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Ние  посвещаваме  тази  книга  на  спомена  за  Францис  Шейфър,  чието  служение  в  Л'абри  в
Швейцария беше инструментът, чрез който Нанси стана християнка и чиито дела оказаха огромно
влияние върху моето разбиране за християнството като общ поглед към света.

Чарлз Колсън и Нанси Пиърси

Информация за Чарлз Колсън 

Чарлз Уендъл Колсън (1931-2012) беше евангелски християнски лидер и основател на фондация
за  работа  със  затворници.  Преди  да  стане  християнин,  като  юрист  през  периода  1969-1973  той
работеше като специален съветник на президента Ричард Никсън за връзките с обществеността и с
медиите, и беше известен като „човекът за мръсни поръчки на президента.“ Той се прочу по време на
скандала  „Уотъргейт,“  който доведе  до  оставката  на  Президента  Никсън през  1974.  Колсън беше
обвинен, признат от съда за виновен и прекара 7 месеца в затвор в Алабама.

Колсън станал християнин през  1973,  като  се  покаял,  направил пълен обрат  в  живота  си  и
основал  фондация  за  работа  със  затворници.  Посветил  живота  си  на  разпространяване  на
християнското  учение  и  на  християнското  разбиране  за  света.  Произнасял  е  много  лекции,
включително  и по радиото, и е написал повече от 30 книги. Той беше един от основните водачи,
които  през  1994  подписаха  документ  за  екоменическо  сътрудничество  между  Евангелските
протестанти и католиците в САЩ.

Бил е „почетен доктор“ в повече от 15 университети в САЩ и е насител на наградата Темплетън
за 1993, която се дава на жив човек, който според преценката на журито „има изключителен принос за
утвърждаването на духовните измерения на живота чрез своите мисли, открития или практическата
си  работа.“  Паричното  изражение  на  тази  награда  е  над  1  мил.  долара,  които  Колсън  дарил  на
фондацията си за разширяване на работа със затворниците. Той дарил и хонорарите, които получавал
за  лекциите  си  и  за  книгите,  които е  написал.  През  2008 беше награден с  медал от  Президента
Джордж Буш.
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Въведение

Как трябва да живеем сега

Ако не притежават библейската гледна точка към света, всички велики учения влизат в едното
ухо на човека и излизат през другото. Липсват интелектуални запушалки за ушите в разума на
човека, за да задържи чрез тях тези истини. Поради това те само преминават през главата му, без
да направят промяна в манталитета му. (Джордж Барна)

Преди много векове, когато били в заточение и били отчаяни, юдеите извикали към Бога: „Тогава
как трябва да живеем?“ (Йез. 33:10 – мой превод) Същият въпрос продължава да се задава от тогава
до сега. Как трябва да живеем сега?

2000-та  година  отбеляза  началото  на  новото  хилядолетие  и  това  е  необикновен  момент  в
историята на християнската църква. Изминаха 2000 години, но раждането на Божият Син все още ни
напомня съдбоносният момент от историята. Исус е основал църква, която не може да бъде разрушена
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– нито чрез смъртта на неговите последователи в Колизеума, нито чрез варварските орди, нито чрез
могъщите  турски  императори,  нито  чрез  съвременните  тирани,  нито  чрез  силата  на  опитните
идеолози. И след 2000 години ние можем да потвърдим, че Исус Христос е наистина същият вчера,
днес и завинаги. Даже само това би трябвало да превърне първото десетилетие от новото хилядолетие
в  повод  за  тържествуване,  във  време,  когато  християните  смело  и  уверено  се  връщат  при
очарователната съвременна култура със свежия поглед на надеждата.

Въпреки това усещането ми е, че повечето християни са всичко друго, но не и тържествуващи. И
за това състояние има здрав разум. Ние имаме същите усещания за заточеност, каквито са имали и
евреите  по  времето  на  Йезекиил.  Ние  живеем в  култура,  която в  най-добрият  случай  е  морално
безразлична.  Култура,  в  която  Юдею-християнските  ценности  са  подигравани  и  в  която  на
неморалността по високите места в държавната власт не само не се обръща внимание,  а тя бива
награждавана по време на изборите. Култура, в която насилието, баналността, липсата на смисъл и
разпада на поведението на личността разрушават нормите за поведение между хората и се превръщат
в опасност за самия живот в нашето общество. Култура, в която даже най-дълбоките морални дилеми
са  разрешавани  чрез  хладната  логика  на  утилитаризма.  (Коментар:  Философско  течение,  според
което  правилно е това действие, което води до максимална печалба и до намаляване на страданията и
загубите. Всичко се измерва и оценява само с количествени показатели.)

Нещо повече, когато християните правят усилия да спрат това плъзгане надолу към варварството,
ние биваме оклеветявани, че сме нетолерантни и фанатици. Не е чудно, че много хора са стигнали до
заключението, че „войната на културите“ е завършила и ние я загубихме. Изтощени от битката, ние
сме изкушавани да се оттеглим в безопасността на нашите църкви и да продължаваме да работим за
изпълнението на всяка програма, която ни предлагат нашите мега-църкви, надявайки се да запазим
себе си и децата си невредими от идващото опустошение.

Веднага след подписването на договора за написването на тази книга и още докато се борех с
„безпокойството на автора“ („Наистина ли бях убеден, че тази книга трябваше да бъде написана?“),
двамата с жена ми Пати гостувахме на един стар приятел през събота и неделя. Посетихме тамошната
евангелска църква, която беше известна с библейските си проповеди и аз установих, че проповедта се
основаваше здраво върху Библията и беше добре произнесена. Такова беше впечатлението ми, докато
пасторът не подчерта пред членовете на църквата своето определение за мисията на църквата: да се
подготвя за завръщането на Исус чрез молитва, изучаване на Библията, богослужение, общуване и
свидетелстване. В този момент се изпариха всичките ми съмнения относно нуждата от написването на
тази книга. 

Не  ме  разбирайте  погрешно.  Ние  имаме  нужда  да  се  молим,  да  изучаваме  Библията,  да  се
покланяме пред Бога, да общуваме и да свидетелстваме. Но ако се фокусираме изцяло върху тези
дейности  и  правейки  това  пренебрегнем  отговорността  си  да  възстановяваме  заобикалящата  ни
култура, тогава нашето християнство ще остава приватизирано, периферно и оскъдно. Ако загърбим
културата, това ще е измяна на библейската заповед и на нашето собствено наследство,  защото това
отрича върховната власт на Бога над всичко в живота ни. Нищо не би могло да е по-смъртоносно за
църквата.  Да  напуснем  сега  бойното  поле  означава  да  изоставим  каузата,  точно  когато  виждаме
първите признаци, че историческото християнство може би е границата на огромен успех. 

Процесът на отхвърляне на властта на Бога, започнат по време на Просветлението почти е спрял
и много хора вярват,  че  новото хилядолетие  ще отбележи възстановяването на  властта  на  Бога в
историята  на  света.  Дали говорим като заблудени хора? Ако мислите така  замислете се  за  някои
индикатори на времето, в което живеем.

Първо,  няколко  културни  показатели  най-накрая  показват  обрат  в  развитието  си,  което
предполага, че някои от най-разрушителните извращения започват да намаляват. Броят на разводите е
намалял с 19% в сравнение с 1981; броят на родените деца на неженени тинейджъри е намалял със
7,5% в сравнение с 1994; броят на абортите е намалял с 15,3% в сравнение с 1990; с изумителните
37% е намалял броя на хората, които получават социални помощи в сравнение с 1993. Даже броят на
криминалните престъпления намалява, въпреки приливната вълна от пораснали тинейджъри, които са
възрастова група, която извършва повечето от престъпленията.

Второ,  възстановява  се  обсъждането  на  моралните  теми  в  обществото.  Само  преди  няколко
години  беше  абсолютно  невъзможно  публично  да  се  обсъждат  сериозните  морални  проблеми.
Например, през 1997 аз бях поканен да участвам в едно популярно телевизионно предаване, където
водещи личности от Вашингтон раздаваха мъдрости на народа. В процеса на обсъждането аз казах, че
проблемите в централните части на градовете се дължат на морални причини, но изказването ми беше
посрещнато от другите участници само със скептични погледи. След една неловка пауза домакинът на
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предаването бързо смени темата. Но само след една година, поради скандала в Белия дом с Моника
Люински, аз бях поканен да участвам в повечето големи новинарски предавания по телевизиите в
САЩ за да обсъждаме най-общо казано, природата на покаянието. За пръв път от дълги години много
хора  бяха  готови  да  признаят,  че  личната  неморалност  поражда  отрицателни  последствия  за
обществото.

Защо са толкова променливи културните тенденции? Защото съвремието роди тези разрушителни
и логични резултати.  Всички идеологии, всички утопични обещания, които даваха облика на този
век, се оказаха в пълен банкрут. Американците постигнаха това, което модернизмът представя като
блестящата цел на човешкия живот: индивидуална автономия и правото човек да прави каквото си
поиска. Но въпреки това, резултатът от това не е обещаната свобода; вместо нея това доведе до загуба
на общуване и на учтиво отношение между хората, деца стрелят по деца в дворовете на училищата,
гражданите се  крият  в  охранявани места  за  да се  чувстват защитени.  Открихме,  че не можем да
живеем в хаоса,  който е неизбежен резултат от решението да не се подчиняваме на правилата на
морала. 

Вследствие  на  това  американците  пипнешком търсят  нещо,  което  да  възстанови  разкъсаните
връзки в семейството и в обществото, това нещо, което придава смисъл на живота. Ако сега църквата
се затвори в себе си, ако се фокусираме само в собствените си нужди, ние ще изпуснем шанса да
дадем отговорите  навреме,  тогава  когато  хората  усещат  в  себе  си  дълбоко  скрития  стремеж към
смисъл  и  ред.  Не  е  достатъчно  да  се  фокусираме  изключително  в  духовното,  в  изучаването  на
Библията  и  в  евангелизационните  кампании  и  в  същото  време  да  не  обръщаме  внимание  на
унищожителните  напрежения  на  съвременния  живот.  Длъжни  сме  да  покажем  на  света,  че
християнството е нещо повече от лично вярване и е много повече от лично спасяване! Длъжни сме да
покажем, че християнството е всеобхватна система на живот, която дава отговори на вечните въпроси
на човечеството:  „От къде съм дошъл? Защо съм тук? Накъде отивам? Дали животът има някакъв
смисъл и цел?“

Както  ще  привеждаме  доводи  в  тези  страници,  християнството  предлага  единствените
жизнеспособни и разумно защитими отговори на тези въпроси. Единствено християнството предлага
начин  за  разбиране  както  на  материалния,  така  и  на  моралния  ред.   Единствено  християнството
предлага гледна точка към света, която обхваща всички области на живота, на мисленето и на всички
аспекти  на  сътворението.   Единствено  християнството  предлага  начин  да  живеем  в  хармония  с
реалния свят.  Но ако християнството трябва да отнесе това даващо живот послание до света, ние
трябва първо да разберем това послание и да го прилагаме в живота си. Ние трябва да разберем, че
откровението на Бога е изворът на цялата истина и че то е всеобхватната рамка на цялата реалност.
Абрахам Кюипер, великият теолог от 19-я век, който е бил и министър-председател на Холандия, е
казал, че ръководен принцип на християнската истина не е оправдаването чрез вяра, а признаването
на върховенството на  Триединния Бог в целия космос, във всичките му сфери и царства, видими и
невидими. (Коментар:  Абрахам Кюипер - Abraham Kuijper – (1837-1920), холандски журналист, нео-
калвинистки  теолог  и  държавник.  Прекрасен  организатор.  Основал  е  нова  църква,  нов  вестник,
Свободния университет в Амстердам и анти-революционната партия. Бил е министър-председател на
Холандия 1901-1905.) Целият космос може да бъде разбран единствено чрез връзката му с Бога. 

Единственият провал на църквата през последните десетилетия беше провалът да погледне към
християнството като към система за живот или като гледна точка към света, която ръководи всяка
област от нашето съществуване. Този провал ни уврежда по много начини. Единият от тях е, че ние не
можем да отговорим на въпросите, които децата ни донасят у дома от училище и поради това ние не
сме способни да ги подготвим за предизвикателствата, с които те ще се срещнат в живота си. Самите
ние не можем да обясним на приятелите си и на съседите си защо вярваме в Господа и често пъти не
можем да защитим вярата си. Ние не знаем как правилно да организираме живота си и позволяваме
изборите ни да се формират под влияние на света около нас.

Нещо повече, не успявайки да видим християнската истина във всеки аспект от живота ни, ние
пропускаме огромните дълбини на красотата и смисъла – пропускаме възбудата от виждането на
великолепието на Бога в лабиринтите на природата и не успяваме да чуем неговия глас по време на
изпълнението  на  някоя  велика  симфония  или  да  открием  характера  му  в  хармонията  на  добре
подреденото общество. Но най-вече, провалът ни да гледаме на християнството като на всеобхватна
рамка на истината, осакатява усилията ни да упражняваме възстановяващ ефект върху заобикалящата
ни култура.  На това най-фундаментално ниво така наречената „война на културите“ се  превръща
сблъсък на системите на вярата.  Както е  казал  Кюипер,  това е  челен сблъсък на принцип срещу
принцип, на една гледна точка към света с друга гледна точка към света.  Единствено когато разберем
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това, ние можем резултатно да евангелизираме след-християнската култура и да донасяме Божията
праведност в заобикалящия ни свят.

Както евангелизма, така и културното обновление са божествено възложени ни задължения. Бог
упражнява  върховенството  си  по  два  начина:  чрез  спасяващата   си  милост  и  чрез  всеобщата  си
милост. Всички ние сме запознати със спасяващата милост; това е средството, чрез което Божията
сила призовава хората, които са духовно мъртви в своите прегрешения и грехове към нов живот в
Христос. Като слуги на Бога, ние можем в определени моменти да играем ролята на представители на
неговата спасяваща милост, за да евангелизираме и да отвеждаме хора при Христос. Но малцина от
нас наистина  разбират  всеобщата  милост,  която е  средството,  чрез  което Божията сила поддържа
сътворението и дърпа назад греха и злото, които са последствие от Грехопадението, които иначе щяха
да съкрушат неговото творение като огромен потоп. Като представители на Божията всеобща милост,
ние  сме  призовани  да  помагаме  за  поддържане  и  обновяване  на  неговото  създание,  да  издигаме
създадените  от  Бога  институции  на  семейството  и  на  обществото,  да  се  стремим  към  наука  и
обучение, да творим изкуство и красота, да изцеляваме и да помагаме на хората, които страдат от
последиците от Грехопадението.

Тъй като искахме да ви предадем по-пълно разбиране за начина, по който ние работим заедно с
Божията всеобща милост, Нанси Пиърси и аз се чувствахме завладяни от желанието да напишем тази
книга.  Нашата цел е да снабдим вярващите, за да представят християнството като всеобща гледна
точка към света и като система за живот, за да сграбчваме шанса на новото хилядолетие, за да бъден
Божии представители в изграждането на новата християнска култура.

За постигане на тази цел, ние разделихме нашето обсъждане на 5 части. В част 1 ние ще обясним
какъв смисъл влагаме в израза „гледна точка към света,“ защо този израз е важен и как да развиваме в
себе си уменията „да мислим християнски“ за всичко в живота. В част 2, 3 и 4 ние ще преведем през
контурите на християнската гледна точка към света: първо, за сътворението както на вселената, така и
на човешкия живот; второ, Грехопадението и как то опетни доброто Божие творение; и трето, как Бог
предостави средство за изкупление.

Тези  категории  предоставят  начини  за  сравнение  и  противопоставяне  на  различните  идеи  и
философии, които се съревновават да спечелят предаността на съвременния свят, защото те обхващат
централните въпроси, на които всека гледна точка към света трябва да отговори:

1. Сътворението – От къде сме дошли и кои сме ние?
2. Грехопадението – Какво се повреди в света?
3. Изкуплението – Какво можем да направим, за да оправим повредата?
Този метод на анализиране е задължителен, защото той ще направи всеки от нас способен да

различава и да защитава истината за това, в което вярваме ние. Защото християнството в края на
краищата е  здраво обосновано в човешкото съществуване.  То предоставя гледна точка към света,
която подхожда на структурата на реалността и ни прави способни да живеем в хармония с тази
структура.

Искам да кажа и нещо лично: не мога да се сдържа и да не спомена, че подготовката на  частта за
изкуплението беше едно от най-възнаграждаващите и вълнуващи преживявания в писателската ми
кариера.  Процесът  на  противопоставянето  на  различните  фалшиви  претенции  за  спасение,  които
крещят, за да привлекат вниманието ни, се оказа дълбоко утвърждаващ вярата ми. Докато изучавахме
и  писахме,  ми  стана  безпогрешно  ясно,  че  единствено  християнството  предоставя  надеждни  и
защитими отговори на най-важните житейски въпроси и че само християнството предлага разумна
стратегия за начина, по който трябва да живеем в реалния свят.

Последната, 5 част от книгата предлага как да прилагаме основните принципи на гледната точка
към света – сътворението,  грехопадението и изкуплението – за възстановяването на културата.  Тя
илюстрира как трябва да използваме тези принципи като инструменти не само за да критикуваме
фалшивите гледни точки към света, които господстват в днешния свят, но и за да изграждаме нова
култура. Като изследваме всичко, от политиката до образованието и изкуствата, ние даваме примери
за начините, чрез които християнската гледна точка към света предоставя по-разбираем и логичен
начин за да живеем като примери в света, които предоставят нешлифовано копие за живеене според
библейската гледна точка и за обновяване на културата във всяка област на живота, в която ни постави
Бог.

Въпреки че тази книга съдържа сериозен и понякога обемист материал,  ние сме я писали за
обикновените  християни чрез  стил,  който се  надяваме,  че ще е  разбираем.  Поради тази  причина
включихме различни истории, за да илюстрираме принципите в действие. Ако проявявате интерес
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към по-задълбочено обучение, свързано с въпросите за гледната точка към света, вие ще намерите
добра подборка от препоръчани книги в края на тази книга.

Ние ще бъдем доволни, ако вие бъдете вдъхновени да прочетете книгите, на които се уповавахме
най-вече. Разбира се, ръководен източник за нас беше Библията. Но освен на нея, ние сме длъжници
на мнозина, които са минали преди нас и върху чиито рамене стъпваме ние, особена на Джон Калвин,
Абрахам Кюипер, К. С. Луис и Франсис Шейфър. (За по-подробен списък, моля вижте препоръчаните
книги за четене в края на тази книга. Или ако искате да задълбочите разбирането си за тази книга,
като извършвате индивидуално или груповото й изучаване,  вие може да пожелаете да използвате
наръчникът за изучаването й, който е публикуван специално за тази цел.) Ние гледахме на нашата
задача не като на усилие, което показва нов път за произвеждане на нови теологични откровения или
което открива скрити философски мъдрости,  а считаме,  че това е опит да си припомним вечните
истини, които са издържали на изпитанията на времето. К. С. Луис веднъж написал, че въпреки че той
често пъти е бил поздравяван за това, че предлага нови мисли,  неговата единствена цел е била да
представи древната истина във форма, в която съвременното поколение би могло да я разбере. Такава
беше и нашата скромна цел.

Все още ли има време в този епохален момент, в началото на третото хилядолетие, да обновим
усещането на  църквата  за  надеждата  и  да  свидетелстваме за  неотменната  истина  на  библейското
откровение? Може ли културата да бъде изградена така, че целият свят да може да види в нейното
великолепие и слава контурите на Божието царство? Категорично да! Папа Йоан Павел ІІ призова
християните  по  цял  свят  да  работят,  за  да  превърнат  новото  хилядолетие  в  „пролетта“  на
християнството. Ние наистина можем да превърнем 2000-та година в началото на нов сезон на вярата.

Но за да се случи това, ние трябва първо да чуваме отговорът, който Бог дал на хората си, когато
те извикали: „Тогава как трябва да живеем?“  Чрез пророк Йезекиил Бог призовал хората си да се
покаят – да обърнат гръб на злите си пътища и да тръгнат към Него – и да покажат на съседите си, че
тяхната надежда е в неговата справедливост и праведност.

И днес Божието слово към нас е абсолютно същото. И за да открием какъв е смисъла на думата
подчинение, ние започваме нашето пътуване от едно невероятно място, сред невероятни хора, където
вие първо ще се спуснете в ада и след това ще погледнете за миг небесата. Историята, с която започва
книгата ни разкрива начинът, чрез който ние ще трябва да изкупим света около нас.

Единствено на Бога слава.
Чарлз Колсън
Нанси Пиърси
Април 1999
Вашингтон

Част І - Поглед към света: защо е важен

Глава 1

Ново създание

В Еквадор върховете на Андите се издигат на около 4000 м над морското равнище. В кратерите
на  тяхното  гърло,  скътан  зад  зелените  и  остри  зъбери  на  планините  се  намира  Кито,  старата
колониална столица на страната,  със  своята  богато украсена  испанска  архитектура,  обкръжена  от
високи бетонни небостъргачи. Пухкави облаци се промъкват през високопланинските проходи и висят
ниско  над  града.  Под  тях  купчини  от  розови  и  бели  къщи са  разпръснати  като  венцелистчета  в
основата на планините. 

Гледан отгоре, Кито прилича на екзотична градина в джунглата, която се появява внезапно сред
зеленината. Но в центъра на града има място, където две сили се конкурират да спечелят верността на
човешкото сърце и това става  очевидно по един драматичен начин в алегорията за доброто и злото, за
рая и ада.

През декември 1995 пътувах до Кито с група приятели от фондацията „Другарство в затвора“ за
да  посетим  корумпираният  затвор  Гарсия  Морено,  едно  крило  от  който  беше  предоставено  на
фондацията „Другарство в затвора.“ На летището бяхме посрещнати от един от най-забележителните
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мъже,  които  познавам:  д-р  Жорже  Креспо  де  Торал,  Президент  на  Еквадорската  фондация
„Другарство в затвора.“

Въпреки  че  сега  е  на  75  години,  Креспо  си  остава  една  величествена  фигура,  висок  и
аристократичен, със сребристо бяла коса, със здрав и красив външен вид. Роден в аристократично
семейство и дипломиран юрист, той изглеждал като предназначен за живот в богатство и власт. Но
вместо това,   Жорже Креспо станал адвокат на работниците и защитавал делата на бедните хора,
борейки се срещу монополите, които поробвали работниците и пълнели джобовете на управляващия
елит.  Той  станал  толкова  известен  като  шампион  на  бедните,  че  по  време  на  едно  дело  един
собственик му изкрещял: „Д-р Креспо, вие да не сте нашия ангел-пазител?“ И той наистина е бил
такъв, въпреки че индустриалците не искали да признаят това.

По  време  на  бунтовете  в  Еквадор  и  преминаването  от  военно  управление  към  демокрация,
Жорже Креспо бил арестуван два пъти и бил изпращан в затвора. Но накрая демократичните сили
победили и през 1960-те той бил избран да помага за изработване на черновата на конституцията на
Еквадор. Той бил и кандидат за президент по време на първите избори, където достигнал до 3-то
място в класацията. Правейки всичко това, Креспо намирал време да напише и да публикува стихове,
както и литературна критика, което му спечело заслужената репутация на писател и държавник.

Но не неговите литературни или политически постиженията ме привлякоха да отида в Еквадор.
Когато го срещнах, Жорже Креспо беше изоставил кариерата си в политиката и беше ангажиран в
това,  което  той  оценяваше  като  най-важна  задача  в  живота  му:  реформирането  на  еквадорската
правосъдна система и нейните затвори.

Никога няма да забравя момента, когато пристигнахме в затвора Гарсия Морено в центъра на
Кито.  Гледките  и  миризмите  са  се  запечатали незаличимо в  паметта  ми.  Бялата  барокова  кула  с
камбаната на затвора беше надвиснала като око на злото, а нейния тежък купол изглежда, че щеше
всеки  момент  да  падне  върху  старата  сграда  на  затвора.   Жорже  Креспо  си  проправяше  път,
разбутвайки с рамото си тълпите от хора, облечени с дрипи, които се бяха струпали отвън – това бяха
семейства, които с надежда очакваха да им разрешат едно кратко посещение – и той ни отведе до
предния вход, малка врата, до която се стигаше по няколко стъпала. От двете страни на стъпалата
имаше  огромни  купчини  боклук,  който  гниеше  в  горещината  и  миризмата  на  гнилост  беше
съкрушителна. Неравните стъпала бяха хлъзгави на някой места, а горното стъпало беше напръскано
със свежа кръв.  „Някой е бил бит и след това е бил влачен през прага на вратата,“ каза Креспо,
поклащайки главата си. После добави, че тези неща са обичайна практика в  Гарсия Морено.

Преминахме от огрятата от слънцето улица в един мрачен и тесен коридор в първата част на
затвора, която беше наричана „Помещение за арестуваните,“ където Креспо ни показа няколко черни
дупки в бетонните стени, които приличаха на килии. Това бяха прочутите помещения за изтезания. Те
вече не се използваха – благодарение на неговата работа – но все още стояха там, като уродливо
доказателство за тяхната кървава история. Понеже знаех, че самият Креспо два пъти е бил затварян в
този затвор, аз го наблюдавах и се чудех какви ли ужаси от миналото му припомня тази гледката. В
един момент той изгуби самоконтрола си, докато ни разказваше за една килия за изтезания, която
всъщност беше цистерна за вода; затворниците били държани вътре в нея, докато плътта им започвала
да гние и да се отделя от костта – това било средство за изтръгване на признания.

Докато продължавахме да вървим, ние изглежда че слизахме надолу в тъмнината, а очите ни се
напрягаха за да откриват контурите на тесните коридори, докато накрая стигнахме до една поредица
от килии, които все още се използваха. Те бяха тайнствено осветени от тесни снопове светлина, която
проникваше отгоре надолу от малки отвори, високо в покритите с прах стени от варовик. Покрай
стените на всяка килия висяха по четири легла, които бяха само метални ламарини. 12 затворници
бяха настанени във всяка килия, поради което мъжете трябваше да спят на смени или да лежат на
пода, който беше покрит с мръсотия и разплискани нечистотии. Нямаше водопровод и въздухът беше
зловонен. Водата в килиите се донасяше с кофи; когато се изпразваха, същите кофи се пълнеха с
отпадъци и изнасяха навън.

Аз бях зашеметен. Посещавал съм повече от 600 затвори, разположени в четири континенти по
света, но това, което видях там бяха най-лошите условия, които бях виждал в живота си. По-лоши от
условията в Перм Камп 35, един от най-прочутите затвори в Съветския Гулаг. По-лоши от условията в
затворите в най-отдалечените краища на Индия, Шри Ланка и Замбия. Още по-разтърсващото  беше,
че затворниците в този затвор не бяха осъдени, че са извършили някакво престъпление. Килиите в
„Помещение за арестуваните“ се използваха за затворници, които очакваха да се явят пред съда. В
Еквадор, както и в повечето страни в Латинска Америка не съществува презумпцията за невинност до
доказване на вината, нито пък каквото и да е право на бързо съдопроизводство. Арестуваният може да
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чака 4-5 години за да се яви на съд, а понякога още по-дълго, отвън ако някой отвън не настоява за
неговите права и ако не чука почти ежедневно на вратата на някой прокурор или ако не даде подкуп
на някой чиновник. На всяко ниво има ръце, на които трябва да се дава подкуп. В такава система
бедните са безсилни, хвърляни са в затвора и лесно са забравяни там.

Охраната ни покани да излезем от килиите на двора, където можахме да видим как затворниците
се разхождаха на свеж въздух. Дворът беше ограден с високи стени и в горния им край имаше пътека,
оградена с парапети, по която патрулираха и наблюдаваха въоръжени пазачи. Когато погледнахме към
двора през решетестата метална врата, гледката беше толкова нереална, че на мен ми се стори, че бях
телепортиран в сцена на човешкото отчаяние в някой от романите на Дикенс. Мъжете тътрейки се
обикаляха двора, много от тях облечени в парцаливи дрехи и с отнесен израз на безнадеждност на
бледите си и изпити лица.

Група крещящо гримирани и облечени жени се бяха скупчили край една от стените и тя привлече
вниманието ми. „Какво правят тук тези жени?“ - попитах Креспо. Той отговори: „В Гарсия Морено
няма жени. Когато за пръв път започнахме да работим тук, понякога бащите довеждаха децата си тук
със себе си, даже малки момиченца, защото нямаше кой друг да се грижи за тях. Но сега ние имаме
дом за децата.“ Понеже бях озадачен от отговора му, аз посочих с глава към стената: „Ето там, онези
жени.“ „О,“ - каза Креспо. „Това са травестити и мъжки проститутки. Обикновено те стоят заедно, за
да се пазят от другите затворници.“

Сърцето ме заболя.  Това наистина беше царство на злото.  Ада на земята.  Креспо започна да
разговаря със служителя, който стоеше при вратата и изглеждаше, че той спори с Креспо. Накрая
Креспо се обърна към мен, сви раменете си и каза: „Съжалявам, но пазачът каза, че е невъзможно да
влезем в двора сред затворниците. Много опасно е.“ Казах му: „Жорже, кажи му, че ние настояваме.
Кажи  му,  че  министърът  на  правосъдието  ни  обеща  достъп.“  Несъмнено,  в  моето  непреклонно
настояване имаше и примес на малко перчене, но аз бях убеден, че Бог ни е довел тук с някаква цел.
Креспо възобнови своят оживен разговор с пазача, докато най-накрая мъжът, поклащайки главата си с
възмущение, отключи решетестата метална врата. 

В Новият Завет Исус описал вратата към небето като тясна, но и вратата към ада също е била
тясна. Ние можем да минем само през едната от тези две врати. Креспо излезе смело в двора, преди аз
да успея да събера мислите си. Пулсът ми се ускори и аз излязох след него. Докато вървяхме към
центъра  на  двора,  разговорите  секнаха  и  затворниците  се  обърнаха,  за  да  ни  наблюдават.  Аз  се
помолих мълчаливо за милост и започнах да говоря. Тогава мъжете започнаха да се приближават до
нас.  Няколко  от  тях  куцаха;  един  човек,  който  имаше  само  един  крак,  беше  подкрепян  от  друг
затворник. Точно пред мен имаше един мъж, на когото едното му око беше извадено и по лицето ми
имаше отворени рани. Няколко от мъжете имаха нещо като шалчета, които покриваха голяма част от
лицата им, може би за да скрият рани или да филтрират отвратителната миризма.

Внезапно, въпреки жалката сцена пред мен, аз усетих същата свобода, която бях усещал хиляди
пъти през  изминалите  години,  независимо от  това  дали се  намирах в  дворци,  в  университети,  в
телевизионно студио, но най-вече – в затвори. Това беше специално помазание, което Бог ни дава, за
да съобщаваме на другите за неговата безгранична обич даже към най-жалките хора. Никога няма да
науча кой отговори на поканата в този ден да приеме Христос като свой Господ, но след като спрях да
говоря, много от мъжете искаха да дойдат при нас и някои от тях се усмихваха. Но все пак никой не
наруши свещения балдахин на тишината, на усещането за Божието присъствие, което изглеждаше, че
виси над двора.

Докато  стисках  ръце  или  протягах  ръка,  за  да  докосна  раменете  на  мъжете,  които  се  бяха
скупчили около нас, аз продължавах да си мисля за Йоан Кръстител, който изпратил хора да попитат
Исус,  дали  той  е  Месията.  Исус  им  отговорил:  „Кажете  му,“  че  „слепи  проглеждат,  куци
прохождат...и че Добрата Новина се проповядва на бедните“ (Мат.11:4-5 – мой превод).

Свята тишина ни обгръщаше,  докато пазачите ни изведоха от двора и през  тежките железни
врати влязохме в друг тъмен коридор. Креспо ни каза, че отиваме към тази част от затвора, която беше
превърната  в  „Другарство  в  затвора.“  Минахме  през  широка  врата  и  бяхме  въведени  в  огромен
триетажен килиен блок. Изведнъж излязохме от тъмнината и навлязохме в силна светлина. „Това е
Блок  В,“ каза гордо Креспо с широка усмивка. 

В дъното на коридора имаше нещо, което приличаше на олтар с огромен кръст, който хвърляше
сянка върху ярко боядисаната бетонна стена.  В залата пред олтара имаше повече от 200 затворници,
които ставаха от местата си, пееха и аплодираха. Някои от тях свиреха с китари. Всички излъчваха
радост  и  ентусиазъм.  Само  за  секунди  ние  бяхме  обкръжени  и  затворниците  започнаха  да  ни
прегръщат като братя, които дълго време не са се виждали.
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В  Блок  В  доброволците  и  лидерите-затворници  от  „Другарство  в  затвора“  предоставяха
взискателен  инструктаж  за  развитието  на  християнската  вяра  и  характер  на  затворниците,  които
биваха довеждани от другите отделения на затвора, включително и и на настанените в „Помещението
за арестуваните.“ Редовните богослужения се водеха от различни пастори и служители. Това беше
свято общество, църква, каквато дотогава не бях виждал. Но Жорже Креспо бързо каза, че този Блок В
е само спирка по пътя, само едно място за подготовка. Крайната цел била „Къщата на Свети Павел.“
Наричали я така заради затварянето на Павел в затвора във Филипи (виж Деян.16:22-34). Това било
едно крило от затвора, в което настанявали онези затворници, които са приети в пълното християнско
общуване и служат на останалите затворници. Креспо ни покани да видим това място.

Подобно на Блок В, „Къщата на Свети Павел“ беше чиста до блясък, с добавената красота на
подовете, покрити с керамични плочки и отделни спални помещения, обзаведени с дървени легла,
направени от затворниците.  В пространството под стълбището затворниците бяха обособили един
килер за молитва, в който имаше само една пейка с кръст върху нея. Поради ниският таван, мъжете
трябваше да се привеждат надолу, когато влизат в този килер и вътре да стоят на колене. Този килер се
използвал  през  целия  ден.  Картини  на  Исус  и  други  религиозни  символи  имаше  навсякъде  и  аз
веднага забравих,  че  бяхме в  затвор.  Всъщност,  той не  беше наричан затвор,  а  „Домът,“  в  който
живееха не затворници, а „обитатели.“

Самият начин, чрез който „Домът“ беше създаден, беше едно чудо. Когато Креспо за пръв път
отишъл при властите, за да говори да му дадат едно крило от затвора, тези помещения били считани
за непригодни даже според стандартите на Гарсия Морено. Креспо ни каза, че светлата и изпълнена с
въздух главна зала, където се намирахме сега, преди е била една пещера, тъмна и неосветена, пълна с
паяжини. Но след като получил разрешение да изпълни проекта си, християните-затворници и една
армия от доброволци от местните църкви се захванали да работят с лопати и инструменти. Търговци
предлагали доброволно услугите си, както и местни строителни фирми. Много църкви събирали пари.
А цялата дейност се надзиравала от високата и впечатляваща фигура на Жорже Креспо, визионерът,
който можал да види това, което другите не могли да видят – църква вътре в затвора. 

Нужни  били  няколко  години  на  пот  и  жертвоготовна  работа,  и  безкрайни  настоявания,  и
ухажвания на властите от страна на Креспо, но накрая видението се превърнало в реалност. През този
следобед, когато ние се събрахме с обитателите в залата за срещи, аз забелязах, че на прозорците бяха
поставени решетки само от външната страна, която беше обърната към основната сграда на затвора. А
на  прозорците,  които  гледаха  към  улицата  нямаше  решетки  –  един  могъщ символ  на  доверие  и
надежда.

Обстановката в залата за срещи беше доминирана от огромен стенопис, нарисуван на главната
стена от  самите затворници и изобразяваше изгряващата свобода от  живота  в  Христос.  В лявата
страна една бедно облечена фигура, сгушена в синя сянка на отчаянието. До нея друга фигура, която е
обърната към изгряващото слънце, а следващата фигура е на човек, който върви към слънцето. Накрая
една фигура  с  ръце,  издигнати към небето,  възхвалява своя Създател.  Мъжете в  тази зала знаеха
безпогрешно какво символизира всяка от тези фигури, защото и те в миналото си са били като хората
в „Помещението за арестуваните,“ без никаква надежда, изоставени да изгният като ненужен боклук.
Но сега те бяха нови създания в Христос.

Докато  се  покланяхме  заедно  пред  Бога,  няколко  човека  направиха  вълнуващи свидетелства.
Един мъж, който бил високопоставен член мрежата за разпространение на наркотици  каза: „Идването
ми  в  този  затвор  се  оказа  най-доброто  нещо,  което  ми  се  е  случвало.  Тук  открих  Исус.  Не  ме
интересува, дали някога ще изляза оттук. Само искам другите да знаят, че това място не е краят. Има
надежда.  Бог  може  да  променя  даже  тук,  особено  тук.“  Част  от  затворниците  бяха  протестанти,
другата част бяха католици, но между тях нямаше разделение. Изучаванията на Библията се водеха от
служители на протестантската църква и от Отец Тим, католическият свещеник на затвора. Те обичаха
един и същи Господ и изучаваха едно и също Слово. Това беше такова приятелство, за което човек
бленува, но много рядко намира в нашите удобни църкви в САЩ. Може би само онези,  които са
измервали дълбочините на отчаянието и на покварата, могат напълно да оценят безполезността на
живеенето без Христос и  така могат да се научат да се обичат помежду си така, както Исус ни е
заповядал.

Отец Тим най-добре е обобщи това, когато говореше със своя очарователен ирландски ритъм: „Аз
никога не научих за Бога в семинарията,“ каза той, като прегърна Жорже Креспо. „Научих за Бога
чрез  този човек.“  Ние  също научихме за  Бога от  този човек и  за  промените,  на  които той беше
помогнал да се случат на това място.  От мигът,  в който влязохме в Гарсия Морено ние не бяхме
извървели  дълъг  път.  Но  в  духовно  отношение  ние  бяхме  направили  голямо  пътуване:  от  ада  в
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„Помещението за арестуваните“ до Блок В, една аналогия на църквата тук на земята с нейните борби
и след това до „Дома,“ предвкусването на небесата. Един преобразен свят в едно здание. Това беше
истинско чудо.

Как стана възможно случването на такава чудна промяна? Всичко започнало няколко години по-
рано,  когато Жорже Креспо напуснал кариерата си в политиката.  В един неделен ден в църквата,
неговата  съпруга  Лаура  била  развълнувана  от  нещо,  което  пасторът  казал  в  проповедта  си.  Тя
прошепнала на съпруга си: „А какво ще стане, ако ние наистина заживеем съобразно това, в което
казваме, че вярваме?“ Креспо се усмихнал, защото той отдавна размишлявал над подобни въпроси. И
за пръв път му станало пределно ясно, че вярата му не е просто негов личен проблем, а че това е
рамката за всичко в живота му. Всичко, което правел – неговата литературна дейност, работата му
като политик и работата му в полза на бедните – трябва да бъде мотивирана от Божията истина.

Шансът да  приложи на  практика  убежденията се  явил през  1984,  когато  Хавиер Бустаменте,
регионалният директор на фондацията „Другарство в затвора“ посетил Кито и поканил Креспо да
започне да служи на Бога, като отнесе Добрата Новина за Христос при затворниците и реформира
криминалната  правораздавателна  система  в  Еквадор.  Едно  посещение  на  „Помещението  за
арестуваните“ в Гарсия Морено убедило Креспо. Той бил ужасен от мръсните и нечовешки условия,
от тъмнината, безнадеждността и отчаянието. Противопоставяйки се на предпазливостта на властите,
той настоял да получи достъп до някои от килиите за изтърпяване на наказания, където хората бързо
го разпознали и го наобиколили с молби за помощ. Много от тези хора престоявали там от много
месеци, а някой – даже от години. Когато той и Бустаменте излезли на огряната от слънцето улица,
той казал: „Добре. Аз ще поведа това усилие.“

Така започнала великото начинание на Жорже Креспо. Тогава той бил на 61 години. Той започнал
с  разговори  с  националната  законодателна  власт  за  криминалната  правораздавателна  система.  В
Еквадор имат следната поговорка: „Колелетата на правосъдието мелят бавно и понякога се нуждаят от
смазване.,“ което означава,  че  повечето от задържаните трябва да дадат подкуп на съдиите,  за да
видят,  че  делото  им  влиза  за  разглеждане  в  съдебната  зала.  Доводите  на  съдиите  са,  че  понеже
заплатите  им  са  ниски,  те  заслужават  да  получават  такива  доходи.  Но  парламентът  отказвал  да
повиши заплатите на съдиите. Така арестуваните се озовавали в така наречения Параграф 22, според
който онези, които не можели да платят подкуп, просто линеели с години в затвора. Креспо настоявал,
че правото на ускорено съдопроизводство е една от отличителните черти на демокрацията и неговото
настоятелно застъпничество най-накрая  дало резултат,  когато  парламента  издал  закон,  с  който се
гарантира, че делото на всеки арестуван ще бъде разгледано в съда в срок от 3 години. (Спазването на
този закон трябвало постоянно да бъде наблюдавано, но неговото приемане дало на затворниците в
Еквадор една важна правна победа.) Както видяхме, неговото върховно постижение беше създаването
на един затвор, който се основава на християнските принципи.

Блок В бил „духовният лагер за новобранци,“ който подготвял обитателите си за „Домът на Свети
Павел.“ В „Домът“ нямало пазачи; охраната се поддържала от затворници и външни съветници. На
затворниците  се  позволявало  временно  да  излизат  от  затвора  за  провеждане  на  медицински
изследвания или поради други спешни поводи. Освен това те помагали за извършване на работата в
Блок В и за работата в другите части на затвора. Креспо вярвал, че трансформиращата сила на Исус
по  този  начин  може  да  промени  бившите  престъпници,  че  те  даже  да  поемат  отговорността  за
собствения си престой в затвора. 

Но експеримента на Креспо имал противници. Мнозина еквадорски „експерти“ по рехабилитация
на  затворниците  и  чиновниците,  които  работели  в  системата  на  затворите,  били  обуздани  от
неласкавите  за  тях  сравнения  с  очевидното предимство  на  „Другарство  в  затвора“  в  сравнение  с
тяхната  работа.  Нещо  повече,  пазачите,  които  ръководели  „черния  пазар“  в  Гарсия  Морено  се
разбунтували, когато ежедневните им действия били извадени на показ от християните-доброволци,
които постоянно били сред тях,  на място.  Колко време е било нужно за  да стане видим техният
печеливш бизнес  и  той да  бъде  разследван щателно?  Вследствие  на  това,  пазачите  започнали да
тормозят доброволците и да конфискуват доставките, които получавали християните отвън.

Подобни проблеми клокочели още от първите усилия на Креспо в затвора. Но с отварянето на
новия „Дом“ кампанията за саботиране на работата станала много по-агресивна. В началото на 1995
пазачът  поздравил  двама  от  обитателите  на  „Дома,“  канадец  и  израелец,  които  се  връщали  от
сутришна временна отпуска, която им била дадена за медицински изследвания и ги отвел в стаята на
охраната. Там им казал, че „Домът“ е затворен и те ще бъдат върнати в обикновения затвор. Двамата
мъже били ужасени. Пазачът им предложил да не вдигат много шум и просто да избягат от затвора.
Мъжете отказали и поискали да разговарят с Креспо, но пазачът намръщено започнал да попълва
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един  формуляр.  Той  казал:  „Попълвам  доклад  за  вашето  бягство,“  а  след  това  наредил  двамата
обитатели на „Дома“ да се върнат в нормалния затвор. На мъжете не им оставал друг избор, освен да
„избягат.“

Веднага  била  организирана  група  за  преследване  на  бегълците.  Канадското  и  израелското
посолства били информирани и им било съобщено, че това не е дребен инцидент. Но истинското
намерение на охраната станало ясно, когато полицейски доклад споменал Креспо като съучастник в
бягството, обвинявайки го в подценяване, което позволило на затворниците да избягат. Враждебно
настроените власти се възползвали от тази възможност да  прекратят дейността на  „Другарство в
затвора“ и заплашили, че обитателите на „Дома“ ще бъдат върнати в „Помещението за арестуваните.“

Пазачът бил свършил добре работата си и всички официални доклади твърдели едно и също
нещо. Изглеждало, че в този случай всичко е ясно и експериментът трябва да бъде прекратен. Но по
един  чуден  начин  свидетелството  на  бивш  затворник,  човек,  когото  Креспо  отвел  при  Христос,
направил първият пробив в здравата организация на властите, които били решени да потопят проекта
и да хвърлят Креспо в затвора. Оказало се, че този бивш затворник е приятел на един високопоставен
държавен служител и скоро се разпространил слухът,  че Креспо въобще няма нищо общо с този
случай. Започнали преговори с шефа на полицията, с министър от правителството и с прокурорите.

Точно по време на тези преговори аз направих посещението си в Гарсия Морено, което описах в
началото на  тази  глава.  Тогава  Креспо ми каза,  че  той наистина  очаквал,  че ще бъде  изпратен в
затвора;  но въпреки това,  той нито за миг не помислил да се оттегли нито от своята кампания за
защита на човешките права, нито от своето служение в затвора. По време на тези напрегнати дни, той
казал на обитателите на Дома: „Аз знам защо Исус Христос живее сред бедните. Знам защо Той стана
беден, за да служи на човечеството. Единствено бедните са богати на милост. Единствено бедните не
притежават нищо друго, освен благодарност. Каквото и да се случи, независимо от това дали още
веднъж ще бъда изпратен в затвора, дали ще бъда отделен от семейството си както преди, независимо
от това, че работата ще бъде разрушена и ние ще бъдем отделени един от друг, ние никога няма да
бъдем отделени от обичта на Христос. Нито височини, нито дълбочини, нито каквато и да е човешка
сила може да ни отдели от тази любов!“

Накрая  заговорът  за  унищожаване  на  работата  на  Креспо  и  за  хвърлянето  му в  затвора  бил
разкрит и през май 1997 всички обвинения против него били снети. И през годините след нашето
посещение затворът Гарсия Морено се превърна още по-блестяща притча за Божието царство, което
работи сред този пропаднал свят. Въпреки че пазачите и правителствените власти продължават да
тормозят Креспо (дейността му даже за  втори път беше преустановена),  необикновения напредък
продължава.  Чрез  подхранването  на  цветето  на  правосъдието  в  една  от  най-злите  градини,  чрез
живеенето в реалността да бъде ново създание в Христос, Жорже Креспо помогна за създаването на
един нов свят за другите хора. И силите на ада бяха победени от силите на небесата.

Глава 2

Християнството е поглед към света

Когато  свърши  космическата  битка  на  Христос,  небесата  се  разтресоха,  камъните  се
разцепиха и световното могъщество загина. И тогава, когато Той се възнесе, Неговият божествен
дух даде живот и сила на клатушкащия се свят, и цялата вселена още веднъж стана стабилна, все
едно, че разпъването и страданието на Кръста, по някакъв начин влезе във всичко. (Св. Хиролитус)

(Коментар: През 3-я век Хиролитус от Рим (170-235) е бил най-важният теолог в християнската
църква в Рим.)

Начинът,  по който гледаме на света може да промени света.  Жорже Креспо и работата му в
затвора Гарсия Морено са живо доказателство за това. Яркият контраст между дяволската тъмнина в
„Помещението за арестуваните“ и бяло боядисаното сияние на „Домът“ е съвършено припомняне за
начина, по който собственият ни морал и собствените ни духовни избори са възприемани от света.  С
всяко  наше  действие,  с  всяка  наша  постъпка  ние  правим  едно  от  двете  неща:  или  помагаме  за
създаването на ада на земята,  или помагаме за  довеждането тук,  на земята,  на предвкусването за
небесата.  Ние или допринасяме за поквареното състояние на света, или заедно с Бога участваме в
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трансформирането на света, за да отразява неговата праведност. Ние или подпомагаме управлението
на Сатаната, или установяваме управлението на Бога.

Злите  сили,  които са  създали ада  на  „Помещението за  арестуваните“  са  същите  сили,  които
опустошават семействата, градовете и цялата култура по земното кълбо.  Обратното, небесните сили,
които  донасят  нов  живот  на  обезсърчените  затворници  са  същите  небесни  сили,  които  могат  да
обновят  хората  навсякъде  по  света.  Как  става  това?  Обновлението  може  да  се  случи,  когато
християните са решени да живеят според вярата си и да гледат на света така, както Бог гледа на него,
да виждат реалността през очилата на божественото откровение. Жорже Креспо видял в смачканите
затворници в Гарсия Морено потенциални граждани на Божието царство и помогнал за създаването
на едно ъгълче от това царство даже в един мрачен затвор.

Нашите избори се оформят от това, в което вярваме, че е реално и истина, че е правилно или
грешно, че е добро и красиво. Нашите избори се формират от гледната ни точка за света.

Изразът „гледна точка за света“ може да звучи абстрактен или философски, като някаква тема,
която се обсъжда от професори, облечени в стилни костюми, които пушат с лули и седят в академична
обстановка. Но това просто е обобщението на вярванията ни за света, на представата ни за „голямата
картина,“  която  насочва  ежедневните  ни  решения  и  действия.  Разбирането  на  гледните  точки  на
хората е от извънредно важно значение.  Основната задача в живота ни е да открием това, което е
истина и да живеем в хармония с тази истина. Както вече видяхме, всяка гледна точка за света може
да бъде анализирана чрез начина, по който тя отговаря на следните три основни въпроси: „От къде
сме дошли и от кого сме създадени (сътворението)?“ „Какво грешка стана в света (Грехопадението)?“
„Какво можем да направим, за да поправим грешката (изкуплението)?“ Тези три въпроса оформят
една решетка, която можем да използваме, за да проникваме във вътрешната логика на всяка система
от вярвания или философия, която срещнем, като започнем от учебниците в училището и стигнем до
неизговорената философия, която оформя посланието, което слушаме в телевизионното шоу на Опра.
В  тази  книга  ние  ще  ви  покажем  как  да  прилагате  тази  тройна  решетка,  за  да  критикувате
небиблейските гледни точки към света и в същото време как да формирате библейската гледна точка
по всяка тема, от семейния живот до образованието, от политиката до науката и от изкуството до
популярната култура.

Основата на християнската гледна точка е Божието откровение в Библията.  Тъжно е, че много
вярващи не успяват да разберат, че предназначението на Библията е да бъде основата на всичко в
живота ни. В миналите векове светският свят защитавал, че има противопоставянето между науката и
религията,  между  факта  и  стойностното,  между  обективното  познание  и  субективното  усещане.
Вследствие  на  това,  често  пъти  християните  разсъждават  в  рамката  на  същото  фалшиво
противопоставяне и така позволяват на нашата система от вярвания да бъде принизена до нещо, което
е само малко повече от лични усещания и изживявания и е напълно отделена от обективните факти.

Евангелистите бяха особено нараними от тази стеснена гледна точка поради ударението, което
поставяме върху личната решимост и посветеност. От една страна, това беше най-голямата сила на
евангелизма,  която  отведе  милиони  хора  до  връзка  с  Христос.  Някъде  в  духовното  пътуване  на
повечето от нас има следа от дървени стърготини, поне в моето беше така. Спомням си много ясно,
все едно, че беше вчера, онази знойна лятна нощ през 1973, по време на скандала „Уотъргейт,“ когато
аз, бившият военноморски капитан, често наричан „Най-коравия от коравите момчета на Никсън“ и
„Томахавката на Белия дом,“ - избухнах в плач и сълзи, и извиках към Бога.  Ако не беше тази моя
среща с Христос и ако я нямаше увереността в неговата прошка, аз щях да бъда задушен от вонята на
собствения си грях. Ако не бях срещнал Господа, душата ми никога нямаше да намери покой.

Но това подчертаване на личната връзка с Господа може да се превърне и в най-голямата слабост
на евангелизма, защото това подчертаване на важността на личната връзка с Исус може да ни попречи
да видим Божият план за нас, отвъд личното ни спасение. Истинското християнство е нещо повече от
връзка  с  Исус,  което  се  изразява  чрез  личната  ни  набожност,  посещението  на  богослуженията  в
църквата,  изучаването  на  Библията  и  работата  в  полза  на  благотворителността.  Истинското
християнство е начин да виждане и на разбиране на цялата реалност.  Истинското християнство е
гледна точка към света.

Разказът за сътворението, където ни се казва, че Бог чрез говоренето си е сътворил всичко от
нищото (виж Бит.1 и Йоан 1:1-4),  е духовната основа за това разбиране. Всичко, което съществува, е
било сътворено по Божията заповед и поради това всичко се подчинява на Него, и намира своята цел
и  своята  смисъл  в  Него.  Заключението  е,  че  във  всяка  тема,  която  изследваме,  в  етиката,  в
икономиката, в екологията и където и да е, истината се намира единствено във връзката с Бога и с
неговото откровение. Бог е създал светът на природата и законите на природата. Бог е създал телата
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ни и законите на морала, които ни пазят за да сме здрави.  Бог е създал умовете ни, законите на
логиката  и  въображението.  Бог  ни  е  създал  като  социални  същества  и  ни  е  дал  принципите  за
социалните  и  обществените  институции.  Бог  е  създал  светът  на  красотата  и  принципите  на
естетичното и артистичното съзидание. Във всяка сфера на живота истинското познание означава да
различаваме законите и правилниците,  чрез  които Бог  е  структурирал творението и  след това  да
позволяваме на тези закони да формират начина, по който трябва да живеем ние. Както са казвали
предците на църквата: „Цялата истина е Божията истина.“

Нещо повече, това разбиране на истината е въплътено в Христос, който е нашият Спасител и
същевременно е нещо много повече. В Йоан 1:1 Христос е наречен „Словото“ (logos). Гръцката дума
logos  буквално  означава:  идеята,  словото,  логическият  образец  на  сътворението,  порядъкът  във
вселената. Апостол Павел разширява това обяснение: „Понеже от Него бяха създадени всички неща:
нещата на небето и на земята, видимите и невидимите...; всички неща бяха създадени от него и за
него. Той е (съществувал) преди всички неща и в него всички неща са държани заедно“ (Кол.1:16-17 –
мой превод). Самият Исус е словото, което Бог е изговорил, за да създаде света.

Може  би  най-изумителното  твърдение  на  Исус  е  следното:  „Аз  съм  пътят,  истината  и
животът“ (Йоан 14:6). Исус е източникът и краят на всички неща, той е Алфата и Омегата. Всяко
нещо губи смисъла си, ако е отделено от него. Нищо не може да съществува, ако е отделено от него.
Той е творецът на съзиданието, той е авторът на всичко, което съществува или някога ще съществува.
Христос е Господ над цялото създание, от човешката душа до огромните простори на космоса (виж
Пс.2; 8; 110; Фил.2:5-11).

Когато наистина схванем това, ние сме призовани да разберем, че християнската вяра не може да
бъде смалена до текста на Йоан 3:16 или до някакви прости формули. Християнството не може да
бъде ограничено само до един единствен компонент от живота ни,  до практикуването на някакъв
религиозен  ритуал,  церемония  или  обичай  или  даже  до  самото  спасение.  Ние  сме  заставяни  да
гледаме на християнството като  на  всеобхватна  истина  и като  на  корена  на  всичко друго.  Това е
фундаменталната реалност.

ДА НЕ ПЛЮЕМ СРЕЩУ ВЯТЪРА
Разбирането на християнството като всеобхватна система за живот е абсолютно важно поради две

причини. Първо, това разбиране ни прави способни да намираме логика в света, в който живеем и
това подрежда по-разумно живота ни. Второ, това разбиране ни прави способни да разбираме силите,
които са враждебни на нашата вяра и ни дава необходимите знания и умения да евангелизираме и да
защитаваме християнската истина като Божии инструменти за промяна на културата около нас.

Понеже светът е бил създаден от интелигентен създател, а не случайно, в света има интелигентен
ред.  Както  е писал  Абрахам Кюипер: „Целият създаден живот задължително носи вътре в себе си
закон за своето съществуване, който е поставен там от Самият Бог.“ Единственият начин за да живеем
разумен и здравословен живот е да се убеждаваме в природата на тези божествени закони и правила,
и  след  това  да  ги  използваме  като  основа  за  начина,  по  който  трябва  да  живеем.  Ние  имаме
склонността да разбираме тези принципи много добре, когато те се отнасят до материалния свят. Ние
знаем, че в материалния свят съществуват определени закони и че ако не се подчиняваме на тези
закони,  ще  платим  висока  цена.  Пренебрегването  на  закон  за  гравитацията  може  да  има  много
неприятни последици ако се окаже, че вървим по ръба на някой крайбрежна скала. Да живеем без да
се подчиняваме на познатите ни физически закони е върхът на глупостта. 

Но положението не е по-различно и по отношение на моралните закони, които предписват какво
трябва  да  е  поведението  на  човека.  Така  както  определени  физически  действия  произвеждат
предсказуеми реакции, така и определено морално поведение произвежда предсказуеми последици.
Прелюбодеянието може да бъде рисувано като чаровно от Холивуд, но то неизбежно произвежда гняв,
ревност, прекъсване на връзките и даже насилие. Неподчинението на моралните закони може даже да
доведе до смърт, независимо дали говорим за пиян шофьор, който кара с превишена скорост и убива
някоя майка, която отива до магазина или за пристрастен наркоман който се е заразил със Спин и
разпространява заразата към други хора.  Всяко нарушение на моралния закон е придружавано от
болезнени последствия. Ако искаме да живеем здравословен и добре балансиран живот, по-добре е да
знаем законите и правилата, чрез които Бог е структурирал сътворението. И понеже това са законите
на нашата вътрешна природа, Кюипер казва, че ние ще ги възприемаме не като задушаващи външни
ограничения, а като „водач през пустинята, който гарантира безопасността ни.“

Библията нарича  с думата „мъдрост“ това разбиране на житейските закони. Професор Корнелиус
Плантиня  от  колежа  „Калвин“  казва:  „Мъдростта  в  Библията,  най-общо казано  е  познаването на
Божия свят  и  сръчността  да  се  приспособяваме към този свят.“  Мъдър човек е  този,  който знае
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границите и ограниченията, законите, ритмите и сезоните на създадения ред, както в материалния,
така и в социалния свят. „Да бъдем мъдри означава да познаваме реалността и да се приспособяваме
към нея.“ Обратното, онези, които отказват да се приспособяват към законите на живота са не само
неморални,  но  освен  това  са  и  глупави,  колкото  и  добре  образовани  да  са  те.  Те  не  успяват  да
разпознаят  структурата  на  творението  и  постоянно  са  в  противоречие  с  реалността:  „Глупаво  е
коравоврато да плуваме срещу течението на вселената, да плюем срещу вятъра и да оцветяваме отвън
ограничителните линии.“ Точно така.

Да  отричаме  съществуването  на  Бога  означава  да  ослепяваме  себе  си  за  реалността  и
неизбежното  последствие  от  това  е,  че  ще  се  сблъскваме  болезнено  в  реалността,  така  както
шофиращият със завързани очи ще се сблъска с друг шофьор или ще излезе извън пътя. Ние смело
твърдим,  че  християните  живеят  по-щастлив,  по-доволен  и  по-продуктивен  живот  в  почти  всяко
отношение. (Проучванията започват да съобщават за това, както ще видим в следващите глави.) В
това  има  логика.  Онзи  хора,  който  приема  очертанията  и  ограниченията  на  материалния  свят  и
моралния ред, не участват в глупави дейности – независимо дали говорим да стъпване отвъд ръба на
крайбрежната скала или за извършване на прелюбодеяние или за шофиране след употреба на алкохол.

