 
социалните услуги - опасност или закрила за семействата", https://youtu.be/bQpbhXg7l6c. 

72 Холандия премахва мъжкия и женския пол на законодателно равнище. Конкурент. 16 юли 
2020 г. https://www.konkurent.bg/news/15948813464200/holandiya-premahva-mazhkiya-i-zhenskiya-pol-na-
zakonodatelno-ravnishte. 

https://www.huffpost.com/entry/california-churches-sue-gavin-newsom_n_5f10b3d8c5b6d14c3364ffed
https://www.huffpost.com/entry/california-churches-sue-gavin-newsom_n_5f10b3d8c5b6d14c3364ffed
https://dailycaller.com/2020/05/24/federal-court-rejects-lawsuit-accusing-newsom-of-violating-religious-freedom/
https://dailycaller.com/2020/05/24/federal-court-rejects-lawsuit-accusing-newsom-of-violating-religious-freedom/
https://www.youtube.com/watch?v=bQpbhXg7l6c
https://www.konkurent.bg/news/15948813464200/holandiya-premahva-mazhkiya-i-zhenskiya-pol-na-zakonodatelno-ravnishte
https://www.konkurent.bg/news/15948813464200/holandiya-premahva-mazhkiya-i-zhenskiya-pol-na-zakonodatelno-ravnishte
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съществува, а само хапчетата и синтетичната дрога са връх на духовното преживяване. 

Морални граници няма. Върши това, което искаш. Твоята воля е Божията воля, защото ти си 

бог сам на себе си. 

Това „богословие“ е дяволско. Принцът на този свят и вдъхновител на „системата“ 

обещаваща светло бъдеще в името на човека (която и да било тя), е в основата на разпада на 

днешното общество.73 В присъдата над съвременния обречен свят обаче се съдържа 

надеждата за истинския нов свят, в който Владетел и Управител ще бъде единствения, Който 

има всички права и основания да бъде такъв. 

И накрая обещаният съвет как да победим злото, ако светът се развива в такава 

безнадеждна посока, с оглед нашата лична отговорност. Решението е записано в едно от 

посланията на апостол Павел: „Не се оставяй да те побеждава злото; но ти 

побеждавай злото чрез доброто“.74 Да не забравяме обаче, че без победата на кръста, тази 

победа е невъзможна и в личен и в обществен план. 

Истинското бъдеще принадлежи на тези, които са разбрали отровната и безкрайно 

разрушителна същност са себелюбието, което е съвършения антипод на саможертвената 

любов. Тази, последната виждаме показана и изживяна до край, от Божия Син, чрез чиято 

смърт ние имаме изкупление. Колкото и усърдно да работят враговете на истината в посока 

заблуда, размиване на понятия, за искрено търсещите истината има изход, упование и 

надежда. Системата на злото в крайна сметка не може да бъде преоблечена в одеждите на 

доброто; тя ще рухне и който не е предпочел милостта, ще получи справедлива и съвършена 

присъда. 

 

 

  

 
73 1 Йоан 2:15-17. 
74 Послание до Римляните 12:21. 
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частните средни училища и е преподавал домашни ученици в различни условия. Д-р Рей 
знае, че всеки човек – дали учен, дърводелец, народен представител, домакин или хлебар 
– има мироглед; неговият е християнски, според писанията на Библията. 
 
 

Д-р Велислав Алтънов е учен, изследовател в секция „Антролопогия 
на словесните традиции“ в Институт за етнология и фолклористика с 
етнографски музей (ИЕФЕМ) към БАН. Направленията, в които 
работи, са български евангелизъм, политическа и културна 
етногенеза, сценична и игрова антропология. Преподава по 
християнска етика, междуцърковни отношения, история на 
източното православие и др. във Висшия евангелски богословски 
институт (ВЕБИ). Някои негови публикации са: Протестантските 
ъндърграунд общества на тинчевистите. Religious Revitalization 
among Bulgarians during and after the Communist time, 

Фундаментализъм и толерантност в България след края на Студената война, Европейски 
печатни Библии, разпространени през ХVІІІ и ХІХ в. по българските земи. Деконструиране и 
реконструиране на местата за поклонение при българските протестанти в София. 
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 Явор Петров е протестантски пастор в „Християнски мисионерски център 
– Видин“. Явор е писател, автор на стихосбирката „Където се пресичат 
времето и вечността” (1999 г.) и сборниците с разкази „Някой пред 
вратата” (2005 г.) и „Поетът или поредната сексистка свиня” (2012 г.). През 
2019 г. публикува сборника разкази "Марксистки хроники". Обича да ходи 
на риба. 
 
 
 

 

 

 

Атанас Кръстев е адвокат, който работи в областта на конституционното 
право, човешките права и нестопанските организации. Член е на 
Международния център за изследвания на религията и правото при 
университета Бригъм Йънг, САЩ, Международната академия за свобода на 
религията и вярата, САЩ, основател на Европейска фондация за човешки 
права и толерантност, Лондон, Европейски център по право и Институт за 
изследване на интеграцията, София. Автор на законопроекти и експерт в 
няколко състава на Народното събрание. 

 
 

Адв. д-р Виктор Костов е адвокат и правозащитник, главен редактор и 
издател на Свобода за всеки и съпредседател на УС на сдружение „РОД 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“. Доктор по философия в областта на междукултурните 
науки, (2009), Fuller Graguate Schools, САЩ. В изследователската си 
дейност специализира по въпросите на свободата на религия и 
отношенията между църква и държава. Занимава се с проблемите на 
свободата на съвестта, словото и мястото на християнската вяра в 
публичния дебат от 1992 г. Редактор-съставител на сборниците 
Отношенията църква-държава след падането на комунизма (2013 г.), 

Християнство и политика. Сътрудничество или противопоставяне (2015), 
Християнство и национална сигурност. Постомунистически, исторически и библейски 
контекст (2017). Член на Софийска адвокатска колегия от 1992 г. 
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Свобода за всеки е научно-популярно списание, което излиза от 2004 г. и се издава в 

електронен вид, с два до четири броя на година. Включва изцяло оригинални статии, писани 

нарочно за изданието, или такива, препубликувани с изрично разрешение. 
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