ИСТИНСКАТА ВОЙНА В КУЛТУРАТА
Ние сме призовани не само да подреждаме живота си според божествените принципи,  но да

включваме в това подреждане и света, така както е направил Креспо. Трябва да изпълняваме както
„Великата  заповед“ (Мат.28:20),  така  и заповедта  за  културата.  Заповядано ни е  да проповядваме
Добрата новина и да привеждаме всичко за да се подчини на Божия ред, като защитаваме и живеем
според  Божията  истина  в  уникалните  исторически  и  културни  условия  на  нашата  ера.  Но  за  да
въвличаме света, ние трябва да разбираме великите идеи, които се конкурират за сърцата и умовете на
хората.  Философът Ричард Уейвър много точно е  озаглавил известната  си  книгата:  „Идеите имат
последствия.“  Великите  идеи  информират  разума,  разпалват  въображението,  вълнуват  сърцето  и
формират културата. Историята е малко повече от записването на възходите и паденията на великите
идеи – на гледните точки към света – които формират ценностите ни и ни мотивират да действаме.

Слабост  на  съвременния  евангелизъм  е,  че  ние  водим  битки  без  да  знаем  с  какво  въобще
воюваме.  Ние  не  сме  открили  гледните  точки  към  света,  които  лежат  в  корените  на  културния
конфликт  и  това  незнание  обрича  на  неуспех  и  най-големите  ни  усилия.  Войната  в  областта  на
културата  не  е  само  заради  аборта,  за  правата  на  хомосексуалистите  или  заради  упадъка  на
общественото образувание. Това са само престрелки. Истинската война е космическа борба между
гледните точки за света – между християнската гледна точка и различните светски и духовни гледни
точки, които ни се противопоставят. Това трябва да разберем, ако искаме да сме резултатни както в
евангелизирането  на  днешния  свят,  както  и  в  промяната  му,  за  да  се  съобрази  с  мъдростта  на
Създателят.

Глава 3

Гледните точки към света са в конфликт

Преходът от варварството до цивилизацията е продължил столетия, а от цивилизацията до
варварството може да трае само един ден. (Уилям Дюрант)

(Коментар: Уилям Дюрант (1885-1981) – американски писател, историк и философ. Прочул се е с
написването на 11-томната поредица „История на цивилизацията“ в съавторство със съпругата си
Ариел, която е отпечатана в периода 1935-1975 г.)

Светът е разделен не толкова чрез географските граници, а преди всичко чрез религиозните и
културни традиции чрез това, в което хората вярват дълбоко вътре в себе си – чрез различните гледни
точки към света. Това твърди и изтъкнатият Харвардския учен Самуел Хънгтингтън в знаменитата си
статия, публикувана преди няколко години. И християните ще се съгласят с това. Защото ние сме
религиозни същества, животът ни е определян от най-висшите ни вярвания и това влияние е по-силно
от всяко друго влияние.   Историческата  драма се играе около границите на великите системи от
вярвания, докато те са в състояние на прилив или отлив.

Но ако това е така, какво ни казва сегашното разделение на света? Къде е най-горчив сблъсъка на
цивилизациите? 
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Хънгтингтън предсказва сблъсък между гледните точки за света на трите големи и традиционни
цивилизации: Западният свят, Ислямският свят и Конфуцианският Изток. Но един от неговите бивши
студенти,  политологът  Джеймс Курт  спори с  него,  твърдейки че  най-важният сблъсък  ще бъде  в
рамките  на  самата  Западна  цивилизация  –  между  хората,  които  се  придържат  към  Юдею-
християнската рамка и другите хора, които се придържат към постмодернизма и мултикултурализма.
(Коментар:  Постмодернизмът е  движение  от  края  на  20-я  век  в  изкуствата,  архитектурата  и
критиката.  Отличава  се  със  скептично  отношение  към  културата,  литературата,  изкуството,
философията,  историята,  икономиката  –  буквално  критицизъм;  Мултикултурализмът е  вид
политика,  която  подкрепя  културното  многообразие.  Той  често  пъти  е  противопоставян  на  други
политики, като социална интеграция, културно асимилиране и расова разделение.)

Аз вярвам, че Курт е прав. И причината конфликтът вътре в Западната култура да е толкова важен
е,  защото  западната  култура  може  скоро  да  бъде  господстваща  по  цялото  земно  кълбо.
Информационната  технология  много  бързо  пресича  традиционните  граници  на  географията  и  на
държавите. Падането на Желязната завеса отвори огромна област пред света на Западните идеи. Азия
и Ислямските общества установяват, че не могат да се изолират от влиянието на западните книги,
филми и телевизионни програми. В Сингапур срещнах един министър, който беше християнин и се
оплакваше, че понеже азиатците са свързани с Запада чрез християнството, притокът от зараза от
Запада затруднява собственото му свидетелстване като християнин. По цялото земно кълбо хората се
оплакват от това, което един френски политик нарече „Културната инвазия на САЩ.“

Вследствие на това хората по целия свят се борят да намерят отговори на същите въпроси, които
си задаваме и ние в САЩ. В Африка един от най-уважаваните християнски лидери ме помоли за
разрешение да отпечатат текстовете на моята радио-програма „Промяна.“ Въпреки, че програмата
беше насочена към жителите на САЩ, този лидер ми каза, че проблемите са същите, като проблемите,
с  които се борят в  Африка.  Друг  африкански християнски лидер ми каза,  че  западните нации на
мултикултурализма  са  били използвани в  Африка  за  да  се  оправдае  племенното разделение  и  че
местната църква се чуди как да се противопостави на силите на разделянето в обществото. 

Отрезвяващото заключение е, че нашата ефективност в защита и поддържане на истината намира
отзвук по цялото земно кълбо.  По-добре е  американските християни да се  отнасят сериозно към
разбирането, че библейската вяра е всеобхватна гледна точка към света и да демонстрират как тя се
противопоставя на предизвикателствата на нашето време.

ХРИСТИЯНСТВОТО СРЕЩУ НАТУРАЛИЗМА
Кое е днешното основно предизвикателство? Най-общо казано, днешният конфликт е конфликта

между теизма и натурализма.  Теизъм е вярването, че има един присъстващ навсякъде Бог, който е
създал вселената;  натурализъм е вярването, че само природните сили са достатъчни за да се обясни
всичко,  което  съществува.  Най-фундаменталните  въпроси  са  свързани  със  следните  неща:
„Съществува ли свръхестествено царство или природата е  единственото нещо,  което съществува?
Дали Бог е говорил и е открил пред нас своята истина или истината е нещо, което ние сме намерили и
даже изобретили за себе си? Има ли цел за живота ни или ние сме се появили от калта вследствие на
космически случайности?“

Тези  две  гледни  точки  към  света  са  коренно  противоположни  и  ако  трябва  да  защитаваме
резултатно истината, ние трябва да схванем напълно техните твърдения. Натурализмът е представа, че
природата е всичко, което съществува и освен нея няма нищо друго; че живота се е появил случайно
от сблъскване на атоми и после се е развил еволюционно, превръщайки се в човешки живот, какъвто
го познаваме днес. Най-общо казано, натурализмът може даже да включи в себе си някои форми на
религия  –  онези  от  религиите,  в  които  духовното  е  възможно  като  напълно  неразделна  част  в
природата,  като  например  неоезичеството  или  религиите  от  вида  „Нова  ера.“  За  разлика  от
натурализма, християнството учи, че има Бог, който присъства навсякъде, който е съществувал преди
светът да е съществувал и който е единственият създател на всичко друго. Християните вярват, че във
всеки миг вселената е зависима от Божията грижа и управление.

Морална относителност. В областта на морала натурализмът се придържа към относителността.
Ако  природата  е  всичко,  което  съществува,  тогава  липсва  всепроникващ  източник  на  моралната
истина и ние сме оставени да изграждаме морала според собствените си представи, възможности и
желания.  Всеки  принцип  е  принизяван  до  нивото  на  личното  предпочитание.  Обратното,
християнството  вярва  в  Бога,  който  е  говорил  и  който  е  разкрил  един  абсолютен  и  непроменим
стандарт за правилното и неправилното, основавайки се изцяло на своя собствен свят характер.

Мултикултурализъм.  Като  последица  от  относителността,  натурализмът  счита,  че  всички
култури са морално равностойни, като всяка култура просто отразява собствената си история и опит.
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Съвременните  тенденции  като  постмодернизма  и  мултикултурализма  са  вкоренени  здраво  в
натурализма,  защото ако липсва присъстващ навсякъде източник на истина или морал, тогава ние
намираме своята идентичност само в своята раса, пол или етническа група. А християните никога не
могат да приравнят истината с ограничената гледна точка на която и да е група от хора.  Както се
вижда в Библията,  истината е Божията гледна точка. Следователно,  когато говорим за културното
многообразие,  ние  настояваме  за  коректно  оценяване  на  конкретните  културни  практики  относно
това, дали са правилни или са погрешни. Нещо повече, християните гледат на Западната традиция и
наследство като нещо ценно, което си заслужава да бъде защитавано; разбира се до степента, до която
в историята това конкретното нещо е формирано от библейската гледна точка към света.

Прагматизъм.  Тъй  като  натуралистите  отричат  съществуването  на  всякакви  всепроникващи
морални  стандарти,  те  имат  склонността  да  възприемат  прагматично  отношение  към  живота.
Прагматизмът казва: „Това, което работи най-добре, то е правилно. Действията и политиките биват
оценявани  единствено  според  полезността  им.“  Обратното,  християнинът  е  идеалист  и  оценява
действията не според това как работят,  а според това,  какви би трябвало да бъдат тези действия,
основавайки се на обективно съществуващите стандарти на Бога. 

Утопизъм.  Най-общо  казано,  натуралистите  приемат  с  готовност  представата  от  времето  на
Просветлението, че човешката природа в основата си е добра, което води до утопизма, който казва:
„Само  ако  създадем  правилни  социални  и  икономически  структури,  ние  ще  можем  да  влезем  в
епохата на хармонията и преуспяването.“ Но християните никога не подкрепят утопичните проекти.
Ние знаем, че грехът е реален и съществува, и че той дълбоко е деформирал човешката природа, и че
никое наше усилие няма да може да създаде рай на земята. Небето е надеждата ни за края на света,
която ще се осъществи единствено чрез Божията намеса в края на човешката история. А дотогава
склонността на човечеството към злото и безпорядъка трябва да бъде ограничавана чрез закона и
традицията.

Перспективата за нашия свят. Натуралистите разглеждат само това, което се случва в нашия
свят, в тази епоха и в този живот. А християните гледат на нещата от гледната точка на вечността.
Всяко нещо, което правим сега има вечно значение, защото един ден ще има съд и тогава ще стане
видно, че нашите избори в този живот имат последици, които ще траят вечно.

ХРИСТИЯНСТВОТО В ПОСТХРИСТИЯНСКАТА ЕРА
Ако ще правим промяна в този свят, ние трябва да разберем добре тези дълбоко противоположни

гледни точки към реалността, защото те са в основата на нашата културна криза. Днес господства
натуралистичната  гледна  точка  към  света,  която  е  създала  култура,  която  е  постхристиянска  и
постмодернистична. Чрез понятието постхристиянска ние не казваме, че американците ще престанат
да бъдат християни и вече няма да ходят на църква. Всъщност, повечето американци са християнин и
ходят на църква. Обратното, чрез понятието постхристиянство ние казваме, че американците, както и
повечето от западните култури,  няма да уповават на юдею-християнските истини като на основа за
тяхната обществена философия или на приетите от тях морални правила.

Това е значима промяна в културата. По време на раждането на САЩ никой, даже деистите и
скептиците не са се съмнявали, че основните библейски истини подкрепят американските институции
и  изпълват  със  смисъл  националните  ценности.  (Коментар:  Деистите  вярват,  че  Бог  е  създал
вселената и е установил логични и всеобхватни морални и природни закони, но Той не се намесва в
делата на хората чрез чудеса или чрез свръхестествени откровения.) Въпреки че Отците-основатели
са се  ползвали много от философията на Просветлението и от християнската традиция,  по онова
време малцина са съзирали някакви противоречия между тези две неща. И през по-голямата част от
историята  на  САЩ тези  основополагащи истини са  играели ролята  на  фундамент за  социалното
съгласие.

Днес това вече не е така. За да види колко бърза е промяната, човек трябва само да погледне
решенията на Върховния Съд. През 1952 съдията Уилям О. Дъглас е написал: „Ние сме религиозни
хора и нашите институции предполагат наличието на Висше Същество.“ Този език на Върховния Съд
не е предизвикал никакви вълнения,  защото той е отразявал това,  в което са вярвали повечето от
американците тогава. 

Но през 1996, след малко повече от едно поколение време, наблюдателите на Върховният Съд
били скандализирани, когато съдията Антонин Скалиа казал в една своя реч, че като християнин той
вярва  в  чудесата  и  във  възкресението  на  Исус.  Карикатуристът  Херблок  нарисувал  съдиите  от
Върховния  Съд,  които държат книги със  законите,  а  само Скалиа  държи Библия.  Пишещият във
вестник „Вашингтон пост“ Ричард Коен казал, че  с това свое изказване Скалиа се е дисквалифицирал
и няма да има право в бъдеще да взема решения по теми, засягащи отношенията между църквата и
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държавата.  (А дали Коен вярва,  че само атеистите са квалифицирани да вземат такива решения?)
Говорителите  по телевизията  жестоко  се  разправили  със  Скалиа  за  отклонението  му от  „правата
линия.“

Подобно отношение си проби път и се наложи на всички нива в обществото ни. През 1997 на
една група „бойскаути“ беше отказано да използват обществено помещение в Националния зоопарк,
който  бил  собственост  на  Смитсониан.  Защо?  Защото  Симсониан  решили,  че  организацията  на
„бойскаутите“ се е отклонила от правата линия, когато е изискала нейните членове да вярват в Бога.
Религиозното изразяване на публични места все повече и повече се ограничава, ако не чрез решение
на  съда,  тогава  чрез  натиск  от  страна  на  обществото.  Един  голям  град  преименува  празника  за
Рождество  и  го  нарече  „сезон  на  блещукането“;  в  много  други  градове  е  забранено  пеенето  на
обществени места на Рождественски песни, най-вече тези, в които се споменава за детето Христос. В
един  училищен  окръг  даже  беше  сменено  името  на  „Великденските  яйца“  и  те  бяха  наречени
„пролетни овали.“

ХРИСТИЯНСТВОТО В ПОСТМОДЕРНИЯТ СВЯТ
Но антирелигиозното напрежение не е най-лошото нещо. Както казахме, днешната култура не

само е  постхристиянска,  но  и  бързо се  превръща в  постмодернистична,  което означава,  че  тя  се
съпротивлява не само на твърденията на християнската истина, но и на твърденията на която и да е
истина.  Постмодернизмът  отхвърля  всяка  идея  за  универсална,  всеобхватна  истина  и  принизява
всички  идеи  до  оформяне  на  социалните  институции  според  класата,  пола  и  етническата
принадлежност.

Повтарям,  промяната  към  тази  нова  философия  се  извършва  смайващо  бързо.  През  1960-те
процента на младите хора, които отиваха да се учат в колеж рязко се повиши и манталитетът, който
дотогава  беше  характерен  само  за  интелектуалния  елит,  внезапно  се  превърна  в  нещо обичайно.
Философията  на  екзистенциализма,  която  е  предшественик  на  постмодернизма  профуча  през
студентските градчета, прокламирайки, че живота е абсурден, безсмислен и че индивидуалното его
трябва да създаде свой собствен смисъл чрез собствените си избори.  Изборът беше издигнат във
висша ценност и той се превърна в единствено оправдание за всяко действие. Америка се превърна в
това, което един теолог уместно описа като „императорска република на независимото его.“

Това  беше  малка  крачка  от  екзистенциализма  към  постмодернизма,  в  която  даже  егото  е
разложено  на  съставните  си  части  във  взаимодействието  на  расата,  класата  и  пола.
Мултикултурализмът няма нищо общо с оценяването на културите на различните народи; неговата
цел е стопяването на отделния човек в групата на племето. При постмодернизма няма обективна и
универсална истина; има само гледната точка на групата, каквато и да е тази група: афро-американци,
жени, гейове, испаноговорещи и т.н. При постмодернизма всички гледни точки, всички начини на
живеене,  всички  вярвания  и  всички  начини  на  поведение  са  разглеждани  като  равностойни.
Институциите на висшето образование приеха тази философия  с толкова силно желание, че даже
приеха правила за живеене в студентските градчета, с които подкрепиха политическата коректност.
Търпимостта стана толкова важна, че не се позволяваше никакво изключение. Но ако всички идеи са
еднакво  важни,  както  твърди  постмодернизма,  тогава  нито  една  идея  всъщност  се  заслужава  да
получи нашата подкрепа; няма нищо, заради което си струва да се живее или за което да се умре, и
даже за което да се спори. В този климат на апатия става все по-трудно да се свидетелства за истината
на християнството. В миналото християните, които са прокламирали вярата си са можели да очакват
да срещнат яростен спор относно разумните основи за вярата, докато днес същото послание вероятно
ще бъде посрещнато с отегчено безразличие.

Точно  на  това  поведение  станах  свидетел,  когато  говорих  в  юридическия  факултет  в
университета Йеил през 1996. Няколко безстрашни студенти-християни бяха организирали среща, на
която да се обсъди провокативния въпрос „По какъв начин Йеил е допринесъл за разбирането на
върховенството на закона?“ (Във Йеил се роди движението на Критичните студенти-юристи,  едно
разрушително движение,  чиято цел беше да премахне всеки обективен смисъл от закона.)  Когато
студентите ме поканиха да говоря, аз се чудех, дали тази среща няма да се изроди в бунт или най-
малкото - в неприятно противопоставяне. 

Преди лекцията си обядвах с проф. Стефън Картър, брилянтен юрист и учен от Йеил, ревностен
християнин  и  автор  на  няколко  най-продавани  книги,  включително  „Културата  на  неверието  и
почтеността.“ Докато ядяхме мексиканско ядене в един малък ресторант в студентското градче, аз
споделих с него опасенията си. Той се усмихна: „Не се тревожете, че ще има бунт. Те ще слушат тихо
и  после  ще си  заминат  без  да  кажат  нито  една  дума.“  Аз  възразих:  „Но аз  ще им  кажа,  че  без
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взаимното разбиране за християнството не може да има фундамент за законодателството или в най-
лошия случай – ако няма признаване на съществуването на природните закони.“

Картър кротко се усмихна:: „Когато тези деца дойдоха в Йеил, те бяха научени, че законът няма
нищо общо с морала. И те възприеха това. Поради това вие можете да имате своето мнение и за тях то
може да е интересно, но те даже няма да си направят труда да спорят с вас.“ Когато влязох в залата,
където щях да говоря, малко преди 8:00, тя беше пълна. Пред мен, на предните редове бяха насядали
поне 200 граждани от града, повечето от тях – християни, а зад тях – много редове, на които седяха
студенти. Докато говорех, аз търсех да уловя погледите на студентите, надявайки се, че в някой от тях
ще открия признак на ангажираност. Нищо не открих. Докато продължавах да излагам материала от
лекцията си, аз станах по-провокативен, но те останаха невъзмутими. После, в периода за въпроси и
отговори, никой не оспори нито едно от твърденията ми. Повечето от въпросите бяха зададени от
християните от първите редове. Картър добре беше опознал студентите си. Те слушаха учтиво, някои
си правеха записки, а след това събраха нещата си и тихо се измъкнаха от залата.

Понякога спора може да е неприятен, но той поне предполага, че има истини, които си заслужава
да защитаваме, че има идеи, заради които си заслужава да се борим. Но в нашата постмодернистична
епоха вашите истини са си ваши, а моите истини са си мои и никоя от тях не е достатъчно значима, за
да се вълнуваме за нея. А ако няма истина, тогава не можем да се убеждаваме взаимно чрез разумни
доводи.  Единственото,  което  ни  остава  е  чистата  сила  –  което  отваря  вратата  за  нова  форма  на
цинизма.

Стенли Фиш, изтъкнат учен-посмодернист в университета Дюк, автор на статията: „Няма такова
нещо  като  свободно  слово  и  това  също  е  добро  нещо“  твърди,  че  всички  описания  на  някакъв
принцип  са  всъщност  само  изразяване  на  лични  предпочитания  и  поради  това  всеки  призив  за
спазване на някой принцип не е нищо повече от игра на силата, един опит да наложим собствените си
лични предпочитания на другите хора, маскирайки това като „обективни истини.“ И ако играта се
води заради силата, единственото нещо, заради което трябва да се тревожите, е да се изкачите на
върха.  Фиш пише: „Винаги някой ще е следващият, който ще трябва да бъде ограничен и вашата
задача е да сте сигурен, че този някой няма да сте вие.“ 

Отказът от търсенето на истината не е демонстрира само в академичните зали на университетите
Йеил и Дюк. Навсякъде в САЩ навлезе поколението на завършилите колежи, с научни степени в
ръцете си и с постмодернистична идеология в главите си, за да работят в управленията на фирмите, в
политическите центрове и в редакциите на вестниците, на списанията и в телевизионните студиа.
Резултатът  от  това  беше  появата  на  нова  и  влиятелна  група  от  професионалисти,  които основно
работят с думите и идеите, които някои от социолозите наричат Новата класа или класата на знанието
или по пренебрежително – дърдорещата  класа.  И понеже те контролират  средствата за  публично
говорене,  тяхната  философия  стана  господстваща.  Мнозинството  вече  няма  образа  на  морално
консервативната, религиозна и патриотична Америка на средната класа – на групата, която през 1970
Ричард Никсън нарече „мълчаливото мнозинство,“ а Джери Фолуел  няколко години след това нарече
„моралното мнозинство.“ Гледната точка към света, формирана в студентските градчета през 1960-те
сега влезе в основния поток на живота в Америка.

Американско демографско списание, обобщавайки демографско проучване през 1997 твърди, че е
налице „всеобхватна промяна на ценностите, на гледната точка към света и на начините на живеене,“
която засега обхваща около 25% от пълнолетните американци; това е Новата класа или както я нарича
статията „Творците на културата.“ Те прегръщат новия „трансмодернистичен“ комплект от ценности,
включително опазването на околната среда, феминизма, глобалните теми и духовните изследвания.
Често пъти те в миналото си са участвали в движения за социална справедливост,  за  граждански
права, феминизъм и „Нова Ера.“ Съвършени постмодернисти, те са скептични, ако не и негодуващи
срещу  абсолютната  власт  на  моралните  закони.  Според  тях  „природата  е  свята“  и  подчертават
собствената  си  заслуга  за  развитието  си  и  за  духовното  си  израстване.  Имат  склонността  да  се
противопоставят на всякаква йерархия и прегръщат една обществена философия, която подкрепва
децентрализацията, демокрацията и равноправието. 

Демографското проучване отбелязва, че новата гледна точка към света се появява на фона на две
вече съществуващи гледни точки към света. Първата е „традиционализъм,“ която се поддържа от 29%
от пълнолетното население, които са наричани „центристи.“ Често пъти тези хора живеят в малките
градове  и  в  селата  и  се  придържат към  „носталгичната  представа  за  малките  градове  и  силните
църкви.“  Другата  изследвана  гледна  точка  е  „модернизъм,“  която  се  поддържа  от  47%  от
пълнолетното население.  Тези хора оценяват високо техническия прогрес и материалния успех,  и
имат склонността да бъдат политически и военни лидери, учени и бизнесмени. Те са прагматични,
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чувстват се удобно в средата на богатите хора и малко се занимават с идеология и със социалните
теми.

Но най-важни са демографските изводи. Според проучването, броят на традиционалистите и на
модернистите ще намалява. Средната възраст на традиционалистите например, е 53 год и те умират
по-бързо,  отколкото  биват  заменяни  с  нови  хора.  За  разлика  от  тях,  индивидуалистите  в  бързо
растящата  група  на  „творците  на  културата“  са  млади,  добре  образовани,  благоденствуващи  и
самоуверени. (Интересното е, че 60% от тях са жени.) Те се намират на върха на културната промяна и
ако те още не оказват господстващо влияние, това скоро ще се случи.

Заключението е, че най-важният сблъсък на гледните точки към света е не между традиционните
религии  или  култури;  най-важният  сблъсък  е  между  класическото  християнско  вярване  в
съществуването  на  Бога  и  натурализма  и  в  двете  му  форми  –  модернизма  и  бързо  растящия
постмодернизъм. Задачата пред християнската църква изглежда страховита. Но това не трябва да ни
обезкуражава,  защото нашата  вяра ни казва,  че  истината накрая ще победи. И както ще видим в
следващите глави, даже постмодернистите започват да разбират непригодността на вярванията им,
когато се изправят фронтално срещу социалния хаос, който поражда натурализма.

Християните трябва да разберат сблъсъка на гледните точки към света, който променя лицето на
американското  общество.  И  ние  трябва  да  сме  готови  да  отговорим,  когато  хората  се  лишат  от
илюзиите  на  фалшивите  вярвания  и  ценности,  и  когато  започнат  да  търсят  истинските  отговори.
Трябва да знаем не само каква е нашата гледна точка и защо вярваме в нея, но и да знаем как да я
защитаваме.  Освен това трябва да имаме някакво разбиране за противоположните гледни точки и
защо хората вярват в тях. Само тогава можем да предложим евангелието така, че то да може да бъде
разбрано. Само тогава можем да защитаваме истината по начин, който е очарователен и убедителен.
Това може да бъде направено – както открих аз през есента на 1996, по време на едно пътуване до
София, България, една от най-бедните държави в Европа, както материално, така и духовно.

Глава 4

Християнска истина в епохата на неверието

Фалшивите представи са най-големите пречки за приемането на евангелието. Ако позволим на
общото колективно мислене на нацията или на света да бъде контролирано от идеи, които чрез
неустоимата сила на логиката не позволяват християнството да  бъде възприемано като нещо
повече  от  някаква  безобидна  самоизмама,  ние  можем  да  проповядваме  с  цялата  страст  на
реформатори,  но въпреки това ще успяваме да спечелим само някой човек тук или там,.  (Джон
Гришъм Мечин)

(Коментар: Джон Гришъм Мечин (1881-1937) – американски презвитериански теолог. От 1906 –
1929 е бил професор по Новия Завет в Принстънската семинария.)

Когато през 1996 посетих България, тогава тази страна не само беше извънредно бедна, но и
беше  последната  страна  от  Източна  Европа,  която  продължаваше  да  се  намира  в  хватката  на
марксисткия режим. Въпреки че Желязната завеса беше паднала през 1989, комунистическите власти
в България просто поставиха нови етикети на партията си, явиха се на първите свободни избори и
спечелиха.  На  повечето  места  въобще  не  се  извърши  смяна  на  управляващите.  Но  докато
правителството не се промени, църквата се промени. Един млад свещеник от България, отец Николай,
отишъл до Полша за да присъства на семинара за обучение на фондацията „Другарство в затвора“ и
там бил завладян от идеята да работи в затворите. След като се върнал у дома, отец Николай изградил
пътуващо  служение  с  помощта  на  150  доброволци,  всеки  от  които  работел  и  жертвал  за
възстановяването на един параклис и за обзавеждането на една стара болница в едновековния затвор в
София.  Целта  на  посещението  ми  беше  да  осветя  болницата  и  към  това  събитие  беше  проявен
неочаквано голям интерес. Членове на правителството пристигнаха с черни лимузини, придружени от
повече  от  100-тина  репортери и една  тълпа  от  местни доброволци от  фондацията  „Другарство в
затвора.“  Сред изтъкнатите  присъстващи беше министърът на  правосъдието,  който си  беше един
безкомпромисен  комунист.  В  официалното  си  изявления  министърът  на  правосъдието  похвали
изобилно  „Другарство в затвора“ за това, че е доставила нови болнични легла, лекарства и апаратура
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за обзавеждане на една операционна зала. Но по-късно, по време на церемонията по освещаването,
когато отец Николай обясни, че работата е била мотивирана от вярата в Бога, министърът смукна
яростно от цигарата си и забележимо се дистанцира от случващото се. Тъмен и мрачен млад мъж, той
продължаваше да сменя местоположението си и да гледа някъде в далечината, демонстрирайки пред
всички присъстващи, че няма нищо общо с отец Николай, който ни водеше в молитва пред лицето на
прясно боядисаните икони, поставени на стълбището на болницата. Презрението на министъра беше
толкова очевидно, че даже репортерите на следващия ден споменаха за това във вестниците.

По  време  на  пресконференцията  след  освещаването  аз  казах,  че  престъплението  е  морален
проблем и поради това решението на този проблем може да бъде постигнато чрез промяна на морала.
Казах, че болницата, която осветихме през този ден щеше да лекува тялото, а параклисът ще лекува
душата. Министърът на правосъдието ме гледаше втренчено докато говорех, а след това ме покани да
го посетя на следващия ден в кабинета му.  На следващата сутрин, придружен от отец Николай и
моите  помощници,  аз  пристигнах  в  кабинета  на  министъра  на  правосъдието.  Но  поради някаква
причина,  която  е  нехарактерна  за  ръководители  от  комунистическата  партия,  които  винаги  са
следвани от обслужващ персонал, той беше сам. А последицата от това беше един забележителен
разговор. Министърът се разположи на шефското място на една дълга заседателна маса, с цигара в
ръка  и  веднага  започна  да  изстрелва  въпроси  с  енергичен,  подходящ за  бизнеса  глас,  говорейки
безупречен английски: „Г-н Колсън, вчера вие казахте, че престъплението е морален проблем. Какво
искате да кажете с това? Дали казвате това в социологически смисъл?“ Аз казах: „Не, престъплението
е  проблем  на  хората,  които  избират  да  вършат  това,  което  е  погрешно.  Престъплението  е
индивидуален  морален  провал.“  Той  ми  възрази  учтиво:  „Струва  ми  се,  че  престъплението  е
причинявано от социални и икономически сили и чрез него хората реагират на условията в които се
намират.“ Сега беше моят ред да възразя учтиво: „Моралните измерения са по-висши от социалните
сили. В природата на хората е заложено те да са истински служители на морала и те правят истински
морални  избори.“  Докато  разговорът  ни  продължаваше,  на  мен  ми  стана  ясна  гледната  точка  на
министъра към света и можах да разбера защо на него му беше трудно да ме разбере.  Обучен в
комунистическата образователна система, той беше просмукан от марксистката философия. Според
марксизма,  човешките  същества  са  просто  някаква  по-сложна  форма  на  материята  и  тяхната
идентичност се намира в начина, чрез който те се свързват с другите форми на материята – иначе
казано, как те оформят и правят материалните неща или средствата за производство.  Икономиката е
фундамента, а всичко останало  - културата, изкуството, морала, религията са само надстройка, която
отразява господстващите класово-икономически интереси. Той каза: „Не мога да разбера защо хората
знаят закона в държавата,  но най-безсрамно го нарушават.“  Той постави пакета с  цигарите си на
масата, използвайки го за да символизира, че закона се изправя против престъпното поведение; след
това ръката  му се стовари върху пакета  с  цигарите,  илюстрирайки начина,  по който престъпника
пренебрегва закона.  “Изглежда, че само страха ще спре хората да не извършват престъпления.“ Той
намекна  за  Талейран,  външният  министър  на  Франция  през  19-я  век,  който  всяка  вечер  окачвал
трупове по улиците, за да възпре неспокойните тълпи от вдигането на бунтове.  Аз отговорих: „О, не,
господине.  Страхът не  спира  хората.  Ако  той ги  спираше,  никой  нямаше да  пуши.“ Министърът
нервно прибра пакета с цигарите от масата и двамата се усмихнахме. Аз казах: „Единствено любовта
променя поведението на човека. Ако аз обичам друг човек, аз ще искам да му доставя удоволствие;
ако обичам Бога, аз ще искам да му доставя удоволствие и ще правя това, което иска той. Единствено
обичта може да победи нашето егоистично фокусиране в греха.“

Скоро разбрах, че преди да мога да започна да обяснявам библейските идеи пред този човек, аз
трябва да се направя това, което покойният Франсис Шейфър наричаше „пре-евангелизъм.“ Казано с
други думи, аз трябваше да говоря за огромната пропаст между неговата и моята гледни точки към
света,  за пропастта, която не му позволяваше да разбере такива идеи като грях и вина, отговорност и
прошка. През следващия час аз поставих на изпитание основните представи на министъра.

Започнах от Платон, философ, с който той би трябвало да е запознат и който е твърдял, че в
човешката природа има духовна съставка. Казах: „В сърцевината си хората са духовни същества и не
са пионки,  които са движени от на икономическите сили.“ Той учудено ме погледна и  повдигна
веждите  си,  когато  изразих  несъгласие  с  неговото  най-фундаментално  вярване.  После  обясних
реалността на Грехопадението и на греха, която е толкова очевидна в ужасите на 20-я век, особено
неприкритото зло, което надминава случилото се през всички предишни столетия. Казах, че грехът
започва в сърцето на човека, където грехът се сражава за да управлява цялото ни същество. И когато
тъмната  страна  на  нашата  природа  побеждава,  ние  вършим  лоши  неща.  Това  е  източникът  на
престъпленията.  На  всеки  етап,  опитвайки  се  да  бъда  чувствителен  към  чувствата  му,  аз  нежно
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отхвърлях основните марксистки твърдения,  показвайки как те не успяват да се  приспособят към
реалността на човешкия живот. В очите му видях, че постепенно изгрява разбирането. Все едно, че
пред него се откриваше един нов свят, един нов начин за разбиране на човешката природа.

Накрая той ме попита за моя собствен живот и аз споделих с него евангелието, като му разказах
историята  как срещнах Исус  Христос  в  мрачните  дни на  Уотъргейт.  Тогава  видях как лицето му
грейна, все едно че тъмен облак беше изчезнал и за пръв път той можеше да вижда ясно. Ние даже се
помолихме заедно в края на нашата среща.

ПРЕ-ЕВАНГЕЛИЗЪМ
Преживяването ми с Българският  министър на правосъдието илюстрира огромните пропасти,

която  разделя  гледните  точки  към света  и  как  трябва  да  работим,  за  да  направим мост  над  тях.
Видяхте човек, изцяло отдаден на представа, която отрича реалността на греха и обещава утопия чрез
социална и икономическа революция. Тогава кой въобще се нуждае от спасение? Такава например е
представата, че Бог е бил опроверган от науката и това обяснява живота, който се бил появил изцяло
поради естествени причини. Религията е измислица, тя е опиум за масите. За да стигна до този млад
мъж, аз трябваше да опровергая тези предварителни представи. Същата задача стои и пред църквата.
Защото  по  много  начини  днешната  църква  трябва  да  функционира  така,  както  е  функционирала
църквата през 1-я век, която е изработила различни подходи към юдеите и към гърците. Юдеите са
били  силно  привързани  към  Стария  Завет.  Те  знаели,  че  има  един  Бог,  който  е  Създателят;  те
разбирали греха, вината и жертвата; те очаквали идващият Месия. Апостолите били в състояние да
отидат при тях, носейки им посланието, че Христо е бил очакваният Месия.

 А за разлика от юдеите, гърците не за знаели Писанията и не са били запознати с библейската
представа за греха и изкуплението. Тяхната представа за „бог“ е пантеон от подробности, които са
привеждани  в  действие  най-общо  казано  от  човешките  страсти.  Вследствие  на  това,  апостолите
трябвало да намерят различна стартова точка. Класически пример за това е речта на апостол Павел на
Марсовия хълм в Атина, където той започнал, като се позовал на един от паметниците в Атина, на
един олтар, на който бил поставен надписа: „На незнайният бог“ (виж Деян.17). След това цитирал
гръцка поезия: „Ние сме негови потомци“ (Деян.17:28 - мой превод). Иначе казано, Павел се позовал
на собствения опит на слушателите си и на литературата,  за да намери плацдарм на територията на
тяхното разбиране и така да им съобщи по разбираем начин библейското послание. Но даже тогава
Павел не започнал със спасението. Той първо положил фундамента с учението за съзиданието: „Бог,
който е направил света и всичко, което е в него, е Господарят на небето и на земята“ (Деян.17:24).
После казал, че слушателите му трябва да разберат за себе си, че този Бог може да не прилича на
някакъв златен или сребърен идол. Защото ако той ги е създал, тогава той трябва да е личност, някой,
на когото те дължат лична вярност и някой, на когото те лично ще дават отчет. Чак след като обяснил
кой е Бог и защо ние сме морално отговорни пред него, тогава Павел заговорил за разкаянието и за
възкресението на Христос. В миналото Западната култура е приличала на юдейската култура от 1-я
век: Повечето хора знаели Библията, даже и ако не винаги се подчинявали на нейните заповеди. По
същият  начин,  повечето  американци  са  имали  някаква  връзка  с  църквата  и  са  знаели  основните
учения на християнството, даже и да са ходели на църква само на Великден. Но вече не е така. Днес
много  хора  въобще  не  знаят  основните  библейски  учения  и  ние  трябва  да  намерим  начини  да
мотивираме тези, които разсъждават така, както са разсъждавали някога гърците, а не юдеите. Трябва
да се придържаме към модела от Новия Завет, когато разговаряме с хора с езическа култура. 

Някой може да попита: „А защо да не се ограничаваме в съобщаването само на евангелието?“
Отговорът е, че Бог ни е призовал да обичаме достатъчно хората, за да стигнем там, където са те – не
само физически,  но  и  по  отношение  на  представите  им.  Трябва  да  слушаме  въпросите  им и  им
отговаряме по начин, който е разбираем за тях. Разбира се, Бог е всевластен и може да проникне даже
и в най-коравото сърце със Словото си. Но ние, като негови инструменти, сме призовани да обичаме
хората  достатъчно  и  да  се  протягаме  към  тях  чрез  техния  собствен  език.  Точно  това  правят
мисионерите в чужбина; и сега, повече от всякога, ние сме чужденци в собствената си земя и сме
мисионери  на  гледната  точка  към  света  в  средата  на  собствената  си  постхристиянска  и
постмодернистична култура. 

ЗАЩИТА
Схващането на християнството като гледна точка към света е важно не само за пре-евангелизма,

но  и  за  да  бъдем защитници  на  вярата  си.  Апостол  Петър  ни  казва:  „Винаги бъдете готови  да
отговорите на всеки, който ви помоли да обясните причината за вашата надежда, която имате“
(1Пет.3:15 – мой превод). Тук думата отговор идва от гръцката дума apologia, което означава защита
на това,  в което вярваме.  Покойният Хенри Нюман, когато беше професор в Харвард,  веднъж ме
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попита защо посветих половината от лекцията си в Семинарията в Харвард на защитата на вярата ни
и на доказателството, което потвърждава съществуването на Бога. Със своя учтив начин на говорене
той ми каза: „Християнството е като брака. Можете да обясните, че обичате Исус по същия начин, по
който обяснявате, че обичате жена си.“ Аз му отговорих: „Да, Хенри, но те могат да видят жена ми. Те
не се нуждаят от мен, за да се убедят, че тя съществува. Но те се нуждаят от основанията да повярват,
че Бог съществува.“ Светът може да приеме, че ние обичаме Исус – хората даже могат да признаят
социалните ползи от религията – но въпреки това те могат да продължат да считат, че Исус е просто
човек или някаква измислена личност. Поради това ние трябва да предложим основанията за вярата.
Въпреки, че е вярно, че никой не отива при Бога, ако не вярва,   християнската вяра не е неразумен
скок.  Разгледани  обективно,  твърденията  на  Библията  са  разумни  предложения,  които  са  добре
подкрепени от логика и доказателства. Фактически, както ще привеждаме доводи в тази книга, всички
други  обяснения  на  реалността  са  нелогични.  Джон  Гришъм  Мечин,  един  от  най-великите
фундаментални  теолози  от  началото  на  20-я  век  е  казал,  че  целта  на  защитата  е  да  „формира
мисленето на света по такъв начин, че да направи приемането на християнството да е нещо повече от
някакъв логически абсурд.“  Но вие можете да попитате: „В култура, която е толкова враждебна и
вкоравена, можем ли наистина да убедим другите в истината на християнството?“ Да, защото имаме
да се справяме с труден случай и хората ще ни слушат, ако отговаряме разбираемо на въпросите,
които те ни задават.

Замислете  се  за  обичайното обвинение,  отправяно към християните:  че  те  искат  да  натрапят
своята гледна точка на другите. Когато чуя това, аз отговарям, като представям  списък на великите
мъченици,  които  събориха  СССР,  като  посочвам  „странното  съвпадение,“  че  преобладаващото
мнозинство от тях са духовници. Истината е, че християните енергично защитаваха преследваните,
защото вярваха, че правата на човека са ни дадени от Бога. Отговорността за защитата на вярата не се
ограничава само до християнските пастори или интелектуалци. Когато призовавам хората да се научат
как да защитават вярата си и да „мислят като християни,“ често пъти те отговарят: „О, аз не мога да се
справя с това.“ Но Бог е създал всеки от нас с разум, със способността да се учи, да мисли и да задава
въпроси. Нито един човек не е експерт във всички области, но всеки от нас може да се усъвършенства
в областта на нещата, в които вече има някакъв опит. Ако културата ни трябва да бъде променена,
това ще се случи отдолу нагоре – от нивото на обикновените вярващи, които защитават вярата си,
застанали на оградата в задния си двор или около барбекюто. Несъмнено е важно християнските
учени  да  извършват  проучвания  и  да  организират  академични  дискусии,  но  истинският  лост  за
промяната на културата идва от промяната на навиците и отношението към обикновените хора.

Когато  обясняваме  основанията  поради  които  вярваме  в  Господа,  нека  винаги  да  помним
заключителните думи в (1Пет.3:15 – мой превод), че трябва да правим това „с кротост и уважение.“
Жив пример за правилно отношение е Рон Грийр, бивш престъпник, който някога мразел всички бели
хора, но след това станал християнин и сега е инструктор във фондацията „Другарство в затвора,“ и е
пастор в една евангелистка църква в Медисън, Уискънсин. Грийр бил уволнен от работата си като
пожарникар, защото раздавал християнски материали, в които се казвало, че хомосексуализмът е грях.
Хомосексуалистите-активисти  в  Медисън  били  разгневени  и  нахлули  в  църквата  на  Грийр,
прекъснали богослужението,  хвърляли презервативи на  олтара  и крещели гадни думи.  Рон Грийр
реагирал,  като  ги  поканил  най-учтиво  да  се  присъединят към  богослужението.  След  това,  когато
репортерите от пресата го попитали как е успял да запази спокойствието си, той се усмихнал и казал:
„Аз вече нямам по-голямо основание да бъде ядосан на тях, отколкото бих имал, ако някой сляп човек
ме настъпи по крака.“ Много точно казано. Повечето от тези, които възразяват срещу християнството
са просто духовно слепи и нашата задача е с обич да помагаме, за да ги отведем в светлината.

ЗАПОВЕДТА, КОЯТО НИ Е ДАДЕНА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА
Схващането на християнството като гледна точка към света е важно не само за изпълнението на

Великата заповед (Мат.28:20), ни и за изпълнението на заповедта в областта на културата, на призива
да създаваме култура,  която се  подчинява на Христос.  Бог се  грижи не само за  изкуплението на
душите, а и за възстановяване на своето създание. Той ни призовава да бъдем негови представители
не само по отношение на спасяващата му милост, но и по отношение на общата му милост. Задачата
ни е не само да изграждаме църквата, но и да изграждаме общество, което да живее за прослава на
Бога. Въпреки че живеем в плуралистично общество, ние служим на Бог, който е върховен господар
над всичко и всички области на личния и обществения ни живот са в най-добро състояние, когато са в
хармония  с  неговия  характер.  Всички  граждани  живеят  по-добре  в  свят,  който  все  по-близо  се
приспособява към реалността, към порядъкът, който Бог е създал. 
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Предоставянето на такива благоразумни доводи е много по-резултатен начин за реформиране на
културата,  отколкото провеждането на  политически  кампании.  Промяната  на  законите,  за  да  са  в
хармония с библейските стандарти за праведността е особено важна задача, но само закона не може
да промени сърцето или поведението на хората.  Начинът на живеене на хората се определя много
повече от ценностите, които те споделят, а те на свой ред се променят чрез търпелива настоятелност и
пример.

Когато показваме предимствата на библейската гледна точка в публичен дебат,  ние трябва да
разясняваме  библейската  истина  по  начини,  които  призовават  към  доброто  на  цялото  общество.
Поради това, въпреки че вярваме, че Библията е непогрешимото Божие откровение, ние не трябва да
използваме само аргументи от Библията. Например, когато аз твърдя в щатските парламенти, че от
престъпниците  трябва  да  изискваме  да  заплащат  на  жертвите  причинените  щети,  аз  не  казвам:
„Трябва  да  направим  това,  защото  Библията  казва  това.“  Обратното,  аз  представям  това  мое
предложение като логична и разумна социална политика. Логично е да върнете обратно това, което
сте взели и да възстановите това, което сте унищожили. (Почти винаги някой ще ме попита откъде
съм взел тази идея и аз отговарям: „Приберете се у дома и проверете в Библията. Прочетете Изх.22
или в Новия Завет историята за Закхей (Лука 19:8)“)

Въпреки това, каквото и да напиша по повод нуждата да използваме разумни доводи по време на
публичния  дебат,  аз  винаги  получавам  огромен  брой  писма  от  шокирани  читатели,  които  питат:
„Библията не е ли достатъчна за спасението? Тя не ни ли казва, че Божието Слово няма да се върне
празно (Ис.55:11)?“ Отговорът е,  че  разбира  се,  Божието Слово  е  достатъчно  за  спасението –  за
спасяващата  милост.  Но  тук  ние  говорим за  общата  милост,  която  изпълнява  Божията  работа  за
поддържане на сътворението чрез подпомагане на праведността и чрез ограничаването на злото. За да
правим  това,  ние  трябва  да  преведем  Божието  откровение  на  езика  на  света.  Трябва  да  сме  в
състояние да говорим с учените на езика на науката, да говорим на хората на изкуството на езика на
изкуството и да говорим на политиците на езика на политиката.

ОБУЧЕНИЕ НА УМА
Християнският  призив  не  е  само  да  спасяваме  душите,  но  и  да  спасяваме  умовете.  Хари

Блемайрс, който е бил студент на К.С. Луис, пише: „В християнството няма място за култура на духа,
която  пренебрегва  разума.“  тази  идея  може  да  изглежда  чужда  на  много  хора,  но  тя  е  изцяло
библейска. Според Исус най-важната заповед е: „Да обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с
цялата си душа и с всичкия си разум“ (Мат.22:37 – мой превод). Да обичате Господа със всичкия си
ум означава да разбирате Божият порядък за цялото създание, за светът на природата, за обществата,
за бизнеса, за училищата, за правителството, за науката и за изкуствата. Апостол Павел ни казва „да
пленяваме всяка мисъл и да я подчиняваме на Христос“ (2Кор.10:5 – мой превод). Предлагайте телата
си като „жива и свята жертва,“ което според неговото обяснение означава, че ние трябва „да не се
приспособяваме към този свят, а да се променяме чрез обновяването на разума си“ (Рим.12:1-2 – мой
превод). Тъжно е, че много християни са били подведени да вярват, че има разделение между вярата и
разума, вследствие на което те на практика отбягват интелектуалните търсения. В първото изречение
от книгата си „Християнският разум,“ Блемайрс много кратко и ясно очертава проблема: „Вече няма
християнски  разум.“  По  този  начин  той  ни  казва,  че  евангелските  християни  не  са  оформили
отличаваща се християнска гледна точка към всичко в живота. Наскоро Марк Нол, историк от колежа
Уитън каза нещо подобно в статията си „Скандалът на евангелският разум.“
Днес  ние  трябва  да  разрушим  фалшивата  представа  за  разделението  между  духовното  и
интелектуалното  и  да  възстановим  призива  да  спасяваме  умовете  –  особено  в  нашето  високо
образовано общество. За разлика от миналото поколение, днешните църкви са пълни с хора, които са
завършили колежи и университети; всъщност изследванията показват, че евангелските християни са
по-добре  образовани  в  сравнение  с  общото  ниво  на  населението,  което  е  изумителна  промяна  в
сравнение  с  преди 40  години.  Пасторите  трябва  да  започнат  да  определят  отново задачата  си  да
включват  интелектуалния  евангелизъм,  защото  ако  не  проповядват,  имайки  предвид  това,  те  ще
установят, че все повече се отчуждават от паството си. Това не е труда задача за чието изпълнение ще
трябва още веднъж да се бичуваме. Установил съм, че усъвършенстването на християнският разум е
възнаграждаващ акт. Когато учех в колежа в миналото, аз бях сравнително добър студент, поне по
предметите, които ми доставяха удоволствие, като история и политическа философия. Но ученето си
беше  работа  за  мен,  която  понякога  даже  беше  робска,  особено  когато  влизаше  в  конфликт  със
студентските празненства. В юридическия университет аз бях сред първенците в моя клас, но това
рядко  се  случваше само поради интелектуалното ми любопитство;  аз  просто  исках да  бъда  най-
добрият в моята професия. Но след като станах християнин, аз изпитах силно желание да науча за
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Божията работа в човешката история. Д-р Ричард Ловелес, професор в Семинарията Гордън-Конуел
стана мой научен ръководител в областта на църковната история и аз установих, че това е много
вълнуващо. Все едно, че мозъкът ми се роди отново, заедно с моя дух. Историята, литературата и
науката придобиха нов смисъл, защото аз започнах да гледам на тях като на изследване на Божията
omnipotentистина.  Вълнувах  се,  че  съм  в  състояние  да  гледам  през  всичкото  лицемерие  на
философиите, който изучавахме в колежа. Все едно че някакъв прожектор беше светнат в пещера,
разкривайки черните дупки и пукнатини. Интелектуалното ми любопитство не отслабна. Например,
когато чета за историята на съвременния либерализъм или за изкуството на Ренесанса, или древното
разбиране  на  закона,  аз  не  просто  попивам  знанието  заради  самото  знание.  Сега  разбирам
съзидателната работа на Божията ръка. Аз свидетелствам за огромната морална драма на Бога, която
ние наричаме история на човечеството. И научавам нови начини да защитавам Божията истина. Това е
особено важно за да възпитаваме порядък в разума си за да избягваме капаните и да изваждаме на
показ фалшивите ценности на съвременната култура. Всеки ден виждаме опити да бъдем измамени,
за  да се  покланяме пред идолите на съвременния живот,  които понякога са изкусно замаскирани.
Например,  преди  2  години  една  телевизионна  мрежа  произведе  филм  за  Рождество,  който  беше
рекламиран като чисто семейно забавление. Огромна снимка на Джули Андрюс, облечена като мъж
украсяваше водещия екран на телевизията, на която имаше екзалтирани описания на филма.  Един от
коментаторите  беше направил следното излияние: „Гореща празнична драма, планирана да събуди
успокояващи спомени.“ Самонадеяно предполагайки, че това е разказ за монахиня, която ще донесе
някакво християнско послание и искайки „да събудя успокояващи спомени,“ аз събрах цялото си
семейство, за да гледаме този филм. Но се оказа, че в него се разказваше повече за преклонение пред
природата,  а  не  за  християнството.  В  него  се  разказваше за  едно  изоставено  психично увредено
момиче, което по някакъв тайнствен начин беше отведено до едно борово дърво. Накрая тя въведе
религиозен ред, защото искаше да прекара живота си в грижа за дървото. После психично болното
момиче,  което  по  някакъв  тайнствен  начин  беше  променено,  беше  попитано  какво  преобърна
посоката на живота й, и тя отговори:  „Дървото направи това.“ Не си спомням даже веднъж в този
досаден  двучасов  филм  да  се  споменава  за  Исус  или  даже  за  Бога.  Този  филм  беше  откровен
натурализъм:  „Природата  ще ни „спаси“  и  ще  даде  смисъл  на  живота  ни;  дървото  е  месията  на
натуралистите.

Често пъти посланието е много по-завоалирано. Например, може би си спомняте рекламата на
автомобила на Сааб  от средата на 1990-те: „Намери своя собствен път.“ Един глас казваше: „Вие
обядвате с един огромен мъж, който се оказва, че е вашият шеф. Шефът казва нещо, което вие знаете,
че не е вярно. Следва въпросът: „Какво ще направите?“ Гласът зад кадър ви предлага два варианта:
учтив, уважителен отговор или „Хайде, махай се! Остави ме сам!“ После рекламата казваше, че 80%
от собствениците на Сааб избират втория вариант. Казано с други думи, кажи на този стар шеф да
изчезва и „намери своя собствен път,“ прави това, което искаш. Освен че продава коли, Сааб продава
и философия на независимост и бунт против властта. (Продължението на тази история ни показва, че
християните могат да направят промяна. След едно наше радиопредаване на програмата „Промяна,“ в
което критикувахме тази реклама, аз получих обаждане от президента на Сааб за САЩ, който се оказа
сериозен християнин и ми каза, че рекламата е спряна.)

Джон Гришъм Мечин казал на студентите си в Принстънската семинария следните думи, които
всеки днешен християнин трябва да запази в сърцето си: „Вие можете да избегнете спора (относно
спорните въпроси на вярата), ако изберете да направите това. Достатъчно е само да се отпуснете  да
ви носи течението. Проповядвайте всяка неделя по време на обучението ви в семинарията, учете се
така, както се учехте в колежа и тези въпроси вероятно никога няма да ви разтревожат.  Големите
въпроси  могат  лесно  да  бъдат  заобиколени.  Много  проповедници  ги  заобикалят.  Но  и  много
проповедници ги проповядват, но никой не ги слуша.“ След това Мечин добавя: „Църквата очаква
друг тип мъже.“ Когато започваме новото хилядолетие, мисията на християните не е нищо по-малко
от това да станат мъже и жени, които разбират, че задачата е много повече от това, която извършват
спорадичните кампании да се сражаваме в една или друга битка, независимо дали става въпрос за
правата на гейовете или за абортите. Ние трябва да сме мъже и жени, които разбират така, както е
разбирал Кюипер, че борбата е за един от първите принципи. „Ако битката трябва да бъде водена с
чест и надежда за  победа,  тогава принципът трябва да се  изправи и да воюва срещу принципа.“
Трябва да гледаме на противоположните гледни точки като на всеобщи системи за живот и тогава да
се изправим в нашата защита на една система на живот, която е всеобхватна. 

Контурите на системата на християнския живот ще станат ясни през следващите четири етапа: А)
Съзиданието –  Бог  е  създал  вселената  чрез  говорене  и  е  създал  хората  по  своя  образ;  Б)
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Грехопадението -   състоянието на човека  е  опетнено от  греха;  В) Изкуплението –  Бог  в  своята
милост осигури път за да бъдем примирени с него;  Г) Възстановяването – ние сме призовани да
внесем тези принципи във всяка област от живота и да създадем ново създание.  Снабдени с това
разбиране, сега ние трябва да покажем не само, че християнската гледна точка към света дава най-
добрите отговори – отговори, които са в хармония със здравия разум и с най-напредналата наука, но и
че  християните  могат  да  присъединят  духовните  си  ръце  към  великата  космическа  борба  между
противопоставящите се гледни точки към света. Ще се осмелим ли да вярваме, че християнството
може да  победи?  Трябва  да  вярваме в  това.  Както вече  казахме в началото,  сегашният момент е
момент  на  исторически  шанс  и  когато  църквата  е  вярна  на  своя  призив,  това  винаги  води  до
реформиране на културата. Когато църквата наистина е църква, когато тя е общество, което живее в
библейско подчинение и се сражава за вярата си във всяка област от живота, това сигурно ще съживи
заобикалящата ни култура или ще създаде нова култура.

Религията не е отражение или продукт на културата, а е точно обратното. Както казваше великият
историк от 20-я век Кристофър Доусън „Култът е в корена на културата“ (тук „култ“ са най-основните
значения на системата на религиозното богослужение). Покойният политически философ Ръсел Кирк
казва същото:„От съединението в култа, в тялото на поклонниците, това човешко общество расте.“

Стридата предлага подходяща аналогия. Стридите си създават свои собствени черупки, поради
което, ако черупката е лошо оформена, отговорността за това не е на черупката, а на стридата.  По
същият начин, когато културата се деформира и загние, не питайте каква е грешката на културата;
питайте каква е грешката на  култа – на религиозната сърцевина. Кирк пише: „Когато вярването в
култа е окаяно изтощено, културата бързо ще загние.  Порядъкът в материалното се основава върху
порядъка в духовното.“ 

Надеждата за днешния свят е в обновяването и в пълния с живот духовен ред, надеждата е в култ,
който създава култура, в мъже и жени от друг тип, подредени на бойната линия за великата битка на
принципа против принципа. Битка, която започва „В началото...“

Част ІІ - сътворението: Откъде сме дошли и кои сме ние?

Глава 5

Метафизичното приключение на Дейв и Кейти

До четвъртия ден от единственото в живота им пътуване заедно, Дейв Мулхоланд и 15-годишната
му дъщеря Кейти запомниха отклоненията от магистралата към Увеселителният парк „Дисни,“ към
Острова на удоволствията, към Водният парк в Дисни, към Острова на откритията, към Филмовите
студиа на Холивуд в Дисни и към самото Магическо царство. Днес те пътуваха към „Епкот център“
„за  да  погледнат  в  бъдещето,“  както  се  казваше  в  рекламната  брошура.  Дейв  се  удивляваше,  че
отклонението от магистралата, което води до „Дисни“ е с ширина като магистрала №4 във Флорида,
със свой собствен огромен Търговски център и с блестящи светлинни надписи. Все едно, че влизате в
чужда държава,  която познавате.  Чрез  това пътуване Дейв искаше да се  сближи с дъщеря си,  да
достигне отвъд емоционалните стени, с които тя се беше оградила през последните години. И докато
се лутаха в този фантастичен Люксембург той усети, че отново се свързва с нея. До днес. Беше неделя
и Дейв нервираше Кейти, защото настояваше да отидат на църква. Упоритото мълчание на дъщеря му
го  направи прекалено чувствителен към виенето на  двигателя  на  наетата  кола,  с  която пътуваха.
Внезапно Кейти наруши мълчанието си. „Считаш ли, че ние наистина сме видели толкова много неща
в Дисни, колкото искахме?“ - попита тя с нотка на раздразнение.  „Може би днес  опашките пред
касите за влизане в „Къщата на духовете“ няма да са толкова дълги.“ 

Дейв каза: „Аз искам да видим „Епкот център. Чух, че човек трябва да прекара там по-голямата
част  от  деня,  за  да  може  да  го  опознае.“  „Татко,  аз  ти  казах  това  тази  сутрин.“  Тя  въздъхна
демонстративно, кръстоса ръцете си и и се облегна на вратата на колата. Дейвид знаеше, че тя се
цупи. И знаеше защо прави това. „Виж Кейти, богослужението трае само един час. Ние трябва да сме
там,  когато  отворят  вратите.“  Тя  погледна  многозначително през  прозореца.  „Тате,  повечето хора
просто не ходят на църква, когато са в отпуска. Аз исках да си поспя.“
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Курортът  предлагаше  една  економическо  богослужение  и  слушайки  сантименталната  и
захаросана проповед, Дейв вътрешно гримасничеше и даже се чувстваше малко виновен, че поради
тази причина измъкна дъщеря си от леглото. Но си припомни, че поне по този начин даваше пример,
че първите неща винаги трябва да се  поставят на първо място.  Те бяха отишли на църква!  Сега
осъзна, че великата му идея само беше повишила нивото на напрежението, заради премахването на
което те бяха дошли тук. 

Той тръгна към изхода за Епкот център. „Добре,“ каза Кейти, съобщавайки намеренията си, „но
ако  там  не  е  интересно,  можем  ли  да  си  излезем?  Можем  просто  да  направим  един  оглед  с
монорелсовата  железница  и  ...“  Дейв  се  пошегува:  „Ако  не  е  интересно,  ние  със  сигурност  ще
останем там до вечерта. Защото аз наистина се надявам този Епкот е вълнуващо нещо.“ Тя изпъшка:
„О, тате.“ Но той почувства, че гневът й намалява. Плати билета за паркиране на паркинга и се обърна
към нея:  „Знаеш ли,  скъпа,  това вероятно е  последната пролетна ваканция,  която ще прекараш с
мъжката част от родителското тяло. Радвам се, че пожела да дойдеш. Съгласна ли си да имаме един
добър ден?“

Преди още да беше приключил с паркирането на колата, той чу, че коланът към седалката й се
отключи. Тя се наведе над волана, целуна го по бузата и каза: „Всичко е прекрасно.“ Дейв си помисли:
„Настроението на децата се променя за един миг. Благодаря ти, Господи.“

Той каза: „Тогава да тръгваме.“ Огромното земно кълбо на  AT&T, изобразяваш „Земята, гледана
от космически кораб,“ символът на Епкот грейна пред тях, но опашките пред касите вече бяха пълни с
хора.  В  такива  случаи Дейв и  Кейт се  бяха  научили да  променят  платовете  за  обиколката  си.  В
началото на деня повечето от посетителите бяха решили да посетят най-голямата атракция от своя
списък. А те се отправиха към „Живите морета.“ Изложбата беше разположена в една сграда, чийто
криволинейни  форми  създаваха  вълни,  които  се  разбиваха  в  брега.  В  една  синьо-зелена  зала  с
приглушена светлина имаше изложен древен апарат за гмуркане под водата и снимки на първите
подводници и басейни за гмуркане. Дейв и Кейти преминаха бързо през тази изложба, защото бяха
приканвани да вървят напред от всепроникващ глас от аудиозапис, който ги канеше да влязат в една
кинозала, където ще станат свидетели на раждането на моретата.

Влязоха в полукръглата зала и заеха местата си, и докато очакваха програмата да започне, Дейв
погледна гордо към дъщеря си. Нейното красиво,  момичешко лице беше придобило няколко нови
белези на по-драматична женска красота, но той знаеше, че зад всичко това тя все още беше една
объркваща смес от страх и перчене. Дейв и жена му Клаудия усещаха, че Кейти е в беда. Тази беда не
се ограничаваше само с марихуаната, която бяха намерили в чантичката й, въпреки че самото това
откритие ги накара да загубят равновесие.  По-лошото беше,  че те  усещаха,  че я изгубват в  един
светски свят, който е самодоволен и се занимава само със себе си, и е дълбоко враждебен към техния
собствен свят. Но това, което ги пронизваше най-дълбоко беше, че самата Кейти ставаше все повече и
повече противник на собствените им религиозни вярвания и то дотам, че отказваше всякакво участие
в  заниманията  на  групата  на  гимназистите  в  църквата  и  не  искаше  да  посещава  неделните
богослужения. Така се оформи едно момиче, което, когато беше на 9-годишна възраст, само отговори
на една покана от олтара на пастора и предаде живота си на Исус с насълзени от радост очи.

Светлината в залата притъмня и вниманието на Дейв беше привлечено от един мъж с микрофон в
ръката си. Той започна с напевен глас: „Изследването на океана е изминало дълъг път, но как се е
формирал океанът? Кога е станало това? Отговорите на тези и на много други въпроси ще изплуват на
повърхността в драматичния филм, озаглавен: „Морето.“ С една вълна от звуци екраните наоколо
светнаха  и  публиката  беше  заобиколена  от  живи  образи.  Първо,  тъмната  тайнственост  на
космическото пространство, внезапно покрит с безброй ярки бели точки, а през това време един глас
покани  публиката  да  си  представи  едно  място  „някъде  в  безкрайните  простори  на  вселената,  на
другия край на галактика, състоящо се от сто хиляди милиона слънца.“ Хипнотизиращият глас на
диктора  продължи:  „В  това  малко  ъгълче  на  вселената,  дълбоко  вътре  в  скупчването  на  бавно
оформящи се планети има една малка сфера,  която има подходящия размер,  една сфера,  която се
намира  на  правилното  разстояние  от  своята  майка-звезда.“  Подходящият  размер  и  правилното
разстояние  за  какво?  Вниманието  на  Дейв  било  пленено  от  импозантните  надписи,  които  се
разкривали пред очите му, но нещо в тези думи прикова вниманието му. Той си каза: „Предполагам
просто подходящо за живота.“ Въпреки че разбира се, земята не просто случайно е имала подходящи
условия за живота; Бог я е направил такава и Божията вяра го е научила на това. Той се чудеше дали
Дисни ще спомене поне с една дума, че Бог е зад всичко това.

Но Дейв разполагаше с малко време за мислене. Действието изригна отново на огромния екран,
където  разтопената  Земя  беше  показана  като  млада  планета,  която  бавно  се  охлажда.  Изригнаха
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хиляди  вулкани,  изхвърлящи  газове  и  пара,  докато  планетата  се  покри  с  облаци.  Грохотът  на
огромните изригвания разтресе цялата зала. Накрая отново се чу гласът от записа: „И тогава облаците
от газове и пара кондензираха и заваля дъжд на планетата. Дъжд, дъжд и дъжд. Потоп!“ Порои от
вода измели голите склонове на безжизнената планета. Накрая се родили и самите морета, зелените
води се пенели и кипели.“ И тук гласът каза, че започна най-голямата тайна на вселената – раждането
на  самия  живот.  От  играта  на  химическите  вещества  в  девствения  океан  се  появили  „малки
едноклетъчни растения,  които грабвали енергия от слънцето и произвеждали кислород,  който бил
нужен за появата на по-сложните организми."

Още веднъж Дейв се почувства странно и неловко. Подобно на научните предавания, които беше
гледал по телевизията и тук говореха така, все едно че Бог нямаше нищо общо със създаването на
вселената и на живота, и че природата сама е имала силата да създаде вселената и чудесата на живота
на земята.  Дейв се осмели да  погледне дълго към Кейти за  да  разбере,  дали тя  въобще се  беше
разтревожила от това, което чуваше. Очите й бяха жадно вперени в екрана и ентусиазираното й лице
беше омагьосано. Внезапно му хрумна, че тя няма основания да се притеснява, защото тя през целия
си живот беше чувала да се говори за еволюцията в учебниците и в програмите на телевизията.

Когато  филмът  свърши,  зрителите  бяха  поканени  да  влязат  в  „хидролаторите“  -  един  вид
асансьори, които се спуснаха надолу към друг вид атракции. Там Кейти се възхити на гигантския
аквариум, в който леководолази тренираха делфини да общуват с хората. Но Дейв остана в плен на
образа от синьо-зеления екран, който показваше създаването на примитивните форми на живот. Може
би това беше една от причините за бариерата, която се беше появила между него и Кейти? Наистина
ли тя беше толкова пропита от образите на вселената, че не се нуждаеше въобще от Бога и поставяше
под въпрос  вярата  си?  Дали нейният  бунт  против  родителите  й  не  беше резултат  от  по-дълбоки
съмнения, дали казаното в Библията е истина?

Когато  излязоха  от  изложението  на  „Живите  морета,“  Дейв  реши  да  се  пошегува,  за  да  се
освободи от натрапчивите си мисли. Хвана Кейти под ръка и тръгна като Рекс Харисън, в ролята на
Доктор Дулитал и запя: „Ако можех да говоря на животните.“ „Доктор Дулитал го нямаше във филма
на Дисни,“ каза Кейти. „Не ме интересува. Пей заедно с мен.“ Играта им хареса и те си направиха
своя малък парад, криволичейки по асфалта и в началото пееха сдържано, а после още по-високо, така
че няколко минувачи ги аплодираха подигравателно. А когато се разделиха и за миг застанаха един
срещу друг, смеейки се, Дейв си спомни за детството на Кейти, когато той я наричаше госпожица
Дисни. В основното училище тя спортуваше, облечена в тениска и носеше кутия за закуски „Мини
мауз,“ въпреки че приятелките й бяха преминали на модела „Костенурките нинжа.“ Всичко това ги
беше довело до този момент,  защото Кейти винаги си мечтаеше да посети „Дисни“ и това почти
забравено желание излезе на повърхността в умовете на Дейв и Клаудия, когато търсеха начин да
накарат дъщеря си да се почувства специална. 

Отърсвайки се от тези спомени, Дейв я поведе към „Вселената на енергията,“ с нейните високи
дървета,  подрязани във формата на динозавър.  Те бързо седнаха в една огромна кинозала,  където
много скоро образователна програма, водена от Бил Нии ги поведе по една въображаема обиколка,
разказваща за историята на енергията. Тя започна от самото начало, показвайки една точка, където
щяла  да  се  появи вселената  чрез  „Големия  взрив.“  Светещата точка  се  разшири и  се  превърна в
буреносен потоп, а през това време звездите експлодираха и се оформяха галактиките.

Отново в разума на Дейв зашептяха заядливи въпроси: „А какво е имало там преди „Големия
взрив“? И как се е отразило това на милионите хора, които ежегодно преминават през Епкорт, когато
виждат историята на вселената,  разказана по изцяло натуралистичен начин, все едно,  че Бог не е
участвал в сътворението и е ненужен? И нещо още по-важно, какво отражение ще окаже това върху
собствената му дъщеря?“ В този миг Кейти ахна, защото седалките под тях започнаха да се движат,
превръщайки части от залата във вълнуващо влакче на приключенията. Бил Нии ги транспортира до
ерата на динозаврите, като им обясняваше, че въглищата, нефта и природния газ са дошли от тази ера,
преди  милиони  години  от  историята  на  земята.  Тогава  една  огромна  комета  пада  върху земята,
предизвиквайки  глобален  облак  от  пепел  и  с  това  ерата  на  динозаврите  свършила.  Подвижните
седалки ги понесоха покрай друга ера, приличаща на смешна небесна телевизия с репортери, които
описваха  „голямото  преобръщане,“  победата  на  бозайниците  над  динозаврите  в  борбата,  в  която
оцеляват най-приспособяващите се. Внезапно друг репортер се появи на екрана с последната новина
за Ледниковата епоха, обяснявайки принудата, пред която са били изправени съществата,  за да се
обвият с дебели кожи и с тежки вълнени палта. След това се появи друг репортер, който разрови
историята за глетчерите по време на Ледената епоха, които се отдръпнали до двете зони на полярните
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кръгове и така се създали благоприятни условия за появата на „цял нов вид същества.“ Какъв вид
същества? Бил Нии съобщи – същество, което пищи като маймуна, когато запалва огън.

Дейв потръпна. Отново се появи внушението, че човешките същества са произлезли от дълга
поредица  от  еволюционни  предшественици  чрез  оцеляването  на  най-приспособяващите  се.  Няма
никакво място за Бога от Библията. Съществата просто са се появили случайно от калта, все едно че
естественият  подбор  е  нашият  създател.  Останалата  част  от  изложението  обхващаше  различните
видове източници на енергията – слънчева, вятърна, атомна, въглища и петрол, докато най-накрая
приличащата на влак кинозала се върна в първоначалния си вид.

Облекчен, че всичко свърши, Дейв каза: „Нека да обядваме.“ Докато двамата с Кейти седяха на
една маса навън и дъвчеха сандвичите си,  Дейв реши да говори за времето.  „Сигурно днес е по-
горещо.“ Но не това всъщност искаше да каже той.  Времето за сърдечният разговор, който беше
планирал да има с Кейти по време на това пътуване привършваше, а той все още не знаеше как да го
започне. Времето изглежда, че нагорещяваше емоциите му.  Той знаеше, че единственият начин да
принуди себе си да го започне, беше да „скочи веднага в дълбокото.“

„Аз  ти  казах,  че  исках  да  имаме  поне  един  сериозен  разговор,  преди  да  се  върнем  у  дома.
Спомняш  ли  си?“  Той  направи  кратка  пауза.  „Искаш  ли  да  говорим  сега?“  Кейти  го  погледна
внимателно. „Вие с мама още ли се тревожите за онова нещо, което намерихте в чантичката ми?“ 

„Това не беше добро нещо.“ „Хайде,  тате.  Не трябваше да ме довеждаш чак дотук,  за да ме
убеждаваш да не употребявам марихуана.  Аз пробвах само веднъж.“ Дейв си играеше със своята
бутилка „Кока кола.“ „Ние се тревожим защо ти направи това,“ каза той най-накрая. „Ти и мама ми
нямате доверие. Постъпвате така, все едно че аз съм на 10 години. Ти си нямаш представа...Ти трябва
да  видиш  какво  правят  някои  от  приятелките  ми.“  „О,  аз  имам  някаква  представа.  Няма  да  те
отегчавам със спомените от моите години в гимназията, но си спомням какво представлява това.“ „За
това ли дойдохме да прекараме ваканцията тук? Тя почти свърши.“ Кейти отметна главата си назад и
стисна устните си.

„Кейти,  не  знам  как  точно  да  ти  обясня  защо  се  тревожа.  Ти  си  добро  дете.  Но  аз  съм
разтревожен.“ „Но нали това ти е работата като родител? Искам да кажа, че ти си много, много добър
родител. Всичко е наред, тате.“ Тя му се усмихна. Тя можеше да го спечели за един миг. Внезапно
Дейв загуби всякаква представа за това накъде искаше да тръгне този разговор. Трябваше да признае,
че той не беше забелязал нито един от типичните симптоми, че Кейти употребява наркотици. Не, не
случката с марихуаната го тревожеше. Имаше нещо друго, което го тревожеше и то стана ясно видимо
тук, в Епкот. Той най-много се тревожеше за духовния живот на Кейти. 

След като  напуснаха  ресторанта,  те  обиколиха  около една  лагуна  и  стигнаха  до  Норвежкото
изложение,  което включваше  една  висока  средновековна  дървена  постройка,  покрита  със  сложно
изрязани дървени дъски, която изглеждаше странно не на мястото си в тази Земя на бъдещето. Дейв
хвана Кейти за ръката и те влязоха вътре. Там бяха посрещнати от музикални записи, не обичайното
тръбене, а на нежни звуци на църковни химни. Вътре беше тясно и тъмно, светлината проникваше
през отворите високо горе в стръмните склонове на покрива. Един афиш показваше, че тази сграда е
копие  на  прочутите  норвежки  дървени  църкви  от  12  век.  По  стените  бяха  закачени  снимки  на
истински  църкви.  В  една  стъклена  кутия  беше  поставен  един  изкусно  направен  златен  кръст  с
Христос на него, облечен в синьо.

Тази изложба беше предвидена да играе ролята на исторически продукт, създаден от човека, на
музеен експонат от древната история. Но Дейв се забави, внезапно осъзнал вечното качество, което е
позволило вътре  в църквата да прониква мъждивата светлина, на неуловимия спомен за дните, когато
християнската  вяра е  била здрава,  даже героична.  На  Кейти й  омръзна  да  стои там и прошепна:
„Хайде, да вървим. Тук няма нищо.“ „Нищо? - попита Дейв без да се обърне. „Няма обиколки или
нещо такова. Нека да излизаме. „Почакай само една минута.“ Кейти изсумтя и излезе навън.

Дейв измърмори една бърза молитва и я последва. Но беше трудно да бъде променено сериозното
му намерение.  Когато спряха край една будка  за  да си купят  сладолед и след това тръгнаха към
близката пейка, той беше сигурен, че Кейти е усетила промяната в настроението му и знаеше, че тя
повече няма да може да отлага „големия разговор.“

„Защо вече не искаш да ходиш на църква с нас?“ - попита той, решавайки да скочи в дълбокото и
с  двата  си  крака.  „Да  не  си  станала  противничка  на  християнството?“  Кейти  завъртя  главата  си
настрани: „Аз нямам нищо против християнството.“ „Но ти се държиш така, все едно че ще умреш
всеки път, когато се доближим до нещо, което има нещо общо с християнството. Даже преди малко
постъпи по същия начин.“ “Татко, трябва ли да говорим за това? Аз си мислех че ние сме тук просто
на почивка.“ Той я прекъсна: „Не, ние не сме тук само на почивка. Майка ти и аз планирахме това
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пътуване с цел ти и аз да имаме време да си поговорим. Това е скритата цел. Поради това, нека сега да
поговорим, преди да сме станали от тази пейка.“

Кейти се нахвърли върху своя сладолед с поглед вперен в него. „Виж, Кейти, цялото ти поведение
към духовните неща е променено. Искам да знам какво мислиш ти.“ Тя си пое дълбоко въздух и после
каза: „Просто аз не искам да бъда толкова различна. И аз не трябва да бъда. Мога да бъда добър човек
и без да вярвам в нещата, в които вярваш ти “ - добави бързо тя.

„Различна  от  какво?“  Различна  от  другите  хора.“  Тя  размаха  ръцете  си  така,  все  едно че  се
опитваше да покани всички посетители в Дисни. „Едва ли някои от тях вярва в това, в което вярвате
двамата с мама. Аз имам много приятели, които са добри хора, но не са религиозни.“ Думите на Кейти
бяха  като  стрели,  които  пронизваха  сърцето  му,  но  в  най-лошия  случай  поне  тя  говореше  и  се
отваряше към него. След една болезнено дълга пауза Дейв каза: „Не мисля, че този въпрос е свързан с
това, в което вярват другите хора. Нито пък даже в какво вярваме двамата с майка ти. Въпросът е кое
от всички тези неща е истина.“ „А как човек може да знае кое всъщност е истина?“ „Много хора си
мислят,  че  те  знаят кое нещо е истина.  Току-що прекарахме цял ден в посещение на изложения,
където ни бяха представени много идеи, които ни бяха представени като истина.“

„Татко, това е наука,“ - каза търпеливо Кейти, все едно че учеше дете. „Науката – това са неща,
които са доказани.“ „Кейти, повечето от това което видяхме по-вероятно е философия.“ „Не, не е.“
„Да,  философия  беше.  Повечето  от  нещата,  показани  тук  ни  представят  само  едната  версия  на
истината, даже когато говорят за различни неща. Това е преди всичко история и тя твърди следното:
Вселената е  възникнала случайно,  земята случайно се е оказала подходяща за  съществуването на
живота, случайно човешките същества се оказали толкова умни, че всички проблеми на света един
ден ще бъдат победени от нашите технологични сили. Край на историята. Алилуя, амин.“

„Но татко, учените могат да докажат всичко това. А никой със сигурност не може да знае дали
има Бог.“ „Я стига, как може някой да „докаже,“ че вселената е възникнала случайно? Всичко, което
знам за вселената, включително и за моята ставаща все по-красива дъщеря ми показва, че Някой я е
проектирал.  Създал  е  това.“  Всички  въпроси,  които  разяждаха  разума  на  Дейв  от  мига,  в  който
влязоха в „Живите морета,“ най-накрая придобиха завършен вид.

„Учителят ни по биология каза, че религията е резултат от егото ни, което ни говори. Хората
искат да вярват, че са важни, поради което са изобретили религията. С цел да се чувстват по-добре
хората изобретили представата за един Бог, който ги е създал.“

„Ти  наистина  ли  мислиш,  че  живота  е  възникнал  случайно?“  „Това  са  химически  вещества.
Всичко е съставено от химически вещества. В изложението на „Живите морета“ ние видяхме как се е
случило това. Вулкани са изригвали, после океана, после химикалите са си взаимодействали. Учените
са направили това в епруветка. Четох за това в моята книга за науката. Видях снимката на това нещо
със стъклените епруветки и електрическите искри и после се появиха молекулите.“

Кейти се облегна на облегалката на пейката, а Дейв хвана главата си с двете си ръце. Значи това
била причината.  Тя дотолкова е била надъхана от светската представа за света, представа, която е
подкрепяна от престижа на „науката,“ че християнството вече изгубило всякакъв смисъл за нея. Сега
той осъзна това. Но какво би могъл да каже, за да промени начина на мисленето й?

„Аз просто не мога да повярвам, че този красив свят е възникнал случайно.“ После повтори това,
преди  всичко  от  отчаяние,  че  няма  никаква  надежда,  това  да  промени  мнението  й.  „Тате,  ако
християнството, което казваш е истина, тогава защо никой друг не вярва в него? Чуй, миналият срок в
часът по английски език ние гледахме един филм, наречен „Наследи вятъра“ и от него се видя, че
всички учени са на страната на Дарвин. Християните просто затварят разума си за научните факти.“

Дейв  пое дълбоко въздух. Чувстваше се така, все едно, че е ударен силно в гърдите. Това го
ядоса.  „Стига,  Кейти.  Ти знаеш, че ние не сме произлезли от маймуните.“ Това беше доста слаб
отговор,  но това беше най-доброто,  което той успя да измисли в бързането си.  Кейти погледна в
далечината без да отговори. В отчаянието си Дейв разбра, че даже не знаеше как да започне да говори
на тези тема с дъщеря си. Той знаеше много малко за Дарвин или за еволюцията. Единственото, което
наистина  знаеше  –  това  което  чувстваше  инстинктивно  беше,  че  ако  човек  отхвърли  Бог  като
Създател, тогава целият фундамент на вярата му се разпада. Той реши да тръгне по друг път.

„Кейти, когато ти излезе отпред пред събраните в църквата и стана християнка...това вече не
означава ли нищо за теб?“ - попита той. Кейти каза сериозно: „Много съм мислила за това. Как може
човек  да  има  доверие  на  начина,  по  който  се  чувства  в  такива  ситуации?  Искам  да  кажа,  аз  се
вълнувам, когато гледам филм и това не реално.“ „Кейти, тези две неща едва ли са едно и също. Да
дадеш живота си на Христос и...да гледаш някакъв филм?“ „Единственото което знам е, че ти и мама
очаквате  аз  да  вярвам в това,  в  което  вярвате  вие.  Ако ходя  на  църква  и  се  преструвам,  че  съм
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щастлива, че правя това, вие сте доволни. А ако не правя това, вие ставате сериозни и карате всички
да се чувстват нещастни. Точно както е при това пътуване. Все едно, че ме изнудвате.“ „Кейти, Аз...“
„Тате, ти наистина ли ме обичаш? Такава, каквато съм сега, в този момент. Защото всъщност това съм
аз. Аз вече не съм малкото момиченце, което носеше на врата си.“

„Чакай малко, Кейти. Нямам ли право да не се съглася с твоята представа, без ти да ме обвиняваш
че не те обичам? Кой от двама ни изнудва тук?“ „Тате, тези идеи не са мои. Това са нещата, които
научих в училището.  Това са  нещата,  в  които вярват всички – даже това,  което видяхме днес на
изложението. И ти не можеш да спориш с това.“ Дейв си помисли мрачно, че в това отношение тя
беше права. Той не можеше да спори с това, защото не знаеше как да започне да се противопоставя на
това, което тя казваше. Изглежда дъщеря му изоставяше вярата си, а той нямаше представа как да я
спре. Но онова, което той каза после дойде от място, което беше много по-дълбоко разположено от
собствената му безпомощност. „Ще открия.“ „Какво?“ „Ще открия как да споря с това. Ще открия
защо тази история, която чухме тук и сега, е невярна.“ Тя го погледна присмехулно: „О, я стига.“ „Или
и аз ще се откажа от вярата си,“ каза той накрая.

Тя трепна, все едно, че той й беше ударил плесница. След това внезапно престана да се присмива.
„О, тате, аз не искам...ти знаеш, всичко се променя.“

„Кейти, от това нещо зависи всичко друго. Това те накарах да разбереш. Всичко е заложено на
карта.  Виж, ако християнството е истина, това е не само моята вяра или вярата на майка ти. Това е
истината за цялата реалност.  И по някакъв начин аз ще открия фактите, които ще ти покажат,  че
християнството е истина.“

Глава 6

Разбиване на решетката

Главната  цел  на  всички  изследвания  на  заобикалящия  ни  свят  трябва  да  е  насочена  към
откриването на разумния ред и хармония, които са били поставени в него от Бога. (Йоханес Кеплер)

Дните, които последваха след ваканцията му с Кейти бяха трудни за Дейв Мулхоланд, защото той
разбра, че дъщеря му е възприела начин на мислене, който е напълно противоположен на всичко, на
което я бяха учили двамата с Клаудия. А той беше открил това в Дисни и на други места, където всяка
година  повече  от  40  мил.  души  посещават  и  чакат  на  опашки,  за  да  усетят  тръпката  на
приключението, да бъдат смаяни и образовани. Много семейства спестяват през цялата година за да
могат да си позволят да отведат децата си в това Магическо царство, в тази велика американска икона.

Дейв мрачно се питаше:  „И заради какво? За да чуят този победен химн на отхвърлянето на
християнството  и  да  се  поклонят  пред  този  олтар  на  силата  на  човешката  изобретателност  и
технология?“  Но  сега  той  поне  разбра  какво  се  беше  случило  с  дъщеря  му.  Тя  беше  възприела
представата, че науката е изворът на истината, а религията е само едно субективно мнение, нещо,
което ние толерираме заради тези, които са толкова слаби, че се нуждаят от такова утешение. И за
пръв път той разбра, че досега беше глупаво и прекалено уверен. Беше позволил на дъщеря си да бъде
изложена на влиянието на тези идеи в училището, по телевизията и в книгите й, без въобще да се
погрижи да я научи как да реагира.

Може би това не беше изненадващо. Поколението на самия Дейв не се налагаше да е подготвено
за такива широко разпространени атаки на християнската вяра. По тяхното време религията беше
уважавана и беше отличителна черта на елита на обществото. Дейв никога не беше имал ни най-малко
съмнение във вярата си. Той винаги се беше задоволявал просто да отива в църквата и да се придържа
от един набор от вярвания, които придаваха смисъл на живота му. 

Но сега всичко се беше променило. Сега той трябваше да защитава това, в което вярваше. Заради
съдбата на дъщеря си, а не заради себе си. Когато бяха в Дисни, Кейти му каза: „Тате, това не са
просто мои идеи. Това е, на което научих в училището. Всички вярват в тези идеи.“

ДАЛИ ПРИРОДАТА Е НАШИЯТ СЪЗДАТЕЛ?
Кейти беше права. Преобладаващата гледна точка в днешната ни култура е крайно едноразмерна:

че животът е само това, което е тук и че природата е достатъчна, за да обясни всяко нещо, което
съществува.  В същината си това е  философията на натурализма и тази философия не само беше
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включена  в  учебните  програми  в  училището,  но  и  обширно  беше  демонстрирана  в  популярната
култура, в Дисни, в телевизионните предавания за природата и в книгите за децата.

Всяка гледна точка към света трябва да започне от някъде,  трябва да започне от теорията за
създаването на вселената.  Натурализмът започва с фундаменталното предположение, че силите на
природата  са  способни  да  обяснят  създаването  на  всичко,  което  съществува.  Библията  казва:  „В
началото Бог сътвори небето и земята“ (Бит.1:1), но натуралистите казват, че в началото е имало
частички  и  слепи,  безцелни  природни  закони.  Тази  природа  създала  вселената  от  нищото,  чрез
колебанието на квантите.  Тази природа формирала нашата планета с уникалната й способност да
поддържа  живота.  Тази  природа  събрала  помежду  им  химическите  елементи,  които  формирали
първата  жива  клетка.  И  натурализмът  казва,  че  тази  природа  е  действала  чрез  механизмите  на
дарвинизма,  за  да създаде  сложни форми на живот и  най-накрая – човешки същества,  с  техните
чудеса на съзнанието и на интелигентността. 

Учените-натуралисти се опитват да създадат впечатлението, че те са безпристрастни и обективни,
и твърдят, че религиозните хора са субективни и предубедени в полза на техните лични вярвания. Но
това е уловка, защото всъщност натурализмът е преди всичко философия, гледна точка към света,
лична система от вярвания, подобно на всяка друга религия. 

Натурализмът започва с твърдения, които не могат опитно да бъдат проверени, като например
твърдението, че природата е „всичко, което е, което е било и което ще бъде,“ както е казал покойния
Карл Саган от популярната научна програма „Космос.“ Това не е научно твърдение, защото липсва
проследим начин, чрез който това твърдение да бъде проверено. Това е философия. И както ще видим
до  края  на  тази  част  от  книгата,  това  е  философия,  на  която  се  основава  цялата  еволюционна
авантюра, като се започне от нейните твърдения за началото на вселената и се мине през зараждането
на живота, за да се стигне до появата на сложните животински форми.

Повече от всеки друг  Саган е  популяризирал натуралистичната гледна точка към света и я е
окопал  здраво  в  разума  на  обикновения  американец.  С  черен  перчем,  зализан  на  една  страна,  с
блестяща усмивка, подходяща за реклама на пастата за зъби „Колгейт“ и с телегенично излъчване –
всичко  това  подсилвало  влиянието  му  върху  милионите  зрители,  които  гледали  телевизионната
програма „Космос.“ Седмица след седмица той довеждал изумителни образи на избухващи звезди и
разпространяващи се на всички страни мъглявини в домовете и в класните стаи в цялата страна.

Но  Саган  не  е  донесъл  само  това.  Със  своя  завладяващ  вниманието  маниер,  той  бил
телевангелист на натурализма, една философия, към която той се придържал с религиозен жар.  И е
логично да е така, защото това, което приемете като стартова точка за вашата гледна точка към света,
всъщност действа като ваша собствена религия!

Вижте фразата, която е търговската марка на Саган: „Космосът е всичко, което е, което е било и
което  ще  бъде“  (това  е  първото  изречение  в  книгата  му  „Космос,“  която  се  основава  на
телевизионните му серии.) Тук Саган получава облаги от литургичните форми. Още от времето на
ранната църква християните са пеели химна „Глория Патри“: „Слава на Отца, на Сина и на Светия
Дух. Както е било в началото, както е сега и както винаги ще бъде, свят без край.“ Саган открито
предлага една заместваща литургия, оратория посветена на космоса. Самият факт, че той пише думата
Космос с главна буква, точно така, както религиозните вярващи пишат думата Бог с главна буква, е
смъртоносно самопризнание, че той е под въздействието на религиозна страст.

В  книгите  и  телевизионните  си  програми  Саган  ясно  показва,  че  няма  никаква  нужда  от
съвършеният Създател, описан в Библията. Богът на Саган е космоса. В една от най-продавани си
книги Саган подигравателно описва християнския Бог като „необикновено голям  на ръст, облечен със
светлина мъж с дълга бяла брада, седящ на трон някъде високо там на небето, досадно регистриращ
падането на земята на всяко врабче.“ Саган счита, че космоса е единственото съществуващо само за
себе си вечно същество: „Вселена, която е безгранично стара, няма нужда от Създател.“

Точка след точка Саган предлага натуралистично заместване на традиционната религия. Докато
християнството учи, че ние сме деца на Бога, Саган казва, че „ние сме, в най-дълбок смисъл, деца на
Космоса,“ защото космосът е този,  който ни ражда и ежедневно задоволява нуждите ни.“ В един
пасаж, който почти сигурно е автобиографичен, Саган намеква, че подтикът на астронома да изследва
космоса  е  мотивиран  от  някакво  тайнствено  познание,  че  химическите  елементи  в  телата  ни
първоначално са били създадени в някакво космическо пространство, от което сме произлезли ние и
където се намира нашият истински дом: „Някоя част от нашето същество знае това и че е оттам,
откъдето ние сме дошли. Ние бленуваме да се върнем там.“ А възхитата на астронома не е нещо по-
малко от религиозното преклонение. „Нашите предци са се покланяли на слънцето и те съвсем не са
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били глупави.“ Защото ако ще трябва да се покланяме пред нещо, „не е ли логично да отдаваме почит
на слънцето и звездите.“

Подобно  на  всяка  религия,  преклонението  на  Саган  пред  космоса  предписва  някои  морални
задължения за своите последователи. Космосът е създал човешките същества по своя собствен образ -
„Нашата материя, нашата форма и голяма част от нашия характер е определен от дълбоката връзка
между живота и Космоса“ - и в замяна на това, ние имаме морално задължение към космоса.“ Какво е
това задължение? Това е „задължението да служим“ - едно задължение, което ние дължим „на този
Космос, древен и необятен, от който произлизаме ние.“ 

Богослужението на Саган пред космоса даже ни казва как ще бъдем спасени ние. Заплахите за
оцеляването на човечеството:  замърсяването на околната среда, войни, недостиг на храна – нямат
никаква  връзка  с  моралните  ни  провали.  Според  Саган,  те  са  резултат  от  технологичната
некомпетентност, което едва ли е изненада, след като той вярва, че по отношение на еволюционното
си развитие човечеството все още се намира в етапа на своето детство. Поради това решенията могат
да дойдат от по-напреднали цивилизации някъде там, които ще се спуснат на земята, за да ни спасят.
Поради тази причина Саган е бил горещ поддръжник на изследването на далечните зони на космоса
за наличието на радиопослания. „Получаването на едно единствено послание от космоса би показало,
че е възможно да се живее чрез такова технологично юношество,“ пише той със затаен дъх, „защото
то ще докаже, че една напреднала извънземна раса е оцеляла на същия този етап и е преминала към
зрялост.“ Ако това не е провидение за спасението, тогава какво е то? Космосът ще ни говори. Той е
там и той не мълчи.

Във  всяко  човешко  същество  има  едно  дълбоко  и  неспирно  търсене  на  смисъла  и
превъзхождащото ни – това е част от образа на Бога в най-съкровената ни природа. Даже ако ние
избягаме от Бога, религиозният отпечатъкът остава върху нас. Всеки човек се покланя пред някакъв
бог. Всеки човек вярва в някакъв вид божество – даже ако това божество е някаква безличностна
субстанция  като  материя,  енергия  или  природа.  Поради  това  Библията  проповядва  против
идолопоклонството,  а  не  против  атеизма.  Натурализмът  може  да  парадира  с  науката,  системното
изреждане на факти и данни, но това е религия. Тази религия е преподавана навсякъде в днешното
публично  пространство  –  даже  в  книгите,  които  детето  ви  чете  в  училището  или  взема  от
обществената  библиотека.  Неотдавна Нанси взе за  момчето си  една от книгите  на Беренстайн за
мечетата. (Коментар: Беренстайн са двама американски съпрузи – Стан и Ян и са автори на детски
книжки, чието дело било продължено от синът им Майк. От 1962 до сега са публикувани над 300
книги с общ тираж над 260 мил. бр., които са преведени на 23 езика.) В книгата семейство Беренстайн
кани младия читател да се присъедини към тях за разходка сред природата. „Една слънчева сутрин
тръгнахме и след като се натъкнахме на няколко паяжини, прочетохме,  написан с главни букви и
поставен  над  изгряващото  слънце,  блестящ  със  слънчеви  лъчи  надпис,  състоящ  се  от  следните
познати думи: „Природата е всичко, което Е, или Е БИЛО, или ВЕЧНО ЩЕ БЪДЕ!““

Звучи ли ви познато? Разбира се. Това е прочутият първи ред от книгата на Саган, сега обрамчен
със  сладките  образи  на  малките  мечета,  бръмбарчета  и  птички  –  философията  на  натурализма,
разгласявана за прохождащите деца. И за да изпълнят целта си до края, авторите са нарисували едно
мече,  което  сочи  директно  към  читателят  –  към  вашето  възприемчиво  малко  детенце  и  казва:
„Природата си ти! Природата съм аз!“ Така и човешките същества не са нищо друго, освен части от
природата. Има ли по-подходящ пример за да ни покаже защо християните трябва да се научат как да
спорят убедително против натурализма? Това се отпечатва върху въображението на децата ни много
преди те да могат да разсъждават логично и критично. Това се представя навсякъде като единствената
гледна  точка  към  света,  която  е  подкрепяна  от  науката.  А  тази  гледна  точка  е  диаметрално
противоположна на християнството.

Християнинът трябва да е готов да отделя истинската наука от философията. Еволюцията,  така
както обичайно е представяна в учебниците и в музеите, смесва и двете, представяйки като „наука“
онова, което всъщност е натуралистична философия. Наистина, много светски учени настояват, че
единствено натуралистичните обяснения могат да бъдат считани, че са наука.

Но защо трябва да позволяваме на невярващите да съставят дефинициите? Нека да бъде ясно
каква е разликата между науката, която може да бъде проверена чрез опит и философията, която не
може да бъде проверявана чрез опити, и чак след това да позволим на науката до спори с науката, а
философията – с философията.

Това става още по-наложително, когато разберем, против какво се изправяме ние.  В мигът,  в
който изрази съмнение в истинността на еволюцията, на християнина бива поставян етикета, че е
нецивилизован човек, който удря по масата с Библията, за да наложи мнението си на другите или че е
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неграмотен  реакционер,  който  се  опитва  да  спре  прогреса  на  науката.  Подобно  на  Кейти,  днес
повечето ученици са гледали филма „Наследи вятъра“ (или неговата телевизионна версия) и тяхното
въображение  е  населено  с  вилнеещи  неграмотни  християни,  които  влизат  в  конкуренция  с
интелигентни, образовани и изискани защитници на Дарвин и на неговото учение за еволюцията.
Когато публично изразим съмнения във верността на дарвинизма,  на нас започват да гледат през
решетката, обрисувана в тези медийни публикации.

Следователно нашата задача, преди още да очакваме да бъдем чути, е да разбием тази решетка,
да разчупим стереотипа. Трябва да убедим хората, че спорът не е Библията срещу науката. Спорът е за
търсенето на безпристрастно изследване на научните факти и след това да вървим след тези факти
натам, накъдето те могат да ни отведат. Трябва да подложим на проверка твърдението, че по своята
дефиниция наука означава натуралистична философия.

Истинската битка е гледна точка към света срещу друга гледана точка към света,  на религия
срещу религия.  От  едната  страна  е  гледната  точка  на  натурализма,  който твърди,  че  вселената  е
продукт на слепи безцелни сили. От другата страна е гледната точка на християнството, която ни
казва, че ние сме създадени от един съвършен Бог, който ни обича и има цел за всеки един от нас.
Самата природа носи „пръстовите отпечатъци“ на Бога, които маркират целта във всяка област на
научното изследване. Нашата позиция е напълно защитима, стига да се научим как да правим това.
Християнската гледна точка към света започва със сътворението, с един обмислен акт, извършен от
Същество, което е личност и е съществувало през цялата вечност. Размерите на тази личност са от
решаващо значение, за да разберем Сътворението. Преди да сътвори света, Създателят е направил
избор и е взел решение: Той е направил план, един интелигентен проект.

Според творбите на апостол Павел, този проект, който дава на света неговата форма и структура,
е видим за всички хора. Павел пише за хората: „Това, което е възможно да се знае за Бога им е
известно, защото Бог им го изяви“ (Рим.1:19). Как? Чрез формата и сложността на света, който той е
направил: „Защото от създаването на света невидимите качества на Бога – неговата вечна сила и
божествена му природа са ясно видими и са разбираеми от това, което той е направил“ (Рим.1:20 –
мой превод). Даже невярващите знаят някъде дълбоко вътре в себе си, че Бог съществува. Поради
това „те са  без извинение“ (Рим.1:20 – мой превод). Иначе казано, Павел ни учи, че онези хора, които
гледат честно към света около тях, трябва да са в състояние да стигнат до извода, че светът е бил
създаден от някакво интелигентно Същество.

В следващите глави ние ще гледаме през рамото на Дейв Мулхоланд, докато той търси отговори
на  въпросите  на  своята  дъщеря.  Саган  ли  е  прав  или  е  прав  апостолът  в  учението  си,  че
доказателството за сътворението може да бъде видяно ясно от всички хора? Вселената сама ли се е
създала? Дали животът е произлязъл от морето на химикалите? Можете ли да получите сложната
заплетеност на растенията и животните, ако няма някакво интелигентно същество, за да направлява
процеса?

Това, което ще открием може би ще бъде толкова изумително за вас, колкото беше и за Дейв.

Глава 7

Нека да започнем от самото начало

(Проектът)  е  най-практичният  от  всички  аргументи,  доказващи  съществуването  на  Бога,
основаващ се на предположенията на наблюдателя относно реда, който откриваме в природата.
(Фредерик Фере)

Първият въпрос, на който трябва да отговори всяка гледна точка към света е: „Как е започвало
създаването на света?“ Как се е появила вселената?  На Дейв Мулхоланд му предстоеше да намери
едно от най-вълнуващите открития в съвременните научни изследвания, защото през последните 50
години науката изцяло промени становището си за произхода на вселената. След като в продължение
на векове беше твърдяла, че вселената е вечна и поради това не се нуждае от създател, днес науката
откри драматично и ново доказателство за това, че вселената наистина има най-висш произход и че тя
е възникнала в краен период от време в миналото, точно така, както учи Библията. 
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За да осъзнаем колко революционно е това, ние трябва да вземем предвид, че повечето древни
култури са вярвали, че вселената е вечна – или по-точно казано – че тя е била формирана от някакъв
вид първичен материал, който е вечен. Древните гърци даже твърдели, че представата, че велената е
сътворена от някакво божество е логично невъобразимо. Техните аргументи са били съживени в края
на Средновековието и на Ренесанса, когато била преоткрита класическата литература. Тогава, през 18
век, учените формулирали Закона за запазване на материята (според който материята нито може да
бъде създадена, нито може да бъде унищожена) и това се превърнало в мощно оръжие на ревностните
материалисти, които твърдели, че сега самата наука е отрекла възможността за всякакво сътворение
на света от Бога. Един защитник на материализма през 19 век написал: „Днес неразрушимостта или
постоянството  на  материята  е  научен  факт.  Онези,  които  говорят  за  някаква  независима  или
свръхестествена съзидателна сила е създала вселената от нищото са в противоречие с първата и най-
проста аксиома на философската гледна точка към природата.“

Така са стояли тогава нещата. Представата, че вселената е имала начало е била принизена само
до нивото на елемент от религиозна вяра, което се намира в самотна опозиция на твърдо установената
позиция на науката.

После,  в  началото  на  20  век,  започнало  любопитно  сближаване  на  няколко  линии  на
доказателство: изводът от общата теория на относителността, според който вселената се разширява;
откритието,  че звездите понякога започват да излъчват светлина от червения край на спектъра на
светлината, което предполага, че те увеличават размерите си; и най-накрая, осъзнаването, че двата
закона на термодинамиката всъщност правят задължително да вярваме в създаването на вселената.
Вторият закон на термодинамиката, Законът за разрушаването, твърди, че вселената е в процес на
постепенно разпадане и неумолимо се движи към финалната тъмнина и разрушаване. Казано с други
думи, вселената постепенно спира движението си, подобно на часовник с пружина, която постепенно
се развива.  И ако вселената постепенно спира,  тогава трябва да е имало дата в  миналото,  когато
„пружината“ й е  била навита. В книгата си „Вселената и д-р Айнщайн,“ известният изследовател
Линкълн Барнет красноречиво пише следното:  „Неизбежното заключение е,  че всичко си е имало
начало – по някакъв начин и на някакъв етап космическият процес е бил започнат, звездните огньове
са били запалени и цялото необятно шествие на вселената е било сътворено.“

Нещо  повече,  първият  закон  на  термодинамиката  (за  запазване  на  материята)  твърди,  че
материята не може просто да се появи или сама да се създаде. Следователно, ако вселената е имала
начало, тогава нещо, което е извън вселената трябва да станало причина тя да започне да съществува
– нещо или Някой, съвършен и превъзхождащ природния свят. Вследствие на това, представата за
съзиданието вече не е просто въпрос на религиозна вяра. Това е заключение, основаващо се на най-
порядъчното  прочитане  на  научното  доказателство.  Британският  физик  Пол  Дейвис,  който  не  е
християнин казва,  че „Големият взрив“ е това място във вселената, където има достатъчно място,
даже и за най-шумните материалисти, за да признаят Бога.“

ИМАЛО ЛИ Е БОЖЕСТВЕНО НАЧАЛО?
Тези  различни  линии  на  доказване  се  обединили  помежду  си  през  1960-те  и  довели  до

формулирането на теорията за „Големия взрив,“ която твърди, че вселената се е появила вследствие на
космическа  експлозия.  Новата  теория  ударила  света  на  науката  като  гръм.  Това  означавало,  че
представата за Божественото създаване на вселената вече не е просто някаква религиозна догма. Сега
самата наука показала, че вселената се е появила изведнъж в един конкретен момент в далечното
минало.

Теорията за „Големия взрив“ нанесла почти смъртоносен удар на натуралистичната философия,
защото тя гледа на реалността като на непрекъсваема поредица от причини и следствия, които могат
да  бъдат  проследени  назад  до  безкрая.  А  „Големият  взрив“  представя  внезапно  прекъсване  във
веригата от причини и следствия.  Това означава,  че  науката може да проследи събития назад във
времето само до определена точка; в момента на експлозията на „Големият взрив“ науката достига до
внезапно прекъсване, до една абсолютна бариера. Всъщност, когато тази теория беше предложена за
първи път, огромен брой учени се обявиха против нея точно поради тази причина. Прочутият физик
Артур Едингтън обобщи чувствата на много от колегите си, когато каза, че идеята, че вселената има
начало, е „отвратителна“ от гледната точка на философията.  Алберт Айнщайн си играел със своите
уравнения с напразната надежда да избегне заключението, че вселената е имала начало. Астрономът
Робърт Джестроу  бил агностик, но въпреки това се наслаждавал от натриването на носовете колегите
му, които били натуралисти и твърдели, че науката е достигнала до своя предел и че тя никога няма да
е в състояние да открие, дали извършителят на сътворението е бил „Бога от Стария Завет или е някоя
от познатите физически сили.“
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Въпреки това, много светски мислещи учени все още продължават да извъртат, за да избегнат
ясното  приложение  на  теорията.  Някои  от  тях  твърдят,  че  „Големият  взрив“  всъщност  подкрепя
натуралистичната философия и че той е разширил обхвата на натуралистичните обяснения чак до
момента  на  създаването на  самата  вселена.  Това  означава,  че  ако  Бог  съществува,  той е  избутан
обратно в неясната причина кой е стартирал процеса на създаването, без да има никаква роля след
това. Но това е само празен шум. „Големият взрив“ въобще не подкрепя натурализма.  Теорията за
„Големият взрив“ показва границите на всички натуралистични обяснения на реалността.    „Големият
взрив“ показа, че природата, такава каквато е – време, пространство и материя – е възникнала в един
краен период в миналото.

Може би най-обичайната стратегия на днешните учени и преподаватели е просто да не обръщат
внимание  на  изумителните  заключения  от  „Големият  взрив,“  като  казват,  че  тези  изводи  са
„философия“ или „религия“ и ги избутват встрани. Те казват:  „Ние се занимаваме само с наука.“
Обсъждането на Божественото създаване на вселената, криещо се зад „Големият взрив“ е отпращано
като философия и не е допускано в класната стая на науката. Вследствие на това учениците никога не
мечтаят за онези очарователни гледки, които са скрити със завеси от погледа им, нито за интересните
въпроси,  които по разбираеми причини им е  забранено да задават.  Това е  подходът,   който Дейв
Мулхоланд видял в Дисни, когато Бил Нии с театрална усмивка насочвал вниманието на публиката
към артистичното представяне на „Големият взрив.“ Светкавица пронизала целия екран, но не била
произнесена нито една дума, за да обясни какво е съществувало преди тази експлозия и поради какво
се е случила тя.

А друга група учени се опитва да заобиколи „Големият взрив,“ като манипулира тази теория по
начини, които им позволяват да твърдят, че в края на краищата „Големият взрив“ е вечен процес, а не
еднократно събитие. Например, Карл Саган твърдеше, че експлозията, която е поставила началото на
нашата вселена е била само една от цяла серия експлозии, че сега вселената се разширява, но на
определен етап ще започне обратен процес на нейното свиване, докато тя отново не се превърне в
малка точка, която после отново ще избухне, започвайки отново целия този процес. Тази осцилация
ще продължава вечно в едно безкрайно повторение, подобно на акордеон, който се разтяга и свива. Но
се оказа, че предположението на Саган противоречи на основните закони на физиката. Осцилиращата
вселена би изразходвала наличната си енергия при всеки цикъл на осцилацията и накрая би спряла
движението си. Вторият закон на термодинамиката, Законът за разрушаването, унищожи всяка идея за
вечната вселена.

Други учени се примириха с факта на създаване на вселената от някакъв външен за нея фактор,
но опитвайки се да избегнат представата, че това е станало от Създател, измайсториха представи,
които  са  откровено  лишени  от  логика.  Някои  учени  говорят  за  самозараждане  на  вселената,
пренебрегвайки противоречието в логиката на тази идея (ако вселената все още не е съществувала,
тогава не е съществувала „същност“ (self), което на направи възможно това зараждане.) Други учени,
като Стивън Хоукинг от Университета в Кеймбридж, може би най-известният сегашен теоретичен
физик, предполагат, че ранната вселена е съществувала във „въображаемо време,“ една идея, която е
нещо повече от фантазия. Други учени пък предполагат, че вселената просто се е появила – изцяло
недокосната – от нищото. Например, философът проф. Куентин Смит твърди, че вселената „е дошла
от  никъде,  изпратена  от  никой  и  за  нищо.“  Но  този  начин  на  разсъждение  означава  да  оставим
територията на науката на чистата магия.  Един от най-утвърдените закони  на житейския опит е, че
нещо не може да се появи от нищото.

Натуралистите просто не  разполагат  с  начин,  чрез  който да заобиколят  предизвикателството,
поставено от „Големият взрив,“ без да се извъртят в своите невъзможни и логически противоречиви
твърдения.  Фактите  ясно  показват,  че  вселената  не  е  вечна  и  че  тя  не  може  да  се  самосъздаде .
Заключението е, че вселената се е появила в един определен момент във времето, в едно избухване на
светлина  и  енергия.  Науката  започна  да  звучи  напълно  като  Библията:  „И  Бог  каза:  „Да  бъде
светлина.““ ( Бит.1:3)

Това  са  доводите,  които  можем да  представим,  когато  разговаряме  с  хора,  които  се  отнасят
враждебно  към  християнската  вяра.  Веднъж  жена  ми  Пати  се  прибра  у  дома  сред  събиране  за
изучаване на Библията и ми каза колко възмутена била цялата им група от една случка в местно
училище. Една от жените в групата имала 13-годишен син, който получил лоша оценка, защото дал
погрешен  отговор  на  техния  седмичен  тест  в  часът  по  „Наука  за  земята.“  На  въпросът:  „Как  е
възникнала земята?“, момчето написало: „Бог я е създал.“ Върнали му листа с неговия тест, където
този отговор бил маркиран с голяма червена отметка и с намаление с 20 точки на общата му оценка.
„Правилният“ отговор според учителката бил „Земята е продукт на „Големият взрив.““
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Жените от групата на жена ми за изучаване на Библията настояли майката на момчето да отиде в
класната стая и да покаже на учителката какво пише в Библията. Те казали: „В Бит.1:1 е написано:
„Бог сътвори небето и земята.“ Веднага щом жена ми разказа тази история, аз взех телефона и се
обадих на майката на това момче. Казах й: „Не отивай при учителката, носейки Библията в ръката
си.“ Тя се изненада. „Но Библията показва, че учителят е сгрешил.“ Аз й обясних: „Като вярващи, ние
знаем, че Библията е написана чрез вдъхновението и властта на Бога, но учителката на момчето ви
няма да обърне внимание на това. Тя ще ви каже: „Това е религия, а аз преподавам наука.“  (Коментар:
В Мат.7:6 Исус ни казва да не даваме свято нещо на кучетата.)

В подобни ситуации трябва да избягваме да създаваме погрешната представа, че християнството
се противопоставя на науката. Ако твърде бързо започнем да цитираме от Библията, ние никога няма
да разрушим стереотипа, разпространен от филма „Наследи вятъра.“ Не трябва да противопоставяме
науката на религията; на лошата наука трябва да противопоставяме по-добрата наука.

Трябва да задаваме въпроси като: „А какво е имало преди „Големият взрив“? Кака е причината за
„Големият  взрив“?  Ако  вселената  е  произлязла  от   „Големият  взрив,“  тогава  причината  за  този
сблъсък трябва да е нещо, което се е намирало извън вселената. Истината е, че теорията за „Големият
взрив“  дава  голяма  подкрепа  на  библейското  учение,  че  вселената  е  създадена  от  Бога  –  че
пространството,  материята  и  самото  време  са  крайни,  а  не  безкрайни.   Вместо  да  представлява
опровержение на християнската вяра, както изглежда си мисли учителката на момчето, теорията на
„Големият взрив“ всъщност дава изумително доказателство за правотата на вярата. А причината за
създаването на вселената е даже още по-силна, ако гледаме към природата на нашата вселена. Тя е
вселена, която при всяко свое завъртане дава доказателство, че  е направена по проект и с цел.

ДАЛИ НИЕ СМЕ КОСМИЧЕСКА СЛУЧАЙНОСТ?
През дните и седмиците след връщането му у дома от ваканцията му с Кейти в Дисни, Дейв

Мулхоланд чуваше думите, изричани в различните изложения, които се въртяха отново и отново в
спомените му, като запис на постоянно слушан компактдиск и всеки път създаваха в него усещането
за  безпомощност,  когато  осъзнаваше,  че  не  разполага  с  добри  отговори.  С  тъжна  ирония  той
подражаваше на посланието от „Живите морета“: „Малката сфера, планетата земя, „просто се случи“
да е с правилния размер и „просто се случи“ да бъде на правилното разстояние от слънцето, за да
може живота „просто случайно“ да възникне. И чрез един процес на случайни промени и на естествен
подбор, ние, хората „просто случайно“ се появихме на сцената.“ Дейв пъшкаше: „И децата трябва да
слушат това обяснение“ То им казваше, че те не са нищо повече от космическа случайност.  Не е
чудно, че с течение на времето разказът за обичащия Бог, който ги е създал и ги обича, ще им звучи
все повече и повече като измислица.

Но дали всички тези случайности наистина са просто...случайности? Или Някой е проектирал
вселената  по този начин?  Това  беше вторият  въпрос,  на  който Дейв искаше да  намери отговора.
Започна да учи така, както учеше в университета – като събра книги и статии по темата. И за негова
изненада, това което откри беше друга драматична промяна в съвременната научна мисъл. Учените не
само признали,  че  вселената  има необяснимо начало,  но  освен това те  признали,  че  физическата
структура на вселената дава удивително доказателство за наличието на проект и цел. Те  създали така
нареченият  „Принцип  на  ентропията,“  според който  физическата  структура  на  вселената  е  точно
такава, каквато трябва да бъде, за да поддържа живота. 

След  като  първият  космически  кораб  кацна  на  луната,  една  изумителна  снимка  бързо  стана
известна на всички американци: гледката на обвитата в облаци Земя, виждаща се малко над линията
на хоризонта на черната и покрита с кратери повърхност на луната.  Разликата беше поразителна.
Нашата  красива  синьо-бяла  планета,  толкова  гостоприемна  за  живота,  гледана  на  фона  на
вкочаненият, безплоден и безжизнен лунен пейзаж.

Въпреки това, даже луната е сравнително приятелско място в сравнение с Венера, където дъжд
от сярна киселина вали върху повърхност, чиято температура е равна на температурата на кипенето на
оловото.  И  даже  Венера  е  гостоприемна,  в  сравнение  с  ледените  кристали,  които  са  гримирали
Юпитер,  със  замръзнали  облаци  от  газ,  надвиснали  над  неговата  повърхност,  което  придава  на
планетата нейния раиран изглед. И даже Юпитер може да бъде считан за  достъпен, в сравнение с
милионите  градуси  температура  във  вътрешността  на  звездите  или  в  сравнение  с  необятните
пространства с твърд вакуум между тях. От гледна точка на възрастта на космоса е станало ясно, че
даже в това отношение земята е уникална. Тя се гордее с огромен букет от характеристики, които я
правят способна да поддържа живота – почти безкраен списък от предварителни условия, които са
били точно изпълнени, поне доколкото на нас ни е известно, само на нашата планета.
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Как  се  случи  така,  че  земята  се  оказа  толкова  специална?  Дали  това  е  просто  случайност?
Късмет? Или това е било планирано от любящият Създател, който е имал предвид нас още от самото
начало?

Например,  замислете  се  за  орбитата  на  земята.  Изложението  „Живите  морета“  доста  вярно
описва  земята  като  „малка  сфера  с  просто  правилния  размер,  която  се  намира  на  правилното
разстояние от нейната майка звезда.“ Ако земята беше само малко по-близо до слънцето, всичката й
вода щеше да се изпари и живота нямаше да бъде възможен. От друга страна, ако земята беше само
малко по-далече от слънцето, всичката й вода щеше да замръзне и земният пейзаж щеше да е само
безплодни пустини.

Но от позицията на нашата планета не зависи само нейния пейзаж. Процесите в телата ни също
зависят от тези гостоприемни условия. Химическите процеси, които са нужни за функционирането на
живота  се  случват  при  наличието  на  много  тесни  температурни  граници  и  земята  е  точно  на
правилното разстояние от слънцето, за да попада в тези тесни температурни граници. Нещо повече, за
да се случат всички тези неща, земята задължително трябва да остава на почти същото разстояние от
слънцето, докато тя и то се движат по своите орбити. Което означава, че орбитата на земята е близка
до окръжността, за разлика от орбитите на повечето планети от нашата слънчева система. 

Дали  тези  прецизно  калибрирани  разстояния са  продукт  на  чистата  случайност?  Или  те  са
проектирани така, за да поддържат живота?

Вижте още един пример: замислете се за съществуването на водата, това обичайно вещество,
което ние приемаме за даденост.  Водата притежава голям брой уникални качества, които я правят
абсолютно незаменима за живота. Например, тя е единственото познато вещество, чиято твърда фаза
(лед) е  с по-малка плътност отколкото нейната течна фаза.  Поради тази причина ледът остава на
повърхността на океаните, моретата и езерата, вместо да лежи на дъното и по този начин се позволява
на рибите и на другите морски живи същества да оцеляват през зимата. Когато бъдат разгледани с
микроскоп, молекулите на водата демонстрират така наречения хидрофобен ефект, което придава на
водата уникалната способност да формира протеини и нуклеинови киселини в ДНК молекулите. От
гледна точка на молекулите, в книгата си „Бог и новата космология“  Майкъл Кори пише: „Никое
друго  вещество  не  може  да  замени  водата  поради  нейните  многобройни  характеристики,  които
поддържат живота.“

Но земята не може да поддържа живота, ако самият космос не притежава правилните физически
свойства.  Принципът на ентропията събира заедно огромен брой „космически съвпадения,“ които
правят  живота  да  е  възможен.  Например,  „Големият  взрив“  е  трябвало  да  експлодира  с  точно
определената мощност на енергията, за да може да бъде формирана нашата вселена. Ако се движеше
с твърде малка скорост, скоро след „Големият взрив“ вселената щеше да падне върху себе си под
въздействие  на  силите  на  гравитацията;  а  ако  се  движеше  с  твърде  голяма  скорост,  разтопената
материята  в  началото на  формирането й  щеше да  разтече  твърде  бързо и  това  щеше да  направи
невъзможно оформянето на галактиките и на слънчевата система.  Казано с други думи,  силата на
гравитацията  трябва  да  бъде  много  прецизно  настроена,  за  да  се  позволи  на  вселената  да  се
разширява до точно определената граница (степента на тази прецизна настройка е 1/1060). Физикът
Пол Дейвис пише: „Фактът, че силата на гравитацията просто се оказва, че попада в границите на
тази изумителна точност със сигурност е една от най-големите мистерии на космологията.“

Да вземем друг пример: структурата на атома. Всичко във вселената е направено от атоми, от
звездите  в  най-далечните  небеса  до  клетките  в  човешкото  тяло   -  а  самият  атом  е  купчина  от
„случайни  съвпадения.“  Вътре  в  атома  неутронът  е  с  малко  по-голяма  маса  от  протона,  което
означава, че свободните неутрони (тези които не са хванати в капана на някой атом) могат да залинеят
и да се превърнат в протони. Ако нещата се случваха обратно – ако протоните бяха с малко по-голяма
маса и имаха склонност към залиняване, тогава самата структура на вселената нямаше да е възможна.

Защо? Защото свободният протон е  просто водороден атом и  ако свободните  протони имаха
склонността да залиняват, тогава  всичко, направено от водород щеше да се разруши. Слънцето, което
е направено от водород, щеше да се разтопи и да изчезне. Водата, която е течен водороден двуокис
(H2O),  щеше да е  невъзможна.  Всъщност,  самата  вселена  щеше да  се  разпадне,  тъй като  74% от
видимата вселена се състои от водород.

А защо масата на неутрона е по-голяма от масата на протона? Никой не знае. Няма физическа
причина,  чрез  която  да  се  обясни  защо  неутрона  е  по-голям.  Това  просто  е  факт.  Очевидно
единствената „причина“ за разликата в големината на масите между неутрона и протона е, че това
позволява на вселената да съществува и да поддържа живота.
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Но частичките, които съставляват атома имат не само маса, но и електрически заряд. Кое дете не
се е забавлявало, като търка крака си в килима, а след това подмамва хората да го докоснат, за да
получат слаб електрически удар. Тази досадна практика работи, защото триенето на крака в килима
премахва някои от електроните и така детето се зарежда с отрицателен електрически заряд. 

Вътре  в  атома  електроните  са  заредени  с  отрицателен  електричество,  а  протоните  –  с
положително  електричество.  Но  въпреки  това,  като  оставим  настрани  практиката  с  триенето  на
краката в килима или чорапите, които след пране се залепват един към друг в осушителя, повечето от
предметите, до които ежедневно се докосваме нямат електрически заряд. Защо е така? Защото вътре в
атома електрическите заряди на протоните прецизно се уравновесяват с електрическите заряди на
електроните.

И добре, че това е така. Ако заряда на електрона беше по-голям от заряда на протона, всички
атоми  щяха  на  са  отрицателно  заредени.  В  такъв  случай  –  понеже  еднакво  заредените  частици
взаимно  се  отблъскват  –  всички  атоми,  съставляващи  всички  обекти  във  вселената  щяха  да  се
разпаднат в една катастрофална експлозия. От друга страна, ако зарядът на протона беше по-голям,
отколкото е заряда на електрона, всички атоми щяха да са положително заредени и от това щяха да
произлязат същите катастрофални последствия. 

Не е известна нито една физическа причина и няма природно обяснение за този прецизен баланс
между електрическите заряди на протона и електрона – особено когато вземете предвид, че тези две
частички се различават помежду си по всички други свои характеристики: размер, тегло, магнитни
свойства и т.н. И тъй като няма природно обяснение и няма природен закон, който да следи за това
извънредно точно настройване, не е ли логично да стигнем до извода, че това сложно настройване е
продукт на план, на проект и на избор?

Списъкът от „случайностите“ продължава. Оказва се, че и най-слабото човъркане в стойностите
на фундаменталните сили на физиката: на гравитацията, на електромагнетизма, на силните и слабите
сили  на  атома  ще  предизвикат  последствия  в  някоя  вселена,  там  където  живота  е  напълно
невъзможен.  Принципът  на  ентропията  твърди,  че  в  нашата  вселена  всички  тези  на  пръв  поглед
случайни и несвързани помежду си стойности във физиката имат едно общо и странно нещо: Това са
точно тези стойности, които са нужни, за да бъде вселената способна да поддържа живота.

Изразът „принцип на ентропията“ произлиза от гръцката дума  antbropos, която означава човешко
същество и вече започна да става ясно, че законите на физиката са били идеално калибрирани още от
момента на създаването на човешкия живот. Разбира се, много учени избягват да стигат до този извод,
защото той предопределя наличието на създател, а те са били научени да вярват, че такава подкрепа
няма място в науката. И така, какво правят тези учени при тези очевидни признаци за наличието на
проект и цел във вселената?  Те се борят да обяснят тези причини, търсейки начини да говорят за
проект, без да признават за наличието на проектант. Иронията се състои в това, че всички тези опити
да  се  обясни  проекта  са  все  по-малко  научни,  отколкото  откровено  да  се  признае  наличието  на
създател.

Една  от  широко  подкрепяната  версии  на  принципа  на  ентропията  е  хипотезата  за  „многото
светове.“ Според тази теория, съществуват безкрайно много вселени, всяка от които е с различни
закони и с различни стойности на фундаменталните показатели. Повечето от тези вселени са черни
места,  където няма живот.  Но поради чиста случайност,  някои ще имат нужната структура,  за да
поддържат  живота.  „Подходящите“  вселени  оцеляват,  а  „неподходящите“  биват  унищожавани.
Разбира се, нашата вселена се оказала „подходяща“ за да поддържа живота.

Но как разбираме, че тези безброи други вселени наистина съществуват? Отговорът е: ние не
можем да знаем. Без никакво съмнение, че тази идея е продукт на научното въображение. Даже и да
съществуваха други вселени, поради естеството си те щяха бъдат неоткриваеми от науката. Искрените
учени  признават,  че  цялата  тази  идея  е  мотивирана  от  желанието  да  се  избегнат  теологичните
последици от принципа на ентропията. Физикът Хайнц Педжелс казва, че ако се окаже, че вселената е
направена специално, за да поддържа живота, най-порядъчното заключение е да се каже, че тя  е
направена по проект от всевишният Бог. Педжелс обяснява, че само защото много учени считат, че
това заключени е „непривлекателно,“ те приемат теорията за многото вселени. И той добавя огорчено:
„Това е най-близкото място до Бога, докъдето могат да стигнат някои атеисти. Иначе казано, атеистите
търсят всякакви начини, за да избягнат да признаят това, което е очевидно.“

Друга  версия  е  „Съучастието  в  принципа  на  ентропията.“  Правейки  необосновано
екстраполиране (Коментар: пренасяне и разширяване на обхвата на някакво правило в друга област,
за която то не се отнася), тази версия казва, че вселената не е съществувала изцяло, докато не се
появили хората, за да я наблюдават. Следователно, с цел на стане напълно реална, вселената решила
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да създаде в себе си човешко съзнание. Според думите на носителят на Нобелова награда, биологът
Джордж Уолд: „Вселената иска да бъде опозната.“ Това наистина е странна представа за вселената –
все едно че тя е имала сърце, мечтаела е да бъде опозната, имала е разум, който е решил за създаде
човешките същества. Но изглежда такава представа споделя с нас физикът Фриман Дайсън, който
казва: „Установявам, че вселената в известен смисъл трябва да е знаела, че ние идваме.“ А астрономът
Джордж  Грийнстейн  му отвръща  като  ехо  по  подобен  начин:  „Ако  това  е  най-добрият  начин  за
създаване на вселена, как вселената го е открила?“

Пред нас е една представа за вселената, в която тя е изобразена като привидно-интелектуално
същество, което може да знае и да бъде опознавано и което може да съставя план. Изумително е, че
учени  са  готови  да  отхвърлят  идеята  за  Създателя  като  ненаучна  и  в  същото  време  приемат  с
готовност такава чудата и тайнствена представа за вселена, която има съзнание.

Учените не са били принудени от фактите да се придържат към такива спекулативни форми на
принципа  на  ентропията;  обратното,  те  са  били  мотивирани  от  религиозни  подбуди,  или  от
антирелигиозни подбуди. Толкова силно е желанието им да избегнат заключението за божественото
сътворение, че са готови да приемат нелогични идеи, като наличието на милиони незнайни вселени
или  идеята  за  вселена,  която  „знае“  че  ние  идваме.  Патрик  Глин  от  Университета  „Джордж
Вашингтон“  казва:  „Фактът,  че  толкова  много  учени  са  готови  да  приемат безумни твърдения  за
наличието на невидими вселени, за чието съществуване липсва каквото и да е доказателство говори
нещо както за силата на съвременната атеистична идеология, така и за плановете на много хора, които
работят в областта на науката.“ След това Глин добавя следното обвинение:  „Основният поток на
научната общност всъщност показа, че привързаността му към атеистичната идеология за случайното
възникване на вселената в някои отношения е по-силна, отколкото верността му към самия метод на
науката.“ Тази оценка е прецизна.

Принципът на ентропията потвърждава, че ние можем да открием и да разпознаем продуктите на
даден проект  и  че  много  от  характерните  черти на  физическата  вселена  притежават  белезите  на
проект. По много начини научният метод е просто систематизиране на здравия разум и откриването на
проекта  не  е  изключение.  Спомням  си,  че  когато  бях  малък,  с  родителите  си  посетих  една
туристическа атракция в Белите планини на Ню Хемпшир, наречена „Древният човек в планините.“ В
станцията, откъдето отвисоко можеше да се огледа района, семейството ни се присъедини към други
любопитни туристи, за да видим дали ще можем да открием сред контурите на скалите, какъв е бил
профила  на  древния  човек.  Разбира  се,  ние  знаехме,  че  този профил не  беше създаден от  някой
скулптор; подобно на много други места, които са обявени за чудеса на природата – места където през
вековете вятърът и дъждът са издялали форми, които приличат на  някакво лице или на мост или на
друг познат обект. 

За сравнение, представете си че шофирате през Южна Дакота и внезапно стигате до планина,
която неопровержимо прилича на четирите президенти на САЩ, които изглеждат точно така, както си
ги спомняте от вашите учебници по история. Веднага разпознавате стърчащата напред брадичка на
Линкълн и високото чело на Вашингтон. Дали вие, дали който и да е човек би си помислил, че тези
форми са просто продукт на ерозията под въздействие на вятъра, дъжда и ледовете? Разбира се, не!
Вие веднага ще разберете, че скулптори с длета и дрелки усърдно са издялали от камък тези четири
прочути лица.

Ние  веднага  разпознаваме  продуктите  на  проекта,  когато  ги  сравняваме  с  продуктите  на
природните  сили.  В  своята  вълнуваща  нова  книга  „Заключение  от  проекта,“  математикът  Уилям
Дембски  предлага  един  „поясняващ  филтър,“  за  да  придаде  логическа  форма  на  тази  интуиция.
Когато  се  опитваме  да  обясним  произхода  на  някакъв  природен  феномен,  съществуват  три
възможности: случайност, закон или проект. Ако природният феномен е несъразмерен, довлечен от
ледник  или  не  е  детайлно  обработен,  ние  стигаме  до  извода,  че  той  е  случайно  събитие.  Ако
феноменът е обичаен, повтарящ се или предсказуем, ние стигаме до заключението, че той е продукт
от природните сили. Но ако той е неочакван, но в същото време е много детайлно обработен, ние
стигаме до извода, че той е планиран да бъде такъв. Лицата на четиримата президенти в планината
Ръшмор  са  неестествени  (те  не  са  нещо,  което  виждаме  да  се  случва  навсякъде  вследствие  на
ерозията), но въпреки това са детайлно обработени (те приличат на конкретен, предварително избран
образец). Чрез използването на този „поясняващ филтър“ доказателството ясно сочи към проекта.

Според принципът на ентропията, доказателство за проект се открива навсякъде във физическата
вселена. Ако приложим „поясняващ филтър“ на Дембски, ние установяваме, че много от основните
черти на физическата вселена са необичайни (липсва природен закон, който да отговорен за тяхното
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наличие)  и те са много детайлно обработени (те изглеждат предварително подбрани за да поддържат
живота). Казано накратко, те носят очевидните характеристики, че са проектирани да бъдат такива.

А ако вселената демонстрира наличието на проект, логично е да стигнем до заключението, че
има и проектант. Най-очевидното съвпадение е, че вселената изглежда, че е проектирана, защото е
проектирана – мощно свидетелство в полза на библейската гледна точка към света, която казва, че Бог
е създал света.

Това отговаря на въпроса за божественият произход на вселената. Но какво се е случило след
това? Откъде са дошли живите същества? Дали живота е възникнал от смесването на молекулите в
първичното море?

Дейв е знаел, че неговото търсене на отговорите само е започнало.

Глава 8

Живот в епруветка

Липсата на достатъчна наука отчуждава човека от Бога. Наличието на много наука го връща
обратно при Бога. (Франсис  Бейкън)

Не е нужно да ходите до „Светът на Дисни,“ за да втълпите в главите на децата си казаното в
Евангелието за еволюцията. Чий прохождащи деца в наши дни не са гледали телевизионната серия
„Земята  преди  времето“?  Няма  спор,  че  малките  динозаври  са  привлекателни,  но  успоредно  с
историята, всеки филм от тази серия предлага една екскурзия в еволюцията. Деца с широко отворени
очи наблюдават как така наречените първични организми излизат от синьо-зелените бушуващи води
на морето – организми, „които се променят отново и отново,“ докато накрая се превърнат в малки
сладки динозавърчета. Това е възхитително и приказно въведение в еволюцията на натурализма. А
след като въображението на детето бъде заселено с тези светли образи, тогава е почти невъзможно
родителят  да  ги  извади оттам.  А когато  въображението по-късно бъде  подсилено с  обучението в
класната  стая,  на  родителите-християни  като  Дейв  Мулхоланд  им  се  налага  да  водят  битка  от
неизгодна позиция.

Поради това,  нека да обелим люспите на цветните образи,  за да потърсим хладната и трезва
истина за произхода на живота. Дали учените са създали живот в епруветка? Дали те са доказали, че
животът е възникнал от първичната супа? Начинът, чрез който учените се опитват да докажат,  че
живота  е  възникнал  в  примитивното  море,  предполага  да  се  създадат  отново  същите  условия  в
лаборатория и да видят какво ще се случи. Един от най-прочутите експерименти се случил през 1953.
Вестниците в САЩ показвали снимки на Стенли Мюлер от Университета в Чикаго, облечен в бяла
престилка и носещ дебели очила с квадратни рамки, който съобщил сензационното си твърдение, че е
направил първата крачка към създаването на живот в епруветка.

Мюлер  смесил  естествени  химикали  и  газове  в  една  епруветка,  след  това  ги  заредил  с
електрически заряд,  за  да стартира химическите реакции. Идеята била да симулира условията на
ранната земя и да покаже, че естествените химикали могат наистина да влязат в реакции помежду си
и да създадат строителните блокове на живота. За всеобща изненада от другия край на лабораторните
апарати потекли аминокиселини,  строителните блокове на протеина,  една важна съставна част на
всички живи неща. Новината била наелектризираща. Малцина се осмелявали да мечтаят, че съставни
част на живата клетка могат да бъдат произведени в условия, за които се твърди, че са съществували
по времето на ранната земя. Изглеждало, че успехът на Мюлер предоставя драматично доказателство
за натуралистичната теория за произхода на живота.

Този  опит  поставил  началото  на  серия  от  подобни  експерименти,  при  някои  от  които  била
използвана топлина като източник на енергия, за разлика от използваното от Мюлер електрическо
зареждане,  а при други била използвана ултравиолетова светлина,  за да се наподобява слънчевата
светлина. Повечето от тези опити успели да произведат аминокиселини и даже аминокиселините се
свързали  във  вериги,  наподобяващи  протеина.  Резултатите  били  съобщавани  със  стремителни
вестникарски заглавия, едно след друго.
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Проблемът с цялата тази трескава дейност е,  че никой не питал какво всъщност доказват тези
опити. Общоприетото мнение е,  че  те  подкрепят теорията,  че  животът е  възникнал спонтанно от
природни химикали в първично море преди 4 млрд. години. Но дали това е така?

Нека да започнем с аминокиселините, които са потекли от епруветката на Мюлер. Истината е, че
важни характеристики на тези аминокиселини се различават от аминокиселините, които са открити
във живите неща. Аминокиселините се раждат в две форми, които учените наричат леви и десни.
Живите  неща  са  много  придирчиви  и  използват  само  лявата  форма  на  аминокиселините.  Когато
Мюлер и колегите му смесили естествените химикали в лабораторията, те произвели и двата вида
аминокиселини - даже 35 вида смеси на леви и десни аминокиселини. Всъщност, това се случвало
всеки  път,  когато  някой  направел  случайна  смес  от  естествени  химикали  в  лабораторията.  Няма
естествен процес,  който да произвежда само левите аминокиселини, които се изискват от живите
неща.  Всичко  това  означава,  че  аминокиселините,  произведени  в  епруветката  са  безполезни  за
живота. 

И това е само първият проблем. Следващата крачка по пътя към „създаването на живота“ е да се
накарат аминокиселините да се свържат във верига и да създадат протеин. През 1958 Сидни Фокс,
химик в Университета в Маями, започнал с вече съществуващи аминокиселини и ги сварил във вода,
за да ги накара да влязат в реакция помежду си. Резултатът бил приличащи на протеин вериги от
аминокиселини и подобно на Мюлер, Кокс бързо бил въведен в Съвременната зала на героите на
науката.

Но зад тази публична истерия се криели сериозни проблеми, защото още веднъж се оказало, че
животът е много по-придирчив в сравнение с нещата, които получаваме от епруветка. Протеинът в
живите  неща е  съставен от  аминокиселини,  закачени една  към друга  чрез  една  много специална
химическа  връзка,  наречена  „пиптайд  връзка.“  Аминокиселините  са  се  свързват  помежду  си  по
всякакъв вид различни начини, формирайки няколко различни химически връзки. И в епруветката те
правели точно това – свързвали се помежду си по различни начини, но никога не произвели истински
протеин, който е способен да се превърне в жива клетка. 

В  допълнение,  за  да  функционира  протеина,  аминокиселините  трябва  да  бъдат  свързани  в
определена  последователност,  подобно  на  последователността  на  буквите  в  изречението.  Ако
поставите буквите без никакъв ред и последователност в изречението, ще получите безсмислица; ако
подредите аминокиселините по безразборен начин, вие ще получите недействащ протеин. Във всички
лабораторни опити ние получаваме аминокиселини, които са подредени случайно.  Няма природна
сила,  която да е в състояние да подбере правилните аминокиселини и да ги свърже в правилната
последователност. В резултат от това, приличащите на протеин вериги, които излизат от епруветката
са безполезни за живота. Факт е, че настойчиво предлаганите ни експерименти не дават отговор на
въпроса:  „Откъде дойдоха истинските и функциониращи протеини?“ Но въпреки това, този неудобен
факт много рядко се споменава,  когато вестникарските заглавия помпозно съобщават новината, че
учените са успели да създадат строителните блокове на живота.

КОГА УЧЕНИТЕ НИ МАМЯТ?
А има и още нещо. Ако учените наистина искат да повторят това, което може би се е случило в

първичната супа преди милиарди години, те трябва просто да смесят някои химикали в един казан, да
ги подложат на въздействието на източник на енергия (топлина или светлина) и да видят какво ще се
случи. Но досега никой не е направил това. Защо? Защото по този начин е невъзможно да получим
която и да е от важните химически смеси. За да произведат даже безсмислените и нефункциониращи
аминокиселини  и  протеини,  изследователите  трябва  да  контролират експеримента  по  различни
начини.  Например,  в  природата  почти  никога  няма  да  могат  да  се  намерят  химикали  в  чисто
състояние.  Поради  това  човек  не  може  да  предскаже  със  сигурност  коя  реакция  ще  се  случи.
Веществата А и Б могат да реагират ефикасно в лаборатория, където са изолирани и се използват
чистите им форми. Но в природата почти винаги има и други химикали – В и Г, които съществуват
заедно, което означава, че веществото А може да влезе в реакция с В, вместо с Б и така да се получи
напълно  различен  резултат  от  този,  който  учените  са  очаквали.  Иначе  казано,  в  природата
съществуват всякакви видове конкуриращи се реакции.

При това положение как учените избягват  проблема с конкуриращите се реакции? Те отпушват
бутилките си и наливат в апаратурата само чисти съставки. А когато експеримента обхваща повече от
една  крачка,  като  например  преминаването  от  аминокиселини  към  протеини,  изследователите
започват всеки нов етап с чисти съставки. Очевидно е, че това опорочава експеримента. Природата не
разполага с бутилки, пълни с чисти съставки, за да ги излива на всеки етап от процеса.
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Или вижте друг типичен експеримент, при който се използва ултравиолетова светлина вместо
електричество за да се възбудят химикалите да влизат в реакции. Идеята е да се симулира слънчевата
светлина,  която  е  огрявала  първичното  море  на  земята.  Тук  има  само  един  малък  проблем:  По-
големите дължини на вълната на ултравиолетовата светлина са силно разрушителни и унищожават
същите аминокиселини, които учените се надяват да получат. И какво правят учените? Те поставят
екрани на ултравиолетовата светлина там, където дължините на вълните са по-големи и използват
само ултравиолетова светлина с по-къси дължини на вълната. Но още веднъж, до успеха се стига чрез
манипулиране на експеримента. В истинското първично море не е имало екрани, които да предпазват
нежните  аминокиселини  от  унищожителното  въздействие  на  слънчевата  светлина  с  по-голяма
дължина на вълната. Вследствие на това нечестно поведение тези експерименти не ни казват какво
всъщност  може  би  се  е  случило  на  ранната  земя;  те  ни  казват  само  какво  се  случва,  когато
изследователите внимателно контролират условията, при които се извършва опита.

Друго устройство, на което се обляга всеки експеримент за изследване произход на живота и
употребата  на  капан  за  да  се  предпазят  крайните  продукти,  след  като  те  са  се  формирали.
Аминокиселините са  нежни и лесно се разпадат на елементите,  от които са съставени. Когато се
използва електричество или топлина като източник на енергия, за да бъдат накарани химикалите да се
свързват  помежду си  и  да  формират  аминокиселини,  същата  тази  енергия може и да  ги  разкъса.
Поради това изследователят трябва да намери някакъв начин да запази нежните съставни части на
аминокиселините.  Решението  е  да  изгради  капан,  който  изважда  аминокиселините  от  зоната  на
реакцията, веднага щом се формират, за да бъдат предпазени от разпадане. Апаратът на Мюлер били
квадратен, от стъкло, съединен с тръба с една колба, поставена над него, със стърчащи електроди за
създаване на искри, а на дъното на апарата имало U-образна издатина, пълна с вода, за да служи като
капан за аминокиселините. Мюлер изпразвал този капан от време на време чрез едно кранче, за да
извади аминокиселините от зоната на реакцията, за да не се разпаднат отново.

За  да  разберем  защо  това  е  толкова  важно,  представете  си,  че  сте  дете,  което  яде  чиния  с
алфабетена супа. (Коментар: това е супа от парченца макарони, които имат формата на букви.) Когато
разбъркате  супата,  вие  сте  източник  на  енергия.  Разбърквайки  я  бавно,  вие  можете  да  накарате
няколко букви да се подредят в една линия и да образуват някоя кратка дума, например „до“ или
„със.“  Но  когато  продължавате  да  разбърквате,  вие  бързо  ще  накарате  буквите  отново  да  се
разпръснат, освен ако не хванете буквите в лъжицата и не ги подредите внимателно в горния край на
чинията.  Точно това  прави капана.  Той изважда аминокиселините  от  опасното за  тях  място и  ги
запазва. Грешката в този начин на провеждане на експеримента се състои в това, че природата не е
въоръжена  с  удобни  капани,  за  да  запази  деликатните  строителни  блокове  на  живота.  Всяка
аминокиселина, която би могла да се формира спонтанно в природата, ще се разпадне също толкова
бързо. Капанът е абсолютно ненужен за извършването на успешен експеримент и той със сигурност
прави опита напълно неподходящ, за да потвърди която и да е натуралистична теория за възникването
на живота.

Във  всички  момент  експериментите,  които  бяха  възбудили  толкова  вълнения  се  оказа,  че  са
манипулирани. Вследствие на това, даже най-успешните опити за доказване на произхода на живота
не ни казват нищо за това, което се е случило в естествените условия. Те само ни казват какво се
случва,  когато  някой  брилянтен  учен  манипулира  условията,  прекарвайки  материалите  през
химическите процеси, които са нужни, за да се произведат строителните блокове на живота.

А какво всъщност доказват тези експерименти? Че животът може да бъде създаден единствено от
интелигентен  извършител,  който  насочва,  контролира  и  манипулира  процеса.  Последните  научни
открития не отхвърлят библейската вяра;  обратното,  те доставят потвърждаващо доказателство,  че
произхода на живота изисква интелигентен извършител и създател.

НЯМА ШАНС
Ако  се  нуждаем  от  допълнително  потвърждение,  то  идва  от  едно  изненадващо  място:  от

използването  на  компютрите  в  биологията.  Дълго  преди  идването  на  информационната  епоха  се
считаше, че живота клетка е доста просто нещо и беше лесно да се мисли, че живота е възникнал
случайно. Самият Дарвин считал, че клетката е просто топче от протоплазма и предположил, че в нея
има  „малко  топло  езерце.“  Но  когато  науката  започнала  да  открива  удивителната  сложност  на
клетката, ставало все по-трудно да се поддържат теориите за случайното възникване на живота.

Биолозите  обикновено  избягват  идеята  за  почти  безкрайното  време.  Те  твърдят,  че  ако
разполагаме  с  достатъчно  време,  всичко  може  да  се  случи.  В  продължение  на  милиони  години
невероятното ставало  вероятно,  а  неправдоподобното  ставало  неизбежно.  А за  сега  биолозите  се
изплъзват със следния аргумент – защото броят на хилядолетията през които сме живели е толкова



45

голям, че никой не е способен да обясни какво всъщност означава този вид измерване на времето,
който използваме.

Но компютърната революция сложи край на всеки шанс да се докаже, че животът е възникнал
случайно. Започвайки през 1960-те, математиците започнали да пишат компютърни програми, за да
симулират  всеки  процес  под  слънцето  и  фокусирали  пресмятанията  си  върху  самата  еволюция.
Прегърбени над своите високоскоростни компютри, те симулирали процесите на „проба-грешка“ на
съвременната дарвинистката еволюция чрез равностойността на милиарди години. Резултатът бил
раздрусващ: Компютрите показали, че вероятността еволюцията животът да е възникнал случайно е
„0“, независимо от продължителността на периода, който ще се включи в изследването.

През  1966,  по време на  историческия  симпозиум в Института  Уистар във Филаделфия,  една
група компютърни специалисти представили своите открития пред биолозите в САЩ. Симпозиумът
се ръководел от Мъри Еден от Масачузетския технологичен институт и от Марсел Шутценбергер от
университета в Париж. В началото биолозите се ядосали на парвенюшкото свистене на компютърните
специалисти, защото те навлизали в тяхната територия. Но числата не можели да бъдат опровергани.
И  след  симпозиума  теориите  за  случайното  възникване  на  живота  започнали  тихо  да  бъдат
погребвани. Вследствие на това, днес е обичайно да чуем известни учени да се подиграват на идеята,
че живота е възникнал случайно. Прочутият астроном Сър Фред Хоил сравнява шанса животът да е
възникнал случайно с това да бъдат подредени в една линия слепи хора на брой 10 на 50-та степен (10
и 50 нули след това), които трябва да подредят кубчето на „Рубик“ в един и същи момент.

А какво е било поставено на мястото на случайността? За натуралистите, които считат, че живота
е  възникнал  спонтанно,  има  само  още  една  друга  логическа  възможност:  Щом  животът  не  е
възникнал случайно, тогава той трябва да е възникнал под принудата на сили произлизащи от самия
него. Поради това биолозите, които сега работят в тази област, търсят някаква сила вътре в материята,
която е насочвала процеса – някакъв импулс, който е накарал живота да се появи. Предположението,
че живота ще се появи неизбежно каквито и да са условията, е правилно. Един широко използван
университетски учебник обобщава този подход в заглавието си: „Биологична предопределеност.“ Но
въпреки  това  няма  съгласие  кои  сили  са  способни  да  свършат  тази  работа.  Диин  Кенион  от
Университета в Сан Франциско, един от първоначалните представители на тази теория и съавтор на
книгата  „Биологична  предопределеност,“  сега  отхвърля  собствената  си  теория.  В  едно  интервю
Кенион  обяснява:  „Ако  разгледате  експериментите  има  едно  нещо,  което  става  ясно  –  вие  не
получавате  правилно  подредени  във  веригата  аминокиселини...изглежда,  че  в  нашата  теория  има
нещо,  което  е  погрешно.“  Оттогава  Кенион  е  възприел  идеята  за  наличието  на  интелигентен
Проектант и за него това е отговорът на въпроса за произхода на живота.

Тъжното е, че са твърде малко учените, които имат такава смелост. Въпреки това става все по-
ясно, че експериментите не успяват да подкрепят нито една от теориите на натурализма за произхода
на живота. Експериментите подкрепят идеята за наличието на интелигентен проект. Експериментите
дават  положително  доказателство,  че  животът  възниква  само  когато  изходните  материали  са
внимателно  подбрани,  подредени,  контролирани  и  организирани  от  един  интелигентен  проект.
Напредъкът на науката не отправя нови предизвикателства към християнството, както често пъти ни
се казва. Обратното,  напредъкът на науката открива все по-мощно доказателство, че това,  в което
вярват християните е вярно на всички нива, включително и света на природата. И това става все по-
ясно сега,  когато учените научават повече за това, което се намира вътре в клетката,  и особено в
структурата на ДНК.

ЕЗИКЪТ НА ЖИВОТА
Всички ние чухме терминът ДНК благодарение на използването му в  противоречивите съдебни

дебати, като например делото срещу О. Дж. Симпсън, но малцина от нас наистина разбират какво
представлява ДНК. Казано разбираемо,  ДНК е като езикът в сърцето на клетката, тя е молекулярното
съобщение,  тя  е  набор  от  инструкции,  които  казват  на  клетката  как  да  създава  протеините  –  тя
прилича много на програмите, които са нужни, за да работи компютъра.  Нещо повече,  обемът на
информацията,  съдържаща се в   ДНК е зашеметяващ: една единствена клетка от човешкото тяло
съдържа в себе си 3-4 пъти повече информация, колкото има във всичките 30 тома на Британската
енциклопедия. Вследствие на това, въпросът за произхода на живота трябва да бъде преработен и да
се  превърне  във  въпрос  за  произхода  на  биологичната  информация.  Може  ли  информацията  да
възникне  единствено под въздействие на природните сили? Или за  това се  изисква наличието на
някой интелигентен извършител?

Учените,  които  са  натуралисти  трябва  да  се  опитат  да  изработят  някакво  обяснение  за
възникването на живота,  основавайки се само на физико-химичните закони. Те трябва да обяснят
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информацията  в  ДНК  като  продукт  на  природните  процеси,  които  са  работили  в  химикалите,
съставляващи живите неща. Спомнете си думите,  който Кейти каза на баща си в Епкот:  „Това са
химикали. Всичко е съставено от химикали.“ 

Вярно е, че ДНК е съставена само от обикновени химикали (основи, захари, фосфати), които
реагират според обикновените закони. Но това, което кара ДНК да функционира като съобщение са не
самите химикали, а тяхната последователност, начинът, по който те са подредени. Химикалите в  ДНК
са групирани в молекули (наречени нуклеотиди), които действат като букви в съобщението и трябва
да  са  в  точно  определен  ред,  за  да  е  разбираемо  съобщението.  Ако  буквите  са  разбъркани,
съобщението е неразбираемо. Поради това, важният въпрос е, дали подреждането на  химическите
„букви“ в съобщението е възникнало в резултат от естествени причини или за наличието на този
порядък е нужен интелигентен източник. Дали този порядък е продукт от законите или се дължи на
проект? 

Преди  повече  от  200  години  английският  свещеник  Уилям  Пели  формулирал  класическото
доказателство в полза на проекта, като сравнил живия организъм с часовник. Когато намери часовник
на плажа никой човек няма да си каже: „О, виж какво са създали вятърът и вълните.“ Обратното, ние
веднага  ще  разпознаем,  че  часовникът  има  структура,  която  може  да  бъде  произведена  само  от
интелигентен извършител.  Пели твърди,  че  по същият начин живите неща притежават такъв вид
структура, която може да бъде произведена само от един интелигентен процес!

Ученият-натуралист твърди, че идеята за интелигентен процес няма място в науката. Но истината
е, че в няколко клона на науката вече се използва представата за интелигентност и даже са съставени
тестове за откриване работата на интелигентния извършител. Замислете се за юридическата наука.
Когато полицията намери труп, първият им въпрос е: „Дали тази смърт е вследствие на естествени
причини  или  е  мръсна  игра  (вследствие  на  обмислен  акт  извършен  от  интелигентен  човек)?
Съдебните медици извършват цял комплект от недвусмислени тестове, за да стигнат до отговора.

По същият начин, когато археолозите открият някои необикновено оформен камък, те питат дали
формата му е вследствие на влиянието на атмосферните влияния,  дали този камък е  примитивен
инструмент,  който преднамерено е издялан от някои древен ловец.  И в този случай се извършват
определени тестове, за да се открие дали камъкът е продукт на интелигентна дейност.

Когато на криптографите бъде дадена страница, на която са написани странни букви или знаци,
как те определят дали те са просто случайно написани или са някакъв таен код? Когато бъдат уловени
радиосигнали, идващи извън пределите на нашата галактика, как астрономите разбират, дали това е
съобщение от някаква друга цивилизация? Има правила, които могат да бъдат приложени, за да се
определи дали буквите или сигналите съответстват на структурата на даден език. Например, през
1967 астрономите били изумени, когато открили радиопулсации, идващи от външното пространство.
Те казали: „Първата ни мисъл беше, че това е съобщение от друга интелигентна раса, която се опитва
да разговаря с нас и те нарекли тези сигнали LGM (малките зелени човечета).  Обаче последващите
анализи показали, че пулсациите формират погрешен образец на език. Вместо нова форма на живот,
те открили пулсар, въртяща се звезда, която имитира радиомаяк.

В ежедневния живот ние през цялото време оценяваме, даже без да се замисляме много, дали
дадено нещо е  причинено от природата  или е  продукт на интелигентен процес.  Ако видим леки
вълнички по пясъка на плажа, ние предполагаме,  че те са създадени от природните сили. Но ако
видим думи, написани в пясъка - „Джон обича Мери“ - ние веднага разпознаваме различния порядък
и разбираме, че наскоро тук са били двама влюбени.  Или да разгледаме детската игра за откриване на
облаци със странни форми.  Като възрастни хора ние знаем,  че тези форми са просто резултат от
вятъра и температурата, които въздействат върху молекулите на водата. Но ако видим „облаци,“ чрез
които е написано някакво съобщение? Във филма „Повторна среща във Франция“  се разказва за
Париж по време на окупацията му от нацистите през 1940-те, където един смел летец лети ежедневно
над града и използва димен надпис, за да изпише думата „Кураж.“ Ако вие и аз бяхме там, ние никога
нямаше да направим грешката и да решим, че надписа на небето е обикновен облак;  въпреки че
буквите  били  бели  и  пухкави,  ние  щяхме  да  сме  сигурни,  че  това  съобщение  не  е  написано  от
природните сили.

По  същият  начин,  когато  учените  изследваха  ядрото  на  клетката,  те  се  натъкнаха  на  нещо
аналогично на „Джон обича Мери“ или „Кураж.“ Единствената разлика беше, че  ДНК съдържа много
по-голям обем информация. Това означава, че сега ние можем отново да използваме твърдението си за
проекта, като този път използваме по-близка аналогия в сравнение на аналогията на Пели за живите
неща  и  часовниците.  Новата  аналогия  е  между  ДНК и написаното съобщение.  Способни ли  са
природните сили да напишат книга или да програмират компютърен диск, или да напишат симфония?
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Очевидно е, че не могат. Откриването на  ДНК предостави ново могъщо доказателство, че живота е
продукт  на  интелигентен  проект.  Това  доказателство е  толкова  просто,  лесно за  обясняване  и  се
основава здраво на опита.

СЪОБЩЕНИЕТО НА МОЛЕКУЛАТА
Тъй като  ДНК съдържа информация, доказателството може да бъде представено даже още по-

силно  чрез  правилата  на  информационната  теория,  една  област  на  изследване,  която  изучава
начините, чрез които се предава информацията. Както казахме по-рано, ученият-натуралист има само
два възможни начини да обясни произхода на живота – или случайно, или чрез природния закон. Но
информационната теория ни дава могъщ инструмент за да омаловажим и двете обяснения, защото
както  случайността,  така  и  природния  закон  водят  до  структури  с  ниско  ниво  на  плътност  на
информацията, а   ДНК съдържа много голям обем информация.

Твърди се,  че  високата или ниската плътност на информацията зависи от минималният брой
инструкции,  които са нужни,  за  да ви се обясни как да изработите дадено нещо. За илюстрация,
случайното подреждане на буквите има ниско информационно ниво, защото за това са нужни само
две инструкции: (1) изберете буква от английската азбука и я напишете и (2) направете го отново
(изберете друга буква и я напишете.) По същият признак, едно редовно, повтарящо се подреждане на
буквите  има  ниско  информационно съдържание.  За  да  използвате  компютъра  си,  за  да  напишете
картичка  за  Рождество,  вие  се  нуждаете  само  от  няколко  инструкции:  (1)  напишете  „Весело
посрещане на Рождество Христово,“ и (2) направете отново това. За сравнение, ако искате компютъра
ви да отпечата стихотворението „Нощта преди Рождество,“ вие ще трябва да опишете всяка буква,
една по една. Понеже процесът на напечатването на стихотворение изисква голям брой инструкции, в
този случай се казва, че този процес има високо информационно ниво.

По същият начин в природата, както случайните неща, така и редовно случващите се неща (като
например  вълничките  по  пясъка  на  плажа)  имат  ниско  ниво  на  информационно  съдържание.  За
разлика от тях, ДНК има много високо ниво на информационно съдържание. Не е възможно да се
изработи прост набор от инструкции, които да обясняват на химика как да синтезира ДНК даже на
най-простата бактерия. В този набор вие ще трябва да опишете всяка химическа „буква,“ една по
една,  а  те  буквално  са  милиони  на  брой.  И  така,  структурата  на   ДНК  е  напълно  различна  от
структурата  на  продуктите,  произведени случайно  или чрез  природния  закон  и  информационната
теория  ни  дава  концептуални  инструменти  за  да  развенчаем  всички  такива  опити  да  се  обясни
произхода  на живота. 

Както вече казахме, днес повечето учени търсят някакъв вид самоорганизираща се сила в самата
материя,  за  да  обяснят  произхода  на  живота,  но  въпреки  това  засега  няма  реални  кандидати.  В
резултат  на  това,  повечето  разглеждания  на  тази  тема  се  задоволяват  с  аналогии,  сочейки  към
спонтанният  ред  неживите  структури,  каквито  са  кристалите.  Потърсете  в  библиотеката  и  ще
откриете много книги, които използват аналогията на формирането на кристалите, за да обясняват как
може би е възникнал живота.

Но дали такава аналогия е правилна? В никакъв случай и информационната теория прорязва
мъглата, обгръщаща тази тема. Независимо дали са обикновени (като например захарта или солта)
или  са  изящни  (като  рубините  и  диамантите),  всички  кристали  са  пример  за  повтарящ  се  ред.
Уникалната структура на всеки кристал е резултат от нещо, което можем да наречем с думата „форма“
на неговите атоми (или йони), което ги кара да си намират конкретното място и да се разполагат по
един утвърден и подреден образец. При солта атомите винаги формират шестостенна кутия, а при
солта атомите винаги вървят заедно в правоъгълен кристал, с наклонени стени в двата края. Зоологът
Ричард  Доукингс  пише  в  книгата  си  „Слепият  часовникар“:  „Ако  бихме  могли  да  се  свием  до
размерите на атома, ние щяхме да видим почти безкрайни редици от атоми, стигащи до хоризонта,
като подредени в прави линии галерии с геометрично повторение.“

Точно в това „геометрично повторение“ е проблемът, защото това означава, че кристалите носи
много малко информация. Все едно, че някой е казал: „Вземи калъпа и го направи отново.“ Ако ДНК
молекулата наистина беше аналогична на някой кристал,  тя щеше да се състои от прост образец,
който многократно е повтарян, каквито са декорациите по хартията за обвиването на подаръците за
Рождество, поради това формирането на кристалите не ни подсказва нищо за произхода на ДНК. Друг
пример  да  се  намери  натуралистичен  отговор  за  произхода  на  живота  идва  от  новата  област  на
теорията на сложността. На своя компютърен екран изследователите „изграждат“ чудни форми, които
приличат на папрати, гора и снежинки. Считало се е, че това ще бъде обяснението за спонтанният
произход на порядъка.
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Дали  тази  нова  област  на  изследване  най-накрая  ще  открие  закон,  който  може  да  се  счита
отговорен за спонтанният произход на живота? Присъдата вече е произнесена и тя е: не. Истината е,
че папратите и спиралите, изработени върху екраните на мониторите от учените занимаващи се с
теорията на сложността, представляват същият вид ред, какъвто има в кристалите. Според думите на
Стюарт Кауфман от Института в Санта Фе, образците са изработени чрез повтаряемото приложение
на  няколко  „изумително  прости  правила.“  Казано  с  други  думи,  подобно  на  кристалите,  тези
структури  могат  да  бъдат  описани само  с  няколко  инструкции,  след  което  следва:  „направете  го
отново.“

Изводът е, че няма физически закони, които да са способни да създадат конструкция като ДНК
със високо ниво на информационно съдържание. Основавайки се на съвременното научно знание и на
житейския опит, ние знаем, че има само една причина, която е способна да свърши тази работа: един
интелигентен  извършител.  Само  една  интелигентна  личност  може  да  напечата  „Нощта  преди
Рождество“ или да измисли компютърна програма, или да композира музикална партитура. И само
интелигентен извършител може да създаде информацията, която се съдържа в ДНК молекулата.

Много християни се притесняват да помолят Бога да отговори на някакъв научен въпрос, даже на
въпроса как е създаден живота. Ние се страхуваме да не бъдем обвинени, че използваме Бога, за да
прикрием  собственото  си  незнание  и  така  позволяваме  да  съществува  само  обяснението  на
натуралистите,  което  ни  притеснява.  Този  страх  е  разбираем,  като  вземе  предвид  факта,  че
християните често пъти са поставяни в една и съща група заедно с примитивните хора, които, когато
чуят  гръмотевица,  считат,  че  това е  признак,  че боговете им са ядосани.  Но има времена,  когато
християните  трябва  да  изненадат  критиците  си.   Има  времена,  когато  е  по-разумно  да  приемем
някакво свръхестествено обяснение и след като то всъщност се окаже нелогично, да се придържаме
към естественото обяснение.

От самата наука ние знаем, че има някои неща, които природата не може да направи. Ние знаем,
че никога няма да можем да осъществим мечтата на алхимиците за химическо превръщане на оловото
в злато. Знаем, че родителите на един вид живо същество никога няма да могат да родят друг вид
живо  същество.  В  такива  случаи  да  продължаваме  да  търсим  природни  закони,  чрез  които  да
постигнем тези неща е нелогично така, както е нелогично и обяснението на примитивните хора за
гръмотевицата.  Науката  разкрива  логични  образци,  които  ни  позволяват  да  правим  отрицателни
заключения за това, което природните сили не могат да направят.

Опитно  потвърждаваните  доказателства  показват  ясно,  че  природните  сили  не  могат  да
произвеждат структури в високо ниво на информационното съдържание. Това не е твърдение, което
разкрива  нашето  сегашно  незнание,  това  не  е  „дупка“  в  познанието,  която  в  бъдеще  ще  бъде
запълнена чрез природно обяснение. Обратното, това е твърдение, основаващо се на това, което знаем
за постоянният ни опит с характера на природните процеси.  Да вярваме сега,  че  ще бъде открит
някакъв природен процес, който да обясни ДНК – това е извънредно нелогично. Неуловимият процес,
който натуралистите се надяват да открият би бил напълно безпрецедентен и различен по своя вид от
всички други закони, които знаем сега. Със сигурност те твърдят това поради своето незнание.

Когато  говорим  за  произхода  на  живота,  науката  категорично  потвърждава  твърдението,  че
живота е създаден от интелигентен извършител. Няма нищо, което да  дава повод да се страхуваме от
напредъка на науката. А родителите като Дейв трябва да разполагат със солидни отговори, които да
дават на въпросите, които ще им задават порастващите им деца.

Глава 9

Дарвин на разпит в съда

Дотогава,  докато  дарвинистите  контролират  определенията  на  всички  ключови  термини
(както е например в науката), тяхната система ще е непобедима, независимо от доказателството.
(Филип  Джонсън)

След връщането си у дома от „Дисни,“ Дейв Мулхоланд добросъвестно търсеше отговорите на
въпросите си. С помощта на своя пастор и на приятели той намери някои книги, които се занимаваха с
тези теми. Сега вече можеше да каже на Кейти какво всъщност означаваше „Големият взрив“ и как,
вместо да отхвърля твърдението, че Бог е създал света, теорията за „Големият взрив“ всъщност дава
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научно доказателство за божественото сътворение на вселената и посочва към превъзвишения Бог.
Сега Дейв беше в състояние да обясни без големи затруднения как принципът на ентропията събира
заедно  на  едно  място  неопровержимите  доказателства  за  наличието  на  проект,  които  се  срещат
навсякъде във физическата вселена.  Той би могъл даже да отговори на повечето от въпросите на
Кейти  за  произхода  на  живота  и  да  й  обясни  как  лабораторните  експерименти  често  пъти
„заблуждават,“ за да представят като сигурни доказателства даже и най-необоснованите резултати и
как откритието на ДНК дава потвърждение, че живота е създаден от интелигентен създател. 

Той й каза: „Виж, Кейти. Просто помисли за собствения си житейски опит. Виждала ли си някога
съобщение,  написано  на  небето  или  на  скала  от  някаква  природна  сила?“  „Хммм,“  -  каза  тя
уклончиво. Дейв взе без да избира една от книгите на претрупаното си бюро, разлисти я и отвори на
една страница, където с дебел шрифт беше написан следния текст: „Всеки, който казва, че някаква
природна сила в областта на химията е „написала“ кода на ДНК, все едно че казва, че химикалите,
съдържащи се в тази страница и в това мастило, са написали този текст.“ Той добиваше увереност и
понякога Кейти забравяше за защитната си позиция и демонстрираше искрен интерес към това, което
той научаваше. Но днес тя отново се беше върнала към старото си войнствено настроение и подметна
на баща си безгрижно: „О, да не би да се съмняваш, че Бог въобще не е участвал в създаването на
вселената и на живота? Може би той е зарязал всичко това още от самото начало?“ Дейв се усмихна
вътре в себе си. Той знаеше, че думите й означаваха, че той има напредък, въпреки че тя отказваше да
го признае. Тя продължи: „Всеки човек знае, че след като живота е възникнал, той се е развил така,
както обяснява дарвинизмът. Аз видях това в учебника си.“

Беше неин ред да покаже книга. Тя порови в раницата с учебниците си и извади един дебел
учебник по биология, отвори го на една страница, на която имаше цветни снимки, показващи няколко
малки кученца и кончета, както и огромно разнообразие от орхидеи и рози. Заглавието обявяваше, че
„това е еволюцията в действие.“ Еволюцията се случва точно пред очите ни. 

Дейв взе учебника от ръцете и усети, че стомахът му се сви. Той все още не беше се занимавал с
тези теми.  А цветните снимки наистина бяха впечатляващи. Кейти го погледна победоносно: „Тате,
виж, това е написано в учебника.“ Дейв не отговори. Погледът ме се придвижи надолу към текста, за
да открие какво точно изучава дъщеря му. Кейти изчака няколко минути, а след това излезе от стаята,
оставяйки го до да седи с отворения учебник в скута си. Дейв притисна здраво дланите си една към
друга и се молеше: „Боже, не е чудно, че тя продължава да се бори с мен...да се бори с теб. Всяко
нещо,  което  тя научава в  училище й казва,  че  природата сама може да направи това и че ти си
ненужен.“  Тактиката,  използвана в  учебниците на  Кейти рядко пъти представлява директна атака
срещу религията. Вместо това Бог тихо, но несъмнено беше избутван в позицията на неуместност,
където за него просто не беше оставена никаква работа. Замислете се над следния типичен пример от
популярният учебник „Еволюционна биология“: „Чрез непрякото селекциониране и чрез безцелното
видоизменение  на  слепия  и  безпристрастен  процес  на  естественият  подбор,  Дарвин  направил
ненужни теологичните или духовните обяснения на процесите на живота.“

Същото се твърди и в учебника за учениците от гимназията. През 1995 Националната асоциация
на  учителите  по  биология  (НАУБ)  твърдеше,  че  всички  форми  на  живота  са  резултат  от
„неконтролиран,  безличностен,  непредсказуем  природен  процес.“  Думите  „неконтролиран“  или
„безличностен“ означават, че Бог няма да бъде търпян даже в ролята на ръководещ и направляващ
процеса на еволюцията. Твърди се, че живота е резултат от материални процеси, които действат сляпо
и случайно. Ясно е, че не само бащата на Кейти е в затруднение. Всички християни трябва да знаят
как да отговяват на предизвикателствата, които им отправя натурализмът на Дарвин. 

За щастие, няколко основни понятия ще ни помогнат на направим пробив през риториката и ще
ни направят способни да мислим по-ясно. Най-добрият довод против дарвинизма е познат от векове
на фермерите и животновъдите и може да бъде формулиран в следния прост принцип: естествените
промени в живите неща са ограничени. Или казано позитивно:  Организмите остават верни на своя
тип. Разгледайте снимките от учебника на Кейти.  Те поучават,  че  промените в кучетата,  конете и
розите са  „еволюция в действие.“  Дарвинистът изглежда,  че пропуска  очевидния факт,  че  всички
кучетата все пак са само кучета, че конете все пак са само коне и че розите са само рози. Нито една от
промените  не е  довела  до  появата  на  нов вид организъм.  Отглеждането на  кучетата  е  довело до
появата на много породи – от огромната порода „Лабрадор“ до малките „Чихуахуа,“ но нито една
промяна не показва тенденция към напускане на кучешкото семейство.

Във великолепната розова градина в Тайлър, Тексас има около 500 вида най-различни рози от
почти всички нюанси и цветове.  Но въпреки усиленото им селекциониране,  всички те все пак си
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остават само рози. Нито един от примерите, цитирани в учебниците по биология не представлява
ново ниво на сложност; всички те са просто илюстрация на отклонение около главното. 

Дарвинизмът  не  може  да  отрече,  че  всички  наблюдавани  промени  са  ограничени;  теорията
твърди, че с течение на времето тези минимални отклонения ще доведат до създаването на големи
промени – до обширните промени, които са нужни, за да се премине от така нареченият първичен,
клетъчен организъм за да се стигне до пчелите, пеперудите и малките момченца. Това е сърцевината
на теорията на Дарвин. Иронията се състои в това, че точно тази част от теорията на Дарвин е най-
лесно да бъде поставена под съмнение. Даже самата работа на Чарлз Дарвин по селекционирането на
гълъбите демонстрира ограничените възможности на биологичната промяна. 

Във викторианска Англия селекционирането на гълъбите е било много популярно и когато се
върнал  от  своето  знаменито  морско  пътешествие  до  Галапагоските  острови,  Дарвин  започнал  да
селекционира гълъби. Когато попадне в  умелите ръце на гълъбаря, гълъбът може да бъде променен в
гълъб с ветрилообразна опашка, с перушина като на китайско ветрило; той може да се превърне в
гълъб с голяма гуша, която виси под човката му; може да се превърне в качулат гълъб, с „качулка“ от
пера по гърба и отстрани на главата си, която го прави да прилича на якобинските монаси. Но въпреки
това голямо разнообразие, всички гълъби са потомци на обикновения скален гълъб, на обикновените
сиви птици които летят на ята в градските ни паркове. И въпреки впечатляващото разнообразие от
видове опашки и перушина, всички гълъби, които е наблюдавал Дарвин са си останали гълъби. Те
представляват циклична промяна в повтаряемостта на гена, но няма нова генна информация.

Как Дарвин е изобретил теорията за неограничената промяна, имайки предвид такива примери за
ограничена промяна?  Той взел промените, които е наблюдавал и ги екстраполирал (т.е. пренесъл) в
далечното минало, което той разбира се не е наблюдавал. Той попитал: „Ако обикновеният скален
гълъб може да бъде променен в толкова голяма степен само в рамките на няколко години в ръцете на
опитен гълъбар,  какво би могло да се получи със същият гълъб в природата през хилядите,  даже
милионите  години?  Ако  разполага  с  достатъчно  време,  промяната  би могла  да  бъде  на  практика
неограничена и гълъбът може даже да бъде трансформиран в напълно друг вид птица.“

Това е било смело предположение, но никой не трябва да бъде подвеждан да си мисли, че то е
било нещо повече от предположение.  Нито Дарвин, нито някои друг някога е наблюдавал как става
еволюцията.  Тя  е  само  една  догадка,  една  екстраполация,  която  отишла  много  по-далече  от
наблюдаваните  факти.  Разбира  се,  няма нищо лошо в екстраполацията  сама  по себе си,  стига да
помним,  че  тя  е  само  екстраполация,  а  не  наблюдавани  факти.  А  за  да  направим  обоснована
екстраполация, ние трябва да имаме добри основания да вярваме, че процесът, към който прилагаме
тази екстраполация ще продължи да се развива в утвърденото си направление. И точно тук се намира
фаталната  грешка  в  теорията  на  Дарвин.  Опитите,  които  са  продължавали  с  векове  показват,  че
промяната, предизвикана чрез селекционирането  на подбрани двойки не продължава така стабилно в
някакво направление от едно поколение към следващото. Оказва се, че в началото промяната е бърза,
а след това се забавя и накрая стига до една граница, която не може да бъде премината чрез подбора
на  родителите.  Вижте  един  класически  пример.  Започвайки  през  1800  година,  фермерите,  които
отглеждат различни видове захарно цвекло започнали да търсят начини за  повишаване нивото на
захарността на цвеклото и в началото имали прекрасен успех. За период от 75 години, чрез подбиране
на подходящите растения, те повишили захарното съдържание в захарното цвекло от 6 до 17 %. Но
повече от това не могли да постигнат. Въпреки че през следващите 50 години продължил същият
грижлив подбор на  растенията,  захарното съдържание  в цвеклото никога  не  надвишило 17%.  На
определен етап биологичното разнообразие винаги забавя развитието си и спира. 

Защо процесът спира? Защото след като всички гени в определен вид растение или животно, или
птица бъдат подбрани, по-нататък подбирането не може да продължи. Подбирането смесва и подбира
измежду наличните гени в резервоара на гените, комбинира ги и отново ги комбинира, но колкото и
да  разбърквате  картите  за  игра,  те  си  остават  толкова,  колкото  са  на  масата.  Чрез  подбор  на
родителите не може да се произведе нов вид гени, така както чрез разбъркването на картите за игра не
можем да създадем нови карти. Чрез подбор на родителите не може да бъде произведена птица, която
да има козина, а не пера. Чрез подбор на родителите не може да бъде произведена мишка, която да
има пера, а не козина. Прасето не може да има криле. Нещо повече, когато селекционерът създава
напрежение в дадено животно, растение или птица, за да се развива в желано от него направление,
организмът става по-слаб и по-слаб, докато накрая стане безплоден и умре.  Това е проклятието на
съвременното фермерство: нашите високо селекционирани крави и пилета произвеждат повече мляко
и яйца, но в същото време са много по-податливи на болести и безплодие. Има естествена бариера,
отвъд която никое селекциониране няма да може да премине. (Коментар: Без да сме специалисти по
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биология или животновъдство, всички ние имаме вкусови възприятия и можем да потвърдим, че с
изчезването на старите сортове домати и други зеленчуци, както е и с месото на кокошките и с яйцата,
качеството се влошава.)

Нещо повече, когато организмът вече не е подложен на натиска от селекционирането, той има
склонността да се  връща към първоначалния си вид.  Оставени сами на себе си,  без намесата на
селекционера,  потомците на екстравагантните видове гълъби,  които толкова силно са привличали
Дарвин, ще се върнат към дивия вид скални гълъби.

Оказва се, че Дарвин просто е направил грешка в своята екстраполация. Независимо от това,
дали  действието  се  случва  под  грижите  на  селекционера  или  в  природата,   главната  промяна
предизвикана от смесването на гените не е някакъв двигател за върховната промяна, която е нужна на
еволюцията. Естествената склонност в живите неща е не да продължават да се променят до безкрая, а
да остават близо до първоначалния си вид.

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ДОКАЗАЛ ДАРВИН?
Тъй като  селекционирането  не  е  нищо повече  от  смесване  на  наличните  гени,  единственият

начин,  за  да  накараме  еволюцията  да  се  издигне  на  нови  и  по-високи  нива  на  сложност,  е  да
въвеждаме нов генетичен материал. А единственият естествен източник на нов генетичен материал са
мутациите. Централният механизъм за еволюцията според днешният нео-дарвинизъм са случайните
мутации и естественият подбор.

Идеята за мутациите била популяризирана за подрастващите деца преди няколко години чрез
мутациите  на костенурките  „нинжа,“ и днес в  почти всеки филм за  деца има мутанти.  Но какво
всъщност е мутацията? Тъй като генът е като кодиран комплект с инструкции, мутацията прилича на
печатна  грешка  –  на  някое  място  е  сгрешена  някоя  буква,  на  друго  място  е  сгрешен  някой
препинателен знак, на трето място е изпусната някоя фраза или някоя дума е написана погрешно. Тези
печатни грешки са единственият източник за обновяване на генетичния код.

Но вече има един очевиден проблем. Ако допуснете някоя печатна грешка в статия, която пишете,
това  няма да  подобри статията  ви.  Много по-вероятно е  грешката  да  доведе  до  някаква  глупост,
отколкото до повече разум. Същото е валидно и за грешките в генетичния код. Повечето от мутациите
са увреждащи, много често – смъртоносни – за организма, поради което ако мутациите трябва да се
натрупват, резултатът най-вероятно ще е дегенерация, а не еволюция.

С цел да направят тази теория да работи, нео-дарвинистите са принудени да се надяват, че някои
мутации,  някъде,  по  някакъв  начин,  ще бъдат  печеливши.  И понеже за  еволюцията  на  един  нов
организъм или структура може да са нужни хиляди мутации, нео-дарвинистите са принудени да се
надяват,  че  в  един  организъм  ще  се  случат  огромен  брой  от  тези  редки  печеливши  мутации.
Зашеметяваща е тази неправдоподобност.

Ако  занесем  нео-дарвинизма  в  лаборатория  и  го  подложим  на  елементарно  изпитание,
трудностите  единствено  ще  се  умножават.  Най-лесният  начин  за  изучаване  на  мутациите  в
лабораторията  е,  ако  бъдат  изследвани  с  помощта  на  обикновената  плодова  мушичка,  която  вие
виждате  да  лети  над  презрелите  банани  в  кухнята.  Тъй  като  тази  мъничка  мушичка  достига  до
сексуалната си зрялост само за 5 дни, ефектите от мутациите могат да бъдат наблюдавани над няколко
поколения. Използвайки химикали или радиация, за да предизвикат мутации, учените са произвели
мушички с оранжеви очи или с бели очи; мушички с прекалено големи криле или с почти изсушени
криле, или даже без криле; лаври на мушички с неравна четина по гърбовете им или лаври с толкова
много четина, че приличали на таралежи.

Но всички тези експерименти ни най-малко не довели до развитие на теорията за еволюцията.
Защото от тях не се появило нищо друго освен странни форми на плодови мушички. Опитите никога
не произвели нов вид насекомо. Мутациите променят детайлите на съществуващите структури, като
цвят на очите или размер на крилете, но  те не водят до създаването на нови структури. Плодовите
мушички  си  останали  плодови  мушички.   Подобно  на  селекционирането,  генетичните  мутации
произвеждат единствено малки и ограничени промени.

Нещо повече,  наблюдаваните малки промени не се натрупват за  да създадат голяма промяна,
което  е  сърцевината  на  принципа  на  дарвинизма.  Следователно,  мутациите  не  са  източник  на
безкрайна и неограничена промяна, от която се нуждае теорията на еволюцията.  Независимо дали
наблюдаваме експериментите на селекционерите или лабораторни експерименти, изводът е един и
същ: Промяната в живите неща остава стриктно ограничена до вариации по темата. Ние не виждаме
появата  на  нови  или  по-сложни структури.  Както  ще  видим в  разказа  за  вкаменелостите,  същия
образец  остава  неизменен  през  вековете.  Съкрушителният  шаблон  е,  че  организмите  изглеждат
напълно оформени, с отклонения, групирани около основния вариант и без преходни етапи чрез които
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се стига до тези форми.  Като цяло,  вкаменелостите предоставят убедително доказателство против
дарвинизма.

Научаването на тези фундаментални факти ни предоставя инструменти да мислим критично за
примерите, които обичайно са използвани като подкрепа на еволюцията. Да вземем прочутите сипки
(Коментар:  вид  пойни  птички)  на  Дарвин,  чиято  вариация  със  заострена  човка  подпомогнала  и
вдъхновила  появата  на  неговата  първоначална  теория.  Наскорошно  изследване,  планирано  да
подкрепи дарвинизма установило, че по време на периодите на суша човките им израствали по-дълги,
защото тогава семенцата, с които те се хранели, се намирали по-надълбоко в твърдото почва, а след
влажни периоди човките им ставали по-малки, защото малките семенца по-лесно се намирали. Ето
това е „еволюцията, която се случва пред очите ни,“ заключава авторът на изследването. Но всъщност,
истина  е  точно  обратното.  Промяната  в  човките  на  сипките  е  жизнено  важна  отклонение,  което
позволява на сипките да се приспособят и да оцелеят, казва Филип Джонсън в книгата си „Убеденост
в равновесието.“ Иначе казано, това е слабо приспособяване, което позволява на сипките...да останат
сипки. Тази промяна не е демонстрация, че сипките еволюират в някакъв нов вид организъм или че те
са произлезли от някакъв друг организъм!

Същото е валидно и за всички други, често  пъти наричани „потвърждения“ за еволюцията, като
например  организми,  които  развиват  устойчивост  на  антибиотици  или  насекоми,  които  развиват
устойчивост  на инсектицидите.  Още по-смущаващо е,  че  някои от най-прочутите  примери,  които
наскоро  бяха  представени като  шеги,  като  черно-бялата  нощна пеперуда  в  Англия.  Стандартните
учебници твърдят, че по време на индустриалната революция в Англия, когато дънерите на дърветата
са били покривани с черни сажди от комините, светло оцветените пеперуди ставали по-лесна плячка
за птиците, защото те по-лесно ги виждали и изяждали, а черните пеперуди станали многобройни,
защото били по-трудно откриваеми от птичките. Преподавало се на учениците, че това е класическа
илюстрация  за  естествения  подбор,  за  теорията,  че  в  природата  оцеляват  тези  форми,  които
функционират по-добре от техните съперници в борбата за оцеляването. Но наскоро беше установено,
че  снимките,  показващи  яркият  контраст  на  светлите  пеперуди  на  фона  на  черните  стебла  на
дърветата са фалшифицирани. Нощните пеперуди летят на нивото на горните клони на дърветата и
въобще  не  кацат  по  стъблата  на  дърветата.  А  съвсем  наскоро  биологът  Теодор  Сържант  от
Университета в Масачузетс призна, че е залепвал умрели пеперуди по стъблата на дърветата, за да
бъдат снимани в документален филм. Уважаваното списание „Природа“ каза, че примерът с нощната
пеперуда, който някога беше считан за „конят-шампион в конюшнята“ когато се говори за еволюция
чрез естествения подбор, сега трябва да бъде изхвърлен от употреба.

Нито едно научно откритие не противоречи на основният принцип, че промяната в живите неща
е  ограничена.  Лутер  Бърбанк,  считан  за  най-великият  селекционер  за  всички  времена,  казал,  че
склонността на организмите да остават верни на своя тип е толкова постоянна, че тя трябва да бъде
считана за природен закон – който той нарекъл „Закон за връщане към средното.“ Той казал, че това е
закон, който „запазва всички живи неща в рамките на повече или по-малко фиксирани граници.“

Въпреки това, което се твърди в учебниците, Дарвин не е доказал, че природата е способна на
прекрачи тези „фиксирани граници.“ Той само е предполагал,  че е  теоретично възможно малките
промени да се натрупат през хилядите години докато рибата стане амфибия, а после амфибията стане
влечуго,  а  после  влечугото  стане  бозайник.  Но  след  изминаването  на  150  години  стана  ясно,  че
предположението  на  Дарвин  противоречи  на  всички  резултати  от  селекционирането  и  от
лабораторните опити, както и от образците от намерените вкаменелости.

Простите думи от Бит.1 продължават да звучат непоклатимо: „И Бог направи всяко живо нещо да
се възпроизвежда „според вида си.“ (виж Бит.1:11-12, 21, 24-25 – мой превод)

НЕНАМАЛИМА СЛОЖНОСТ
Покойният  християнски евангелист Франсис Шейфър обичаше да представя един довод против

еволюцията,  който беше прост,  лесно разбираем и унищожителен: Да предположим,  че рибата се
сдобие с дробове. Какво ще се получи? Дали това ще доведе до придвижване към следващия етап на
еволюцията? Разбира се, че не. Рибата ще се удави.

Живите неща не могат просто да се променят – тук нов орган, там нов крайник. Организмът е
интегрирана система и всяка изолирана промяна в системата е много по-вероятно да бъде увреждаща,
отколкото подпомагаща. Ако хрилете на рибата започнат да мутират и се превърнат в бели дробове,
това  ще  бъде  нещастие,  а  не  предимство.  Единственият  начин,  за  да  превърнем  рибата  в  земно
животно е да я трансформираме изцяло и изведнъж, чрез много взаимносвързани промени, които
трябва да се случат едновременно - не само бели дробове, но и много други промени в скелета, в
кръвоносната й система и т.н.
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Терминът,  който  описва  този  вид  вътрешно  зависима  система  е  „ненамалима  сложност.“  А
фактът, че организмите са ненамаляемо сложни е още един довод, че те не биха могли да се променят
парче по парче и стъпка по стъпка, както е предложил Дарвин. Теорията на дарвинизма твърди, че
всички живи структури се променят с малки и постепенни стъпки от по-прости структури – перата
възникват от люспите, крилата възникват от предните крайници, цветовете на растенията възникват от
листата им и т.н. Но всяко нещо, което е ненамаляемо сложно не може да еволюира с малки стъпки, а
самото съществуване на сложните организми представлява отричане на теорията на Дарвин.

Представата за ненамалимата сложност е била създадена от професора по биология Майкъл Бели
в книгата му „Черната кутия на Дарвин,“ издадена през 1993 година. Капанът за мишки е любимият
пример на Бели за ненамалимата сложност. Той твърди, че капанът за мишки не може да бъде сглобен
постепенно. Вие не можете да започнете с дървената му основа и да хванете с нея няколко мишки, а
след това да добавите пружина и да хванете още няколко мишки, а след това да добавите спусъка и
т.н., като след всяка добавка капанът за мишки започва да работи по-добре. Не, за да може капана
въобще да започне да лови мишки, всичките му части трябва да са сглобени още при изработването
му. Капанът за мишки не може да работи, докато всичките му части не бъдат поставени и не започнат
да работят заедно.

Структурата на много живи организми прилича на капана за мишки. Тя съдържа цяла система от
взаимодействащи си части,  които работят заедно.  Ако една от тези  части бъде изолирана,  цялата
система от взаимодействащи си части ще спре да работи; а тъй като според дарвинизма, естественият
подбор запазва тези форми, които работят по-добре от съперниците си, неработещата система ще бъде
елиминирана  чрез  естествения  подбор  така,  както  ще  бъде  елиминирана  рибата  с  бели  дробове.
Следователно, липсва логично обяснение от страна на дарвинизма как са произлезли ненамалимите
сложни структури  и  системи.  Интересно е,  че  самият Дарвин е  схващал този  проблем  и  даже  е
признавал, че това може да изопачи теорията му. Той е написал: „Ако може да бъде демонстрирано, че
някакъв съществуващ сложен организъм не е бил формиран чрез многобройни, последователни и
слаби модификации, моята теория ще бъде абсолютно разбита.“ Днес уверено можем да кажем, че
неговата теория е разбита, защото сега знаем, че природата е пълна с примери на сложни организми,
които не са били формирани чрез многобройни и слаби модификации, т.е. че това са организми, които
са ненамалимо сложни.

Например, да разгледаме прилепа. Еволюционистите твърдят, че прилепът е еволюирал от малко,
приличащо на мишка създание, чийто предни крайници („предните крака“) са се превърнали в криле
чрез постепенни поетапни промени. Но си представете следната картина: Докато „предните крака“
израстват по-дълги и между тях започва да израства кожа, животното повече не може да тича, без да
се  препъва  в  тях;  в  същото  време  предните  крайници  не  са  все  още  достатъчно  дълги,  за  да
функционират като криле. И така, по време на повечето от своите хипотетични етапи на промяната,
бедното същество щеше да има предни крайници, които са твърде дълги, за да бяга, но в същото
време те са твърде къси, за да лети. То ще пада безпомощно и скоро ще умре. Невъзможно е крилете
на  прилепа  да  са  формирани  постепенно  и  поетапно.  И  това  заключение  се  потвърждава  от
намерените вкаменелости, където не намираме останки от междинните етапи на превръщането на
първоначалното същество в прилеп. Още най-ранните открити вкаменелости на прилепи показват, че
те са напълно оформени и са почти еднакви с днешните прилепи.

Класически  пример  за  ненамалимата  сложност  е  човешкото  око.  Окото  е  безполезно,  ако
всичките му съставни части не са изцяло оформени и не работят заедно. Даже и най-малката промяна
в  сегашната  му форма  унищожава  функционирането  му.  Тогава  как  би  могло  окото  да  еволюира
посредством слаби промени? Даже по времето на Дарвин сложността на окото е било предлагано като
доказателство против неговата теория и Дарвин е казвал, че при самата мисъл, че ще трябва да се
опита да обясни създаването на окото, усещал „студени тръпки.“

Но Дарвин щеше да усети още по-студени тръпки, ако знаеше каква е структурата на клетките
вътре в окото. Съвременните дарвинисти, като Ричард Доукинс се опитаха да решат този проблем
чрез проследяване на пътя на еволюцията на окото, започвайки от петно, което е чувствително към
светлината и стигат до група от клетки с чашковидна форма, за да фокусират по-добре светлината и
продължават нататък през оразмерени серии от малки промени, за да стигнат до получаването на
истинските лещи. Но както казва Майкъл Бихи, професор по биология, даже първата крачка – петно,
което е чувствително към светлината, е ненамалимо сложна структура, за чието получаване е нужна
цяла  серия  от  химически  реакции,  започващи  с  протон,  който  влиза  във  взаимодействие  с  една
молекула, наречена 11-cis-retinal,  която се променя в trans-retinal, което принуждава да се извърши
промяна  във  формата  на  един  протеин,  наречен  rhodopsin,  който  се  прилепва  към  друг  протеин,
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наречен transducin, който се привързва към друга молекула и т.н. и т.н. А от къде са се появили тези
чашковидна клетки за които говори Доукинс? С поддържането на формата на клетката се занимават
десетки сложни протеини и още други десетки протеини, които контролират групите на клетките.
Всяка от стъпките на Доукинс сама по себе си е сложна система и събирането им на едно място не
дава отговор на въпроса откъде са се появили тези сложни системи. Все едно, ако ние бъдем попитани
как  работи  една  стерео  система  и  някой  да  отговори:  „Чрез  включването  на  един  комплект  от
говорители в усилвател и чрез добавяне на един CD плейър.“ Да, така е. Но преди всичко въпросът
всъщност е как да направим тези говорители и усилвателя.

Най-съвременният и автоматизиран завод,  с  неговите компютри и роботи,  които са прецизно
координирани за да спазват производствения график, е по-малко сложен от процесите, които протичат
вътре в една единствена клетка. Никоя такава система не може да възникне чрез слепия, поетапен
процес  на  дарвинизма.  Най-логичното  обяснение  на  ненамалимата  сложност  на  структурите  в
природата е, че те са продукти на творческия разум на едно интелигентно същество.

По  всички  фронтови  линии  учените  са  принуждавани  да  видят  доказателството  за
интелигентната  причина.  Още  от  представянето  на  теорията  за  „Големия  взрив“  учените,  които
изучават космоса трябваше да се борят с внушенията, че вселената е имала едно абсолютно начало и
поради това има един божествен създател. Откриването на информационното съдържание на ДНК
принуди биолозите да осъзнаят, че има интелигентна причина за произхода на живота. По същият
начин, фактът на ненамалимата сложност повдига въпроса за проекта в живите неща. Разбира се,
науката не може да ни каже всичко, което искаме да знаем за интелигентната причина. Тя не може да
разкрие  детайлите на Божия характер,  нито може да обясни неговият  план за  спасението.  Това е
работа на теологията. Но изучаването на проекта и целта в природата ясно подкрепя представата за
наличието на божествен създател – толкова ясно, че както пише апостол Павел в Рим.1:20, ние стоим
пред Бога без никакво извинение.

А след като доказателството на науката  е  толкова положително,  защо елитът на науката се  е
вкопчил  толкова  здраво  за  еволюцията  на  Дарвин?  Защо  дарвинизмът  все  още  е  официалното
убеждение, което се преподава в училищата? Защото истинският ни проблем е не това, което виждаме
през микроскопа и телескопа; истинският ни проблем се състои в това, което поддържаме в сърцата и
в умовете си. Дарвинизмът играе ролята на крайъгълен камък, който е опора на натуралистичната
гледна точка към света и поради това на ученият, които е станал убеден натуралист още преди да е
влязъл  в  лабораторията,  е  позволено  да  приема  даже  и  най-неубедителното  доказателство,  което
подкрепя теорията му.  Най-незначителните промени в живите неща са приемани като потвърждение
за най-смелите твърдения на еволюцията, и такива минималните отклонения в дължината на човките
на сипките или за приспособимостта на насекомите към инсектицидите се преподават в училищата
като  доказателство,  че  сипките  и  мухите  са  се  появили  от  калта  под  влиянието  на  слепите  и
неуправляеми процеси в природата.

В  сърцевината  на  противопоставянето  не  е  науката,  а  титаничната  битка  между
противоположните  гледни  точки  към  света  –  между  натурализма  и  теизма.  Дали  вселената  се
ръководи  от  слепи  материални  сили  или  от  едно  обичащо  същество?  Само  когато  християните
разбират следното: че чак когато премахнем димната завеса и стигнем до основния проблем, ние ще
престанем да губим в споровете. Само тогава ще бъдем в състояние да помагаме на деца като Кейти
да се справят с предизвикателствата пред вярата им.

Глава 10

Опасната идея на Дарвин

Замислете  се  за  положението  на  родителите-християни,  не  е  задължително  да  са
фундаменталисти които подозират,  че  думата еволюция е  просмукана с  атеистични внушения.
Целият проблем е, че родителите са напълно прави за тези внушения и педагозите, които отричат
това са или погрешно информирани, или лъжат. (Филип  Джонсън)

Наистина ли еволюцията и религията са в конфликт? За да бъдат харесвани от обществото, много
дарвинисти  прикриват  антагонизма  си  към  религията.  Например,  палеонтологът  от  Харвардския
университет  Стефен  Гоулд,  въпреки  че  е  изтъкнат  критик  на  теорията  за  божествения  проект,
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настоява, че не е противник на религията.  Той казва, че науката и религията не могат да бъдат в
конфликт, защото те се занимават с различни неща: науката се занимава с фактите, а „религията се
бори с морала на хората.“ 

Много християни падат в капана на тази тактика, поради което често ние пъти не сме подготвени
за интелектуалните битки, с които се срещаме в светската култура. Защото въпреки, че дарвинизма е
научна теория и на него трябва да бъде отговаряно с научни доказателства, той е преди всичко гледна
точка към света, или още по-точно казано – той е основната теза в гледната точка на натурализма към
света. А ако не се подготвим за тези интелектуални битки, ние ще си оставаме неефективни, защото
ще отговаряме неубедително на нейните предизвикателства.

Биологът Уилям Провайн от Университета Корнел е еволюционист, който смело защитава своята
гледна точка към света. Той директно декларира, че дарвинизмът не се занимава само с мутациите и
вкаменелостите, а е всеобхватна философия, която твърди, че всички форми на живота могат да бъдат
обяснени  чрез  природни  причини,  които  действат  случайно,  което  означава,  че   няма  нужда  от
Създателят. Той казва, че ако Бог не е създал света, тогава цялата християнска вяра се сгромолясва.
Провайн проповядва учението си във всички студентски градчета в САЩ, като често пъти показва
един  лист  пред  аудиторията,  за  да  не  остане  никакво  съмнение  в  смисъла  на  последователният
дарвинизъм:  „Няма  живот  след смъртта.  Няма  божествен  фундамент  за  етиката.  Няма божествен
смисъл за живота. Няма свободна воля.“ Според Провайн, единствената причина, за да вярва някой
все още в християнството е, че хората все още не са осъзнали напълно заключенията на дарвинизма.
Тези идеи могат да изглеждат твърде крайни, но Провайн е безмилостно искрен. Той е осъзнал, че
библейското учение за сътворението не е просто някаква теологична доктрина, а е самият фундамент
на всичко, в което вярват християните. 

От отсрещната страна на спора, професорът по право в университета в Бъркли Филип Джонсън
пътува  по  цялата  страна  и  агитира  против  дарвинизма,  но  въпреки  това  е  съгласен  с  важните
заключения от теорията,  защитавана от Провайн. Тези заключения често пъти се появяват,  когато
Джонсън говори пред аудитория от невярващи хора.  Той пише: „Установих, че всяко обсъждане с
модернистите на слабостите на теорията за еволюцията бързо прераства в обсъждане на политиката и
по-конкретно на политиката за секса.“ Защо? Защото модернистите „типично се страхуват, че всяко
подронване на престижа на натуралистичната еволюция накрая ще завърши с изпращането на жените
в кухнята, на гейовете в килера, а на абортиращите – в затвора.“ 

Иначе  казано,  повечето хора инстинктивно усещат,  че  залогът  в  този спор е  много по-голям
отколкото една научна теория –  хората усещат, че има връзка между редът в материалните неща и
редът в морала. Въпреки че страховете с които се сблъсква Джонсън със сигурност са преувеличени,
този фундаментална интуиция е вярна. Това, от което вярваме че сме произлезли, определя и нашата
съдба. Тази вяра ни казва кои сме ние, защо сме тук и как трябва да подреждаме живота си заедно в
обществото. Нашата гледна точка за произхода ни формира разбирането ни за етиката, за законите и
за  образованието,  а  даже  и  за  сексуалността.  В  зависимост  от  това  дали  ще  започнем  от
предположението, че ние сме създания на Бог, който е личност или обратното, че сме продукти на
един безсмислен процес,  една  цяла  мрежа от последствия  произтича  от  това и  те  са  драматично
различни в единият или в другия случай.

Да вземем етиката. Ако ние сме създадени от всевишния Бог заради някаква цел, тогава най-
логичното е да попитаме: „Каква е тази цел и как трябва да живеем, за да я постигнем?“ Отговорът на
този въпрос е даден в откровението на Бога. Заповедите на Бога за морала ни казват как можем да
станем  такива  хора,  каквито  Бог  ни  е  създал  да  бъдем.  Поради  това  християнският  морал  не  е
субективен и не се основава на нашите лични чувства. Християнският морал е обективен, защото се
основава върху начинът, по който Бог е създал човешката природа. Скептиците често пъти отхвърлят
християнството,  защото считат, че то е „нелогично,“ но ако ние наистина сме създадени, тогава е
напълно нелогично е да пренебрегваме моралните правила на нашия Създател.

За  разлика  от  християните,  натурализмът  твърди,  че  не  Бог  ни  е  създал,  а  ние  сме  създали
представата  за  Бога.  Натурализмът твърди,  че  Бог  „съществува“ единствено в умовете  на хората,
които вярват в него. Ако това твърдение е вярно, тогава най-логичното е да отхвърляме религията като
вид пожелателно мислене,  а  моралът да се  основава само на това,  което е  реално – на научното
познание. А науката ни казва, че хората са създадени от силите на еволюцията, че моралът не е нищо
друго освен някаква представа, която се появява в умовете ни, когато се издигнем до определено ниво
на развитие. Следователно, липсва божествена и обективна основа за морала и хората създават свои
собствени стандарти за морала. И тъй като единствената обективно съществуваща реалност е светът
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на природата, който е в постоянно еволюционно движение, нашите идеи за това кое е правилно и кое
е неправилно също се променят постоянно. Резултатът от това е относителността в етиката.

Или да разгледаме субекта на закона. По традиция се е считало, че законите на държавата трябва
да се основават върху божия морален ред (който на свой ред се основава върху Божия закон). Вярвало
се е, че „хората не правят закони, а само ги откриват. Законите...трябва да се опитат върху вечния
фундамент на праведността.“ Тези думи могат да звучат, все едно че са написани от перото на светец
от 16 век, но те са били написани в началото на 20-я век от 30-ят президент на САЩ Калвин Кулидж.

Но въпреки това, ако дарвинизмът е истина, тогава няма божествен закон, нито небесен морален
ред, и няма висша и авторитетна основа за закона. Влиятелният юрист и теоретик Оливър Уендъл
Холмс, отявлен дарвинист, поучавал, че законите са просто подреждане на политиките на политиците,
за които е преценено, че са изгодни за обществото  и за икономиката.  Законността е принизена до
нивото на управленчески умения, които са използвани в служба на общественото инженерство и това
е господстващата гледна точка на днешните юристи.

В образованието дарвинизмът е формирал не само съдържанието, но и методиката за обучението.
Ключовата фигура тук е Джон Дюи, който се е постарал да свърши онова, което означава дарвинизма
в областта на образователния процес.  Той разсъждавал така:  Ако човешките  същества са  част от
природата и нищо повече, тогава умът е само един орган, който е произлязъл чрез еволюцията от по-
нисшите форми в борбата за съществуване, точно така, както са се появили крилете или човките  и
значимостта на мозъка зависи от това как работи той и дали допринася за оцеляването на организма .
Дюи отхвърля традиционното вярване, че представата е начин за проникване в обективната реалност
и че тя трябва да бъде оценявана в зависимост от това, дали е вярна или е невярна. Вместо това, Дюи
твърди, че идеите са само някакви хипотези за това, което ще получим  и за резултатите, които искаме
да  постигнем,  и  тяхната  обоснованост  зависи  от  това,  дали  те  вършат  работа.  Прагматичната
философия  на  Дюи  е  източник  на  голяма  част  от  релативизма,  който  е  унищожил  сега  както
академичното, така и моралното обучение.

Дарвинизмът е основен източник и за пост-модернизма, който отхвърля идеята за универсалната
истина  като  инструмент  за  потисничество,  показана  във  филма  „Мъртви  бели  мъже.“  Тъй  като
дарвинизмът  отхвърля  Бога,  пост-модернизма  стига  до  неизбежното  заключение,  че  липсва  и
божествена истина. Всеки от нас е затворен в ограничените гледища на своята раса, пол и етническа
група. „Търсенето на истината,“ за което се казва, че е движеща сила за образованието, всъщност е
преструване.  Съществува само гледна точка на негрите, на феминистките, на испаноговорещите и т.н.
Всяко твърдение за универсална истина се счита за опит за налагане на гледната точка на някаква
група върху другите хора.

Иронично е, че въпреки крещящият му скептицизъм към обективната истина, пост-модернизма
са основава върху предположението, че нещо все пак е обективна истина и това е дарвинизмът.

И ако опитът да привържем дарвинизма към пост-модернизма донякъде ви изглежда пресилен,
чуйте личната одисея на влиятелният „гуру“  на пост-модернизма Ричард Рорти,  от Станфордския
университет.  В  едно  автобиографично  есе  Рорти  казва,  че  в  миналото  си  е  бил  привлечен  от
християнството.  Но тъй като установил, че не е способен да приеме смирението,  което изисквало
християнството, той се отдалечил от Бога, но само за да открие, че свят без Бога е свят без никаква
основа  за  универсална  истина  или  справедливост.  След  това  Рорти  решил  да  се  занимава  с
философия, която е в хармония с дарвинизма. Подобно на Дюи той приел схващането на дарвинизма,
че  идеите  са  инструменти  за  решаване  на  проблемите,  които  са  се  усъвършенствали  и  са  се
превърнали в средства за  приспособяване към околната среда.  Рорти пише: „Да продължаваме да
вярваме в дарвинизма,  означава да разбираме,  че хората не се стремят към истината,  а само към
увеличаването на своето собствено благополучие.“ Твърдението, че нещо е истина е само инструмент,
които ни помага да получим това, което искаме.“ (Което разбира се означава,  че идеите на самия
Рорти, включително и идеята за пост-модернизма, са просто инструменти за получаването на това,
което той иска. По този начин пост-модернизма отхвърля самия себе си.)

По  този  начин  дарвинизмът  има  решаващ  принос  към  фундаменталния  спор  между
християнството и натурализма в почти всяка област. Тъй като съвременната култура е упълномощила
науката да дефинира начинът, по който светът наистина съществува, дарвинизмът предоставя научно
оправдание  за  натуралистичния  подход  във  всяка  област.  Както  пише  британския  биолог  Ричард
Доукинс, Дарвин „направи възможно човек да е интелектуално доволен атеист.“

Много християни не желаят да правят толкова рязко разграничение между теизма и дарвинизма.
Те се надяват да комбинират биологичната теория на Дарвин с вярата в Бога, като предполагат, че
може би Бог е използвал еволюцията като свой метод за създаване. Но самият Дарвин е твърдял, че
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Бога и неговата теория са взаимно изключващи се неща! Защото естественият подбор работи като
сито, което отделя вредните отклонения в живите неща и запазва полезните отклонения. А ако Бог
ръководеше еволюцията, той щеше да е гарант, че всяко отклонение щеше да е полезно още от самото
му появяване.  В такъв случай,  според думите на Дарвин, естественият подбор би бил съвършено
излишен.  Основната  цел  на  неговата  теория  е  била  да  открие  такъв  природен  процес,  който  да
подражава на интелигентния проект и по този начин да направи излишен интелигентния проект.

Обикновено  Дарвин  е  обрисуван  като  човек,  който  е  бил  принуден  да  създаде  теорията  за
естествения подбор поради очевидността на фактите. Но сега историците признават, че в началото
той е бил привърженик на натурализма и след това е започнал да търси теория, която да предостави
научно оправдание на натурализма.  В началото на кариерата си Дарвин вече е бил противник на
идеята за божественото сътворение и развил в себе си твърдата убеденост, че (според собствените му
думи) „Всичко в природата е резултат от устойчиви закони.“ Казано с други думи, залогът вече е бил
направен в полза на натурализма, преди той да е беше открил някакви убедителни факти.

Всъщност, за Дарвин природата се превърнала почти в заместник на Бога. Неговият син Уилям е
написал: „Неговото уважение към законите на Природата може да бъде наречено благоговение, а защо
не  и  религиозно  чувство.  Никой   друг  човек  не  би  могъл  да  усеща  по-силно  необятността  и
ненарушимостта  на  законите  на  природата.“  С  поведението  си,  което  е  сродно  с  религиозното
преклонение не е изненадващо, че Чарлз Дарвин най-накрая приписал божествени творчески сили на
естествения подбор.

Съвременните  дарвинисти  настояват,  че  еволюцията  толкова  очевидно  е  била  подкрепяна  от
фактите, че всеки който не е съгласен с нея, трябва или да е неграмотен, или да е нечестен. Но Дарвин
е бил по-откровен. Той доста добре знаел, че не е доказал теорията си за естествения подбор. Той я
описал като един извод, основаващ се предимно на аналогията. Той написал, че теорията му трябва да
бъде  оценявана  единствено  според  нейната  полезност,  доколко  добре  „тя  обобщава  и  обяснява
явлението.“ По същият начин, много от първите и най-верни поддръжници на Дарвин бързо видели
научните слабости в неговата теория, но въпреки това избрали да я защитават, защото гледали на нея
като на полезно средство за подпомагане на натуралистичната философия. Хърберт Спенсър, първият
човек, който разширил еволюцията за да влезе във всеки учебен предмет, от етиката до психологията,
обяснил  откровено,  че  е  изпитвал  огромно  вътрешно  напрежение  да  намери  натуралистична
алтернатива  на  идеята  за  сътворението.  Той  написал:  „Престанах  да  вярвам  в  Божественото
сътворение  преди много години и  не  можех да  остана  в  неустановено състояние:  приемането на
единствената възможна алтернатива беше безапелационно.“ Нещо повече, Спенсър признава, че „след
като човек приеме философията на натурализма, някоя от формите на натуралистичната еволюция са
неизбежен извод, независимо от силата на научното доказателство.“

Томас Хъксли сам нарекъл себе си „булдогът на Дарвин“ и се сражавал пламенно за каузата, но
въпреки това, според собственото му признание, той никога не си е представял, че теорията на Дарвин
ще достигне до такива научни върхове. Той също подпомагал дарвинизма по философски причини.
Много преди да се срещне с Дарвин, Хъксли бил отхвърлил библейското учение за сътворението и
активно  търсел  някаква  алтернатива.  Хъксли  казал,  че  Дарвин  „извърши  огромна  услуга,  като
завинаги ни освободи от дилемата: „Вие отказвате да приемете хипотезата за сътворението, но тогава
какво предлагате, което може да бъде прието от всеки любопитен мислител?“ Очевидно Хъксли е бил
готов  да  подкрепи  всяка  натуралистична  теория,  даже  теория,  която  е  установил,  че  е  научно
погрешна, стига тя да представлява алтернатива на сътворението.

Историческите данни показват ясно, че през 19-я век спорът за еволюцията е бил фалшифициран
от философска гледна точка. Дарвинизмът спечелил не защото е представил доказателства, а защото
той  е  предоставил  научна  основа  за  натурализма.  Хъксли  казал:  „Ако  светът  е  ръководен  от
неизменно действащи закони, тогава следващите поколения на хората трябва да произлизат едно от
друго по пътя на нарастваща модификация.“ Ключовата дума в това твърдение е думата „трябва.“
След като веднъж приемете философията на натурализма,  след това нещо, което много прилича на
дарвинизма ще трябва да стане истина, независимо от фактите.

Най-ранните противници на Дарвин по същия начин са разбирали какъв е залогът в този спор.
През  1874 теологът от  университета  в  Принстън Чарлз Ходж публикувал едно есе с  което задал
въпроса: „Какво е дарвинизмът?“ И отговорил безцеремонно, че дарвинизмът е едно и също нещо с
атеизма. Той написал: „Естественият подбор е подбор, който е извършван от законите на природата,
които работят без  цел и без  проект...отричането на проекта  в  природата  всъщност е  отричане на
съществуването на Бога.“
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В днешно време едно от най-категоричните твърдения за мотивацията на философията, криеща
се зад дарвинизма, макар и достатъчно изненадващо, идва от генетикът от Харвардския университет
Ричард Лиуонтин. В една статия, в която защитава тезата за върховенството на науката над религията,
Лиуонтин открито признава,  че  науката  си има свои собствени проблеми.  Тя е  създала  много от
проблемите в  нашето общество (като екологичните бедствия) и много научни теории не са  нищо
друго освен „необосновани приказки.“ Въпреки това, „в борбата между науката и свръхестественото
ние  заставаме  на  страната  на  науката.“  Защо?  „Защото  ние  имаме  по-висша  привързаност  към
материализма.“ Обърнете специално внимание на последните няколко думи. Лиуонтин признава,  че
враждебността към религията, която е модерна сред научния елит не е мотивирана от факти, а от
материалистичната философия. Но има и нещо повече, защото Лиуонтин казва, че даже методите на
науката  са  ръководени от материалистичната  философия.  Правилата,  които определят  кое  нещо е
наука на първо място са били създадени от материалистите по такъв начин, че да гарантират, че като
наука се признават само материалистичните теории. Или, както казва Лиуонтин: „ние сме принудени
от нашето правило за вярност към материализма да създаваме такива механизми за изследване и за
създаване на представи, които произвеждат материалистични обяснения.“

Това е стряскащо признание. Авторитета на науката се основава преди всичко върху публичният
й образ – на впечатлението, че теориите на науката се основават твърдо върху фундамента на опитно
проверени факти. Но Лиуонтин дръпнал настрани завесите в Оз за да покаже връвчиците и лостовете
на магьосника.  Истината е, че голяма част от дарвинизма не е наука, а натуралистична философия,
която е дегизирана като наука. Поради това честният спор между дарвинизмът и християнството не е
факт срещу факт, а философия срещу философия и една гледна точка към света срещу друга гледна
точка към света.

Трябва да сме наясно какъв е залогът тук. Дотогава докато дарвинизмът царува в училищата ни и
в елитната ни култура, на гледната точка на християнството ще бъде гледано като на побъркана жена,
която живее на тавана, която е лишена от разум и на която не трябва да вярваме. Поради това не
можем повече да позволяваме на натуралистите да се отнасят към науката като към храм, в който
царува само тяхната лична философия, свободна от всякакви предизвикателства.

КОЙ Е ТОЗИ ЧОВЕК?
Във възхитителната и странна анимационна книжка за деца на Уилям Стеиг „Жълта и розова,“

две дървени фигурки се събуждат,  за  да установят,  че  лежат на един стар вестник под лъчите на
парещото слънце. Едната фигурка е боядисана в жълт, а другата в розов цвят. Внезапно Жълтата сяда
и  пита:  „Знаеш  ли  какво  правим  ние  тук?“  Розовата  отговаря:  „Не,  даже  не  си  спомням  как
попаднахме тук.“ Така започва спор между двете кукли за техния произход. Розовата оглежда добре
оформените  им  фигури  и  стига  до  заключението:  „Някой  трябва  да  ни  е  направил.“  Жълтата
възразява:  „Аз  казвам,  че  ние  сме  се  появили  случайно“  и  след  това  разказва  един  хипотетичен
сценарии за това как това може би се е случило. От дърво може да се е отчупил някакъв клон и да е
паднал върху остра скала, разцепвайки единият край на клона на две, за да се оформят два крака.
След това вятърът е търкалял клона надолу по склона на хълма, докато той се е одялал и оформил.
Може би светкавица го е ударила по такъв начин, че в другия му край се появили ръцете и пръстите.
Очите му може би са били оформени от някой кълвач, който пробива дупки в дърветата. Жълтата
фигурка казала: „Когато разполагаш с достатъчно много време, хиляда, а може би и един милион или
2,5 милиона години, много необикновени неща могат да се случат. Защо да не се е случило това и с
нас?“ Двете фигурки спорят помежду си. Накрая спорът е прекъснат от появата на един човек, който
се появил от близката къща. „Прекрасни са и са изсъхнали,“ казал той, поставил ги под мишницата си
и тръгнал към къщата.  Надничайки изпод мишницата на човека,  Жълтата прошепнала в ухото на
Оранжевата: „Кой е този човек?“

Ето това е въпросът, на който всеки от нас трябва да отговори и това не е измислена история от
детска книжка. Това е много сериозен въпрос. Отвъд публичните спорове и риториката, отвъд афиша,
който ръкомаха и политизира,  в сърцевината на всяка гледна точка към света има дълбоко лични
въпроси: „Кой ме е създал?“ „Защо съм тук?“

Всяка гледна точка към света трябва да започва от някъде – от Бога или от материята и вие трябва
да направите своя избор. Всичко останало произлиза от този първоначален избор. Поради това днес
въпросът за сътворението е станал бойно поле на такава люта битка. сътворението е фундамента на
цялата гледна точка на християнството към света. Защото ако Бог е създал цялата крайна реалност,
тогава всеки аспект от тази реалност трябва да се подчини на него и на неговата истина.  Всичко
намира своя смисъл и тълкувание във връзката си с Бога. Нито една част от живота не може да бъде
автономна или неутрална, нито една част не може да бъде отрязана и да бъде направена независима от
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християнската истина. И понеже сътворението включва целия обхват на крайната реалност, гледната
точка на християнството към света трябва да е всестранна и да обхваща всеки аспект от живота ни, от
мисленето ни и от изборите, които правим. Както приятелите, така и враговете на християнството
разбират, че всичко стои или пада в зависимост от съгласието или несъгласието му с учението за
сътворението.

Често пъти християните се стараят да евангелизират другите хора, като започват със спасението –
с Йоан 3:16 и с посланието на евангелието. Този метод вършеше работа за предишното поколение.
Тогава повечето хора имаха някакъв църковен опит от миналото си, даже ако не са имали силна вяра.
Но днес, в пост-християнския свят, много хора даже не разбират смисъла на важните библейски думи.
Например, основната дума „грях“ няма никакъв смисъл за хората, ако те нямат представа за светия
Бог, който ни е създал и който поради това има правото да изисква някои неща от нас. А ако хората не
разбират смисъла на „греха,“ те наистина не разбират нуждата от спасението. 

Следователно, в днешният свят, започването на евангелизирането със съобщението за спасението
прилича на това, да започнем да четем някоя книга от средата – вие не познавате героите и не можете
да  разберете  смисъла  на  сюжета.  Вместо  да  постъпваме  по  този  начин,  ние  трябва  да  започнем
евангелизирането с книгата Битие, където главният герой, Бог, утвърждава себе си като Създателят и
сюжетът на човешката история се разкрива в първите глави на тази книга. А научното доказателство,
подкрепящо тези  първоначални епизоди е могъщо,  както Дейв Мулхоланд открил в своята лична
одисея.

Първо,  космологията  е  открила  разтърсващата  истина,  че  материята  на  земята  въобще  не  е
безкрайна, както уверено твърдяха учените-натуралисти в миналото. Вселената е създадена в един
краен период от време, което на свой ред означава, че нещо извън вселената трябва да е предизвикало
създаването й. 

Второ, съществуват зашеметяващи „съвпадения,“ които правят вселената подходяща за живота.
От качествата на молекулата на водата до баланса в електрическите заряди на протона и електрона,
цялата структура на материалната вселена е изящно проектирана да поддържа живота на Земята.

Трето,  считаше  се,  че  лабораторните  експерименти  са  доказателство,  че  животът  може  да
възникне спонтанно под влиянието на случайните сили на природата, но се оказа, че това не е вярно.
Обратното, лабораторните експерименти предоставят позитивно доказателство, че животът може да
бъде  създаден  единствено  от  интелигентен  извършител,  който  контролира,  насочва  и  управлява
процеса.  Откриването  на  ДНК  придаде  експлозивна  нова  сила  в  подкрепа  на  твърдението,  че
създаването на живота е извършено чрез проект, а не случайно. Ако се облягаме на опита, а се счита,
че  науката  трябва  да  се  опира  изцяло на  опита,  единственият  познат  източник  на  информация  е
интелигентен извършител.

Четвърто, Дарвин не успял да демонстрира, че живота се е появил и развил под въздействието на
безцелните и не ръководени природни сили. Опитите със селекционирането и мутациите показали, че
неговото  фундаментално  предположение  –  че  живите  неща  могат  да  се  променят  безкрайно  –  е
фатално погрешно. Днес най-съвременните изследвания в сърцевината на клетката потвърждават, че
ненамалимата  сложност  на  живите  неща  може  да  бъде  обяснена  единствено  чрез  интелигентния
проект.

Продължаващата доминация на дарвинизма не се дължи на научното му обосноваване, а преди
всичко  на  привързаността  му към натурализма.  Натурализмът на  свой  ред,  се  разпространи  като
отрова,  разлята  в  такива  разнообразни  области  като  етиката,  правосъдието,  образованието,  пост-
модернизма и много други.  Вследствие на това,  дарвинизмът се превърна в крайъгълен камък за
съвременната философия, която застава в категорична опозиция срещу християнството.

ПЪТНА КАРТА КЪМ РЕАЛНОСТТА
Всяка гледна точка към света играе ролята на предлагана карта на реалността, на един водач,

който да ни направлява в света. Поради това ефикасна проверка на всяка твърдяна истина е да се
запитаме, дали бихме могли да живеем според тази карта. Ако се подчинявате на картата, но въпреки
това установявате, че падате в реки или се блъскате в скали, вие можете с голяма увереност да кажете,
че тази карта не е вярна. По същата причина, ако живеете според някаква гледна точка към света, но
продължавате  да  се  сблъсквате  болезнено с  реалността,  можете  да  бъдете  сигурни,  че  има  нещо
невярно в тази гледна точка към света, защото тя не успява правдиво и точно да показва реалността.

Нека  да  приложим  този  тест  към  натуралистичната  гледна  точка  към  света  на  прочутият
популяризатор на науката Карл Саган, за когото говорихме вече няколко пъти в тази част на книгата.
Саган  буквално  канонизирал космоса  и  открито популяризирал личната  си  философия  по своята
популярна телевизионна програма. Но вместо да го осъжда за това превръщане на науката в религия,



60

научният елит го възнаграждавал богато, като даже през 1994 Националната академия на науката го
наградила с Медал за работа в полза на обществото.

Една от последиците от религията за космоса на Саган била, че той бил активен защитник на
правата на животните.  И това е напълно логично.  Защото ако хората са произлезли от зверовете,
тогава не може да има вродена разлика между хората и животните. При това положение да се убие
една крава е толкова жестоко и неморално, колкото и да се убие един човек. В една своя статия Саган
казал: „В моите статии и книги аз се опитвах да покажа колко близко сме свързани ние с другите
животни,  колко  жестоко  е  безпричинно  да  им  причиняваме  болка.“  Вследствие  на  това,  той
категорично се противопоставял за използването на животни при медицинските изследвания. Защото
ако животните имат същата стойност като хората, как можем да оправдаем да жертваме техния живот,
за да спасяваме хората? Но по тази тема Саган се сблъскал с реалността по много болезнен начин.
През  1994  той  открил,  че  е  болен  от  миелодисплазия,  една  рядка  болест  на  кръвта.  Понеже  се
предполагало, че му остава да живее още само няколко месеца му казали, че единственият начин
евентуално да се спаси, е да му бъде направено експериментално присаждане на костен мозък. Но
съществувала  една  пречка:  процедурата,  която  можела  да  спаси  живота  му била  създадена  чрез
опитни изпитания върху животни – практика, срещу която самият той се борел. Така Саган трябвало
да  направи един ужасен избор:  Дали да  остане верен на  своята  натуралистична философия и да
откаже  да  му  бъде  направено  присаждането  на  костен  мозък,  понеже  това  е  постигнато  чрез
неморални средства? Или да се съгласи да бъде подложен на това лечение с надеждата, че ще спаси
живота си, въпреки че това ще означава, че ще действа в противоречие с моралните си убеждения? На
Саган не му отнело много време да направи своя избор - направили му три операции за присаждане
на костен мозък, което временно удължило живота му, защото той не успял напълно да се излекува и
умрял през 1996.  Но по времето,  когато писал статията  си,  според думите  му,  Саган бил „много
убеден“  в  избора,  който  е  направил.  Той осъзнавал ясно,  че  решението  му да  приеме  лечението
представлява  практическо  отричане  от  натуралистичната  му  гледна  точка  към  света.  Когато  се
изправил срещу реалността, той изоставил своята натуралистична пътна карта и независимо от това,
дали признал или не, безусловно се подчинил на библейската пътна карта, която казва, че хората имат
стойност, която надвишава стойността на растенията и животните.

Християнството не е просто религия,  определяна късогледо като лична привързаност и общо
преклонение  пред  Бога.  Християнството  е  и  обективна  гледна  точка  към  цялата  реалност,  една
всеобхватна гледна точка към света.  Единствено християнството последователно се придържа към
теста на практическото живеене. Единствено християнството ни дава точна пътна карта. Единствено
християнството  съчетава  начинът,  по  който  трябва  да  живеем,  ако  искаме  да  живеем  човешки  и
разумно в реалния свят.

Сътворението е първият елемент от християнската гледна точка към света, то е фундаментът, на
който  е  изградено  всичко  останало.  Сътворението  е  основата  на  човешкото  достойнство,  защото
нашият произход ни казва кои сме ние, защо сме тук и как трябва да се отнасяме един към друг.
Въпросите  на  човешкия  живот  се  превърнаха  в  най-притискащите  теми  на  днешния  ден,  както
открили двама човека по един много личен начин на бойното поле на другата страна на земното
кълбо.

Глава 11

 Въпрос на живот или смърт

Виетнам, 1968
От позицията си в летящия на едно място хеликоптер на 300 м височина над земята, мъжете

продължаваха  да наблюдават  края  на един неспокоен ден.  През  последните две  седмици техният
дивизион от морската пехота на САЩ летеше като совалка между взводовете, пренасяйки доставки за
голямата акция в централните плата на Плей Меронг. Обстановката беше напрегната, територията не
беше обезопасена. По време на връщане от разузнаване екипажът на хеликоптера беше „увиснал“ над
една  област  и  те  забелязаха  купчина  от  празни  сандъци  от  ракети,  на  не  повече  от  100  м  от
предишното им място за приземяване. Врагът можеше да е навсякъде.

Докато  хеликоптерът  им  кръжеше  бавно  над  джунглата,  екипажът  забеляза  перката  на  друг
хеликоптер,  над  стръмен  хълмист  район,  „увиснал“  близо  до  земята  да  прибира  поддържащия
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персонал, който се връща в базата си. Морските пехотинци гледаха как мъжете тичаха отдолу, като ту
влизаха, ту излизаха в шубраците и храстите. Буум!

Внезапно въздухът се разтърси от ракетни експлозии. Бял пушек от стрелбата на малокалибрени
огнестрелни оръжия започна да се издига от десетки места над хълма. Хеликоптерът, който беше
близо до земята отлетя наляво, все едно че някой го беше промушил странично. Една къдрава сива
опашка ужили задният ротор на хеликоптера им и машината започна бясно да се клатушка напред-
назад. Пушекът отзад стана черен и плътен. Докато ранената машина продължаваше да се отклонява
от курса си и да се мята, Кен МакГерити наблюдаваше случващото се от позицията си на картечар в
дясната страна на хеликоптера. Той видя как другия хеликоптер падна, тупвайки тежко на площадката
за кацане и роторът на основната му перка се разтресе. Забеляза как от него се показаха две фигури с
шлемофони на главите. После се показа още един. Тримата мъже се втурнаха да търсят прикритие,
единият от тях беше обхванат от пламъци. 

Черният дим  от  удареният  им хеликоптер се  издигна  в  небето  като  черна  гъба  и  закриваше
гледката на Кен. Ракетният обстрел продължаваше през дима, въпреки че хеликоптера се намираше
извън обсега на далекобойността им. „Падаме!“ - изкрещя пилотът. Той крещеше и ръкомахаше към
Кен да наблюдава от своята страна, докато падаха спираловидно надолу.

Кен свали картечницата от стойката й и коленичи край отвора на вратата, а с десния си крак беше
стъпил отвън на плъзгача на хеликоптера. Наведе се напред, доколкото можеше и се напрягаше да
оглежда. Трябваше да разбере къде отидоха техните хора, преди да започне да стреля с картечницата
си. Полковникът се промуши до отворената врата покрай Кен, готов да хвърли един пожарогасител на
горящият войник на земята. Хеликоптерът им летеше над върховете на високите бамбукови дървета и
скоро щеше да падне долу в шубраците, но Кен не можеше да види нито къде се крият техните хора,
нито враговете.

Скоро  те  се  оказаха  над  площадката  за  кацане.  Защо  полковникът  не  хвърли  долу
пожарогасителя? Не се предполагаше, че те ще останат тук повече от 7 секунди. А те останаха поне
20 секунди. Хвърли пожарогасителя! Никой не видя идващата ракета В-40.

Половината от хеликоптера експлоатира при удара. Кен беше катапултиран във въздуха и падна
от височината на шубраците върху голата земя...  Когато дойде в съзнание, Ото Мертс, приятел от
другия хеликоптер, който пръв беше свален на земята, го влачеше през калта към безопасно място.
Кен изстена: „Краката ми!“ „Счупени са,“ каза някой. Ръцете му също бяха кръстосани на гърдите му.
Кен си помисли, че и те трябва да са счупени.

Няколко  пъти  губеше  и  идваше  в  съзнание,  докато  най-накрая  беше  внесен  в  медицинския
хеликоптер.  Когато беше завързан в транспортната носилка,  един женски глас го попита:  „Как се
казвате?“ Той каза: „МакГерити.  Кен МакГерити. Лошо ли съм ранен?“ „Ние ще се погрижим за вас,“
извика сестрата, докато проблясващите перки на хеликоптера ги издигнаха във въздуха.

Когато ранените мъже пристигнаха в 71-ва евакуационна болница Плейку на 21 септември 1968,
д-р  Кенет  Суон  беше  дежурен  хирург  през  този  ден.  Тридесет  и  тригодишният  лекар  беше  във
Виетнам само от един месец. Двама мъже умряха в Плей Меронг. Всички останали биха могли да
бъдат класифицирани като „ранени, които могат да ходят,“ и имат незначителни наранявания – всички
с изключение на войникът, записан като армейски специалист 4 Кен МакГерити. Той беше покрит с
мръсотия и кървава кал. Единият му крак висеше на тънка ивичка кожа; другият беше счупен толкова
лошо,  че  бедрената  кост изпъкваше от това,  което беше останало от  бедрото му.  Турникетите  от
връзки за обувки бяха спрели кръвотечението от артерията, но раните бяха покрити с кал и съчки.
Двете  му ръце  бяха  счупени лошо и бяха  надупчени от  шрапнелни парченца.  Малкият  пръст  на
дясната му ръка беше откъснат, както и единият от тестисите му. Кръв капеше и от двете му очи, а
очната  ябълка  на  лявото  му  око  беше  разкъсана.  Раните  по  очите  му  показваха,  че  раните  са
причинени  от  шрапнел,  което  можеше  да  означава  увреждане  на  мозъка.  Когато  оценяваше
поражението, стоящо пред него, д-р Суон можеше да избере едно от следните две неща. Можеше да
запише  като  „очакващ,“  да  му даде  болкоуспокояващи и  да  го  остави  да  умре  или  би  могъл  да
използва всички възможности на болницата, за да го лекува. Кой от двата варианта да избере?

Според всички правила  този войник  вече  трябваше да  е  умрял  от  загуба  на  кръв.  Той беше
прекарал на бойното поле почти 2 часа, преди да беше отнесен от медицинския хеликоптер. Но той не
само беше жив, но беше и в съзнание. Той попита: „Къде се намирам?“ „Вие сте в болницата.“ „Имам
усещането, че съм оставил краката си там, в хеликоптера. Те са счупени, нали?“

Д-р Суон знаеше, че шегата на войника е близо до истината, но краткият разговор му помогна да
реши  какво  ще  направи.  Като  християнин,  как  би  могъл  да  откаже  да  лекува  човека,  който
разговаряше с него? Той му обеща: „Ние ще се погрижим за вас.“
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Рентгеновите снимки показаха това, което хирургът вече знаеше: Краката на войника трябваше да
бъдат  ампутирани.  Докато  Суон  извършваше  ампутациите  –  и  двата  крака  над  коляното  –  той
координираше действията на екипа от лекари, които беше събрал. Ортопедът обработваше раните от
шрапнела по ръцете на МакГерити, а офталмологът извади лявото око на мъжа и почисти раните в
дясното му око, надявайки се да го спаси. След като ортопедът направи всичко, което можеше да бъде
направено по ръцете на МакГерити, Суон ампутира разкъсания остатък от малкия пръст на дясната
ръка на войника.  Урологът работеше,  за  да ограничи увреждането от  „шрапнелната вазектомия.“
После,  с  една  деликатна  и последна операция неврохирургът  извърши краниотомия,  като разряза
горната част на челото на войника и отвори черепа, за да извади едно парченце от шрапнел, което
беше попаднало в челния лоб на мозъка – увреждане, което можеше да има лоботомен ефект. Или
нещо по-лошо.

В продължение на 8 часа хирурзите стояха с калните си обувки върху бетонният под и направиха
най-доброто,  което можаха,  за да възстановят МакГерити. Един цивилен фотограф от „Грижа при
нещастен случай“ се въртеше около тях – което дразнеше хирурзите – за да документира раните на
войника  за  бъдещо  научно  изследване.  В  околността,  предоставяйки  един  странен  и  ритмичен
акомпанимент, съседната въздушна база беше подложена на минохвъргачен огън. Когато хирурзите
свършиха работата си,  д-р Суон усети, че екипът му се е справил добре.  Техният пациент имаше
шанс.

На следващата сутрин обаче, началникът на Суон седна с него сред бъркотията в залата и му се
скара  заради  този  случай.  Защо  той  реши  да  лекува  толкова  ангажиращо  този  ранен  войник?
Изненадан  от  този  въпрос,  Суон  отговори:  „Нямаше друг  начин да  се  обработят  раните  му.“  Но
началникът му го погледна право в очите: „Виж, Кен, защо трябва сляп човек с два ампутирани крака
и с голямо увреждане на мозъка да се върне при родителите си? Какво си мислехте?“

Суон му отговори без да се замисли. „Аз се опитвах да лекувам един ранен. Не зависи от мен кой
ще живее и кой ще умре. Бог решава това.“ Неговият началник му каза: „Като дежурен хирург, ти
трябва да вземаш това решение. Следващият път, когато имаш такъв случай, трябва да се запиташ на
какъв вид живот обричаш този човек да живее.“ След това замълча за кратко и продължи: „Разбира се,
той все още може да умре.“ Той беше намръщен и се надяваше това да се случи.

Няколко  дни  след  това  Рик  Мартин,  войник  от  Алабама  дойде  в  болницата,  за  да  види
МакГерити.  Главата  на  приятелят му беше обвита  с  огромна превръзка.  Счупените му ръце  бяха
завързани здраво към ограничители, което позволяваше раните по тях да бъдат лесно достъпни за
обработване.  Само един чаршаф покриваше превързаните остатъци от краката му,  всеки от които
беше подут до размера на човешка талия.  Той каза:  „Здравей,  приятел,  аз  съм Рик Мартин.“  „О,
човече, виж това, краката ми са счупени, а очите ми сигурно са пълни с песъчинки.“ 

Сестрата предварително беше казала на Рик, че Кен все още не знае за жестоките си наранявания.
Но когато чу колко погрешно е впечатлението на ранения Кен, Рик се възмути и почти се ядоса. Някой
все пак трябваше да каже истината на този човек. Рик каза: „Не, човече,“ после замълча малко, за да
събере смелост. „Краката ти не са счупени, те са ампутирани.“ „Наистина ли?“ „Да, ти си останал без
крака.“ „А очите ми?“ „Съжалявам, но ти ще бъдеш сляп.“ „Струва ми се, че ръцете ми са тук.“ „Да,
ръцете ти ще се оправят. Те само са счупени.“

Кен мълча толкова дълго време, че Рик се зачуди, дали лекарствата не са го приспали. Накрая Кен
каза: „Тогава, добре. Добре.“ Рик не знаеше как да изтълкува примирението на приятеля си. Помисли
си, че говори така, защото е упоен от морфина. Кен му каза: „Рик, искам да ми направиш една услуга.
Наистина имам нужда да направиш това. Напиши писмо на мама и тате и им кажи, че краката ми са
счупени и очите ми са замърсени с пясък. Но им кажи, че аз ще се оправя. Не искам те да знаят колко
лошо е състоянието ми. Ще направиш ли това?“

Рик казал: „Непременно, непременно ще го направя.“ Кен попита: „Човече, ще ми дадеш ли една
цигара?“ „Да,“ - отговори Рик – „Но не мисля, че е добре да я запалваме тук, в залата, където всичко е
наситено с кислород. Можем да взривим това място.“ Кен каза: „Тогава ме изкарай навън.“ „Не съм
сигурен...“ „Просто ме натовари в инвалидната количка и ме изкарай навън.“

Рик пъхна ръцете си под тялото на Кен и го повдигна. Стори му се, че приятелят му е лек и
крехък като 9-годишният му брат. Отвън, на твърдата бетонна площадка около сградата на болницата,
Кен килна главата си назад и задиша дълбоко.  После попита:  „Рик,  усещаш ли това? Усещаш ли
вятъра? Приятно ми е, когато духа в лицето ми.“

Рик запали една цигара и я постави в устата на Кен. Той всмукна дълбоко два пъти, а след това
Кен извади цигарата от устата му. „Жив съм,“ - каза Кен. „Да, прав си,“ - каза Рик и усети старият



63

трепет на ентусиазма. „Ти пушиш.“ „Приятно ми е да усещам вятъра,“ - каза отново Кен и задиша
дълбоко. После се разтрепери. „Рик, сега ще изгубя съзнание.“ „Добре, приятел. Разбрах те.“

Един месец по-късно помощникът на военният свещеник, друг млад мъж от родният град на  Кен
МакГерити,  Финикс,  Алабама,  съобщи  една  новина  на  д-р  Кенет  Суон.  „Помислих  си,  че  бихте
желали да знаете, че МакГерити се върна САЩ. Сега е в Уолтър Риид.“ Кенет Суон би трябвало да се
зарадва на тази новина, но не се зарадва. Представи си как сакатият войник живее в болницата за
ветерани, под въздействието на многото лекарства, които противодействат на силните пристъпи на
психичните самоизмами, предизвиквани от уврежданията в мозъка му. Представи си го как седи в
инвалидната количка с изпънат врат и мърмори яростно под влияние на опиатите. Тези образи горяха
в съзнанието на хирурга, където щяха да останат в продължение следващите 20 години.

Когато  3 седмици след като беше ранен, Кен МакГерити пристигна в Армейският медицински
център  Уолтър  Риид,  окръг  Вашингтон,  започнаха  нощните  кошмари.  А  когато  направиха
допълнителни  операции,  за  да  отстранят  скъсването  на  сухожилието  в  дясната  му  ръка  и  да
ремонтират раните от ампутацията, болката експлодираше на всяко ниво в съзнанието му.

В сънищата си той редовно виждаше северовиетнамци, които лежаха по средата на пистата на
военната база...Телата им бяха събрани след виетнамската Нова година...Той още веднъж се наведе
навън от хеликоптера, в отчаянието си да открие своите хора...Той бягаше по един път по време на
сражение, облечен само в тениска, с работни дрехи и военни обувки. „Никога не ходете където и да е
без оръжието си!“ - крещеше неговият сержант. - „Никога!“ Избухна една ракета и той се събуди
крещящ, облян в пот.  Сестрата му шепнеше:  „С последните  лекарства,  които ти дадохме,  ние  те
накарахме да заспиш. Няма вече да правим това.“ Тя му направи друга инжекция с морфин.

Той искаше да й каже, че се страхува да спи. После морфинът още веднъж го упои. В редките
моменти на яснота в съзнанието,  МакГерити се плашеше и още нещо – толкова,  ако не и повече
отколкото от кошмарите му, но по съвършено различен начин. Когато беше мобилизиран отново за
второто му изпращане във Виетнам, той подаде молба да бъде преназначен в екипаж на хеликоптер от
предишната  му относително безопасна  служба  в  75-ти  инженерен батальон и  си  отиде  у  дома в
едномесечен отпуск. Докато беше там, една вечер отиде с колата си край езерото, за да бъде насаме с
мислите си. В началото си почиваше, легнал във високата трева и гледаше как се появяват звездите на
небето. Но скоро необятността на небето изглежда, че се наклони толкова много, че той се изплаши,
че  то  ще  падне  върху него.  Внезапно  той  се  вгледа  в  нещо,  което  излъчваше  срещу него  едно
натрапчиво усещане за страх. От какво се страхуваше? От смъртта.

Тази мисъл го задушаваше. Той не искаше да умира. Всичко друго, но не и това. Той беше твърде
млад, за да напуска този свят, който току-що беше започнал да открива. Той седна все едно, че отвори
капака на собствения си ковчег и издигна ръцете си към небето. „Боже, ако си там и ако ще бъдеш с
мен, дай ми знак,“ помоли се той. „Дай ми знак.“

Какъв знак?
И той внезапно предложи сделка. „Ти можеш да вземеш очите ми, можеш да вземеш ръцете ми,

краката ми, мозъка ми, но ме остави жив.“ Разбираше ли той какво предлагаше? Той си мислеше, че
разбираше. Страданието не го плашеше. Плашеше го смъртта.

Поради това, когато Рик Мартин му каза, че е загубил краката си и едното си око, в мислите си
Кен веднага си спомни сделката, която беше сключил с Бога. Когато каза „Добре“ на Рик, тогава Кен
всъщност разговаряше с Бога.

Сега, когато лежеше в Армейският медицински център Уолтър Риид беше ясно, че Бог е реален.
Бог го беше чул и беше взел почти всичко, което Кен му беше предложил – но му беше оставил
живота. Даже посред ужасния кошмар в който се намираше,  Кен МакГерити разбираше, че Бог му
беше подарил живота. Бог не беше му взел живота. Защо не направи това? И къде ще отида оттук
нататък? Какво иска Бог от мен?

Когато Кен пристигна в администрацията на Болницата за ветерани Хайнс край Чикаго, за да
започне възстановяването си в отделението за слепи, дежурният вкара количката с 40-килограмовото
му тяло в болницата.  По време на транспортирането му,  чрез  изпотяването си  той беше изпарил
всичката отрова, която тялото му, измъчвано от инфекцията можа да произведе. При приемането му
медицинската сестра каза: „Той непременно трябва да бъде почистен.“ Санитарят се оплака: „Не знам
какво се очаква да направя с него. Защо не са позволили на този човек да умре?“

Кен се чудеше защо хората считат, че поради това, че е сляп, той е и глух. Те не само говореха,
когато минаваха покрай него, но и говореха така, все едно че спасяването на живота му беше грешка.
Но в отделението за слепи в Хайнс Кен откри нова сила. Той не трябваше да прави каквото и да е, ако
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не искаше. Досега той никога не обръщаше внимание на  критиките.  А сега можеше да изразява
несъгласието си чрез отказ.

Медицинският персонал му каза, че трябва да започне да се учи как да живее своя нов живот.
Трябваше  да  упражнява  ръцете  си  и  да  увеличава  силата  на  горната  част  на  тялото  си.  Но
единственото нещо, което искаше Кен беше болката да изчезне. Поради това той реши, че само ще
лежи в леглото си и ще оставя на другите да се грижат за него, докато болката намалее достатъчно, за
да може да мисли за такива неща, като силата на горната част на тялото си.

Но той не беше взел предвид сестра Ърли. Тя никога не му подаваше чашата с вода; винаги я
оставяше на масичката,  която се завърташе около една ос пред него.  Тя искаше той да придобие
усещане за чашата, без да я събаря. Веднъж толкова силно се ядоса, че удари чашата с дясната си ръка
и тя отхвръкна до отсрещната стена на стаята. Чу разплискването на водата и удара на пластмасовата
чаша в стената, и това му достави върховно удоволствие. Но сестра Ърли идваше всеки ден. През
сутрешните часове тя опъваше ръцете му, първо работейки върху тяхната подвижност, а след това за
тяхната сила, като му позволяваше да използва 200 гр. гира. Той настояваше: „Дай ми по-тежка гира,“
защото искаше да прави упражнения като мъж. Ърли не му позволяваше и той се примиряваше да
вдига нейната 200 гр. гира. 

Битката  помежду им  продължи  много  седмици.  Кен  тайно  харесваше  парфюма  на  сестрата.
Искаше му се да усеща, че тя е наблизо, за да може просто да мирише аромата й – той харесваше това.
Веднъж,  чувствайки  се  особено  лошо,  Кен  отказа  да  отиде  в  залата,  където  се  провеждаха
възстановителните  упражнения,  като  се  оплака:  „Аз  не  съм  плетач  на  кошници!“  „Така  ли  си
мислиш?“  -  каза  Ърли  и  го  цопна  в  инвалидната  му  количка.  „Ти  ще  отидеш  да  правиш  тези
възстановителни упражнения!“- каза тя. „И ще ти кажа и какво още ще трябва да направиш. Трябва да
се  държиш  като  войник.  Уврежданията  ти  не  ти  дават  право  на  нищо  повече  от  това,  за  което
Конгресът на САЩ е готов да плати. А той не ми плаща, за да те съжалявам!“

Тя продължи с тази тирада по време на борбата, докато го завързваше с коланите в инвалидната
му количка и след това го изкара от отделението.  За да демонстрира гнева си,  тя отвори врата с
ритник. След това го вкара бързо в едно помещение, където миришеше на свежо изпрани хавлиени
кърпи и чаршафи. „Кен, ние сме в пералното помещение,“ каза тя.  „И сме сами.“ Гласът й беше
спокоен и тих. „Искам да ти кажа нещо.“ „Ти вече ми каза достатъчно,“ помисли си той. „Знам, че
изпитваш болка,“ каза тя с топъл и състрадателен глас. „Знам защо не искаш да правиш никое от тези
неща. Но ти трябва да се опиташ. „Длъжен си да се опиташ сега, докато все още те боли.  Когато
болката отмине и шансът за промяна ще отмине. Тогава ти няма да можеш да възстановиш никаква
част от подвижността си, ако измине повече време. Кен, използвай цялата си упоритост за това. Знам,
че ти можеш да направиш всичко, ако наистина искаш да го направиш. От сега нататък ще се налага
да полагаш много повече усилия. Ти ще трябва да намериш своя собствен начин да правиш нещата.
Но ти можеш и ще го направиш. Ако беше човек, който се отказва, досега ти щеше да си умрял.
Искам ти да ми покажеш тази смелост, която те държи жив.“

„Сестра Ърли?“- попита Кен. „Какво?“ „Колко голяма искате да е вашата глупава кошница?“
В отделението, където лежеше Кен бяха събрани най-тежко увредените. Той не се нуждаеше от

зрението си, за да знае това. Той беше единственият от шестимата в отделението, който можеше сам
да  се  премести  от  леглото  в  инвалидната  количка.  Но  въпреки  това  той  и  съквартирантите  му
намираха начини да се забавляват.  В петък вечерта си поръчаха да им донесат пържени пилета и
огромни  количества  бира.  Един  петък  след  обед  те  се  шегуваха  помежду  си,  в  приповдигнато
настроение, очаквайки голямата забава с пилетата и бирата, когато Дейв Кроули предложи: „Хей, Кен,
защо не ни донесеш нещо за ядене? Можеш да се качиш в количката сега, да отидеш до магазина и да
купиш нещо.“ Друг каза: „Ами да, какво друго можем да направим с парите си?“

Кен никога не беше способен да остави впечатление в някого, че се страхува и каза: „Ще направя
това.“ Седна в инвалидната количка, тръгна по коридора и почти беше отминал стаята на дежурната
сестра, когато тя извика: „Кен, къде отиваш?“ „Отивам до магазина да купя на приятелите си нещо за
ядене.“ „Добре,“ каза тя разсеяно,  все едно че говореше на 3-годишно момченце,  което тича към
майка си. Кен продължи по пътя си. Той ще им покаже на всички тях. Но когато стигна до края на
първата зала, започна да се чуди, дали ще успее да се справи. Изчака, докато чу познатото влачене на
хирургическите чехли на доктора и попита: „Господине, можете ли да ми кажете как да стигна до
магазина?“ „Тук завий наляво, след това карай направо по коридора, на следващото кръстовище завий
надясно, после карай направо през още две кръстовища, завий още веднъж наляво, после надясно и
тогава по-добре питай отново.“ „Добре, благодаря.“
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Движейки количката си с лявата си ръка и влачейки дясната си ръка по стената за да се ръководи,
Кен успя да премине през врати, покрай вентилатори за отопление, изоставени медицински апарати и
колички за пране.  Няколко рампи за  изкачване по стълби му причиниха доста вълнения и той се
чудеше дали въобще успее да се върне обратно по този път. Запомняше указанията, които му даваха
от  къде  да  мине  за  дистанция  от  1-2  коридора,  а  след  това  питаше  отново.  Най-накрая  влезе  в
помещение, където усети миризмата на хамбургери и пържено. Още няколко тласъка с ръката върху
колелото на количката и той удари маса и стол, и разбра, че е пристигнал.

Но как да върви покрай щанда на закусвалнята? Как за  разбере какво се намира пред него?
Въртеше главата си, стараейки се да възприеме възможно най-много чрез непотребните си сетива,
когато чу, че някой наблизо му говори: „Редник?“ На него ли говореше този човек? „Редник?“ „Да,
господине?“ Аз съм полковник МакДермот. Ти какво правиш тук?“ „Възстановявам се в отделението
за слепи, господине. Приятелите ми ме помолиха да отида до магазина и да им купя нещо за хапване.
Единствено аз мога сам да сядам в количката, затова дойдох аз.“ „Това отделение е на 9-я етаж, нали?“
„На 9-я етаж. Това е дълъг път. Някой докара ли те до тук?“ „Не, господине. Сам дойдох до тук.“
„Редник, как се казваш?“ „Специалист 4 Кен МакГерити, господине.  Аз служех като картечар  на
хеликоптер.“  „Искаш ли  да  ти  помогна  да  намериш твоите  закуски?“  „Да,  господине.  Много  ви
благодаря, господине. Чудех се как ще се справя с това.“ „Имаш ли нещо против да бутам количката
ти, докато си на опашката?“ „Не, господине. Пътят до 9-я етаж е дълъг.“

Докато полковник МакДермот буташе количката на Кен покрай рафтовете с сладкиши, гризанки
и различни видове картофен чипс, в залата настана тишина. Стана толкова тихо, че когато касиерката
регистрира покупките  на Кен,  звукът от касовия апарат прозвуча  като част от симфония „та-да“!
„Редник, как ще стигнеш с тази торба с покупки до 9-я етаж?“ „Много лесно.“ Кен мушна рестото от
парите в предния джоб на болничния халат, след това хвана със зъбите си горната част на пакета с
покупките. Той не можеше да държи пакета в скута си, защото остатъците от отрязаните му крака
бяха твърде къси, за да може нещо да се задържи върху тях. После пое дълбоко въздух през носа си и
се подготви да тръгне. Полковникът каза: „Редник МакГерити?“ Кен изпусна плика от устата си, за да
отговори:  „Да,  господине?“  „Редник,  поздравявам те!“  „Да,  господине.“  Внезапно тишината  беше
взривена от аплодисменти около него. „Продължавай така,“ каза полковникът.

След като излезе от магазина и се изкачваше по първата рампа, Кен задвижваше количката си с
нова  енергия  в  ръцете  си.  Той  можа  да  направи  това.  Той  намери  начин  да  дойде  до  тук.  Сега
единственото, което трябваше да направи беше да намери и своя път в живота. Сестра Ърли беше
казала, че той може да направи всичко, което е решил да направи. Сега, за пръв път, той беше сигурен,
че  може  да  се  справи.  Той  не  разбираше  колко  здраво  го  бяха  сграбчили  неговите  съмнения  и
страхове, опитвайки се да задушат живота, който му беше останал. Облекчението насълзи очите му.
Той наистина щеше да се справи!

Двадесет години по-късно, през 1989, Питър МакФерсон, млад журналист на свободна практика
позвъни  на  д-р  Кенет  Суон,  тогава  вече  професор  по  хирургия  в  университета  по  медицина  и
зъболечение в Ню Джърси. МакФерсон подготвяше материал за грижите при нараняване и Суон беше
идеалния  кандидат  за  интервю.  Освен  опита  му във  Виетнам,  той  беше  началник  на  хирурзите-
травматолози в университетската болница; освен това продължаваше да бъде в армейския запас с чин
полковник. „Д-р Суон, кой беше най-трудният случай в кариерата ви?“ - попита младият журналист. В
паметта на Суон изникна един спомен от преди 20 години. Това беше споменът за един войник, който
беше толкова лошо осакатен, че колегите на Суон считаха, че този човек е по-добре да умре. „И какво
стана с този човек?“ - попита Мак Ферсон, след като чу тази история. „Върна се обратно в САЩ. Това
е всичко, което знам.“

Когато се появи статията на Питър МакФерсон, десетки читатели написаха писма до редактора с
молба да научат какво е станало с този млад войник. МакФерсон се обади по телефона на Кенет Суон
и предложи да разследват този случай. Никой не беше сигурен, че ще хареса това, което те можеха да
открият. Тяхното разследване се превърна в натрапчива идея, която ги преведе през много задънени
улици и бюрократични увъртания.  Но две  години по-късно,  през  юли 1991,  д-р Суон най-накрая
научи, че неговият бивш пациент, Кенет МакГерити сега живее в Колумбус, Джорджия; той имал жена
и две дъщери, завършил гимназиалното си образование, обучавал се в университета в Оубърн и се
научил да се гмурка като леководолаз.

„Сигурно говорите за погрешен човек,“ каза Суон на човека от Администрацията на ветераните.
„Моят пациент имаше увреждане на мозъка. Двата му крака бяха ампутирани. Как би могъл да се
научи да бъде леководолаз?“ „Докторе, това е вашият пациент. Ако искате да му се обадите, направете
го.“ Когато Суон позвъни по телефона, от другата страна му отговори един весел южняшки глас. Това
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беше Кен МакГерити. Суон обясни за Питър МакФерсон и за историята на неговото разследване.
Накрая попита:  „Мога ли да се срещна с вас?“ „Прекрасно,“ каза МагГерити. „Вие ще можете да
попълните много празноти в паметта ми, д-р Суон. Има много неща, които бих искал да знам за онзи
ден.“

И така, на 25 септември 1991, почти 23 години от денят на тяхната съдбоносна среща в Плейку,
Кен МакГерити се срещнал в двора на дома си в Колумбус, Джорджия с д-р Суон,  придружен от
МакФерсон и един фотограф. Когато МакГерити протегнал ръката си за да се здрависат, д-р Суон
разпознал  собствената  си  работа  –  ампутираният  малък  пръст  на  дясната  ръка.  И  веднага  се
почувствал привързан към този мъж. А по време на дългият им разговор след това той отговорил на
уточняващите въпроси на Кен МакГерити, които тревожели паметта му. Като например за това, дали е
виновен за своето оцеляване. Може би той е трябвало да умре, както предлагаха мнозина. Може би по
същото време е имало някой друг, който повече от него се е нуждаел от вниманието на лекарите. 

„Не,  не,“  -  увери  го  Суон.  Оперирането  на  Кен  не  означаваше,  че  лекарите  са  отказали  да
помогнат на някой друг. След това д-р Суон зададе въпросите си, които го тревожеха. Струваше ли си
да се случи това, което стана? Щастлив ли беше Кен от това, че е жив? „Ще ви кажа нещо,“ - каза Кен
на доктора. „Да си сляп и да си в инвалидна количка не е лесна работа, няма да отрека това. Но
наистина, положението не е толкова лошо, д-р Суон. Аз щях да съм мъртъв, ако не бяхте вие!“

Историята на ПитърМакФерсон беше публикувана във „Вашингтон пост“ и скоро от предаването
20/20 на телевизия АБС, от Ню Йорк Таймс, от „Добрата домакиня“ и даже от вестник „Таймс“ от
Лондон започнаха да звънят. Медиите захапаха историята откъм най-повърхностната й страна - след
20  години  доктор  намира  пациента,  който  е  най-тежкия  случай  в  кариерата  му,  който  живее
пълноценен  и  щастлив  живот.  Каква  вдъхновяваща  възхвала  на  непобедимият  човешки  дух!  Но
истинският живот винаги е много по-сложен отколкото изглежда и това със сигурност беше вярно и за
Кен МакГерити. По времето на посещението на д-р Суон, Кен, жена му Тереза и техните момичета се
намираха в най-трудния период от лечението на Кен.

През 1989, две години преди срещата на д-р Суон с МакГерити, Тереза беше изпаднала в нервно
разстройство и трябваше да бъде лекувана в болница. Двете момичета, Алисия и Елизабет отидоха да
живеят при родителите на Тереза. Когато Тереза се върна от болницата тя знаеше, че трябва да се
противопостави на Кен относно проблемите, които се бяха натрупвали от началото на брака им през
1971 и които бяха допринесли за нейното собствено заболяване. За да направи това, тя трябваше да се
върне до мястото, което считаше за къщата на своите мечти – място, където сега Кен живееше сам,
отвратително привидение на мъжът, за когото тя се беше оженила.

Когато прекрачи входния праг, познатият аромат и атмосферата я удари със смразяващия ефект на
миризмата на смърт в  мавзолей.  Тя знаеше,  че няма да може да понесе да остане тук повече  от
няколко минути, но това, което беше научила в болницата й казваше, че тя трябва да направи това,
особено ако тя и Кен можеха да имат и най-малък шанс за бъдещето. „Тереза! Тереза!“ Кен викаше и
шумно си проправяше път,  за да излезе от спалнята. „Ела тук и ми позволи да те целуна.“ Тя се
наведе, но му позволи да я целуне само по бузата. След това се отдръпна. „Не съм се върнала, Кен.
Все още не.“ „Те искат да останеш по-дълго в болницата?“ „Не, Аз съм по-добре. Но аз всъщност
няма да бъда добре, докато ти не получиш помощта от която се нуждаеш. И бракът ни няма да работи,
докато ти не получиш помощта от която се нуждаеш.“ „Помощта от която се нуждая?“ Тереза каза:
„Кен, ти имаш пост-травматично стресово разстройство.“

Но Кен толкова много се страхуваше да не се превърне в улегнал зомби във военната болница, че
предпочете  Тереза  да  напусне  дома  им,  отколкото  да  признае  истината.  Той  знаеше,  че  беше
пристрастен към валиума (Коментар: Диазепам) и алкохола., въпреки че нито едното, нито другото
даваше успокоение на нервите му. Поради това той продължаваше да живее сам, отчаян и криещ се в
килера до спалнята си – неговото пещерно скривалище.

Страховете ми се въртяха в омагьосан кръг: той не искаше да свърши като някой жив мъртвец в
болницата, но ако сега потърсеше помощ, докторите щяха да го поставят точно там, където той не
искаше да бъде.  Той не виждаше изход и продължаваше да отлага, отказвайки да действа.  Той се
молеше, плачеше към Бога да го спаси. И още веднъж Бог отговори. Но този път Бог каза ясно какво
се изисква от него. Бог го попита: „Искаш ли жена ти да се върне при теб? Искаш ли дъщерите ти да
се върнат при теб?“ „Да, по-силно отколкото искам да живея,“ отговори Кен на Господа. „Тогава ти ще
трябва да се бориш за тях, Кен. Ще трябва да приемеш да ти се помогне.“

Кен си спомни как започва всичко. Той не стана отведнъж пристрастен и саможив, въпреки че
знаеше, че има нещо нередно още от момента, когато се върна у дома от болницата. Поживя само
десетина дни с родителите си и после разбра, че трябва да отиде да живее на друго място. Беше ги чул
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да си шепнат по негов адрес, да си говорят, докато минават покрай него, уреждайки какво ще трябва
да направи той и кога да го направи. Поради това той им съобщи, ще ще заживее сам и само след един
ден нае  един едностаен  апартамент.  По-малкият  му брат  му помагаше  много,  довеждаше  негови
приятели да го посещават, разхождаха го с кола, ходеха на кино, по заведения. Някой винаги беше
готов да чуе историите за войната на този приказлив и много пиещ ветеран.

Понякога  майка  му го  посещаваше за  да  му наготви.  През  другото  време Кен се  хранеше с
консервирана храна. Той можеше сам да се оправя. Единственият му проблем беше, че не можеше да
спи. Далече от приятелите си и от бирата, сам в спалнята, тъмнината го потискаше като мушката на
снайпер.  Той чуваше всеки звук.  Шумът от колите,  които минаваха край неговия  жилищен блок.
Нощните пеперуди, които пърхаха в снопа светлина от неговия прозорец. Още по-лошо беше, когато
някой  случаен  самолет  преминаваше  високо  в  небето,  което  го  принуждаваше  внезапно  да  скача
панически от инвалидния стол на пода. За да запази разсъдъка си,  той си очерта един периметър
против тъмнината. Леглото беше неговия бункер и той държеше пушката си край него. Понякога цели
часове  отработваше  действието  на  нейния  ударник,  един  смазан  механизъм,  точен  и  сигурен.
Понякога се самохипнотизираше за да заспива по този начин. Но нощните кошмари не спираха.

След като срещна Тереза и те се ожениха през 1971, за известно време той беше по-добре. Тя не
можеше да  разбере  защо той държеше нощем пушката  покрай леглото откъм неговата  страна.  В
началото тя я преместваше от леглото и я поставяше край нощното шкафче. После я поставяше под
леглото. Накрая го убеди да я оставя в килера. Майката на Тереза беше усърдна християнка и под
нейното влияние младото семейство започнаха редовно да ходят на църква. Семейният живот отне от
Кен  времето  за  скитане  по  баровете,  както  и  пиенето  у  дома  с  приятелите  му.  Физически  и
емоционално той започна да се чувства много по-добре. Даже можеше да спи и само от време на
време  кошмарите  го  хвърляха  в  прегръдката  на  Тереза.  Една  година  след  сватбата  въпреки
„частичната вазектомия“ на Кен, Тереза се прибра у дома с новината, че те ще стават родители. След
раждането на Алисия, държейки в ръцете си своята прекрасна новородена дъщеря, Кен изживя най-
дълбоката възможна радост. Шест години по-късно той изживя същото, когато се роди Елизабет.

Подсилван от обичта на Тереза, от насладата от дъщерите му и от засилващото се усещане за
сигурност, Кен се учеше упорито и взе успешно изпитите за матурата си в гимназията, а след това се
запис  да  следва  в  университета  Оубърн.  Научи  се  се  гмурка  като  леководолаз,  вярвайки  на
инструктора достатъчно, за да се държи за ръката му и да потъва във водата. Нищо не му изглеждаше
невъзможно – така както му беше казала сестра Ърли, той само трябваше да открие своя начин да
прави нещата.

Но  след  като  изминаха  около  10-на  години  от  сватбата  им,  Кен  започна  да  пропада  надолу.
Настроението му се помрачи, стана раздразнителен и често се ядосваше буйно. Жена му и дъщерите
му започнаха да се страхуват от него, след като няколко пъти той замахна с юмрук към тях и накрая се
изнесоха от дома му. Въпреки кошмарът, в който се превърна животът им, Тереза никога не изостави
Кен. След като се излезе от болницата и се прибра у дома, когато за пръв път му се противопостави и
му каза, че страда от пост-травматично стресово разстройство, тя продължи да се връща периодично
при него за да провери, дали е променил решението си относно лечението. 

Най-накрая, след като живя една година отделно от семейството си, Кен се пречупи. Той й каза:
„Скъпа, искам да се върнеш у дома. Искам и децата да се върнат. Знам, че Бог иска от мен да направя
това. Аз искам. Но просто не искам да ми бъде помагано от болницата за ветерани.“ Тереза знаеше
какво имаше предвид той; тя можеше да чуе това в гласа му. Самата тя сега следваше в колеж за да
работи като консултант и понеже имаше достъп до източници за психотерапевтично лечение, скоро
намери един психиатър, който имаше квалификацията да лекува Кен като домашен пациент.

Съветникът попита Кен: „Защо мислиш, че имаш нужда от зона за безопасност около себе си.
Защо  искаш  да  запазваш  чист  периметъра?“  Те  стигнаха  до  този  въпрос  чак  след  два  месеца
терапевтично лечение. Сега Кен знаеше отговора. „В денят, когато В-40 ме удари, целият ми свят
избухна. Предполагам, че се опитвам да се предпазя това да да не се случи отново.“ „Точно така.“

Рекламата, предизвикана от срещата на Кен с д-р Суон накара други ветерани от войната да се
свържат с него и да му разкажат собствените си истории и за проблемите си като цивилни. Кен разбра,
че не е сам в страданията си. Мнозина бяха страдали от пост-травматично стресово разстройство.
Особено се зарадва, когато се чу с другарите си от състава на неговия хеликоптерен дивизион, като
Ото Мертц, който го беше извлякъл на безопасно място по време на сражението. Когато подновиха
приятелството си, Кен установи, че Ото беше силно вярващ християнин. Кен му разказа собствената
си история за молитвата му край езерото и когато се събуди и установи, че Бог му е отнел двата крака
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и зрението му. Той изповяда, че и досега бяга от Бога, от абсолютната, ужасяваща сила и от яростта на
неговата присъда.

Ото го попита: „Защо ти се струва, че Бог е ядосан? Ако огледаш живота си и видиш всички
чудесни неща, които си получил, не трябва ли да кажеш, че той е обичащ Бог?

Кен беше хванат натясно. Той трябваше да признае, че Бог му беше дал чудесна съпруга, две
прекрасни дъщери и свободата от финансови притеснения. Бог беше запазил живота му и го беше
хранил през цялото време, въпреки многото му провали.

От този момент нататък, Кен започна да приема любящият Бог като господар на живота му. Той
вече не искаше да бяга от Бога, а искаше да бяга към Бога, към неговата прегръдка. Въпреки, че Кен
познаваше Бога от преди, сега най-накрая намери пълен мир в Него.

Колко благодарен беше Кен, че Бог, чрез д-р Суон не му позволи да умре в онзи ден в Плейку.

Глава 12

 Какво се е случило в живота на човека

Не виждам никакво основание на човека да бъде приписвана значимост, която е различна от
значимостта  на  маймуната  или  на  песъчинката. (Оливър  Уендъл  Холмс)  (Коментар:   Оливър
Уендъл Холмс – 1809-1894, американски физик, професор, поет, лектор и писател)

Животът е чудо, свещен дар от Бога. Никой не е разбира това по-добре от Кен МакГерити. Трябва
да признаем, че той не е живял „щастливо след това.“ Но въпреки болката и недъзите си,  Кен е
доволен, че е жив. Той знае колко ценен е живота.

Какъв  е  смисълът  на  човешкото  съществуване?  Защо  сме  тук?  Каква  е  цената  на  човешкия
живот? Най-досадните теми на днешния ден – абортите, ефтаназията, генетичното инженерство –
всички  това  са  въпроси,  отнасящи се  до  това  какво означава  да  бъдеш човек,  каква  е  цената  на
човешкия  живот  и  как  трябва  да  бъде  защитаван  живота.  Което  на  свой  ред  се  фокусира  върху
въпроса за нашия произход.

Християните вярват, че Бог е създал хората по своя собствен образ. И понеже човешкият живот
носи Божия печат, животът е свещен и е дар от Създателят. Той и единствено той може да определи
границата до която ще живеем ние и кога ще умрем. Противно на това вярване,  както видяхме в
досегашните  глави  на  тази  книга,  е  вярването  на  натуралистите,  че  животът  е  произлязъл  от
първичното  море  чрез  случайно  взаимодействие  на  химикали  и  на  случайните  мутации  в
продължение на милиарди години. Тази биологична случайност довела до появата на първите хора.
Днес милиони хора възприемат фундаменталното предположение, че ние сме само малко повече от
пораснали ембриони, така както видяха Дейв и Кейти в Епкот при посещението си в Дисни – което
логично води до заключението, че човека не е по-важен от маймуната, както толкова безцеремонно е
твърдял Оливър Уендъл Холмс.

Тези  две  гледни  точки  към  света  са  противоположни  и  този  контраст  се  намира  в  самата
сърцевина  на  съвременната  културна  криза  на  нашето  общество.  Въпросът  откъде  е  произлязъл
живота е не някакъв академичен довод,  който учените използват за да спорят.  Разбирането ни за
произхода на живота е дълбоко лично. Това разбиране определя това, в което вярваме за човешката
идентичност, какво ценим ние и коя според нас е причината да живеем. Това разбиране определя кой
живее и кой умира. Това е причината, поради която етичните въпроси, свързани с човешкия живот се
превърнаха в огромен определящ спор в нашата епоха.

Привързаността на християните към живота не може да бъде отхвърляна като някаква „любовна
връзка със зародиша,“ както е наричат критиците или да бъде възприемана като желание да се налага
на  другите  потискащият  Викториански  морал.  Обратното,  християнинът  е  воден  от  убеждение,
основаващо се  на текстовете от  Библията  за  природата  на човешкия произход и за  ценността на
човешкия живот. Поради това, когато бил изправен пред един обезобразен войник, който се е вкопчил
в живота,  д-р Кенет Суон не потърсил съвета на някоя книга по етика,  нито е  спорил с  някакви
абстрактни принципи. Понеже бил отрасъл в култура, пропита от юдею-християнската традиция, че
човешкият  живот  притежава  неотменима  стойност,  защото  човекът  е  направен  според  образа  и
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подобието на  Бога,  д-р Суон просто направил това,  което му изглеждало съвсем естествено.  Той
спасил живота на този човек.

Но онова, което в миналото беше култура на живота, днес беше победено от това, което папа
Йоан Павел ІІ нарича „култура на смъртта.“ Натуралистичната етика профучава през целия спектър,
от неродените бебета до старите и немощни хора,  от  обезобразените и инвалидите до слабите и
беззащитните.  Неуморно  натрапвайки  собствената  си  логика,  тази  култура  отрича,  че  човешките
същества  са  по-висши  от  всички  останали  биологични  същества  и  краят  на  това  твърдение  е
заплашване на живота на всеки етап. 

Това разбиране е отишло толкова далече, че сега в едни от щатите ефтаназията е защитено от
конституцията  право,  за  него  се  заплаща  чрез  щатската  медицинска  програма,  а  убийството  на
новородени деца открито се защитава от уважавани професори и учени, без това да предизвика ни
най-малък шок или несъгласие в обществото.

Може би ще си кажете, че тези твърдения са преувеличени и че те са паникьорска риторика.
Добре,  нека  да  видим  как  чрез  натуралистичната  етика  на  прагматизма  бяха  подменени  най-
фундаменталните убеждения, върху които в продължение на 2000 се опираше Западната цивилизация.

ТОВА ДЕТЕ Е МОЕ, НАЛИ?
Преминаването от културата на живота към културата на смъртта прилича на разместването на

тектоничните плочи, лежащи в дълбините на континентите – то е внезапно като земетресение, когато
бъде измервано от гледната точка на човешката история. В САЩ тази промяна се случи предимно
през 1960-те, въпреки че както и с всичко друго в американския живот, белезите на грешката бяха
видими векове по-рано, още през Епохата на разума и на Просветлението. 

Може да се каже, че тази промяна е започнала през 17 век, когато френският математик Рене
Декарт решил да постави под съмнение всяко нещо, в което е било възможно да се усъмни. След
напрегнато размишление Декарт стигнал до извода,  че може да се съмнява във всичко,  освен във
факта, че той се съмнява, във всичко, освен в умственото си преживяване. Това заключение го отвело
до  прочутото  му твърдение:  „Мисля,  следователно съществувам.“  По  този  начин Декарт  вдигнал
бариерата пред революционната идея, че човешкият ум, а не Бог, е източникът на убедеността; че
човешкото преживяване е тази фиксирана точка, около която се върти всичко останало. 

Иронията се състои в това, че Декарт е бил искрен християнин и ревностен католик до края на
живота си. Но в неговата философия няма нищо християнско. И тъй като традиционните представи за
морала и за реда в обществото са идвали предимно от християнството, тези морални договорености
се срутили, когато Бог бил отхвърлен като неподходящ и несъществуващ. Смъртта на Бога означава
смърт на морала. Тази логика била налагана от един несъмнено странен пророк,  Фредерик Ницше,
германец, който надникнал в душата на нашия век и след това се умопобъркал. През 1889 Ницше
попитал: „Къде е Бог? Ще ви кажа, ние го убихме – вие и аз. Всички ние сме убийци!“ Той се ядосвал,
че мнозинството от жителите на Запада все още не са проумявали унищожителните последствия от
смъртта на Бога. Той искал те да разберат, че ако са престанали да вярват в Бога, те са длъжни да
престанат да се придържат към библейските представи за морала и за смисъла.

Точно това направи 20-я век. Ако ние не сме създадени от Бог и поради това не сме длъжни да
спазваме неговите закони, ако ние сме просто най-развитото същество сред приматите, защо да не
правим това,  което  искаме?  През  1960-те,  в  Ерата  на  Аквариус  (Коментар:  Ера,  изчислявана  от
астролозите.), тази гледна точка се превърнала в популярно усещане, подпомагано от употребата на
забранените наркотични вещества. Сексуалната свобода щеше да бъде средството за създаването на
ново, отворено и равноправно общество, където „никой няма да има правото да ни казва какво да
правим с телата си.“ Както казал защитникът на християнството Питър Криифт в брилянтната си
сатира „Последната нощ на света,“ днес ние имаме общество, „в което единственото неотстранимо
добро, единственият самооправдаващ се край, единствената самодоказваща се стойност, единственият
смисъл на живота, единственият безспорен абсолют, е сексът.“

Проф. Робърт Джордж от университета в Принстън отбелязва, че това, което прави възможна тази
гледна точка, е крайното двубожие между тялото и душата, дуализъм, чийто произход може да бъде
проследен  чак  до  Декарт,  който  принизил  тялото  до  нещо,  което  е  малко  по-висше  от  машина,
ръководена от разума. Оттук следва, че тялото всъщност не съм „Аз,“ а нещо, което е отделно от
моето истинско „Аз“ - че тялото е един инструмент, който трябва да бъде използван така, както се
използва колата или компютъра, за каквато цел ние си изберем. Следователно от това, което правя със
тялото  си,  дали  го  използвам  за  физическо  удоволствие  или  даже  да  го  изхвърля,  ако  то  стане
неподходящо, няма никакво морално значение. Придържайки се към това логично заключение, тази
гледна точка означава, че сексуалните действия между неженени хора или партньори от същия пол,
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или между напълно непознати хора нямат никакво морално значение. След като тялото е принизено
до положението на  обикновен инструмент на  съзнателното „Аз,“  то може да бъде използвано по
всякакъв  начин за  наслада  и  за  взаимно удоволствие,  стига  да  няма  насилие  или принуда.  Даже
унищожаването на физическия живот не е свързано с по-големи морални последствия отколкото са
последиците от изхвърлянето на мръсни дрехи. 

Тази логика станала причина Върховният Съд на САЩ да отсъди по делото Рои срещу Уейд
(1973), че човешкият зародиш не е личност и поради това не е забранено от закона зародишът да бъде
унищожаван. Съдията Хари Блекмън, който изразявал мнението на мнозинството признал по онова
време, че ако зародишът беше личност, тогава правото му на живот щеше да е гарантирано според 14-
та добавка (която заповядва на отделните щати, че те нямат право „да лишават никой човек от живот,
от свобода или от собственост“). С цел да подкрепи правото на аборт, Върховният Съд се наложило да
приведе довода, че въпреки, че биологично зародишът е човек, от гледна точка на закона той не е
човек. Нещо повече, ако съдиите признават, че зародишът се променя от нечовек в човек на някакъв
етап от бременността, тогава аборта се превръща в незаконно отнемане на живот – казано накратко,
аборта се превръща в убийство. Върховният Съд решил, че зародишът е нечовек и няма права през
целия  период  на  бременността.  Единствено  майката  е  личността,  която  има  „право  на  лично
пространство.“

Делото  Рои  срещу Уейд  е  водещото  острие  на  могъщо социално  движение,  подхранвано  от
сексуалните  политики,  чиято  цел  е  да  бъдат  освободени  отделните  личности  от  игото  на  така
наречените  репресивни  морални  ограничения.  „Изборът“  какво  да  прави  човека  с  тялото  си  се
превърна в определяща ценност през 1970-те и 1980-те години,  въпреки че всички пренебрегваха
факта, че самият избор не може да бъде ценност, а ценността зависи от това, което човекът е избрал.

КУЛТУРАТА НА СМЪРТТА
Абортът винаги е бил нещо повече от аборт. Абортът е клин, който беше използван, за да се

разцепи на две историческата западна привързаност към величието на човешкия живот. През 1973,
когато защитниците на правото на живот на зародиша предупредиха, че „делото Рои срещу Уейд“ ни
отвежда върху хлъзгавия наклон на ужасите, на тях им се подиграваха и казваха, че те са паникьори.
Последвалите събития потвърдиха далновидността на защитниците на живота.

Със  случаят  „Бебето  Дои“  през  1982  в  Индиана,  безмилостните  искания  за  право  на  избор
пресякоха една голяма граница – от зародишите, живеещи в утробата до живороденото бебе извън
утробата и Америка премина от аборта към детеубийството. Бебето Дои беше родено с деформиран
есофагус, което не му позволявало да приема храна през устата си. Лекарите предложили да направят
една  много  проста  операция,  която  доказано  е  била  успешна в  90% от  случаите.  Но  родителите
отказали да им позволят да направят тази операция,  въпреки че знаели, че това означава сигурна
смърт за новороденото им дете. Личният им лекар се съгласил с тяхното решение. Причината? Бебето
било родено със синдрома на Даун. Два съдебни състава в Индиана отказали да се намесят и 6 дни
след раждането си бебето умряло от глад.

Авторът на колонка във вестник Джордж Уил, който самият има дете, болно от синдрома на Даун,
казал директно: „Бебето беше убито, защото беше бавноразвиващо се.“ В бурята от противоречиви
твърдения относно този случай на бял свят излезе нещо шокиращо: Съвсем рутинно на недъгавите
деца им било позволявано да умрат. Още през 1975 едно допитване до детски хирурзи показало, че
77% одобрявали  лишаване  от  храна  и  лечение  в  случаите  на  увредени  бебета.  А в  болницата  в
Оклахома било разкрито, че педиатричният персонал преценявал „качеството на живота“ за да решат
дали  да  лекуват  увредените  деца  или  да  им  позволят  да  умрат.  Сред  критериите  за  оценка  на
„качеството“ се намирали такива показателите като: раса и доход на семейството!

Разбира  се,  още  по-рано  философската  основа  за  умъртвяване  на  увредените  бебета  била
положена от дебата за аборта. През 1960-те Американската медицинска асоциация взела решение,
позволяващо аборта, когато „бебето (може би) ще се роди с физически деформации, които го правят
негодно  или  с  умствени  увреждания.“  По  онова  време  няколко  щата  вече  изработили  закони,
позволяващи аборта  в  такива  случаи.  Когато  такъв  закон  бил  изработен в  Ню Йорк,  един радио
коментатор го приветствал с думите: „Абортът е един разумен метод да справяне с такива проблеми
като пренаселеността, незаконнородените и вероятното раждане на бебета с дефекти.“

Първият  обществен  служител,  който  обявил,  че  аборта  е  позитивна  здравна  политика,  беше
Директорката на здравеопазването в щата Арканзас Джойслин Елдърс, която по-късно стана Главен
хирург на САЩ. Тя каза, че аборта има „важно и положително влияние върху здравето на обществото,
защото намалява броят на децата, които са измъчвани от жестоки дефекти.“ На аборта вече не се
гледало като на жестока трагедия и като на решение, взето с болезнено нежелание. Обратното, вече се



71

считало, че аборта е позитивно и добро нещо – той се считал за начин за подобряване на човешката
порода.  За да подкрепи позицията си, Елдърс цитира едно изследване,  което показва, че броят на
децата родени със синдрома на Даун в щата Вашингтон през 1976 е бил с 64% по-малък, отколкото
щеше да бъде, ако аборта не беше узаконен.“ Но Елдърс не ни казва, че повечето хора със синдрома
на Даун са с малки недъзи и когато пораснат до зряла възраст, те са способни да работят и да живеят
самостоятелно. Тя не ни казва, че ако родителите им не могат да се справят, има списък на семейства,
които искат да осиновят тези деца. Но въпреки това, днес те са обект за елиминиране.

Тъй като хората с синдрома на Даун имат една допълнителна хромозома, тяхното състояние може
да  бъде  диагностицирано  преди  раждането  чрез  амино  сентезис.  Застрахователните  компании  с
готовност  се  съгласяват  да  плащат  за  тези  изпитания;  често  пъти,  когато  резултатите  от  тях  са
положителни, застрахователните компании също покриват разходите за извършването на  аборта. Но
същите компании няма да платят 100 00 $ или повече, които са нужни за издръжката на такова бебе
през първата година от живота му.  Колко родители, които са изправени пред този избор, могат да
издържат на този икономически натиск? Не много. Проучванията показват, че 90% избират аборта –
често пъти под натиска на лекарите.

За всяко „нежелано“ или „дефектно“ бебе, което успее да се промъкне през тази фронтова линия
на  защитата,  винаги  има  едно  крайно  решение.  Франсис  Крик,  който  заедно  с  Джеймс  Уотсън
спечелиха Нобелова награда за откриването на двойната спирална структура на ДНК, настоява, че
всички новородени бебета трябва да бъдат изследвани, за да се определи кой трябва да живее. Всички
бебета, които не успеят да достигнат определено ниво в теста на Апгар, който е използван, за да се
определи здравето на новородените, трябва да бъдат умъртвявани.

Стивън Пинкър от Масачузетския технологичен институт,  който замени покойния Карл Саган
като велик научен популяризатор в САЩ, е вмъкнал тези гледни точки в основните си послания. Той е
перфектният изпълнител на тази роля: сладкодумен и гениален, просто достатъчно професионален, за
да вдъхва авторитет, но и достатъчно дружелюбен, за да не изглежда заплашителен. Пинкър е най-
изтъкнатият защитник на еволюционната психология, последната версия на социобиологията, която
принизява живите неща до нивото на продукти на техните гени.

Пинкър твърди, че причината, поради която еволюцията е произвела човешкия мозък е просто за
да  запази  гените  и  да  увеличи  до  максимум  броя  на  копията  на  гените,  които  са  създали  това.
Прилагайки тези представи към темата за детеубийството, Пинкър доказва, че новороденото бебе в
основата си е насител на ген и че преди да се привържат към новородените си деца,  родителите
винаги  „хладнокръвно  оценяват“  биологичната  стойност  на  детето  (шансът,  че  то  ще  живее,  за
произведе внуци),  основавайки се на неговото здраве и на възможностите на родителите.  Пинкър
казал, че когато майките убиват собствените си новородени деца, ние трябва да разбираме постъпките
им, помнейки че „емоционалната неискреност на майките произтича от естествения подбор за  да
включи способността да извършат убийство на детето в първите 24 часа от живота му в случаите,
когато  майката  усеща,  че  й  липсват  средства,  за  да  отгледа  детето.  Накратко  казано,  въпреки  че
отказва, че подкрепя тази практика, Пинкър казва, че детеубийството се основава на нашия собствен
биологичен проект и ние не можем да обвиняваме хората, че правят това.

Отново, причината за този начин на мислене е дуализмът между тялото и личността. Правата
принадлежат  само  на  личността,  следователно,  ако  някой  може  да  бъде  принизен  до  нивото  на
неличност, тогава той или тя няма права. Питър Сингер, новоназначеният професор по биотехнология
в Принстън, открито настоява да се позволи на родителите да убиват недъгавите си бебета, твърдейки
че тези бебета не са личности, докато не са разсъждаващи и нямат самосъзнание. Той казва, че тъй
като са неличности, те са „заменими“ като пиленцата или другия добитък. Но Сингър не спира до тук.
Той  продължава нататък и защитава убийството на „неспособните“ личности, независимо от това на
каква възраст са, ако семействата им решат, че те „не заслужава да живеят.“ (Това е отвратителен
позор за етиката, която изучават сега студентите в някои от нашите най-престижни ни университети.
А какво ще се случи, когато след време тези елитни студенти заемат ръководни длъжности?)

Бебето в утробата, след като е принизено до статута на неличност, след това е демонизирано в
литературата, която защитава правото на родителите да избират дали бебето им да живее или не, като
е представяно като враждебен агресор срещу майката, а абортирането е маскирано като самозащита.
Професорката от Североизточния университет Ейлиин МакДонаг твърди, че зародишът „мощно се
натрапва върху тялото на жената и изземва свободата й,“ и по този начин оправдава „употребата на
смъртоносна сила за да бъде спряно то,“ оприличавайки положението с изнасилването, отвличането
или поробването.
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Ясно е, че всеки, който заплашва лелеяното ни право да правим каквото ни харесва с телата си,
трябва да бъде спрян, независимо от средствата, с които ще бъде постигнато това. Твърдението, че
зародишът е буен и опасен натрапник и оправдаването на употребата на смъртоносна сила за да бъде
отблъснат, са равностойни на това да оправдаваме някоя майка, че е удавила децата си въз основа на
довода, че те са нарушили свободата й да бъде със своя нов любовник.

Но  въпреки  това,  много  добронамерени  американци,  включително  и  християни,  станаха
защитници на „правото на избор.“ Те не могат да разберат, че аборта, детеубийството и ефтаназията
са съставни части на един и същ комплект. Логиката, която защитава правото на аборта като „полезна
социална  политика“  за  предпазване  от  раждането  на  „дефектни  деца“  или  за  намаляване  на
социалните разходи на държавата и на престъпността, се отнася със същата сила към всички етапи от
живота на човека. Ако тялото е само някакъв инструмент на „Аза,“ ако то не притежава неотделимо
достойнство, тогава ние сме свободни да се отнасяме към него както си искаме или пък другите могат
да правят с него каквото си искат заради нас. Поддръжниците на аборта разбират много добре, че
всички тези неща са взаимносвързани и поради това феминистките организации се борят неуморно да
защитават даже правото на аборт, извършван в периода от 15-24 седмица на бременността – една
варварска  практика,  която  е  забранена  от  Американската  медицинска  асоциация.  Тъкмо  поради
взаимната свързаност на тези неща, поддръжниците на аборта се борят толкова яростно против всяко
намаляване на правото на аборт – даже против такива малки ограничения, като например уведомяване
на родителите на бременната жена. Училището е длъжно да уведомява родителя, преди да даде на
детето му едно хапче аспирин, но поддръжниците на аборта се борят със зъби и нокти против всяко
изискване, според което родителите на момичето трябва да дадат съгласието си за аборта. Защо тези
лобисти  се  противопоставят  даже  на  най-малките  ограничения?  Защото  те  разбират,  че  аборта  е
конфликт на гледните точки към света: Бог и светостта на живота против индивидуалната морална
независимост. Те не могат да направят нито крачка назад!

Но след като бъде узаконен принципът на автономността и на правото на избор, няма как да
поддържаме високата стойност на живота. Преди няколко години един мой бивш съквартирант, когото
бях направил мой последовател и след това стана надарен пастор, се самоуби. Аз бях изумен, когато
научих тази новина. Освен че ми беше мъчно за него, аз се самообвинявах. Трябваше да забележа тази
опасност, трябваше да направя нещо. Една приятелка, виждайки страданието ми, искаше да ме утеши.
След като ме хвана нежно ръката ми, тя ми каза,: „Чък, не обвинявай себе си и не се осъждай. В края
на краищата, този живот беше негов.“ Негов живот. Негов избор!Тази забележка, направена с добри
намерения,  ме  хвърли  в  още  по-дълбоко  отчаяние,  защото  тази  жена  на  средна  възраст
демонстрираше това, в което вярваха повечето от американците. Социологическите анкети показват
постоянно нарастваща обществена подкрепа на ефтаназията –  в  името на  правото на  пациента и
разбира се - от състрадание. Една от организациите, която агресивно рекламираше ефтаназията се
нарича „Състрадание, когато умираме.“ Д-р Кеворкян, който позорно убиваше пациентите си в евтини
каравани или мотелски стаи, а след това захвърляше труповете в местните болници и многократно
избягваше обвиненията, най-накрая беше обвинен, осъден и пратен в затвора. 

През 1997 Орегон стана първият щат, който узакони ефтаназията, което стана чрез обществен
референдум.  Дотогава  призивите  за  това  узаконяване  бяха  успешно  отклонявани.  В  щатите
Вашингтон и Ню Йорк бяха проведени подобни референдуми, но те забраниха ефтаназията, но преди
това  призивите  за  провеждането на  тези  референдуми бяха  успешно потвърждавани със  съдебни
решения на по-нисшите съдебни нива.  За да  разберем връзката между аборта и ефтаназията е нужно
само да разгледаме начинът, по който тези по-нисши съдилища решиха в полза на ефтаназията.

И в двата щата съдиите се  позоваха на съдебното решение на делото от 1992 – „Планирано
родителство срещу Кейси“ (което е разгледано по-подробно в част 39 на тази книга). В това решение
Върховният Съд, въпреки че поддържа скромните ограничения за извършването на аборт, се опитва
да предостави конституционното право за аборт, създадено от делото Рой против Уейд на по-сигурна
законна основа. Смисълът на това решение дефинира свободата като право да се правят „съкровени и
лични избори...които са основни за личното достойнство и за независимостта...Това е правото човек
сам да определя собствената си представа за съществуване, на смисъл, за вселената и за мистерията
на човешкия живот.“

При разглеждането на делото за правото на ефтаназия в съда на щата Вашингтон, федералният
съдия  Барбара  Ротстейн  повтаря  определението  за  свободата,  дадено  в  делото  „Планирано
родителство срещу Кейси.“ В края на краищата, има ли нещо, което да е по-интимно и по-лично от
избора дали да живеем или да умрем? Поради това Ротстейн доказва, че ефтаназията „е избор, който е
централен за личното достойнство и независимостта.“ Деветият районен апелационен съд подкрепи
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решението й. (Въпреки това, Върховният Съд най-накрая отхвърли това решение и предложи много
по-практични основания, поради които не разреши ефтаназията по онова време.)“

Решението на  Деветият районен апелационен съд беше написано от съдия Рейнхард, либерален
активист, който в своето мнение в обем от 109 страници включил една смразяваща забележка: „В
случаи, където пациентите не са в състояние да дадат информирано съгласие, може да бъде назначен
заместник, който да действа вместо тях като даде съгласието за извършване на ефтаназията.“ С едно
драсване на писалката съдът пресече границата, която разделяше самоубийството от ефтаназията и
доброволната  смърт  от  принудителната  смърт.  Това  е  първият  случай  в  САЩ,  при  който  съдът
упълномощава скритата употреба на смъртоносна сила (извън контекста на аборта), постъпка, която
подкопава самото съществуване на американският социален договор, в който хората се съгласяват да
изоставят употребата  на  смъртоносна сила в  отговор на запазването на  реда в  щата.  Както казва
моралния теолог Ръсел Хитингер, „това вече не е право да умираме; това е правото някои американци
да убиват други американци.“

Границата  между  ефтаназията  и  подпомаганото  самоубийство  се  превърна  в  юридическа
белетристика. Магистратите или съдът могат да забавят този процес тук или там, но влакът тръгна от
гарата  и  се  движи  бързо  по  релсите.  И  даже  ако  ефтаназията  не  е  толкова  сигурна,  колкото  е
конституционното право (с изключение в Орегон), нейната практическа употреба се увеличава.

Трябва да сме наясно обаче,  че  християнинът не е морално задължен да спасява живота със
всички средства и на всяка цена. Много християни вярват, че е морално приемливо да прекратим
поддържането н живота на пациента, когато технологията просто изкуствено поддържа живота му.
Освен това много християни вярват, че е морално приемливо да отказваме правенето на изключително
големи разходи или вземането на героични мерки, за да запазим живота на пациент, който не подлежи
на възстановяване. Но без библейската гледна точка за човешкия живот, правенето на разлика между
отказа да вземаме героични мерки и действителното помагане за ускоряването на смъртта може бързо
да стане трудно различима.

Накрая, всички тези проблеми зависят от начина, по който културата гледа на човешкия живот.
Ако човешкият живот носи печата на небесния Създател, той е безкрайно ценен. Но ако човешкия
живот е просто продукт на биологията или на природата, тогава практичните изгоди стават решаващ
фактор. Махнете умиращите, немощните, недъгавите и непродуктивните от пътя на живите.

Когато във Върховният Съд на САЩ бяха изслушани две дела за асистирано самоубийство, пред
сградата на съда се събраха протестиращи. Повечето от тях бяха сакати американци, много от тях в
инвалидни колички и доста от тях носеха лозунги, на които пишеше: „Ние все още не сме умрели.“
Тези  протестиращи  знаеха,  че  ако  Съдът  узакони  асистираното  самоубийство,  това  ще  създаде
огромно напрежение в живота на недъгавите хора и ще ги подтикне да извършат това самоубийство,
за  да  престанат  да  бъдат  в  тежест  на  обществото.  Поглеждайки  на  живота  през  очите  на  Кен
МакГерити, ние виждаме с лазерно фокусирана яснота смъртоносната логика на гледната точка към
света на натуралистите, която принизява стойността на живота.

Върховната  и  трагична  ирония  във  всичко  това  е,  че  всеобщо  издиганата  гледна  точка  на
човешкия разум доведе до тази унизителна представа за човешкия живот.  Когато е казал: „Мисля,
следователно съществувам,“ Декарт не е имал никаква представа, че мотото му ще доведе до култура,
в която какво съм аз се определя от това, което си мислят другите хора за мен.

ХРАБРИТЕ НОВИ БЕБЕТА
Декарт не е предчувствувал докъде ще ни доведе тази унизителна представа за човешкия живот.

Пророческият роман на Хъксли „Храбрият нов свят“ започва с посещение в лаборатория, където са
подредени  една  върху друга  щайги  със  стъклени  бутилки,  тракащи  по  конвейерни  ленти.  Всяка
бутилка  съдържа  грижливо  оплодено  човешко  яйце,  потопено  в  амонячно  желе,  които  са
предназначени  за  специална  цел,  започващи  от  Алфа  (интелектуалците)  до  Гама  (физическите
работници). Дефектните се отстраняват, а повечето женски зародиши се превръщат в безполови.

В романа този забележителен процес създава идеални същества, които са способни да живеят в
пълна хармония и стабилност, същества, които освободени от всички старомодни затруднения, като
семейство и отглеждането на деца. За да се гарантира освободен от пречки стремеж към щастието, е
окуражаван свободният секс и са предоставяни всякакви видове наркотици, наречени Сома. Животът
е вечно блаженство. Когато животът стане потискащ или неудобен, той любезно и милостиво бива
прекъсван. Проницателността на Хъксли не е била странна фантазия. Той разширил идеите, които по
негово време били сериозно обсъждани сред приятелите му сред интелигенцията. Евгеника – идеята
за  подобряване  на  човешката  раса  чрез  селективно размножаване  –  тази  идея  не  е  възникнала  в
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лабораториите на Хитлер. Тази идея е възникнала през 1920-1930-те сред уважавани и изискани мъже
и жени в места като Лондон, Филаделфия и Ню Йорк.

На  хоризонта  на  днешният  смел  нов  свят  изгрява  спектъра  на  генетичното  инженерство,
върховният опит да се създаде раса, която е лишена от дефекти. Едва ли е останала някаква пречка по
пътя  на  тази  финална  демонстрация  на  човешката  независимост.  През  март  1997,  когато  първата
клонирана овца Доли беше показана пред света,  учените и лекарите възхваляваха този опит като
изгрева на нова епоха, която обещава огромни медицински и икономически изгоди. По време на едно
прибързано изслушане в Сената на САЩ учените гарантирали пред законодателното тяло, че никой
няма да се опита да клонира хора. Всички поклащали глава, докато един нагъл, откровено либерален
сенатор шокирал събралите се, задавайки следният логичен въпрос: „А защо не?“

И наистина, защо не? Ако животът е просто резултат от случаен природен процес – молекули
влизат  в  съприкосновение  и  се  комбинират  в  една  първична  супа  –  защо  да  не  контролираме
собствените си гени или защо да не създаваме нови форми на живот? Ние просто приспособяваме
природния процес към изгодната му употреба.

Осъществяването на технологията,  за която се разказва в романа „Храбрият нов свят“ е само
въпрос на време. Сега в Университета в Токио и в Университета Темпл във Филаделфия се провежда
изследване,  наречено  ЕГ  (висококачествена  телесна  бременност),  чиято  цел  е  да  се  създаде
изкуствена утроба за доизносване на преждевременно родени бебета. Ако опита се окаже успешен,
същата  технология  сигурно  ще  бъде  използвана  за  създаването  на  още  по-усъвършенствана
технология, докато накрая утробата ще може да отглежда оплодено човешко яйце.  Съществува една
неподлежаща на  спиране  технологична  заповед:  „Ако нещо може да бъде направено,  то ще бъде
направено.“ Тогава,   след като ролята на биологичните родители се окаже ненужна,  човечеството
може  да  направи  следващата  важна  стъпка  по  пътя  на  пълната  независимост.  Наистина  нашите
способности надвишиха разбирането ни за морала и етиката.

Въпреки  че  повечето  християни,  които  се  занимават  с  етиката,  поддържат  асистираното
възпроизводство, но само ако то бъде използвано, за да помогне за възстановяване на нормалната
функция, проблемът възниква, когато ние правим неща, които никога не са правени в природата –
например, генетични комбинации, които са невъзможни в природата. Технологията за „ин витро“ или
„ин виво“ оплождането също прави възможни множество практики, които са морално подозрителни,
като вземането на ембрионална тъкан за медицински цели, което вече отвори „кутията на Пандора.“
Чуваме за жена, която е забременяла от собствения си зет и ражда дете на собствената си дъщеря.
Една жена, пастор в Епископална църква, е взела спермена смес от трима мъже (така че тя няма да
знае кой е бащата на детето й), забременяла е и е родила. Гейове и лесбийки общуват по време на
събирания, които наричат „Смесване на яйцеклетки  и сперма,“ където се изследват помежду си с цел
да подберат добри гени. Две лесбийки могат да контактуват с един гей за да получат негова сперма за
изкуствено оплождане или двама мъже могат да контактуват с лесбийка, която изберат, за да бъде
сурогатна  майка.  В нашата  култура  останаха  малко неща,  които могат  да  ограничат  или даже да
забавят този процес. В Англия е създаден един престижен комитет, ръководен от Дейм МериУорнок,
професор по философия на морала в Кеймбридж, с цел да предостави морални насоки относно тези
въпроси. Но самият Дейм Уорнок казва, че по тези въпроси „всеки има правото сам да решава за себе
си.“ И кой би могъл да възрази?  Разбира се, отговорът е: може да възрази всеки, който е истински
човек.  Даже в романа на Хъксли „Храбрият нов свят“ най-драматичният момент настъпва,  когато
главният герой, подходящо наречен „дивакът,“ който е бил роден по старомодният начин, избягал от
света  на  безкрайните  удоволствия,  за  да  потърси  биологичните  си  родители.  Нещо  вътре  в  нас
непрестанно нарушава покоя ни,  търсейки смисъла,  целта и връзката.  Християните наричат „това
нещо“ с името „душа“  или образа на Бога вътре в нас. Поради вярата си в учението за сътворението
ние знаем, че животът е ценен. Ние знаем, че живота е произлязъл от нещо, което е отвъд епруветката
или сблъскването на атомите, даже когато много хора около нас твърдят обратното.

Глава 13

 По чий образ? 

Не  е  нормално  човекът да  бъде  възприеман  като  продукт  на  природата,  не  е  разумно  да
считаме, че той е животно. В това няма здрав разум. Такова мислене е грях против светлината,



75

против всеобхватната дневна светлина на пропорцията, която е принципът за цялата реалност.
(Д.  К.  Честертън)  (Коментар:   Д.  К.  Честертън  –  1874-1936,  английски  поет,  писател,  теолог,
философ, драматург, журналист, оратор, литературен критик и биограф.)

Може ли някой наистина да живее в пълна хармония с натуралистичната гледна точка към света,
че хората просто са маймуни? Някои хора в Дания мислели така. През 1996 зоологическата градина в
Копенхаген  обявила  появата  на  нови  свои  обитатели.  В  клетка  със  стъклени  стени,  поставена  в
голямата клетка на маймуните, щели да бъдат показана една двойка човешки същества. И тъй като
хората  могат  да  наблюдават  човешките  същества  навсякъде  и  по  всяко  време,  изложбата  била
възприемана като странен избор.  Но директорът на зоологическата градина Питър Вестергаард имал
специален план. Той казал, че изложението ще накара хората да „се противопоставят на представата
за произхода си“ и ще ги накара „да приемат, че всички ние сме маймуни. В края на краищата, 98,5%
от човешките хромозоми съвпадат с хромозомите на маймуните.“

Но все пак, колко удивителна разлика причинят тези 1,5%. Докато техните космати съседи били
заети с гледането към тавана, с люлеенето по пръчките и за да почистват взаимно козината си от
различни насекоми,  човешките същества в  стъклената  клетка,  наричани Хенрих Лиман и Мелине
Ботофт  четели  книги,  поправяли  мотоциклет,  проверявали  електронната  си  поща  в  компютъра,
изпращали и приемали факс съобщения и когато било нужно, настройвали климатика. Освен това
човешките същества били свободни да напускат клетката си, когато усещали примитивното желание
да гледат филм, да вечерят на маса, осветявана от свещи или да прекарат една вечер в операта. За
разлика  от  животинските  си  съседи,  хората  от  клетката  отказали  да  задоволяват  публично
естествените си нужди, а когато Леман бил попитан дали той и партньорката му ще демонстрират
„интимно поведение“ пред зрителите, той погледнал пренебрежително и казал: „Това не е интересно.“

Няколко седмици след началото този опит бил преустановен и хората напуснали клетката на
маймуните. Дали те са помъдрели след този опит? Само можем да се надяваме, че е така. Подозирам,
че са били принудени да разберат, че като хора те се различават качествено от животните в околните
клетки. Кратко продължилият експеримент със сигурност е постигнал нещо – въпреки че то не е това,
което е  очаквал директора на зоологическата  градина.  Натуралистичната философия се придържа
непоколебимо към предположението, че ние сме произлезли от маймуноподобни същества и така ни
превръща в най-развитите примати, поне от гледна точка на процеса на еволюцията. Но въпреки това,
проверката  на  всяка  гледна  точка  към  света  се  изразява  в  това,  дали  тя  се  приспособява  към
реалността и към истината за нещата.  А реалността е, че хората се различават фундаментално от
животните. Истината е вътре в нас, поставена е там чрез божественият печат на Създателят и колкото
и упорито да искаме, ние не можем да извадим този печат оттам. Всъщност, всеки опит да отречем
истината за нашата природа е обречен на провал.

Единствено  юдею-християнската  представа  за  живота  се  приспособява  към  реалността,  към
природата и характера на човешкото състояние, както самите ние сме се убедили в това. Единствено
библейската представа създава постоянна, логична и наистина освобождаваща основа за човешкия
живот. Това става извънредно ясно, когато изследваме християнството и натурализма според няколко
критерии: съвместимост с научните доказателства,  човешко достойнство,  висш смисъл на живота,
нашата съдба и работата в полза на другите хора.

Чия гледна точка към света е съвместима с научните доказателства? Уважението към човешкия
живот на всички етапи е подкрепяно от нарастващи научни данни, които показват, че даже преди
раждането зародишът е  завършен човек.  Ехографските снимки показват,  че  нероденото дете  ясно
реагира  на  стимули;  а  благодарение  на  напредъка  на  неонатологията  сега  лекарите  считат,  че
нероденото бебе е реален пациент. Медицината извършва диагностични и терапевтични чудеса върху
нероденото  бебе,  включително  и  операции.  Майк  Самюелс  казва  следното  в  списанието
„Американски семеен лекар: “Нарастването на научното познание „ни кара да гледаме на нероденото
бебе  като  на  реална  личност,  много  преди  то  да  е  родено.“  Позицията  в  подкрепа  на  живота  е
поддържана чрез етични и разумни доводи, които са приемливи за всеки човек.

Робърт Джордж от Принстънския университет енергично защитава тези доводи пред водещите
преподаватели в САЩ, включително и пред прочутият деконструкционалист (Коментар: философско
движение  и  теория  на  либералния  критицизъм,  която  поставя  под  въпрос  всяко  традиционно
предположение за  убедеността,  идентичността и истината;  тя  твърди че  думите могат само да се
отнасят за други думи и се опитва да покаже как твърденията на всеки текст разрушават собственият
им смисъл.) Стенли Фиш от Университета Дюк. През 1998 Джордж бил поканен да участва в дебат с
Фиш на една среща на Асоциацията на американската политическа наука.  Темата на дебата била
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свързана с  природата на доказателствата в  полза  и против аборта.  В предишните си статии Фиш
отхвърлил доводите против аборта, защото според него те се основавали единствено на „религиозно
убеждение,“  а  същевременно твърдял,  че оценката за  аборта трябва да се  основава върху научни
факти. Обратното, Джордж твърдял, че доводите против аборта се основават на научни факти, които
потвърждават, че зародиша наистина е човек.

Джордж  изпратил  предварително  своя  доклад  на  Фиш  и  после  двамата  се  явили  пред  200
преподаватели, които се събрали, за да изслушат дебата. Но събитието било прекъснато много скоро
след като започнало, когато Фиш се изправил, хвърлил своя доклад на масата и обявил: „Професор
Джордж е прав и той има право да ме поправи. Днес научните доказателства подкрепят позицията в
защита на живота.“ Публиката седяла в смаяна тишина.

Чия гледна точка към света предоставя най-здравата основа за човешкото достойнство? Библията
ни казва, че „Бог създаде човека по своя Собствен образ; мъж и жена ги създаде“ (Бит.1:27 – мой
превод).  Това  е  спиращо  дъха  твърдение.  Хората  всъщност  отразяват  характера  на  върховният
Източник на вселената. Как би могъл някой теоретично да измисли някаква по-сигурна основа за
човешкото достойнство? Християнската гледна точка към света ни казва, че хората имат вечна съдба,
която от своя страна също подкрепя човешкото достойнство. През цялата човешка история повечето
култури  са  подценявали  стойността  на  отделния  човек,  като  са  подчинявали  неговия  интерес  на
интересите на племето или на държавата.  К.С.  Луис казва:  „Ако християнството не беше истина,
тогава държавата или нацията, или цивилизацията, които може да са съществували в продължение на
хиляда  години,  е  по-важна  отколкото  отделния  човек.  Но  ако  християнството  е  истина,  тогава
отделният човек не само е по-важен, а е несравнимо по-важен, защото той е вечен,  а животът на
държавата или цивилизацията в сравнение с неговия живот, е само един миг.“ Това обяснява защо
християнството  винаги  е  предоставяло  не  само  мощна  защита  на  човешките  права,  но  е  и  най-
здравата  крепостна  стена  против  тиранията.  И  тъй  като  пред  Бога  всички  хора  са  равни,
християнството  предоставя  солидна  основа  за  социалното  и  политическото  равенство.  Абрахам
Кюипер пише: „Всеки отделен човек е пряко отговорен пред Създателя,  няма посредници и няма
духовна йерархия между нас и Бога. Следователно, ние не трябва да претендираме да господстваме
един над друг,  защото всички ние сме равни пред Бога и сред хората. Поради това християнската
гледна точка към света осъжда не само неприкритото поробване и разделението на обществото на
касти, но и прикритото поробване на жените и на бедните хора.“

Мултукултуралистите  (Коментар:  Мултикултурализмът  се  стреми  и  защитава  културното
разнообразие  и  твърди,  че  всички култури  са  равни.)  настояват,  че  в  морално отношение  всички
култури са равни.  Но това твърдение прикрива истинските различия. Защото в една култура, която
истински възвисява Бога, която дава достойнство на отделния човек, вдовиците не са изгаряни на
погребалната клада на техния съпруг (както това се прави в Индия), хората не са продавани в робство
(както  това  става  в  Судан  и  в  други  държави)  и  живота  не  е  жертван  за  да  се  задоволяват
предшествениците  или  някой  разгневен  бог  (както  това  все  още  се  случва  в  някои  примитивни
култури).  Не,  от гледна точка на морала културите не са равностойни помежду си.  За разлика от
всички току-що изброени недостатъци на привържениците на съответните култури и на всички други
системи за вярване по света, християнството придава достойнство на мъжете и жените.

Още от епохата на Просветлението Западните светските мислители търсят начин да обосноват
човешките  права  единствено  в  човешката  природа,  за  да  ги  отделят  от  откровението  на  Бога  в
Библията.  Френската  революция  е  била  подклаждана  от  призивите  за  правата  на  човека.  Но  ако
липсва  фундамента  в  християнското  учение  за  сътворението,  не  е  възможно  да  се  каже  каква  е
човешката природа. Кой изготвя това определение? Кой казва как трябва да се отнасяме помежду си?
В резултат от това, животът е ценен само толкова, колкото кажат хората, които притежават властта. Не
е чудно, че Френската революция, чийто девиз е бил: „Нито Бог, нито господар,“ бързо стигнала до
тиранията и до гилотината.  Когато 39 заблудени членове на култа „Небесна врата“ се самоубили,
медийният магнат Тед Търнър омаловажил трагедията с циничния коментар: „Това е добър начин да
се отърваваме от някои глупаци. Така или иначе светът е пренаселен.“ Неговия коментар сбито и
безцеремонно  обобщава  вярванията  на  нарастващ  брой  американци,  които  са  пленници  на
представата, че в човешкия живот няма нищо специално и че ние просто сме част от природата. 

От тази гледна точка към света единственото логично нещо е да поставим целта за контролиране
на прираста на населението по-високо от достойнството на човешкия живот и да се стараем с всички
налични средства да намаляваме прираста на населението, с цел за запазим Майката Природа да не
бъде изтощена или ограбена. От тази гледна точка, хората често пъти са считани за агресори против
девствената  природа.  Разбира  се,  християните  вярват,  че  ние  сме  отговорни  за  пазим  Божието
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творение, да бъдем добри служители и да го управляваме. Но натуралистите отиват много по-далече
от отговорното опазване на околната среда и стигат до откровено обожествяване на природата. Във
филма „Реката“ едно американско фермерско семейство сяда на масата за да обядва и малко дете
казва  благословията,  която  се  оказва  молитва  към  природата:  „Благодаря  ти,  земя,  благодаря  ти,
слънце, ние сме благодарни за това, което сте направили. Амин.“

Същата логика мотивира и движението за правата на животните, което омаловажава човешкия
живот чрез усилията си да приравни хората до нивото на всички други животни. Често пъти тези
опити приемат отвратителни форми, когато активистите за правата на животните хвърлят боя върху
жени, които носят кожени палта. Гадно и разрушително е, когато към стволовете на дърветата се
привързват експлозиви, с цел те да бъдат взривени и така да бъдат спасени някои заблудени сови,
които са направили гнездата си в тези дървета.  Гадно,  разрушително и понякога глупаво е да се
нападат ресторантите, за да се освобождават омарите.

Когато защитниците на правата на животните открият вродената нелогичност на собствената си
система от вярвания, което понякога се случва, тази унизителна представа за човешкия живот може да
се  превърне  в  някаква  шизофрения.  Това  се  случва,  когато  две  тенденции  се  сблъскат.  Групи  за
правата на животните, като PETA (Хора за етично отношение към животните), което е популярно сред
кинозвездите във Холивуд, войнствено се противопоставя на използването на животни за лабораторни
изследвания  и  стигат  дотам,  че  понякога  нападат  и унищожават лаборатории,  за  да вземат оттам
опитните  животни.  Но  опитните  изследвания  върху  животни,  които  са  важни  за  създаването  на
ваксина против детския паралич и за много други животоспасяващи лекарства, както и за лекуването
на  СПИН,  са  едни от  любимите  обекти за  нападение  от  активистите  от  Холивуд.  Стана  така,  че
активистите за борбата против СПИН сега подкрепят използването на животни при медицинските
изследвания, а политическите им съюзници разрушават лабораториите.

Натуралистичната  гледна  точка  за  човешкия  живот  не  може  да  бъде  поддържана  с  разумни
доводи, но въпреки това културният елит се е вкопчил за тази гледна точка с робска преданост. Преди
няколко  години  една  редакторска  статия  в  списанието  „Медицина  в  Калифорния“  твърдеше,  че
традиционното  юдею-християнство  „е  еродирано  до  сърцевината  си  и  накрая  може  да  бъде
изоставено.“ Анонимният редактор се радваше на преминаването от етиката на „неприкосновеност на
живота“ към етиката на „качество на живота.“ Той твърдеше, че „ще стане нужно и приемливо да се
приемат  относителни,  а  не  абсолютни  стойности  на  такива  неща  като  човешкия  живот,  на
ограничените ресурси и на различните елементи, които допринасят за качеството на живота и за да
живеем така, както ни се иска.“

Трудно е  да си представим нещо по-ужасно от това да живеем в култура,  в  която цената на
човешкият живот и принизена до нивото на материалните ресурси. Принципът, който виждаме, че е
валиден тук е, че  всяка култура, която убива Бога, неизбежно стига до преклонението пред някакво
друго божество и с радост ще принася в жертва даже самият живот в служба на това ново божество.

Коя гледна точка към света дава усещането за смисъл и цел? Един от доводите, който често е
използван в подкрепа на аборта е, че децата не трябва да бъдат въвеждани в свят, където са обречени
на страдания, бедност и насилие. По същият начин, общоприетият довод в подкрепа на ефтаназията е,
че смъртоносно болният няма цел в живота си.  Тези доводи изглеждат убедителни само защото целта
на живота е принизена до нещо, което е окайващо незначително, като опростенческата представа, че
щастието е емоционална пълнота, успех в кариерата или богатство. Много съвременни американци са
загубили усещането за някаква по-висша съдба. В животът им няма нито посока, нито цел. Все едно
някой приятел да ви предложи да натоварите семейството си в семейния си фургон и да тръгнете на
пътешествие. Без да знаете къде искате да стигнете, без да сте ограничавани от липсата на време, без
да  сте  ограничавани  в  избора  си  къде  ще  почивате.  Приятелят  ви  казва:  „Идете  толкова  далече,
колкото искате и се върнете тогава, когато искате. Всичко зависи от вас. Свободни сте. Заминавайте.“
Вие казвате: „Ти си луд. Защо да отвеждам семейството си на някакво безцелно пътуване?“

Точно това ви казват съвременните хора в днешния свят: да превърнем живота си в безцелно
пътуване; да се подчиняваме на прищявките и импулсите си. Разбира се, призивите на културата ще
бъдат донякъде гримирани. Те приветстват радостта от независимостта, правото ни сами да създаваме
живота  си  и  даже  самите  себе  си,  безбройните  възможности  да  избираме  и  удобствата  от  тях,
освобождаването  ни  от  спазването  на  всички  гигантски  договори  и  от  законичеството  от  по-
непросветеното минало. Независимо дали това ще е разговор на елита или предаване по телевизията,
или бърборене на политиците, ние постоянно чуваме, че този личен избор е единственото нещо, което
ще ни даде щастието – най-святата цел на живота на американеца. Ние сме освобождавани, само за да
се носим безпомощни по течението, като човек, който е тръгнал на пътуване, без да знае за къде
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пътува  и  без  да  знае  отговорът  на  най-стария  философски  въпрос:  „Каква  е  целта  на  живота?“
(Коментар: Според една древна римска поговорка: „Няма попътен вятър за кораб, който не знае към
кое пристанище пътува.“)

На много места съм виждал примери за такова поведение. Двамата с жена ми живеехме в един
район  на  Флорида,  който  преди  няколко  години  започна  да  привлича  много  богати  пенсионери:
президенти на автомобилни компании, ръководители на големи корпорации и могъщи барони от Уол
Стрийт,  които се устроиха в  луксозните  си  затворени жилищни комплекси,  заобиколени от  голф-
игрища, прекрасни ресторанти и люлеещи се палми. За тях американската мечта се е оказа истина:
няма тревоги, няма работа и всеки ден – голф. Много от тях се придържат към един предсказуем
шаблон. Понеже е мъж, ще го нарека Чарли. Освободен от напрежението, свързано с работата, всяка
сутрин Чарли с желание припка до игрището за голф, свършва на 18-та дупка за да пийне няколко
отпускащи питиета  и  след  това  си  пристига  у  дома,  за  да прегледа „Уол Стрийт Джърнъл“ и да
подремне  малко.  В  17:00  Чарли  изважда  своето  бледозелено  спортно  сако  с  подходящ   кариран
панталон, които са част от новия му гардероб, който си купи в местния скъп магазин за мъжка мода.
Чарли никога вече не носи раирани костюми. Отива в клуба за коктейлно парти, организирано от
съседите му. (Ние ще ги наречем Хюитс.) Различните съседи организират партита всяка вечер или у
дома си, или в клуба. След около 6 седмици идва отново редът на Хюитс и така цикълът продължава.

След  1-2  цикъла  Чарли  започна  да  забелязва  известно  еднообразие  в  разговорите.  Хората
мърморят против данъците, споделят пикантни клюки с новите си съседи, оплакват се от градинарите,
които поддържат дворовете им или от водопроводчика, сравняват огромните си домове и разбира се,
коментират времето. „Чарли, днес времето е хубаво, нали? „Да, но е малко задушно.“ Чарли установи,
че даже ентусиазмът му да играе голф малко помръква, което е странно, защото през целия си живот
той обичаше голфа. Установи, че когато преглежда бегло Уол Стрийт Джърнъл, той изпитва някаква
носталгия  за  доброто  старо  време,  когато  беше  длъжен  да  го  чете  и  когато  често  пъти  даже  го
цитираше. Липсваше му ежедневното влизане сутринта в офиса, за да започне новия ден. Достатъчни
бяха само 6 месеца, до най-много една година, преди да започне да се разочарова. Чарли вече не се
интересуваше  да  разговаря  за  книги  или  за  текущите  събития;  баналният  разговор  по  време  на
коктейла дълбаеше мозъка му. Освен това, той пиеше твърде много и спомените му се изплъзваха.
Беше  раздразнителен  и  лесно  се  ядосваше,  особено  от  некомпетентни  водопроводчици  или
градинари. Когато някой отваряше широко вратата на новия му Мерцедес и я затръшваше силно,
тогава  той наистина се  депресираше.  Започна да се  чуди още колко игри на  голф му остават  да
изиграе, преди да умре. Всъщност, подобни мисли започнаха да го събуждат по средата на нощта.
Тъжно е, че познавам много хора като Чарли, които в миналото си са били жизнени и продуктивни
хора, но са деградирали и са се превърнали в пияни досадници. Те бленуват за чувство за задоволство
и за достойнство, което никое удоволствие не може да им даде. Факт е, че мъжете и жените не могат
да живеят без цел в живота си. Краткият Уестминстърски Катехизис пита: „Коя е главната цел на
човека?“ и отговаря: „Да прославя Бога и вечно да Го радва.“ Изумителна е мисълта, че можем да
познаваме, да прославяме и да наслаждаваме суверенния Бог, изпълнявайки неговата цел чрез нашия
живот. Тази всеобхватна цел придава смисъл и посока на живота ни във всички обстоятелства. 

Това  обяснява  защо Джони  Йериксон  Тада  (Коментар:  когато  била  на  20  години,  при  един
злощастен  скок  от  кула  в  плувен  басейн,  Джони  получава  пречупване  на  гръбначния  стълб  и  е
парализирана от шията надолу) може да живее толкова радостно, въпреки че е в инвалидна количка.
Подобно на Кен МакГерити, тя познава огромната болка, страданието и депресията; но освен това тя
знае, че има цел и нейната работа с инвалидите е докоснала живота на милиони хора. Много пъти съм
се срещал с Джони и никога не съм я виждал в друго настроение, освен приветлива и радостна, и
стараеща се да окуражава другите. Тя е много по-доволна личност отколкото много хора, които имат
перфектно здраве или живеят в охолство. Удоволствието, свободата, щастието, преуспяването – нито
едно от тези неща не може да ни даде върховно задоволство, защото нито едно от тях не е отговорът
за  най-важният  житейски  въпрос  за  целта.  Каква  е  целта  на  човешкия  живот?  Да  знаем,  че
изпълняваме Божията цел на нас е единственото нещо, което наистина дава покой на неспокойното
човешко сърце. Чия гледна точка към света дава усещане за сигурност за нашата вечна съдба? Всяка
гледна точка за човешкия живот е оформяна от две големи предположения: нашият произход и нашата
крайна цел – от къде сме дошли и къде отиваме. Дали този живот е всичко? Дали смъртта е краят на
всичките ни най-съкровени стремежи и копнежи? 

Екзистенциалистите твърдят, че ако отвъд гроба няма нищо, тогава смъртта се подиграва над
всичко, заради което ние сме живели; смъртта принизява човешките проекти и мечти до нивото на
временно отклонение, което няма вечна значимост. Но ако душите ни оцеляват отвъд гроба, както ни
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учи Библията,  тогава този живот е инвестиция с огромен смисъл.  Всичко,  което правим тук,  има
значимост за цялата вечност. Животът на всеки човек, независимо дали е в утробата или е извън нея,
дали е здрав или е немощен, има огромно значение.

Това е причината, поради която смъртта винаги е била придружавана от ритуали и религиозни
правила,  защото  смъртта  ни  напомня  за  собствения  ни  морал  и  ни  принуждава  да  си  задаваме
тревожни въпроси за смисъла на собствения си живот. Спомням си, как тази мисъл ме завладя през
април 1994 на погребението на Ричард Никсън, 37-я президент на САЩ, мъж, чиято кариера оказваше
огромно влияние върху моят живот, преди да повярвам в Христос. Даже след Уотъргейт и моя престой
в затвора аз често го посещавах, защото истината е, че аз се възхищавах от Никсън. Той беше достоен
и  грижовен  човек  и  в  сърцето  си  беше  верен  син  на  майка  му,  която  беше  квакерка  и  имаше
идеалистична  страст  към  мира.  Още  по-важното  беше,  че  той  ми  беше  приятел.  За  мен  това
погребение беше особено мъчително и болезнено. В продължение на 3 дни хиляди посетители, без да
плашат от студения дъжд, се събираха в Библиотеката на Никсън в Сан Клементе,  Калифорния и
преминаваха  покрай  ковчега  с  почтително  мълчание.  По  време  на  следобеда,  когато  се  извърши
погребалната  служба,  автомобилното  движение  в  района  беше  ограничено,  защото  лимузините
докарваха велики и почти велики личности от всички континенти на света. Зоната на паркинга до
сградата на библиотеката беше превърната в храм под открито небе, където бяха подредени в редици
1  500  стола,  обозначени  стриктно  според  протокола.  Присъстваха  четирима  бивши президенти  и
тогавашният президент, членовете на правителството и на персонала на президенството, дипломати и
чуждестранни сановници и повечето от членовете на Конгреса на САЩ. Когато военните вдигнаха
ковчега с тялото на Ричард Никсън и го понесоха към гроба му, тълпата се умълча и гледаше сериозно
към процесията, а тишината беше нарушавана единствено от грохота на самолетите в небето. 

В  същия  ден  сутринта  беше  валял  дъжд  и  докато  тълпата  чакаше,  само  слаба  светлина
проникваше към земята през тъмните облаци. Времето течеше. Тишината стана зловеща. Огледах се и
видях, че всички просто гледаха към ковчега.  Цялата власт на света седеше там, хипнотизирана от
един  ковчег  –  принудена  в  такива  мигове  да  види  реалността,  за  която  всичката  им  власт  не
означаваше нищо – те виждаха собствената си подвластност на смъртта. Това беше ярка картина на
великото човешко недоумение. Тогава, застанал пред тази публика, заедно с милионите зрители, които
наблюдаваха  погребението  по  телевизията,  Били  Греам  проповядва  едно  от  най-великите  и  най-
навременните  послания,  които  съм  го  слушал  да  проповядва.  Той  проповядва  за  християнската
надежда, за надеждата, която никоя от другите системи от вярвания на света не предлага.

За  невярващите  смъртта  е  като  падане  от  висока  скала  в  черната  пропаст  на  небитието.
Мюсюлманите очакват страшния съд, за много от вярващите в източните религии перспективата е
също толкова безжалостна.  След смъртта законът на кармата повелява,  че хората трябва да бъдат
наказани заради грешките, което са правили през живота си, а след това ще бъдат преродени според
миналите им постъпки. Но християните имат увереност, че ще бъдат вечно с Господа. „Да умра е
придобивка“ (Фил.1:21). Чия гледна точка към живота дава най-сигурен мотив да служим и да се
грижим за другите? Това е класически въпрос, защото всяко общество, в което гражданите се грижат
само за себе си, не може да оцелее за дълго време. Такава група даже не би могла да бъде наречена
общество. Обратното, това е сбор от егоистични личности, обречени да се спукат, когато вътрешното
им егоистично налягане стигне до определено ниво и ние правим точно това, когато вървим напред,
фокусирани  в  собствената  си  егоистична  култура.  Библията  заповядва  на  вярващите  да  обичат
ближните си като себе си (Мат.19:19), да се грижат за вдовиците и за сираците (Як.1:27), да бъдат
Добрият самарянин (Лука 10:30:37), да нахранват гладните, да обличат голите, да посещават болните
и затворниците (Мат.25:36). Но откъде идва това състрадание и този импулс да се грижим за другите?
Отговорът е, че ако знаем, че сме създадени от Бога, тогава ние трябва да живеем в състояние на
постоянна благодарност към Бога.  Честертън казва,  че  благодарността е майката на всички други
достойнства. Благодарност за всяка глътка въздух, която вдишваме, за всеки миг, с който разполагаме,
за да се радваме на чудесата на неговото създание и на всичко, което е наше – семейство, работа,
почивка. Благодарност, че Божият Син отнесе греховете ни и плати нашия дълг на кръста. Покорени
от тази благодарност, ние искаме да го обичаме и да живеем така, както  той ни заповядва. „Това е
любовта към Бога: да се подчиняваме на заповедите му“ (1Йоан 5:3). Често пъти хората ме питат
защо вече повече от 25 години продължавам да работя със затворници, да отивам в затвора, в места
където е пълно с болести, с насилие и с огромна угнетеност. Отговорът ми е прост: От благодарност
заради  това,  което  Христос  е  направил  за  мен,  аз  не  мога  да  направя  нищо  по-малко  от  това .
Подчинението на заповедите на Христос променят навиците и склонностите ни. Това е причината,
поради която през вековете толкова много хуманитарни каузи са били предвождани от християни,
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като се започне от забраната на търговията с роби и се стигне до изграждането на болници и училища.
В началото на 19-я век в Америка е имало повече от 9000 християнски общества, които са работели за
подобряване на социалната справедливост.  Днес две от най-големите в света частни организации,
които се грижат за изхранването на гладните, са християнски агенции: Catholic Relief Services and
World  Vision.  А  Армията  на  Спасението  прави  повече  за  бездомните  и  мизерстващите  по  света,
отколкото всички други светски агенции на света взети заедно.

Няма съмнение, че добронамерени хора, които не са вярващи, могат да показват състрадание, да
даряват  щедро в  църквите  и да предлагат помощ на унизените  и нуждаещите  се.  Като създания,
направени по образа на Бога, всички хора притежават и демонстрират някои достойнства. Но най-
важният въпрос е: „Кое ви мотивира да правите това?“ Както социобиолозите толкова убедително
твърдят, ако хората са продукт на естествения подбор, тогава даже още по-грижовни дела ще бъдат
извършвани, защото те дават израз на нашия собствен интерес. За тях милостта е замаскирана форма
на егоизма. Това означава, че даже най-убедените хора, които не вярват в Бога, нямат разумна основа
поради  която  да  бъдат  милостиви  и  състрадателни;  те  действат  единствено  поради  чисто  лични
мотиви, които могат да се променят във всеки момент.

Разбира се, християните често пъти не успяват да се прилагат в живота си това, в което вярват.
Сред вярващите има егоисти, които постъпват противно на собствената си вяра. За сравнение, когато
светските хора са състрадателни, те постъпват противно на логиката на собствената си гледна точка
към света. Няма база за сравнение между другите гледни точки към света, като например гледната
точка на източния пантеизъм. Преди няколко години, когато бях на посещение в един индийски затвор
в Тривандрум, аз видях с очите си какво причинява Хиндуистката кастовата система на човешкото
достойнство. Нашият екип беше приет радушно от група добре облечени надзиратели в двора на една
стара колониална сграда и ние веднага бяхме заобиколени от кордон от индийски охранители в летни
униформи стил „каки“: къси панталони до коленете, с червени еполети по раменете и с палка под
мишницата си, с която ходеха наперени. Докато ни водеха към централната платформа, която беше
украсена с цветя, аз можах да чуя мелодията на „Маршът на полковник Боги.“

На  поляната  пред  нас  имаше  поне  хиляда  затворници,  повечето  от  тях  „недокосваеми.“
(Коментар: Според индийската кастова система за разделение на обществото, „недокосваемите“ са
хора от нисшата каста, до които хората от по-висшата каста не трябва да се докосват, за да не се
омърсят.) Изпотената им черна кожа контрастираше с белите препаски около бедрата им, които бяха
единственото им облекло. Те висяха хрисимо по бедрата им, а очите им страхливо се въртяха насам-
натам. Тези мъже не само бяха осъдени да пребивават в този ужасен затвор, където бяха затворени в
килии без тоалетни и течаща вода, но още по-лошото беше, че те изцяло бяха принудени да изгубят
човешкия си облик и бяха третирани като безправни хора.  Нито един хиндуист, който живее според
вярата си, не би се загрижил за тях. През този ден говорих пред тези хора чрез индийски преводач,
свидетелствах пред тях за Бога и им разказах за евангелието на Исус Христос.  Когато говорих за
опрощението на греховете,  видях как очите на мнозина от тях се  отвориха широко,  понеже бяха
изумени.  За  тях  това  беше  революционна  мисъл.  В  Хиндуизма  няма  прошка.  Каквато  грешка  е
направил човек в този живот, тя трябва да бъде платена в следващото прераждане според железният
закон на кармата.  Вследствие на това,  нито един хиндуист не дарява благотворително постоянно,
защото  това  е  забранено  от  закона  на  кармата.  Нов  живот  в  Христос?  Греховете  им  изчистени?
Свобода? Затворниците бяха изумени от тези идеи. Хиляда чифта очи бяха напрегнато приковани към
мен, много от тях бяха пълни със сълзи.

След  една  молитва,  с  която  ги  поканих  да  приемат  Христос,  аз  разтревожих  охраната  и
служителите, като скочих от платформата и тръгнах към тълпата, протягайки ръката си към първия
човек,  когото можах да достигна.  Това стана чисто импулсивно;  почувствах,  че трябва да дам на
хората  да  разберат,  че  искам да  ги  докосна.  Внезапно,  като  ято  птички,  мъжете  се  изправиха  на
краката  си  и  ме  наобиколиха.  През  следващите  20  минути  аз  стиснах  всяка  ръка,  която  можах.
Повечето от мъжете просто протягаха ръка и ме докосваха;  усещах ръцете им по моите ръце,  по
гърдите  си  и  по гърба  си.  Те  искаха  отчаяно да  „докоснат,“  да  се  уверят,  че  обичта,  която Бога
предлага, е реална. Те продължаваха да разменят местата си, докато може би всички осъществиха
някакъв физически контакт с мен. След това мъжете се прибраха в мрачните си килии. Никой не може
да каже колко от тях през тази вечер повериха живота си на Христос, но научиха поне едно нещо – че
в християнството те не са „недокосваеми.“ Гледната точка на християнството към света ни заставя по
начин, който е недостъпен за другите гледни точки към света, да се грижим искрено един за друг. 

Възвишената представа за човешкия живот,  предлагана от християнството няма нищо общо с
дълбоката почит към биологичния живот.  Християнството разбира, че реалната ни надежда не е в
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този живот, а е в духовното царство, поради което има някои неща, които са по-важни от биологичния
живот. Подчинението на Бога е едно от тези неща. Подобно на червена нишка, това подчинение ни
извежда  от  клетката  на  лъвовете  и  ни  отвежда  до  кръста,  до  домашните  църкви  в  Китай  и  до
богослуженията, провеждани под дърветата в  безплодните райони на южен Судан. Справедливостта
и истината са ценности, които са много поскъпи от биологичния живот.

Гледната точка към живота на натурализма прониква във всяка област на Западната култура, но
има  най-голям  ефект  върху  младите  хора.  Накъдето  и  да  се  обърнат,  те  са  бомбардирани  от
самовъзхваляващи се  призиви към търсене  на  максимални удоволствия.  Ежедневно на  тях  им се
казва, че животът е само игри, удоволствия и задоволяване на всеки хормонален импулс. 

Дълбоко вътре във всеки от нас има една истина, която не може да бъде потисната, даже от тези
неспирни атаки. Тя се намира в сърцевината на нашата природа, в начинът, по който сме създадени,
колкото и силно да се опитваме да я задушим. И тя излиза на показ на най-невероятни места – даже по
време на пресконференция на президента.

През 1993 Бил Клинтън смело сграбчи шанса да се идентифицира с младите хора от нашата
страна,  като  проведе  среща  на  въпроси  и  отговори  с  група  ученици  от  гимназията,  която  беше
предавана по MTV. Това предаване беше запомнено най-вече със случаят, когато учениците попитаха
президента дали носи долни гащи с крачоли или носи слипове. Но не всички въпроси бяха толкова
повърхностни. Към края на срещата една 18-годишна ученика от Мериленд вдигна ръка и попита: „Г-
н Президент, струва ми се, че скорошното самоубийство на Курт Кобейн илюстрира празнотата, която
усещат много хора от нашето поколение. Как считате, че трябва да се обучават младите хора на това,
колко важен е живота?“ Отговорът на Клинтън беше такъв, какъвто човек може да очаква от опитен
политик и дете на своето време. Той й каза, че младите хора се нуждаят от повече самоуважение;
трябва да чувстват, че за някой друг човек те са най-важната личност в този свят.  

Но Курт Кобейн беше важен за някой – той беше важен за много хора.  Той беше звезда.  Но
въпреки това, той беше усетил празнотата, за която говореше младото момиче; нищо в неговата лична
гледна точка към света не можа да го научи колко важен е живота.

Съобщавайки за разговора между ученичката и президента, Ню Йорк Таймс коментира след това,
че изглежда президента не е дал правилен отговор на въпроса. Е, предполагам, че ние трябва да сме
благодарни и за малките неща. Човек може само да си представи, че е възможно някой политик да
предложи определение за смисъла на живота. Очевидно, въпросът не е свързан с нещо, което може да
бъде измерено чрез измерителните средства на политиката или чрез доминиращата гледна точка към
света на нашата култура.  Както е казал философът екзистенциалист Алберт Камю, ако Бог е мъртъв,
тогава „има само един наистина сериозен философски проблем и това е самоубийството. Преценката
дали живота си заслужава или не си заслужава да бъде живян е толкова трудно да бъде направена,
колкото е трудно да се отговори на фундаменталните въпроси на философията.“

Но Августин ни дава отговор, който е верен днес така, както е бил верен и преди 1600 години:
(Боже), „Ти си ни направил за себе си и нашите сърца няма да намерят мир, докато не намерят покой в
теб.“ Само когато намерим Бог, само тогава ще спрем неуморното си търсене, защото самата същност
на нашата природа е образ на Бога, който е имплантиран в нас от Създателят. Защо трябваше толкова
дълго  да  се  занимаваме  със  сътворението  и  с  въпроса  за  нашия  произход?  Защото  най-важното
твърдение на сътворението е, че то ни дава основата за разбирането на това кои сме ние; а представата
ни за нашия произход определя представата ни за човешката природа. Достойнството на човешкия
живот не е само актуална тема на днешния ден, за мен тя е дълбоко лична тема.

Аз знам всички теологични доводи и повярвайте ми, мога да защитавам гледната си точка във
всеки дебат. Но след като всичко бъде казано и направено, аз съзирам най-важният отговор на въпроса
за живота в усмихнатото лице на моят внук Макс.

Глава 14

 Бог не прави грешки 

Макс е красиво 8-годишно момченце с игриви сини очи и рошава руса коса, която се мята насам-
натам,  когато  той  се  друса  нагоре-надолу в  любимото  си  място  в  нашия  дом  –  моят  офис-стол.
„Столът на дядо, столът на дядо,“ крещи той от радост и лицето му е разтегнато от широка усмивка.
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Двамата с  него взаимно се търсим и когато сме заедно,  меко казано,  времето ни е наситено.
Понякога посещаваме една закусвалня на Макдоналд, където има детска площадка с пързалки и ярко
оцветени кутии с пластмасови топки. Независимо от броя на децата, които се пързалят или скачат
около топките, Макс винаги се забавлява много. Ако другите деца си заминат, той продължава да
скача нагоре-надолу и да повтаря монотонно: „Повече деца, повече деца.“ Всички хора забелязват
Макс. Не само защото той е толкова очарователен, но и защото е различен. Той се отличава поради
своите понякога потиснати и неразгадаеми погледи и с неуспехите си да отговаря. 

Нали разбирате, Макс е аутист.
Той  се  роди  по  един  плашещ  и  труден  начин,  изискващ  спешно  „цезарово  сечение.“  Беше

специална радост в нашето семейство, когато дъщеря ни Емили премина през тази операция и Макс
се роди благополучно, и се оказа здраво и силно момченце. Но скоро забелязахме, че поведението на
Макс  не  е  такова,  каквото  очаквахме.  Имаше  колики  и  беше  раздразнителен.  Пищеше  силно  и
изглеждаше, че особено се тревожи от непознати шумове. Той не пълзеше, когато трябваше да пълзи
и проходи по-късно. После имаше периоди на дистанцирани погледи и на затваряне в себе си. Колкото
се можеше по-дълго ние отказвахме да приеме това, което ставаше все по-очевидно, като твърдяхме
уверено, че с порастването му всички тези неща ще изчезнат.

Признавам,  че  се  молих упорито за  някаква  чудна  намеса  от  страна  на  Господа.  Задавах му
трудни въпроси. Как можа Бог да позволи това да се случи на единственото дете на любимата ми
дъщеря? Много пъти казвах на Бога, че това не е честно. В началото установих, че ми е трудно да се
радвам на Макс толкова много, колкото се бях радвал на другите ми внуци. Не можех да го друсам на
коленете си или да го накарам да ме погледне. Често пъти той пищеше, когато го вдигах нагоре. Но
когато малко порасна, ние забелязахме и нещо друго.  Макс имаше специална възприемчивост към
любовта. Обикновено двамата с жена ми канехме внуците ни да ни придружават, когато ежегодно
разнасяхме  по  къщите  подаръци  за  елхата  за  Рождество  Христово.  Когато Макс  беше само на  2
години, той дойде с нас, когато отидохме до едно семейство, което живееше на 50-60 км разстояние от
нашия дом. Докато шофирах, заедно с Емили и жена ми си говорехме за двете малки момиченца,
които щяхме да видим. Баща им беше в затвора, а майка им работеше далече от дома им, така че тези
деца живееха при баба си и дядо си. Зарекохме се когато пристигнем там, да направим всичко на
което сме способни, за да позволим на двете момичета да разберат колко много са обичани. През това
време  Макс  седеше  в  детската  седалка,  смучеше  палеца  си  и  погледа  му беше  зареян  някъде  в
далечината, без да има никаква връзка с нашия разговор.

Дядото и бабата ни очакваха пред дома си, а една голяма каравана бе паркирана зад къщата в
гористия  парцел.  Когато  влязохме  през  предната  врата,  Макс,  който  обикновено  беше  болезнено
срамежлив към непознати хора, внезапно се измъкна от ръцете на Емили и изтича през хола право
към двете малки момичета. Несръчно прегърна по-малката, която беше около 4-годишна с дълга руса
опашка, а след това потърка бузата си в нейната, като се усмихваше. Същото направи и с 6-годишната
й сестричка.  След това,  продължавайки да се  усмихва,  се  отдръпна и застана до майка си.  Макс
никога преди това не беше постъпвал по този начин. Единственото ми обяснение за случилото се е, че
той беше разбрал какво си говорим в колата и беше решил да демонстрира любовта вместо нас. 

Един  от  многото  велики  и  парадоксални  истини  на  християнският  живот  е,  че  най-
големите  нещастия  често  пъти  произвеждат  най-големите  благословии.  Аз  със  сигурност
установих  в собствения си живот, че е истина това, което се казва в Як. 1:2: „Считайте това за
истинска радост, братя мой, когато се окажете в различни изпитания“ (мой превод). Видях това и
в живота на дъщеря ми. С жена ми вече се догаждаме, че Макс беше едно от стресиращите неща,
което накараха Емили да престана да живее като самотна майка. И ако тя е била обезкуражена от
всичко това, тя никога не го показа. Макс промени моята дъщеря и тя се превърна от прекрасно младо
момиче в зряла християнка, която възприема сина си като дар от Бога. На 6-я рожден ден на Макс
Емили ми написа едно трогателно писмо в което каза: „Бог създаде Макс да бъде точно такъв, какъвто
искаше да бъде. Бог имаше определена цел, когато създаде Макс такъв какъвто го направи. Не се
осмелявам да кажа, че знам каква е била целта на Бога и може би никога няма за науча всички чудеса
на Божията цел за Макс. Но това, което знам е, че Макс е перфектен за начина по който Бог го е
създал.  В сравнение с другите хора,  Макс чува нещата по различен начин, вижда ги по различен
начин, вкусва ги по различен начин и се наслаждава на живота по различен начин. Но въпреки това,
неговият  дух на изблик на радост и щастие от живота е огромен дар. Научих се да прониквам отвъд
недъга  и  да  виждам  индивидуалността  на  човека  и  сега  Макс  се  превърна  в  най-голямата  ми
благословия.“
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Но Макс е благословия и за другите хора. Емили продължава в писмото си: „Макс притежава
способността  да  въздейства  върху  живота  на  другите  хора  повече  от  всеки  друг  човек,  когото
познавам. Когато той влезе в стая, която е пълна с хора, това прилича на изпускането на лъжица в
миксера – всеки се спира и реагира. Точно когато животът на хората си тече гладко и всичко започва
да се смесва така, както би трябвало да бъде, се появява Макс, това сладко, енергично, красиво дете,
което не подхожда на тяхната рецепта.  Всеки човек реагира по някакъв начин, добър или лош. Но
накрая те осъзнават собствените си чувства и действия, и това има огромен ефект върху тях. За мен е
възхитително преживяване да гледам как някой човек, който не е знаел как да постъпи с Макс, поема
риска и протяга ръка към него.“

Емили обобщава житейският си опит със следните думи: „Когато е създавал Макс, Бог е знаел, че
на този свят той ще се нуждае от допълнителна помощ, поради което Бог го е обградил с шепите си.
Той не му позволява да си замине. Аз знам, че където и да отиде Макс, Бог го държи нежно в ръцете
си. Как е възможно дете, което е държано от Бога, да е каквото и да е друго нещо, но не и дар?“ 

Факт  е,  че  Макс  е  развълнувал  много  повече  хора  от  всеки  друг  човек,  когото  познавам.  И
въпреки това, Макс е точно този вид дете, което съвременните привърженици на евгениката биха
убили в утробата на майката, стига да можеше дефектите му да бъдат открити, докато е още там, а не
след като се роди. Или даже, според думите на Франсис Крик, той може да бъде убит до края на
първата седмица от живота си.

Ужасната истина е, че културата на смъртта е сграбчила здраво умовете и сърцата на хората от
всички слоеве на обществото. Но когато се стигне до Макс, тези хора ще трябва първо да се справят с
дъщеря ми, а после и с мен. В нашия свят християните трябва да формират защитна фронтова линия
за децата като Макс.

Истинският проблем в нашия свят е не деформирането на тялото, а деформирането на душата.
Накратко казано – това е грях. Всеки човек, който подкрепя идеалистичния призив за подобряване на
човешката раса, не трябва да слуша призивите на привържениците на евгениката, а да потърси начини
за излекуване на греховното си сърце.

Самата идея за греха е противна за съвременния ум. Вследствие на това, много от най-светлите
Западни мислители са  създали един велик  мит,  за  да  избягваме да  срещнем истината  за  греха  и
вината. Иронията се състои в това, че този мит, повече от всяко друго нещо, е създал невъобразимо
опустошение и нещастие в този век.

Част ІІІ - Грехопадението: Какво се обърка в света?

Глава 15

 Затруднението с нас

Със сигурност нищо не ни обижда по-оскърбително от учението за нашия произход, но въпреки
това  без  тази  мистерия,  която  е  най-неразбираемата  от  всички  мистерии,  ние  не  можем  да
разберем самите себе си.  (Блез Паскал)  (Коментар:  Блез Паскал,  1623-1662,  френски математик,
физик, откривател, писател и християнски философ.)

Първият и най-фундаментален елемент от всяка гледна точка към света е начинът, по който тя
отговаря на въпросите за произхода – откъде е дошла вселената и как е започнал човешкия живот.
Вторият елемент е начинът, по който тя обяснява човешката дилема. Защо има войни и страдания,
болести и смърт? Тези въпроси са особено трудни за християнската гледна точка към света, защото
ако ние вярваме, че вселената е създадена от ръката на мъдрия и добър Създател, как да обясняваме
наличието на злото? Или, да кажем с други думи заглавието на най-продаваната книга на равинът
Кушнер „Защо на добрите хора се случват лоши неща?“ Ако Бог е изцяло любов и е всемогъщ, защо
той не използва силата си, за да спре страданието и несправедливостта? За християнската вяра няма
други въпроси, които да са по-страшни препъни-камъни от гореспоменатите въпроси и няма други,
по-трудни въпроси, на които християните трябва да отговарят. 
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Но библейската  гледна  точка  към  света  наистина  има отговор,  който обяснява  универсалния
човешки опит по-добре от всяка друга религия. Библията ни учи, че Бог е създал вселената и е създал
и нас по свой образ, създал ни е да бъдем свети и да живеем, подчинявайки се на заповедите му. Бог
ни е  обикнал толкова много,  че е  дал уникалното положение да бъдем свободни извършители на
морала – създания, които имат способността да правят избори, да избират доброто или лошото. За да
ни даде арена, където да проявяваме тази свобода. Бог е поставил едно морално ограничение пред
най-първите ни предци:  Той им забранил да ядат от дървото на познаването на доброто и злото.
Първите хора, Адам и Ева направили своят свободен избор и избрали да направят точно това, което
Бог им заповядал ДА НЕ ПРАВЯТ и по този начин отхвърлили неговият начин на живот и добротата,
и  отворили  вратата,  за  да  влязат  в  света  смъртта  и  злото.  Теоретичното  название  на  тази
катастрофа е „Грехопадението.“ Казано накратко, Библията поставя отговорността за греха, който
отворил шлюза пред злото, категорично върху човешката раса – като се започне от Адам и Ева и се
стигне  до  нашите  собствени  морални  избори.  Чрез  този  първи  избор  да  не  се  покори  на  Бога,
човешката природа станала толкова морално извратена и изкривена, че  оттогава човечеството има
естествената склонност да прави погрешното. Ето това е фундамента на учението, което теолозите
наричат „първоначалния грях,“ който спохожда човечеството и до днешния ден. И тъй като на хората
е било поверено да царуват над природата, Грехопадението имало космически последствия, когато
природата започнала да ражда „тръни и магарешки бодили,“ превръщайки се в източник на тежък
труд,  труден живот и страдания. Според думите на теолога Едуард Оукс,  ние сме „родени в свят,
където бунтът към Бога вече се е настанил и неговото течение ни носи със себе си.“

Проблемът с този отговор не е в това, че за хората той е неясен, а че за тях той е неприятен . От
него  се  подразбира,  че  всеки  от  нас  се  намира  в  това  изкривено  и  съсипано  състояние  на
сътворението. Но въпреки това, точно така, както грехът влезе в света чрез един човек и накрая зарази
цялото  човечество,  така  и  изкуплението  дойде  при  всички  нас  чрез  един  човек  (Рим.5:12-21).
Праведността  е  достъпна  за  всички  хора  чрез  изгодата  в  изкупителната  жертва  на  Христос.
Християнската  гледна  точка  за  греха  може  да  изглежда  сурова,  даже  унизителна  за  човешкото
достойнство. Поради тази причина в съвременната ера много влиятелни мислители отхвърлят идеята
за греха като потискаща и невежа. Вместо тази идея те предлагат една утопична представа, която
твърди, че хората по природата си са добри и когато живеят в правилни социални условия, тяхната
добра природа ще излезе наяве. Тази утопична гледна точка се корени във епохата на Просветлението,
когато Западните интелектуалци отхвърлили библейското учение за сътворението и го заменили с
теорията, че природата е нашият създател – че човешката раса е възникнала от първичната тиня и е
издигнала себе си до върхът на еволюцията.  Философите от ерата на Просветлението отхвърлили
библейското учение за греха като остатък от презрително наричаните от тях „Тъмни времена,“ от
които тяхната собствена епоха възникнала толкова триумфално. Хората вече нямало да живеят под
сянката на вината и на моралното осъждане; те вече нямало да бъдат потискани и ограничавани от
моралните правила, налагани от едно деспотично и тиранично божество.

Но ако източникът за безпорядъка и страданието не е греха, тогава откъде идват тези проблеми?
Мислителите от ерата на Просветлението стигнали до заключението, че тези проблеми трябва да са
продукт  на  околната  среда:  незнанието,  бедността  или  други  нежелани  социални  условия;
следователно, всичко, което е нужно, за да създадем едно идеално общество, е да създадем по-добра
околна среда: да подобрим образованието, да подобрим икономическото състояние и да преустроим
социалните  структури.  При наличие  на  правилни условия,  усъвършенстването на  човешката  раса
няма да има никакви ограничения. Така бил роден съвременният утопичен импулс.

И все пак, коя от тези гледни точки към света, библейската или гледната точка на съвременната
утопия, издържа на проверката на реалността?

Едва ли човек може да каже, че библейската гледна точка за греха е нереалистична, с нейното
искрено  признание  за  човешката  предразположеност  да  прави  погрешни  морални  избори  и  да
причинява вреда и страдания на другите хора. Не можем да кажем, че библейската гледна точка е
нереалистична, когато имаме предвид цялата човешка история. Веднъж един човек остроумно казал,
че  библейското  учение  за  първоначалния  грях  е  единствената  философия,  която  опитно  е  била
потвърдена от записаната 35-вековна човешка история. За разлика от нея, гледната точка към света на
„просветителите“ е доказано, че е изцяло нелогична и отхвърлена от живота. Отричането на нашата
греховна природа и утопичният мит, произлизащ от това отричане, води не до по-добри условия за
живот на  обществото,  а  до  тирания.  Убедеността,  че  хората  могат  да  бъдат  усъвършенствани ни
предоставя оправданието да се опитваме да ги направим безгрешни...независимо от начините, чрез
които ще стане това. А когато Бог е изваден от картината, онези хора, които притежават властта, не се
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чувстват длъжни да дават отчет на която и да е  по-висша власт.  Те могат да използват всякакви
средства,  които са  нужни,  без  значение  колко  са  жестоки или насилнически,  за  да  премоделират
хората, за да пасват на тяхната представа за перфектното общество. (Коментар: Достоевски е казал:
„Ако няма Бог, всичко е възможно и позволено.“)

Триумфът на гледната точка на Просветлението към света, с нейната фундаментална промяна в
предположенията за човешката природа,  е бил по много начини определящо събитие на 20-я век,
което обяснява защо историята на този век е толкова трагично написана с кръв. Както казва ясно и
изразително Уилям Бъкли: „Утопизмът неизбежно...довежда до смъртта на свободата.“

Причините за това станат видими в сърцераздирателната история в следващата глава. За някои
хора,  поне в началото,  това може да изглежда като история на наивни идеалисти или на някакъв
умопобъркан култ. Но нека да помним, че тя е нещо повече от това. Това е предупредителна история,
която ни показва колко лесно е да се поддадем на великият утопичен мит, с всичките му ужасни
последствия.

 

Глава 16

 По-добър начин за живеене?

В денят, когато Мег Браудхърст влезе в адвокатската ми кантора и каза: „Искам да ми помогнете
да си върна детето,“ тя веднага грабна вниманието ми. Попитах я: „Съпругът ви изоставил ли е детето
ви?“ „Не,  положението е  по-заплетено.  Синът ми Джейсън е  в Синанон.“ (Коментар:  Синанон е
организация,  основана  през  1958  в  Санта  Моника,  Калифорния.  Първоначално  се  занимавала  с
рехабилитация на наркомани, а в началото на 1960-те се превърнала в комуна, която се фокусирала в
самоизследването  на  живота.  През  1970-те  се  превърнала  в  „Църквата  на  Синанон,“  която  била
разформирована чрез решение на съда в началото на 1980-те поради това, че в нея се извършвали
престъпления, опити за убийства и други закононарушения.)

Тъй като бях живял през последните 20 години в този район на Калифорния, аз бях чувал за
организацията Синанон, най-вече като програма за възстановяване на наркомани. Въпреки, че групата
беше основана в околностите на Лос Анджелис в края на 1950-те, сега те имаха център в Оукланд и
друг в Томелис Бей, на около 1,5 часа пътуване с кола северно от града.

Като адвокат,  който се занимава със семейните взаимоотношения,  аз съм чувал огромен брой
странни истории, но историята, която  ми разказа Мег е на първо място в тази класация. В началото,
след като ми каза, че самата тя е била наркотичка и алкохоличка, аз се попитах, дали тя не е жертва на
някаква заблуда. Възможно ли беше това да се случва на място, което се намира на по-малко от 2 часа
път с кола от Сан Франциско? Колкото и Мег да се опитваше да скрие това, от нея се излъчваше
отчаяние и тя искаше да ми разкаже една ужасно мрачна история. Нека да я оставим тя да говори:

Историята на Мег
Добре, аз ще бъда искрена с вас. Аз свързах семейството ни със Синанон. Но първо трябва да

научите  някои  неща  за  мен  и  моят  съпруг  Джек.  Срещнах  Джек  на  едно  от  партитата,  които
организираха  родителите  ми  в  Малибу.  Той  не  приличаше  на  сърфистите,  с  които  се  срещах.
Занимаваше се с продажба на имоти и имаше по-високи цели отколкото намерението да „свалиш“
някое момиче на северния бряг на Оеху. Когато започнахме да танцуваме, той се отнасяше към мен
така, все едно че аз очаквах от него нещо повече от това да пие сангрия (Коментар: коктейл от бяло и
червено вино, бренди, захар, плодов сок и сода.) и пипнешком да влиза в спалния чувал. Стилът му
привличаше сериозната ми страна – тази част, която ме отведе в Университета на Калифорния да  уча
английска филология. Ходех там тогава, когато не бях на плажа. Идеята, че мога да имам връзка с
мъж, които има амбиции и мисли за бъдещето, и който беше харесван от родителите ми, се яви пред
мен като Богоявление. Аз можех да излизам с Джек Браудхърст и можех даже да се оженя за него.

Джек винаги ми казваше колко е свободен. Може би той беше твърде млад за мен, но определено
разсъждаваше като мъж, който е по-възрастен от него и когато ние се влюбихме, това извади наяве
момчешкото в него. Мисля си, че той се ожени за мен от благодарност за това. А аз се омъжих за него,
защото не  виждах кой друг  би могъл някога  да  въведе  ред  в  живота  ми.  Богатите  деца,  с  които
израснах си представяха, че живота ще е безкрайно лято, но нещо постоянно ми нашепваше, че това
не може да е истина.  Освен това,  аз се възхищавах от Джек.  Той се обличаше с костюм,  беше в
хармония с реалния свят и постъпваше... като мъж.
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Когато се оженихме, ние се преместихме да живеем в едно изумително място в Малибу. И така,
аз  бях  студентка  последна  година  на  университета,  но  живеех  в  къща  на  плажа  и  карах  Порше.
Първата година след сватбата ни беше пълна със забавление. Не бях принудена да правя нищо друго,
а само да ходя на лекции и да готвя вечеря за съпруга си. Когато той се прибираше у дома, ние се
нахранвахме, пушехме наркотик, пиехме вино и са наслаждавахме един на друг.

Но след като се дипломирах, Джек искаше повече да излизаме вечер навън, особено на партитата
в  Холивуд,  където  той  можеше  да  се  среща  с  бъдещи  клиенти  за  неговия  сложен  бизнес  с
недвижимите  имоти.  Аз  мразех  тези  партита  и  единственият  начин  да  ги  издържам  беше  да
изсмъркам няколко дози кокаин в тоалетната и след това да продължа да пия текила. Опитвах се да
намеря някой, с когото да правим секс за една нощ. По това време Джек и аз се бяхме разбрали да
живеем в „отворен брак“ - той можеше да има случайни връзки с други жени, както и аз – с мъже.
Проблемът беше, че когато се напиех, аз не спирах. И понеже имах достатъчно пари и достатъчно
„Блъди мери“ и „Маргарита,“ наистина не се налагаше да спирам - освен за да се насмъркам отново с
кокаин. Не и до онази нощ,  в която Джек ме намери, лежаща на пода в нечия тоалетна.

Тогава се преместихме да живеем в Сан Франциско и Джек започна да продава търговски сгради
в центъра на града. Аз наистина не знаех какво да правя със себе си, но знаех, че не трябва да пия и да
употребявам наркотици, поради което прекарвах времето си, като ходех на срещите на Анонимните
алкохолици и се опитвах да живея здравословно. Исках да бъда земна майка, обикновена майка и
тогава ни се роди синът ни Джейсън, моето малко момче, което искам вие да върнете при мен. Бебето
ми беше толкова чудесно и толкова трудно за отглеждане, че на мен ту ми се искаше да го обичам до
смърт, ту ми се искаше да избягам от всичките памперси и от този робски труд. 

Тогава чух за  едни сбирки, подобни на сбирките на Анонимните алкохолици, провеждани от
една група, наречена Синанон. Хората от Анонимните алкохолици наистина не знаеха какво да правят
с човек като мен,  защото аз бях пристрастена и към алкохола,  и към наркотиците,  но в Синанон
знаеха. Сбирките на Синанон приличаха на сбирките на Анонимните алкохолици, с изключение на
това, че при тях човек може да говори каквото си поиска. Вие не сте длъжен да говорите само за себе
си.  Можете  за  нападате  други  хора,  че  лъжат  за  пристрастеността  си  или  че  имат  лицемерно
поведение – т.е. както се казваше там, вие можете да  ги „подстрижете.“ Там нямаше нищо, което да е
забранено да се говори.

След като започнех да говоря на тези сбирки, аз просто не можех да спра и атмосферата беше
напълно неконтролируема. Обичах да каня Джек там и да чувам как хората му се присмиват заради
неговия спретнат външен вид на бизнесмен. Но удивително беше, че и той също харесваше това. По
някакъв начин, когато участваше в тези събирания, той беше в състояние да ми каже неща относно
нашите отношения, които иначе никога не би могъл да ми каже. Той имаше нужда да знае, че аз
наистина го обичам. И по онова време аз наистина го обичах.

Предполагам, че това, че имахме дете, промени и двама ни и аз исках ние да бъдем истинско
семейство – да се обичаме помежду си и да бъдем добри родители на нашето дете.  Спомням си
вечерта, когато по време на една от тези събирания казах на Джек: „Край с отворения брак. Край със
спането с други мъже и жени. Вече не искам да правим това.“ Другите членове на Синанон, които
присъстваха на тази сбирка наистина твърдят, че съм казала това. Те видяха колко много исках брака
ни да работи. През същата нощ, когато се прибрахме у дома, Джек ме извика в стаята на Джейсън.
Докато  гледахме  как  нашият  5-годишен  син  спи  спокойно,  а  къдравата  му коса  беше  спретнато
вчесана,  Джек ми прошепна: „Вземам те Мег, да бъдеш моя законна съпруга, да те имам и да те
поддържам...“ Той каза цялата брачна клетва и всички други клетви, които по традиция се казват, но
ние не бяхме казали на нашата сватба.

След това Джек и аз много се сближихме. Все едно, че отново се бяхме влюбили един в друг,
само че този път по-добре, много по-добре. И причината за това беше Синанон. Тогава научихме, че
Синанон сформира комуна и хората, които участваха в техните сбирки започнаха да стават членове на
тази комуна, особено хората от района, в който живеехме. Идеята наистина ме привлече, но никога не
бях мислила, че Джек ще направи това. Той беше Г-н Пари. Представата му за небето беше да купи
сграда със заем с нисък лихвен процент и след една година да го продаде на двойно по-голяма цена от
тази, която беше платил. Джек можеше да прецени дали една сграда е здрава и се нуждае само от
някакви козметични подобрения или просто е лошо и старо здание. Трябва да призная, че той беше
гениален в това, което правеше. 

Но Джек беше започнал да говори, че иска нещо повече от живота и един ден ми каза: „Искаш ли
да се преместим в Синанон? Имам предвид, за постоянно?“ Не можех да повярвам, че той говори
сериозно. Но той беше сериозен. Шефът на офиса на Синанон в Сан Франциско му беше казал, че се
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интересуват  от здания,  използвани като  складове  и се  нуждаят  от някой като  Джек,  който да  им
помогне да управляват имотите си. Казал му, че като всеки нов член на обществото той ще трябва да
мие тигани и тенджери в кухнята в продължение на една седмица, но след това те бързо ще го върнат
да работи работата, която той обичаше. 

Джек ми каза: „Мег, защо да не се преместим да живеем в комуната, където ще можем да се
концентрираме в нас и в Джейсън? Ако наистина има по-добър начин за живеене, може би ние трябва
да го изпробваме?“ Никога не бях си представяла, че мога да чуя тези думи да излизат от устата на
Джек.  Първо  подновените  брачни  клетви,  а  сега  и  това!  Съгласих  се  и  след  3  месеца  ние  се
преместихме да живеем в Томелис Бей. Това стана през март 1973 и тогава всъщност започна самата
история.

Когато за  пръв път  видях Томелис  Бей,  аз  си  помислих,  че  ще живея  в  картина  на  японски
пейзаж! Толкова красиво беше.

Зданието  на  Синанон  гледаше  към  морето  и  допреди  няколко  години  там  се  помещаваше  и
управлението  на  самата  организация.  Сега  управлението  се  премести в  Баджър,  но  складовете  в
центъра на жилищния комплекс на Синанон,  където са  разположен основния бизнес на Синанон,
продължават да са в Томелис. Това място прилича на малък затворен град. Там все още живеят около
500 човека,  има своя болница,  бръснаро-фризьорски салон,  завод за  преработване на отпадъците,
кино, собствено артистично студио. Когато Джек и аз пристигнахме там, аз си помислех, че Чарлз
Дедерич, основателят на Синанон, е някакъв вид гуру. Той ни покани да разговаряме насаме с него и
ние бяхме толкова развълнувани, че се срещаме със самият този старец. Разбира се, ние го бяхме
виждали и по-рано, в специалната сграда на Синанон, където се провеждаха срещите. Но ние никога
не бяхме се срещали насаме с него. Тази първа среща тотално ни разби. Той прегърна Джек през
рамото му и каза: „Сега знам какъв въпрос си задаваш. Дали направих правилният избор, като дойдох
тук да бъда заедно с всички тия пияници и луди хора? Аз знам, че Мег имаше проблем, но очевидно
сега тя е добре. Поради това вие се питате: „Дали това е правилното нещо за нашето семейство?“

„Джек, аз ще ти кажа защо сте дошли тук. Вие знаете какво се намира вътре във вас. Вие знаете,
че там е желанието да живеете така, както никога преди това не сте живели и че по някакъв начин не
можете да живеете така извън Синанон. Вие знаете, че сте жив по време на сбирките на Синанон и то
по начин, по който никога не живеете извън тях. Нека да ви кажа защо това е така. Това е така защото
това нещо вътре във вас, вашето истинско „Аз“,  е тотална енергия. Тя движи живота напред към
неговия най-висш смисъл. Тази енергия е неспокойна и остава неспокойна, докато не намери своето
пълно осъществяване.“ След това Дедерич цитира любимото си твърдение на Ралф Валдо Емерсън,
които винаги цитираше в началото на всяка от срещите на Синанон: „Дотогава, докато човека е готов
да приеме себе си, той ще продължи да израства и да развива своя потенциал. Дотогава, докато той не
приема себе си, голяма част от енергията му ще бъде използвана за да се защитава, вместо да изследва
и да реализира себе си.“

Дедерич  каза:  „Тук,  в  Синанон,  вие  ще  имате  шанса  да  приемете  себе  си  и  да  използвате
енергията си за да растете, да бъдете позитивни и да се превръщате в самореализирала се личност.
Защо не можете да направите това извън Синанон?  Защото цялото ни общество подхранва различни
форми  на  разтройства  на  характера.  Когато  Синанон  започна  през  1958,  аз  си  мислех,  че
пристрастяването е  основният проблем.  Но се оказа,  че  истинският  проблем е  разстройството на
характера и всеки човек страда от това, като вие, Джек, така и Мег, въпреки че тя в миналото беше
пристрастена. Джек, вие сте пристрастен към други неща, като парите и другите жени, нали? В това
няма нищо срамно. Всички ние сме объркани заради обществото,  в което сме израсли. Но тук,  в
Синанон вие можете да насочите вътрешните си ресурси към абсолютното осъществяване, защото ще
можете да виждате отвъд собствените си маскирания, както правехте това по време на срещите на
Синанон. Ние можем да ви помогнем да се освободите от тези задръжки, от всички онези дразнещи
стари представи за правилното и неправилното, които оковават вашето вътрешно „Аз“. Вие ще бъдете
освободени от всички ваши разстройства на характера и заедно ние можем да направим една здрава
комуна и да покажем на целия свят един по-добър начин за живеене.“

Спомням си, се след тази среща Джек каза: „Този човек е гений. Досега никой не ме е разбирал
така.“  За  известно  време  живота  ни  в  Синанон  приличаше  на  всичко,  за  което  бяхме  мечтали.
Работехме на смени, които продължаваха по 10 дни, които бяха наричани „да бъдем в движение,“ а
след това разполагахме с 10 дни за „израстване,“ което означава, че можем да яздим кон, да плуваме в
басейна на Синанон, да плаваме с яхта в залива, да гледаме кино, да четем в библиотеките, да се
занимаваме с различни занаяти. Ние нямахме много пари, но ние не се нуждаехме от тях.
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Когато хората ставаха членове на комуната, често пъти те даваха всичките си пари на Синанон.
Това показваше колко силно вярват в това, което правеше Синанон. Ние получавахме редовна дажба
от организацията – джобни пари, които наричаха „пари за разходка.“ И тъй като ползвахме безплатно
всички  услуги  на  Синанон,  ние  живеехме  така,  все  едно,  че  бяхме  богати.  Там  нямаше  и
престъпления. Можехме да оставим нещата си на открито и никой не заключваше вратите си. Цялата
комуна  се  подчиняваше  на  две  правила:  никакво  насилие  и  никакви  наркотици,  към  които  се
причисляваха алкохолът и цигарите. И така, ние живеехме с всички тези хора, бивши пристрастени и
много от тях,  бивши криминални престъпници, но въпреки това мястото беше напълно спокойно.
Дедерич говореше за основаването на нови „градове на Синанон“ по цялата страна и така да можем
да разпространим този мирен начин на живеене, за да стигне до всеки човек. Ние бяхме възхитени, че
участваме в такава благородна мисия.

Джек и аз се притеснявахме в началото, когато хората в Синанон ни предложиха да изпратим
Джейсън в училището-интернат на комуната. Той беше само на 7 години. Но установихме, че всички
родители предаваха децата си да бъдат обучавани в училищата на комуната, даже когато те бяха на 6
месечна възраст. Ръководителите ни казаха, че е много по-здравословно за детето да бъде обичано от
цялата комуна, където всички постъпват като едно огромно семейство на детето. Това звучеше добре,
но така или иначе,  ние виждахме Джейсън всяка вечер.  Поне в началото го виждахме,  докато те
започнаха да ги оставят за  спят в интерната.  Поради това отнесохме всички дрехи на Джейсън в
училището, защото там децата нямаха собствени дрехи, а ги вземаха от общи кошове на комуната.

Но  когато  други  хора  започнаха  да  се  грижат  за  Джейсън,  двамата  с  Джек  започнахме  да
прекарваме повече време заедно.  Аз наистина станах фанатична привърженичка на Синанон, след
като една вечер в началото на една от срещите на Синанон, Дедерич започна да се шегува с Джек за
последният му флирт. Нали разбирате, аз си мислех, че Джек е престанал да флиртува, когато каза
сватбените клетви в онази нощ. Но той не беше престанал.  Всички се бяхме събрали в залата за
срещи,  Дедерич  седеше  отпред  в  своя  огромен  стол,  облечен  в  работен  комбинезон  и  риза  на
шотландско каре, и жена му Бети, седнала близо до него в нейната дълга като роба рокля. 

Дедерич каза на гостите, които бяха дошли да гледат: „Искам да ви представя Джек Браудхърст.
Джек е почтен човек. Той дойде тук от успешен бизнес с недвижими имоти. Той го продаде, когато
реши да се присъедини към нашата комуна и инвестира 100 000$ в нашата фирма. Доведе тук и жена
си Мег и  сина  си  Джейсън.  Аз току-що назначих  Джек като  директор на  Отдела  за  развитие  на
територията.“ След това Дедерич попита:  „Джек, харесваш ли новата си работа?“ Джек отговори:
„Харесва ми да бъда част от организацията Синанон. Мисля си, че това е най-добрата инвестиция,
която човек може да направи, не само с парите си, но и с живота си.“

Дедерич се повдигна тежко, обръщайки се с гръб към Джек. „Този мъж знае как да прави димни
завеси, нали?“ А след това ме попита: „Мег, знаеш ли точно защо Джек е толкова доволен да бъде
голям  директор?“  Веднага  разбрах  какво  намекваше  Дедерич.  И  другите  разбраха  това.  Той  ме
попита: „Срещала ли си се с Трина?“ „Тя е новата секретарка на Джек,“ казах аз, преструвайки се на
незнаеща. Дедерич каза: „Трина, изправи се да те видим.“ Трябва да призная, че тя беше красива.
Трина имаше забележителни италиански черти, овални очи, сочни устни. Беше облечена в блуза с гол
гръб и минижуп, и стоеше така, все едно че позираше за модното списание „Вог,“ с едното си коляно
завъртяно  навътре.  Дедерич  каза:  „Тина,  кажи  ми,  преди  да  дойдеш  в  Синанон,  с  какво  се
занимаваше?“  Тя  каза:  „Работех  на  пътя.“  „Като  участничка  в  рок  група,  нали?“  След  като  се
позамисли тя  каза:  „Предоставях лични услуги.“  „Лични услуги,“  каза Дедерич.  „Скъпа моя,  ние
можем да наречем това и така, ако искаш. Но това, което искаш да кажеш е, че ти предоставяла себе
си за всякакви персонални услуги, които са пожелавали членовете на оркестъра и в замяна на това те
са те снабдявали с хероин, метафедрин и депресанти, нали?“

Тя се сви и седна на стола си,  мърморейки: „Вижте,  аз не се гордея с начина,  по който съм
живяла.“ Дедерич каза: „Никой от нас не се гордее. Но аз искам да знам следното: Защо моят нов
директор за развитието на територията си мисли, че ти си способна да бъдеш негова секретарка?“

Джек бързо се изправи и каза: „Хей, Чък, само тя беше подала молба да бъде назначена като
секретарка.“  Дедерич  се  завъртя,  за  да  погледне  към  Джек:  „Хей,  г-н  директоре,“  каза  той
подигравателно.  „Аз проверих това,  лично проверих, че ти си получил молбата на правоспособна
секретарка с 12-годишен стаж. Но въпреки това ти си назначил Трина. Кажи защо направи това?“

Всички  в  залата  започнаха  да  се  присмиват  и  да  крещят.  Не  можете  да  повярвате,  че  се
възмущават  хората,  които са  правили гадни неща.  „Добре,  добре,“  изрева  високо  Дедерич,  за  да
накара присъстващите да млъкнат. „Джек не иска да назначи тази квалифицирана секретарка. На него
му беше поверен отговорен пост и  първото нещо,  което направи той,  беше изцяло безотговорно.
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Мисля си, че може би той трябва да бъде върнат обратно в кухнята да мие тенджерите.“ Това накара
Джек да престане да ме измамва. Най-накрая той стана г-н Верен. Поне дотогава, докато Дедерич
искаше той да бъде такъв. Но това се случи по-късно.

Друго добро нещо,  което се случи в Синанон беше,  че аз станах учителка.  Позволиха ми да
преподавам в училището-интернат в Томелис и даже станах шеф на учителите по хуманитарните
дисциплини  в  прогимназията  и  в  гимназията.  Най-накрая  хората  започнаха  да  ме  възприемат
сериозно. А и аз харесвах да преподавам, защото това ми даваше възможност да бъда по-близо до
Джейсън, тъй като всички ученици учеха в една сграда. Спомням си, че когато учех в гимназията,
един от моите приятели ми каза: „Ти си толкова вкусна кифла.“ За  мен това нямаше значение, да бъда
приятелката, която е „вкусна кифла,“  омайващата съпруга,  аз играех всички тези роли. Никой не
знаеше,  че  съм  завършила  Калифорнийския  университет  с  отличие.  Но  в  Синанон  аз  най-после
престанах да се чувствам така, все едно че трябва да крия умствените си способности. Предполагам,
че това се случи, защото бях доста почтена в сравнение с останалите. Например, аз никога не съм
била проститутка,  каквито бяха почти половината от жените там, включително и Бети,  жената на
Дедерич.

Учебните  програми  и  начините  на  преподаване  в  училищата  в  Синанон  следваха  модела  на
обществените  училища  от  1960-те  години,  но  когато  аз  започнах  да  преподавам,  те  повече  се
доближаваха до програмите на традиционните подготвителни училища. С изключение на едно нещо:
Ние преподавахме на децата една приспособена  за тях версия на програмата, по която се провеждаха
срещите за възрастните в Синанон. Те се критикуваха помежду си за такива неща като това, че не са
си написали домашното или че изпълняват небрежно дребните си ежедневни задължения. Мислех си,
че това беше добре,  защото по този начин децата се контролираха взаимно да спазват правилата.
Единственото нещо, което ме притесняваше в училището беше, че снимките на Дедерич бяха окачени
навсякъде  по стените.  Това  беше плашещо,  като  портретите  на  Ленин,  които висяха  навсякъде  в
страните  отвъд  Желязната  завеса.  А след  известно време  от  нас  се  очакваше да  преподаваме на
децата, че те дължат целия си живот на Синанон – че на първо място те не трябва да са привързани
към родителите си, а към организацията. Всъщност, много неща започнаха да се променят, след като
семейството ни прекара 2 години в комуната. И много от промените се случиха поради съдебното
дело.

По онова време Дедерич изгуби интереса си да помага на наркоманите да се възстановят; той все
повече и повече се интересуваше да продава на света образа на Синанон като нов вид на идеалното
общество. Той се превърна в евангелизатор на начинът на живот в Синанон. Проблемът е, че ние все
още получавахме голяма част от парите си за издръжка от продажбата на корпоративни подаръци,
които  ни  представяха  като  център  за  рехабилитация  на  наркомани.  Но  вестник  „Сан  Франциско
Икзаминър“ публикува едно разкритие, в което Синанон беше обвинен, че е „рекетьор.“ Адвокатите
на Синанон заведоха дело срещу „Хърст Корпорейшън,“  компанията-майка на този вестник, като я
обвиниха в задкулисна тактика при събиране на техните доказателства и ние спечелихме. Хърст беше
принуден да ни плати много пари.

Но обвиненията срещу нас навредиха на организацията и Дедерич реши, че трябва да промени
мисията  на Синанон.  Главният  му съветник,  Дан Герет,  предложи нещо,  което те  възприеха като
велика идея: Те ще регистрират Синанон като законна религия. В това те виждаха много предимства:
Така организацията спестяваше от такси и те нямаше да бъдат принудени да подпомагат постигането
на успешни показатели за  брой на наркомани,  които са се  излекували от пристрастяването си.  А
тогава тези показатели наистина не бяха добри. Повечето „възстановени“ бивши наркомани не се
чувстваха добре, след като напускаха Синанон, поради което те продължаваха да остават вътре в нея.
Но ако Синанон станеше религия, това вече нямаше да има никакво значение. Както казваше Герет:
„Никой не се дипломира от една религия.“ Освен това, ако Синанон е религия, това означава, че всеки
ще трябва да е много по-привързан към нея и „да се подчинява на догмите на вярата“ - всъщност
Герет беше написал това в една записка.

По време на редовните срещи в залата на Синанон, дълги часове ние обсъждахме идеята да се
превърнем в религия и на мен ми беше трудно да повярвам в това, което някои хора казаха. Те казваха,
че  за  тях  Дедерич  е  „бог“,  а  жена  му  Бети  е  „главен  свещеник.“  В  продължение  на  години
новоприетите в Синанон бяха посрещани с лозунга: „Изоставете всичко и вървете след Чък Дедерич,“
но тогава аз го възприемах като шега. Сега разбрах, че много от старите членове наистина гледаха на
Дедерич така, както се гледа на личността на Христос. Даже по време на една от редовните ни срещи
в залата на Синанон всички решихме, че трябва да наричаме Чък с името „Спасител.“
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Честно казано, аз не знаех какво да мисля. Предполагах, че за мен Синанон е подобна на религия
по много начини. Например, по време на срещите ни хората често разказваха историите на живота си
–  това  се  наричаше  „разкажете  вашата  миризлива  история“  -  говорехме  колко  безнадежден  и
безсмислен е живота, който сме имали, преди да се присъединим към Синанон. Тези истории много
приличаха  на  някои  от  религиозните  свидетелствания.  Но  за  мен  нещата  бяха  започнали  да
преминават границата на нормалността. Дедерич написа една книга, за да дефинира вярванията на
нашата група; тя беше наречена „Проповед за пътуването на Тао.“ Той даже написа и една молитва,
която ние всички трябваше да знаем наизуст - „Молитвата на Синанон.“ Бети също взе участие, като
каза, че ние, членовете на Синанон сме нещо като семинария, като свещеници, които се обучават и че
ние трябва да приемем догмата на Синанон „без никакви умствени резерви“ - че ние просто „трябва
да казваме „Амин“ на всяка заповед, която Чък ни съобщаваше. Това бяха точните й думи. Тя даже
започна да говори като главен свещеник. И всеки, който не искаше да приеме Синанон като религия,
много бързо беше изгонван от комуната. 

Настъпи промяна и в редовните срещи на Синанон. Вместо да бъдат отворени и да можем да
казваме това, което мислим, върху нас започна да се упражнява натиск да се изказваме „позитивно.“
Това означаваше, че когато Чък, Бети или някои хора от тяхното обкръжение определяше каква трябва
да е линията на Синанон за каквото и да е, от всеки един от нас се очакваше да се съгласи с тях. И ако
критикувахме някаква политика, всички други се нахвърляха върху нас и говореха колко благодарни
би трябвало да бъдем за всичко, което Чък е направил за нас.

Всъщност, групата започна да припомня миналото на хората, казвайки им каква бъркотия беше
живота им преди да дойдат в Синанон и как Дедерич ги е спасил. „И това ли е начинът по който вие
му се отплащате?“, питаше групата. Натискът беше толкова лош, че често пъти хората, които бяха
нападани, започваха да се съгласяват с нападащите ги; те даже започваха да разказват за свои нови
грешки, да се изповядат пред групата и започваха да се самообвиняват. Зловещо. Точно това, което
комунистите правеха за да пречупят хората и да ги накарат да се самообвиняват.

По  това  време  Дедерич  създаде  вътрешна  радиопредаване,  наречено  „Жицата,“  което  се
излъчваше във всяка сграда, във всяко помещение, даже в баните, с цел всеки член на Синанон да
чува мислите на Дедерич по която и да е тема,  по всяко време на деня.  Човек буквално нямаше
свободен миг, за да помисли за себе си. Всички трябваше постоянно да слушат мнението на Дедерич
за всичко, което се случваше, за да могат да бъдат откъм „правилната“ страна.

Но това не беше най-лошото от всичко. После се появиха тестовете за лоялност.  Подобно на
бръсненето на главите. В Синанон имаше различни форми на наказание, които бяха налагани, когато
нарушавахме правилата и едно от тези наказания беше да ни обръснат косата на главата.  Тогава,
внезапно ни беше казано,  че всеки от нас трябва постоянно да бръсне косата на главата си,  като
доказателство за своята привързаност към Синанон. Това стана през 1975 и аз все още бях толкова
привързана към групата, че си обръснах главата без много да протестирам. Но някои от приятелките
ми наистина бяха притеснени от това,  че ще загубят косите си.  Бети се опита да ги накара да се
чувстват по-добре,  като им каза:  „Вие не можете да бъдете грозни. Вие сте Синанон. Вие носите
табелката на Религията.“

Но общественото мнение за Синанон продължаваше да се влошава. Статията в Сан Франциско
Икзаминър трасира пътя за други статии и даренията започнаха да пресъхват. Поради това Дедерич
реши просто да намали броя на населението и го намали до онези хора, които му бяха абсолютно
предани.  Той  въведе  друг  тест  на  лоялност,  който  се  наричаше  „малка  емоционална  операция.“
Започна да говори за начинът, по който семействата с деца натоварват Синанон с огромен товар. Каза
ни, че за отглеждането на всяко дете Синанон плаща до 200 000$ и как, ако спестим тези пари, ние
можем да помогнем на нашите младежи, за да не станат престъпници. Той казваше: „Светът е вече
пренаселен. Защо членовете на Синанон продължават да раждат деца, когато могат безкористно да
помогнат да се спасят децата, които вече живеят в този злочест свят?“ 

Поради това Чък заповяда на всички бременни жени да абортират. Чак тогава наистина започнах
да се отдръпвам и да си задавам въпроси за Синанон. По това време имаше около 5 бременни жени и
едната от тях беше моята най-добра приятелка Джийн, която също беше учителка. Тя от дълго време
искаше да има дете и най-накрая беше забременяла, когато беше почти на 40 години. Беше бременна в
5-я месец, когато Чък обяви заповедта си и тя наистина не искаше да абортира. Тя не изпълняваше
заповедта за известно време, но останалите започнаха да я притискат, че трябва да бъде лоялна към
Синанон и тя не можа да издържи на натиска.  Опитвах се да я убеждавам да не абортира,  но си
спомням  денят,  когато  влязох  в  сградата  на  училището  и  разбрах,  че  тя  е  абортирала.  Тя  беше
отсъствала само един ден и когато се върна, не искаше да ме погледне, поради което веднага разбрах
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какво е направила. Тя отишла при един от лекарите на Синанон. Сега никога нямаше да има деца. И
заради  какво?  Защо?  Дедерич  знаеше,  че  тези  жени  не  искаха  да  абортират,  но  не  отстъпи  от
решението  си.  После  каза,  че  ако  искат  да  го  направят  щастлив,  всички  мъже  ще  трябва  да  си
направят вазектомия. Това означава, че всеки, които иска да се радва на неговата милост е по-добре да
му се подчинява, защото това означаваше да имаш по-добри жилищни условия, по-добра работа и
други изгоди. Ако някой откажеше, той биваше понижаван и принуждаван да събира отпадъците или
да скубе плевелите.

Това беше началото на края за Джек и за мен. Аз умолявах Джек: „Моля те, не прави това. Не си
прави вазектомия.“ Аз исках да имам още едно бебе. Но той знаеше, че от това зависеше дали ще
продължи да бъде директор по  развитието на територията. Поради това ми каза: „Виж, скъпа, ние
вече имаме Джейсън. Освен това, аз остарявам.“ Аз казах: „Остаряваш? Джек, та ти си само на 36
години. Чуй ме, Джек, моля те. Ние направихме грешка. Това е абсолютна лудост. Трябва да напуснем
това място още сега.“

В мигът,  в  който предложих да напуснем Синанон,  аз видях,  как той се обърна против мен.
Лицето му почервеня и той не искаше да ме слуша, нито да ми говори. Просто ме прогони от живота
си. Това беше толкова ужасно. Ние дойдохме в Синанон за да заздравим връзката си, а сега Синанон
застана между нас. Джек е напълно зависим от тази организация; тя е целият му живот. Той ще се
бори със зъби и нокти против желанието ми да върна Джейсън при себе си.  А що се отнася до
Джейсън, той не принадлежи нито на него, нито на мен; той принадлежи на Синанон.

И така, Джек си направи вазектомията – аз знаех, че той ще я направи – както направиха всички
други мъже в Синанон. С изключение на самият Дедерич, разбира се. Не е ли смешно това? Аз знам,
че той се смееше на начинът, по който може да принуди всеки друг да направи нещо, което самият той
никога не би се унизил да направи. Някои семейства напуснаха Синанон поради тази причина, но
повечето останаха и те бяха даже още по-предани поради жертвата, която бяха направили.

Но колкото и лошо да беше това, то  все още не беше най-лошото. 
След делото против  Хърст Корпорейшън, Дедерич започна да бълнува за отмъщение. От време

на време в сградите на Синанон влизаха крадци и бандити, особено в Оукланд, където една улична
банда без никаква причина започна да бие нашите хора. Поради това Дедерич каза всички сгради да
формират охранителни групи. В началото те приличаха на доброволните пожарникарски команди, но
много скоро след това те се превърнаха в някакъв вид вътрешна полиция. Тогава Дедерич започна да
формира  една  група  от  охранители,  които  всъщност  повече  приличаха  на  малка  армия.  Те  бяха
наричани „Вътрешни морски пехотинци“ и бяха съставени предимно от младежи-престъпници, които
социалните служби на правителството бяха изпратили при нас за превъзпитание. Тези младежи бяха
подлеци и всички те бяха добре въоръжени.

Отгоре на всичко това, Дедерич започна да държи речите си по вътрешната радио мрежа, като
казваше, че членовете на Синанон не трябва да се смесваме с другите хора. Продължаваше да говори
за градските размирици в края на 1960-те и за вълната от престъпност през 1970-те. Казваше, че на
насилието ние трябва да се противопоставяме с  насилие.  Казваше, че ако се  налага,  Синанон ще
„счупи нечии крака и капачки на коленете.“ Точно това каза той, този бивш гуру на ненасилието.

Той даже превърна това в част от религията на Синанон. Той обичаше да казва, че Синанон се е
превърнал в „агресивна и войнствена“ религия и че ние не трябва да се смесваме с „обръщането и на
другата буза.“ Вместо това, правилото на нашата религия беше: „Не ни дразни  - това може да те
убие!“ 

За да бъда честна, трябва да ви предупредя, че ако се заемете с моя случай, не съм сигурна какво
може да  ви  се  случи,  защото Дедерич  побеснява,  когато  адвокати  помагат  на  бивши членове  на
Синанон да  си  вземат  обратно  децата.  Чувала  съм  го  да  казва:  „Имам голямо  желание  да  счупя
краката на някои адвокат, а след това да счупя краката на жена му и да ги заплаша, че ще отсека
ръката на детето им.“ И той наистина има предвид точно това. Много семейства са като мен и Джек –
единият партньор иска да напусне, а другият иска да остане вътре в Синанон. Мисля си, че това е
причината, поради която Дедерич ни предложи идеята си за по-сериозен тест за лоялност, през който
да преминат всички. Той реши, че бракът започва да става пречка за пълната лоялност към него,
поради което реши да се отърве от брака. Просто да премахне брака. За да направи това, той реши да
раздели всички женени двойки и да ги принуди да си потърсят някой друг, което той нарече „любовен
еш.“ Новите двойки щяха да траят около 3 години и след това всеки трябваше отново да си намери
нов любовен еш. В повечето случаи самият Дедерич избираше кой с кого да се събере.

Дедерич  ръководеше  една  голяма  церемония  за  раздяла,  където  всички  женени  двойки  се
очакваше  да  си  благодарят  взаимно  за  времето,  през  което  са  живели  заедно  и  след  това  да  се
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чифтосат с някой друг. За да даде пример, той започна със собствените си пораснали деца. Дъщеря му,
тя се казваше Джоди и наистина обичаше съпруга си, но го изостави, да са се събере с друг мъж.
Синът му не искаше да се раздели с жена си и Дедерич го заплаши, че ще го изгони от комуната. Той
каза: „Ти няма да се превърнеш в пречка на това движение.“ Все едно, че Синанон все още беше
някакво идеалистично движение за промяна на света! То може и да беше започнало по този начин, но
сега не беше нищо друго освен лична тирания. Дедерич беше взел от нас всичко, което обичахме,
всичко за което се грижехме, опитвайки се да ни направи лоялни само на него. 

Той каза на Джек и на мен да се разделим и постави Джек с Трина. Можете ли да повярвате на
това? Мисля си, че той направи това, за да покаже пред всички, че може да направи всичко, което си
поиска, даже да се отметне от нещо, което беше направил в миналото. За мен той избра Майкъл Тини.

Всъщност, аз съм много задължена на Майк. Мисля, че той обича жена си Даяна, даже повече,
отколкото аз обичам Джек.  Много хора считаха, че те са идеалното семейство в Синанон. Майк е
лекар, а Даяна е медицинска сестра и те се грижеха за всички, които по едно или друго време са били
в Томелис. Мисля си, че даже Дедерич съжаляваше, че раздели Майк и Даяна, но той не можеше да си
позволи да има изключения. Даяна беше толкова разстроена, че просто излезе от Синанон и никога не
се върна.  Дедерич започна да говори по радиото и да я ругае,  че  тя  била „разколник,“  -  така те
наричаха  онези  хора,  които  си  заминаваха.  Как  тя  не  проявила  никаква  благодарност,  никаква
лоялност, колко покварена е тя и т.н и т.н. Той винаги правеше това, когато някой си заминаваше.

Първата вечер, след като се събрахме с Майк, аз си облякох нощницата, легнах в леглото и чаках
Майк да се да се върне от банята, където се къпеше. Постоянно в главата ми се въртеше една фраза от
книгата на Хъксли „Храбрият нов свят“: „Нека направим това заради държавата!“ Това приличаше на
книгата „1984“ на Оруел,  защото се питах,  каква е разлика между Чарлз Дедерич и Биг Бръдър?
Дедерич се стремеше да постигне пълен контрол.  Майк се върна от комуналната баня,  облечен в
тениска и спортни гащета, и затвори вратата на стаята. През целия си живот не съм виждала мъж,
който да е изглеждал по-тъжен от него, особено когато влиза в стая, в която жена го очаква в леглото и
тогава започнах да се смея.

Майк ме запита: „Защо?“ „Ти. Ти приличаш на човек, на когото му предстои да бъде удавен и
после разрязан на четири части.“ Той седна в края на леглото и ние започнахме да говорим. Той каза:
„Реших да напусна Синанон. Знам, че това може да ти навреди. Може би те ще те обвинят, че си ме
прогонила или нещо подобно. Но аз обичам Даяна повече от всичко друго на света и искам да я
намеря. Надявам се, че тя ще се върне при мен, когато изляза от тук.“ „Знаеш ли къде е тя?“ „Не съм
говорил с нея, но вероятно е при сестра си в Уолнът Криик.  Аз казах: „Виж, аз знам, че ти не трябва
да спиш с мен, но можеш просто да спиш в тази стая, ето там, на кушетката две-три нощи и тогава
хората  ще  си  помислят,  че  нашият  „любовен  еш“  работи.  След  това  двамата  ще  излеем  оттук
едновременно и  после  просто ще се  разделим.  И двамата  знаехме колко  травматизиращо и даже
опасно можеше да стане,  ако напуснем Синанон. Вътрешната полиция наби много сериозно един
„разколник.“ Те разполагаха с огромен арсенал от оръжия и всеки, който си заминаваше, се излагаше
на  всевъзможни  заплахи.  Дедерич  започваше  да  говори  по  вътрешното  радио  и  да  проклина
разколниците и намекваше, че не го е грижа, ако те пострадат. Знам, че звучи невероятно, но Синанон
се  беше  превърнал  във  въоръжен  лагер,  в  малка  тоталитарна  държава.  Даже  чух  един  слух  за
затворнически лагер, който те създали в пустинята. 

Както бяхме планирали, двамата с Майк напуснахме едновременно Синанон. Майк и Даяна бяха
продали всичкото си имущество и бяха внесли парите си в касата на Синанон, така че те излязоха от
там без нищо, само с дрехите, с които бяха облечени. Те изгубиха всичко.

Що се отнася до мен, аз прекарах миналия месец в Малибу при родителите си и се възстановявах.
Обадих се по телефона в Синанон, за да говоря с Джейсън и те ми разрешиха да говоря с него. Сега
той е на 12 години. Много е независим и се страхувам, че е станал много сквернословен. Каза ми, че
скоро ще стане стажант във вътрешната полиция или нещо такова. Каза ми, че не иска повече да ме
вижда. Трябваше да го чуете как каза: „Мамо, аз вече не ти принадлежа. Аз принадлежа на Синанон, а
и ти също трябваше да си тук.“ Все едно, че той се беше присъединил към хитлерюнген! Въпреки
това, той все още е дете и се нуждае от майка си. И аз също се нуждая от него. Не мога да повярвам,
че се отказах от толкова много неща, за да бъда лоялен член на тази организация! Пропилях години от
живота си, изгубих съпруга си и детето си. Осъзнавам, че Джек няма да се върне при мен, но все още
има шанс за Джейсън. Вие трябва да ми помогнете да си го върна. Трябва да ми помогнете.

Това, което току-що прочетохте, е драматизиран преразказ и Мег Браудхърст е измислен герой.
Но Синанон, неговият лидер Дедерич и другите главни личности, свързани със Синанон, са реални.
Събитията,  всички събития,  които са описани тук,  са  се  случили и преживяванията на Мег и на
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семейството  й  всъщност  представляват  типичният  разказ  на  хората,  които  са  били  членове  на
Синанон, една  конкракултурна организация, посветена на онова, което Дедерич е обичал да нарича
„по-добър начин на живеене.“

Две години след като Мег разказа тази история, едно истинско съдебно дело за попечителство,
подобно на това, описано в тази драматизация, провокира такова насилие от страна на Чарлз Дедерич,
че неговите престъпни действия доведоха до закриването на Синанон. Един адвокат, наричан Пол
Морантс спечели дело,  което осъди Синанон да плати 300 000$ заради участието му в незаконно
попечителство над дете. След това  Морантс получил толкова много анонимни заплахи, че започнал
да проверява навсякъде за заложени капани срещу него. Веднъж, когато бръкнал в пощенската си
кутия, усетил остро убождане в дланта си, все едно, че е от гвоздей. Моментално измъкнал ръката си
от кутията и секунди след това видял змия, дълга около 1,5 метра да излиза от кутията. Съседите му
веднага  го  откарали  в  болницата.  11  шишенца  със  серума  „антивенин“  спасили  живота  му,  но
ухапването причинило неизлечимо парализиране на един нерв. 

С  помощта  на  свидетелските  показания  на  съседите  му,  нападението  срещу  Моралес  беше
проследено, че е извършено от Синанон. Двамата мъже, които поставили змията в пощенската кутия
накрая бяха арестувани, както и самият Дедерич. Беше повдигнато обвинение и срещу тримата, но
Дедерич  беше  осъден  само  да  плати  глоба  и  на  пробен  период.  Но  осъжданията  практически
поставиха  края  на  терористичното управление  в  Синанон.  Комуната  продължи да  съществува  до
началото на 1980-те, но съдебните дела срещу Синанон заради насилието, упражнявано над неговите
членове и към външни хора, придружени с пълното прекъсване на дарения, стана причина сградите да
бъдат продадени, тъй като нищо друго не беше останало. Един по едни бившите членове напуснаха
Синанон.

Тъжно  е,  че  за  много  семейства  този  край  настъпи  твърде  късно.  Стотици  деца  изгубиха
детството си в интернатите на Синанон. Стотици родители изгубиха семействата си, обичта на децата
си и любовта помежду си, пропиляха години от живота си заради „по-добрия начин на живеене“ на
Дедерич. Това е беше една утопична мечта за идеално общество и тя измина пътя на всички утопични
мечти...както ни предстои да видим в следващата глава на тази книга.

 

Глава 17

  Синанон и грехът

Ако опитът от човешката история, от Русо до Сталин означава нещо, тогава това нещо е,
независимо от това дали то ни харесва или не, че ние сме престанали да забелязваме реалността на
първоначалния  грях.  (Едуард  Оукс)  (Коментар:  Едуард  Оукс,  1950  -  2013,  американски  католик,
професор по теология, автор, екоменист.)

Синанон не е просто една история за идеализма на 1960-те години, който е сгрешил в някакво
ъгълче на северна Калифорния. Синанон е притча за това, което се случва, когато мъжете и жените
отхвърлят библейското учение за греха и злото, и след това прегръщат великият съвременен мит на
утопизма: че човешката природа в същността си е добра и може да играе ролята на фундамент на едно
перфектно общество. Както пише политическият философ Глен Тиндър:  „Ако човек приеме, че не
съществуват  огромни и непобедими злини в човешката  природа,  тогава изглежда възможно да се
създаде небе тук на земята.“

Точно такава  е  философията,  върху която се  основава  Синанон.  В събитията  в  тази  малка  и
насилническа  комуна  ние  можем да  видим като в  микрокосмос,  колко опасна  е  тази  философия.
Защото когато затворим очите  си за  човешките  способности да вършим зло,  ние  не успяваме да
изградим моралните граници, които са нужни, за да ни предпазват от това зло.

Желанието на Чарлз Дедерич да освободи пристрастените хора от унищожителното им поведение
започва  с  очевидно  добри  намерения.  Мисленето  му  е  било  вдъхновявано  до  голяма  степен  от
индивидуализма на Ралф Валдо Емерсън,  който вярвал,  че живеещият в изолация човек може да
намери в себе си всичката доброта и истина, която е нужна за създаването на едно морално общество.
Този смисъл влагал  Емерсън в  знаменитата  му представа  за  „уповаването само на  себе  си“  -  че
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човекът, в търсенето си на истината, трябва да бъде освободен от всякаква външна власт, независимо
дали тя е от Бога, от църквата, от историята или от традицията. Емерсън обявил изгряването на нова
ера  на  „всеки за  себе  си,“  в  която всеки човек ще е  мотивиран да  намери всичките  си  ресурси,
надежди, награди, общество и божество вътре в себе си.

Тази  утопична  представа  за  една  нова  ера  оформила  стратегията  на  Дедерич.  За  да  създаде
изолирани отделни последователи на Емерсън сред своето стадо, той безмилостно нападал всички
техни предварителни нагласи, вярвания и привързаности към морала. Той унищожил емоционалните
им резерви по време на срещите, където всеки можел да говори всичко, без ограничения; той разкъсал
привързаността  към  семейството  и  приятелите,  като  наричал  другите  „врагове“;  нахлул  като
нашественик в личното пространство на човешкия ум чрез речите си по вътрешното радио, наречено
„Жицата“; и накрая, той унищожил семейството с насилствената си политика на комунални интернати
за децата, принудителни аборти, вазектомия и временно „любовно съешаване.“

Идеята била, че тези стари емоционални връзки, стари привързаности, стари еталони за мислене
трябва  да  бъдат  разрушени,  за  да  се  отвори  път  за  появата  на  нови,  позитивни  и  здравословни
образци. Но това, което всъщност възникнало била тотална зависимост от една властна фигура, която
била превърната в култ.  Когато бъдат унищожени моралните убеждения и личните привързаности,
резултатът  не  е  огромно освобождение  на  човешката  доброта.  Вместо  това,  човекът  става  мек  и
отстъпчив, удобен за контролиране от всяко нещо или от всеки човек, който отиде при него, за да
заеме  мястото  на  семейството,  църквата  и  обществото  –  който  може  да  наложи  волята  си  и
убежденията си на изолираният човек.  Всички утопии, колкото и добри да са намеренията им, в една
или друга форма възприемат тази стратегия. Те започват с обещанието да освободят човека от такива
неща като икономическото потисничество или от уличната престъпност, или от древните суеверия. И
сделката винаги е  една и съща:  дайте ми власт и аз ще я използвам,  за  да създам едно идеално
общество. Но, както видяхме в историята на Синанон, размяната изважда на показ само най-лошото
от хората, които притежават властта и поробва онези, на които е обещано да бъдат освободени.

Тогава дали съвременната утопична гледна точка към света произвежда система, която е разумна
и поддържа живота? Категорично не! Тази гледна точка ни казва, че ние сме добри, но дава свобода на
най-лошото зло. Тя обещава просветление, но ни напъхва в тъмнина. 

Предупредителната поука, който трябва да извлечем от Синанон е, че същото нещо може да се
случи  навсякъде,  където  е  приеман  утопичния  мит.  Противно  на  успокоителните  съвременни
предположения, заплахата от тирания не е умряла в руините на Берлинската стена. Утопичният мит е
жив. Вярно е, че има огромна разлика между тоталитарната държава и американската демократична
република, но въпреки това същите предположения, които доведоха до най-унищожителните тирании
през  20-я  век,  работят  и  в  нашето  общество.   Единствено  разликата  е  в  скоростта,  с  която
реализацията  тези  идеи  е  довеждала  до  техните  неизбежни  последствия.  Докато  тоталитарните
народи  завършиха  този  цикъл,  демонстрирайки  последствията  от  утопизма  с  всичкият  им  ужас,
повечето западни народи все  още са  някъде  в  първите  етапи на  това  движение  и  все  още четат
утопичната версия, написана на човешки език.

Например, отричането на греха и отговорността са опаковани в лечебни думи, като нуждата да
„разберем,“ че даже най-лошите престъпления са последица от ненормално детство или от други
обстоятелства. Симптомите на такива провали като: развод, изневяра или аборт са опаковани с думи и
са наричани израз на личната свобода на избор. Схемите на социалното инженерство да опаковани
като обществено съчувствие. Но всичко това е украса на витрината, защото зад тези обяснения се
намира същата тази фалшива утопична гледна точка, която видяхме толкова ярко описана в историята
на  Синанон.  Това  е  същата  гледна  точка  към  света,  която  доведе  до  възхода  на  съвременният
тоталитаризъм. Както пише Глен Тиндър: „Голяма част от трагичните безумия на нашето време, не
само по отношение на такива крайности като Ленин, но и по отношение на либералите, които искат да
вървят  по средата на  пътя и на  консерваторите,  никога  нямаше да се  появят,  ако   ние,  в  нашата
технологична  и  идеологическа  гордост,  не  бяхме  забравили  за  първоначалния  грях.“  (Коментар:
Маргарет Тачър е казала следните мъдри думи: „Който избира да върви по средата на пътя, рискува да
бъде блъснат от колите, които се движат както отляво, така и отдясно.“)

Ще могат ли да видят западните народи отвъд своите самоизмами и ще променят ли курса си,
преди да е твърде късно? Това е спешният въпрос, който ще бъде зададен в следващите глави, в които
ще изследваме последиците от фалшивата представа за човешката доброта, както в тоталитарните
системи на Изтока, така и  в благоденстващото състояние на Запада. Ще проследим ефектите на тази
гледна точка в политиката, психологията, престъпността, благоденствието и в образованието, за да
извадим на показ нейните смъртоносни слабости. Срещу утопичната гледна точка ние ще поставим
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християнската гледна точка, която твърдим, че е очевидно единствената философия, която подхожда
на универсалния човешки опит.

Но първо трябва да видим как беше роден митът на утопизма и защо той държи толкова здраво в
хватката си съвременния ум. Ние не можем да се противопоставяме на този мит докато не разберем
как е дошла утопичната представа, за да замени онова, което за 16-я век е било утвърдено разбиране
за  човешката  природа  и  за  обществото.  Или казано с  други думи,  какво  се  случи  с  библейската
представа за греха?

Какво  се  случи  с  грехът?  През  1973,  когато  психиатърът  Карл  Менинг  поставил  този
провокативен въпрос като заглавие на своята прочута книга, той звучеше като пророк от Стария Завет,
предупреждавайки  яростно  срещу моралната  относителност  на  нашата  епоха.  Прониквайки  през
мъглата на модните думи, които прикриват същественото, той каза: „Нека да не говорим за това, кое е
прогресивно или не е прогресивно, за това което е подходящо или не е подходящо. Нека да говорим за
доброто и злото, за правилното и за неправилното.“

В какво се превърна грехът? Добър въпрос. За да решим загадката, ние трябва да се върнем назад
до средата на 17-я век и до влиятелните книги на младият швейцарски философ Жан Жак Русо.
Типично е убедителните идеи да бъдат съобщавани в писанията на човек, който съумява да схване и
даде израз на това нещо, което се превръща в могъща тенденция. Такъв е бил и случаят с Русо, който
се появил на европейската интелектуална сцена и спечелил веднага известност с едно есе, в което
излагал изненадващи тези: че напредъкът на цивилизацията не е изгоден за хората, а е вреден. Той
твърдял, че в естественото си състояние природата е добра; че хората стават зли само когато бъдат
покварени от обществото. Още от времето на Аристотел повечето философи твърдели, че хората по
природата  си  са  социални  и  реализират  истинската  си  природа  чрез  участието  в  гражданските
институции  на  семейството,  на  църквата,  на  държавата  и  на  обществото.  А  Русо  твърдял  точно
обратното на тази утвърдена представа. Той твърдял, че природата на човека е най-добра преди той да
влезе в обществото или когато е отделен от него; че хората по природата си са любещи, целомъдрени
и  безкористни  и  че  тъкмо  обществото,  с  неговите  изкуствени  правила,  практики  и  обичаи  ги
превръща в завистливи, лицемерни и съревноваващи се помежду си.

Твърдението на Русо, че цивилизацията е изкуствена, е може би по-малко изненадваща, когато
разберем, че обществото в което той е живял тогава е било точно такова. Представете си френската
аристокрация от 1700-те. Жените са се прикривали с напудрени перуки, с грим с бяло-пепеляв цвят и
с натруфени рокли, окичени с бижута и панделки. Мъжете се перчели с дълги, къдрави и напудрени
перуки; с копринени жилетки и с  накъдрени маншети; със сатенени бричове и чорапи до коленете и с
обувки  с  високи  токове  и  катарами.  Русо  избягал  от  това  напудрено  и  лъскаво  общество,
изобличавайки  го,  че  е  изцяло фалшиво  и  се  оттеглил  да  живее  в  едно малко  населено място  в
провинцията,  където  можел  да  бъде  близо  до  природата.  Обличал  се  в  износени  дрехи,  но  се
наслаждавал,  като  шокирал хората,  като понякога обличал ексцентрични дрехи на дипли и дълги
туники.  Отказвал  да  практикува  приетите  маниери  или  социални  ритуали,  а  вместо  това
демонстрирал емоционално и спонтанно поведение.  Целувал демонстративно приятелите  си,  като
често пъти ги прегръщал с двете си ръце. Забавлявал се да играе ролята на нетактичен и вулгарен
глупак.

Странните дрехи на Русо и грубите му маниери представлявали преднамерена демонстрация на
неговата  философия:  Ако  в  същината  си  човешката  природа  е  добра,  ако  злото  и  покварата  са
създадени от фалшивото и лицемерно общество, тогава отхвърлете ограниченията на цивилизацията
и  следвайте  своята  природно  и  спонтанно  „Аз“  -  истинската  ви  същност,  която  се  намира  под
социалните форми. Освободете природата си от безсмислените стремежи да се приспособявате към
обществото. 

Същите идеи се появяват и в творбите на Русо, посветени на философията. Той отхвърлял всяко
нещо което ограничава свободата на вътрешната същност на човека, която според него по природата
си  е  добра  или  най-малкото  е  неоформена  и  неопределена,  способна  да  бъде  направена  добра.
Отделните хора трябва да са  свободни да създават себе си чрез собствените си избори,  да бъдат
свободни да откриват собствената си идентичност, да бъдат свободни да вървят по собствения си път.
Най-влиятелната книга на Русо, „Общественият договор,“ започва с прочутото изречение: „Човекът е
роден да бъде свободен, а той навсякъде е във вериги.“ Той призовавал реформаторите да освободят
хората от веригите на институциите, на правилата, на обичайте и на традициите.

Иронично е, че философията на Русо, която призовава за радикална и неограничена свобода, е
спомогнала за създаването на най-потисническите режими в съвременния свят. Тя е вдъхновявала
Робеспиер, Карл Маркс, Ленин, Хитлер и Мао Дзе Дун. Даже Пол Пот и неговите кадри, които са се
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учили  в  Париж  –  образовани  терористи,  са  изучавали  трудовете  на  Русо,  докато  техните
последователи са избивали 25% от населението на Камбоджа. Как е станало това?

Ключът  за  разбирането  на  този  парадокс  е,  че  Русо  НЕ  Е  казал,  че  свободата  означава  да
отстояваме правата си против държавата. Според Русо свободата означава освобождаване от формите
и институциите на обществото – на семейството, на църквата, на класата и на местното общество.
Всъщност, държавата трябвало да играе ролята на освободителят. Унищожавайки всички социални
връзки, държавата ще освободи отделния човек от задължението да бъде верен на каквото и да е,
освен на самият себе си. Русо казвал: „Всеки гражданин трябва да бъде напълно независим от всички
други хора и да е абсолютно зависим от държавата.“ Това е първият случай, в който държавата е била
обрисувана като освободител. За Русо държавата „е средство за  освобождаване, което позволява на
отделните хора да развиват спящите зародиши на политиката на изкуплението.“ Идеята на Русо е, че
политиката може да бъде средството не само за създаването на един по-добър свят, но и за истинска
промяна на човешката природа, за създаването на „Новият човек.“

Русо  казва,  че  тъй  като  човешката  природа  в  същината  си  не  е  дефинирана,  няма  морални
принципи,  които  да  ограничават  амбициите  на  държавата.  В  християнската  гледна  точка  ние  се
отнасяме към всяко нещо според неговата природа, такова, каквото то е, основавайки се на това, че
Бог го е създал да бъде такова. Поради тази причина ние се отнасяме по един начин към детето и по
друг начин към кучето. Но ако нямаше такова нещо като човешката природа, тогава нямаше да имаме
оправдание срещу обвинението, че ние трябва да се отнасяме към хората по един начин, а не по друг.
Нямаше да има база да твърдим, че държавата трябва да се отнася към гражданите си справедливо, а
не  несправедливо  и  нямаше  да  има  морални  ограничения  пред  държавата,  която  употребява
собствената си власт.

Това обяснява защо философията на Русо е допринесла за раждането на съвременната идея за
революция, която включва в себе си не само политическата революция за отнемането на властта на
даден властник, но и цялостно унищожаване на съществуващото общество, с цел да се изгради ново,
идеално общество от нищото. Там където традиционната социална теория оправдава всяко дадено
действие  чрез  позоваване  на  миналото –  на  човешката  природа,  която  е  създадена  от  Бога,
съвременните революционери оправдават действията си чрез позоваване на бъдещето – на идеалното
общество, което те ще създадат. И най-кървавите зверства могат да бъдат оправдани чрез търсенето на
новото идеално общество, което революционерите обещават да изградят върху пепелта на старото. По
този начин съвременните революционери действат безмилостно и брутално, избивайки милиони хора.

Защо никой от легионите последователи на Русо не можа да види предварително тези гибелни
последици? Защо никой не взе предвид, че абсолютната власт неизбежно води до поквара?

Защото утопизмът създава една странна слепота. Вярвайки, че отделният човек по природата си е
добър, Русо бил уверен, че всесилната държава по същият начин е добра, тъй като неговата представа
за държавата е била просто средство за обединяването на волите на отделните хора в една „Обща
Воля.“ Русо наистина вярвал, че държавата винаги ще бъде права, винаги ще се стреми към доброто,
винаги ще е постоянна, непроменяща се и чиста. А ако някои непокорни граждани не се съгласят с
Общата Воля? Това само потвърждава, че тези хора са покварени и трябва да бъдат принудени за
разберат,  че  истинската  им свобода се  състои в приспособяването им към Общата Воля.  Както е
написал Русо: „Отделният човек трябва насила да бъде освободен.“

Робеспиер,  който  е  бил  водач  на  Управлението  на  терора,  което  последвало  след  Френската
революция  през  1793,  схванал  цялата  тази  логика  твърде  добре.  Той  и  неговите  якобински
последователи  си  представяли,  че  призива  на  Русо  за  „насилие“  включва  осъждането  и
екзекутирането на всички, които се противопоставяли на новия ред, изпращането в затвора на 300 000
благородници,  свещеници и политически отцепници и  смъртта  на  17  000 граждани само за  една
година. Разбира се, това било само началото на реките от кръв, които щели да потекат от философията
на Русо. Защото на практика,  утопичната програма за изграждане на ново и перфектно общество
винаги означава убиването на онези, които се съпротивляват, на онези, които остават привързани към
старите пътища или на онези,  които принадлежат на класа,  която е осъдена да бъде безнадеждно
покварена (буржоазията, кулаците, евреите, християните). Същият основен модел може да бъде видян
във философията на Карл Маркс, чиято представа за перфектното общество подхранваше един  след
друг провалилите се утопични експерименти сред народите по целия свят. 

Фаталната  грешка  в  гледната  точка  на  марксистката  утопия  още  веднъж  е  отричането  на
основното християнско учение за Грехопадението. Ако човек повярва, че има грах, тогава той трябва
да повярва, че има Бог, който е всепроникващият и универсален стандарт за добротата. Но Маркс
отрича всичко това. Според него, религията и морала не са нищо друго, освен идеологии, които са



97

използвани да намират благовидни оправдания за господството на икономическите интереси на една
класа над друга класа. Не е чудно, че тоталитарните държави, създадени от марксизма, не признават
универсалните  морални  принципи,  не  признават  висшата  справедливост,  не  признават  и  никакви
моралните ограничения за тяхната убийствена жестокост. Партията, подобно на Общата Воля, винаги
е била права. (Коментар: По времето на комунизма имаше едно стихотворение на Христо Радевски, в
което той казваше за БКП: „Аз знам, аз вярвам че си права, дори ако съгрешиш дори.“)

Същото отричане на греха обяснява корените на фашизма. През 1964 списанието „Тайм“ беше
последният  случай,  когато  някой  зададе  въпросът:  „Бог  умрял  ли  е?“  Преди  това,  през  19-я  век
германският  философ  Фридрих Ницше вече  беше обявил смъртта  на Бога и беше обяснил какво
означава това: смъртта на морала.  Той отхвърли греха като каза, че грехът не е нищо друго освен
хитрост,  измислена от мизерна  група „аскетични свещеници,“ шамани от Стария Завет,  които са
постигнали магическа власт над мъжете и жените,  чрез свиренето на „очарователната музика“ на
вината в техните души. Ницше отхвърлил християнският морал като го нарекъл морал за робите.
Милостта, прошката, човечността, подчинението, отричането от себе си – това са отличителни черти
на слабите, потиснати роби, които са отхвърлили радостта от живота. За Ницше библейската етика не
е  нищо  друго,  освен  болестно  състояние  и  убиваща  живота  превзетост.  Той  гледал  напред  към
еволюцията на расата от свръхчовеци, притежаващи етиката на силата. Един век по-късно нацистите,
приемайки репликата от Ницше, се опитали да създадат точно такава свръхраса. 

Наистина  е  парадоксално,  че  такива  ужаси  могат  да  произтекат  от  идеалистично  звучащата
философия на вродената човешка доброта. Френският сатирик Анатол Франс веднъж казал, че никога
не са били убивани толкова много хора в името на някакво учение, както това е станало в името на
принципа, че хората по природата си са добри. Но ако разгледаме личния живот на хората, които са
защитавали  тази  философия,  ние  ще  започнем  да  виждаме  тъмната  пукнатина  в  сърцевината  на
техният „идеализъм.“

Да  разгледаме  живота  на  Русо.  Защо  той  вижда  потисничество  само  в  такива  социални
институции като семейството? И защо обрисува държавата като великият освободител? Историкът
Пол  Джонсън  предлага  една  интригуваща  хипотеза.  Според  него,  по  времето,  когато  е  писал
„Общественият договор“, Русо се е борил да разреши една огромна лична дилема. Закоравял бохем,
Русо  постоянно  сменял  работните  си  места  и  любовниците  си,  и  накрая  заживял  с  една  проста
слугиня на име Тереза. Когато тя го дарила с едно бебе, по собствените му думи той „бил хвърлен в
най-голямо объркване.“ По това време той все още се опитвал да влезе в парижкото висше общество и
едно незаконно дете щяло да бъде неприятно бреме.

Приятели подшушнали на  Русо,  че  било обичайно нежеланият  потомък да  бъде  изпращан в
приют за безпризорни деца и няколко дни след това един малък, увит в одеяло вързоп бил оставен на
стъпалата на местно сиропиталище. На Русо и Тереза им се родили още 4 деца, всяко от които било
оставяно на стъпалата на сиропиталището. Документите показват, че повечето от бебетата, оставяни в
тази институция са умирали; малкото бебета, които оцелявали, ставал просяци. Русо е бил съвсем
наясно с този нещастен факт; той е знаел, че изоставяйки собствените си деца, ги е обричал на почти
сигурна смърт. В няколко от книгите и писмата си той даже прави енергични опити да оправдава
действията  си.  В началото той се  защитавал,  твърдейки,  че  не  може да  работи в  къща „пълна  с
домашни  задължения  и  с  шумът  на  децата.“  По-късно  позицията  му  станала  позитивно
самооправдаваща се. Той твърдял, че просто се придържал към учението на Платон, който казвал, че
държавата е по-добре подготвена от родителите за отглеждането на добри граждани.

Когато Русо започнал да пише политическа теория, изглежда личните му извинения стигнали до
кулминационната си точка. Неговият идеал за държавата се оказало, че е държава, която освобождава
гражданите  си  от  неприятните  лични  задължения.  Например  той  твърдял,  че  отговорността  за
образованието на децата трябва да бъде взето от родителите и да бъде дадено на държавата. Има ли
връзка между човекът-Русо и Русо-политическият теоретик?

Разбира  се,  рисковано  е  да  се  опитваме  да  откриваме  личните  мотиви  на  един  философ  в
неговите теоретични писания. Но ние наистина знаем, че до края на живота си Русо се е борил с
чувството  за  вина  заради  децата  си.  В  последната  си  книга  той  тъжно  пише  че  „му е  липсвала
простата смелост да има семейство.“ Идеите не възникват само от интелекта. Те са отражение на
цялата ни личност,  на нашите надежди и страхове,  на нашите мечти и съжаления.  Хората,  които
вървят по определен път на действие неизбежно са подлагани на интелектуален натиск да намерят
основната причина за това. Теолозите наричат това „ефекти на греха поради липсата на етика,“ което
означава, че грехът оказва влияние върху нашия ум и върху процесите на нашето мислене. 
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Реформаторите на църквата са изковали изразът „пълна поквара,“ който означава че греховните
ни избори унищожават всички области на нашето същество, включително и нашите теоретични идеи.

Историята  на  Русо  смразяващо опровергава  съвременната  представа,  че  личният  морал  няма
отражения върху обществото. Светът е платил скъпа цена заради личните избори на Русо, от пещите в
Аушвиц до случилото се в Синанон.  А ние все още продължаваме да плащаме и днес, по начини,
които е трудно да бъдат забелязани и поради това са още по-коварни.

Глава 18

   Сега всички ние живеем в утопия

Утопичните  илюзии  и  сантименталните  отклонения  на  съвременната  либерална  култура
наистина са последица от основната грешка на пренебрегването на факта на първоначалният грях .
(Рейнхолд  Неюбур)  (Коментар:  Рейнхолд  Неюбур,  1892-1971,  американски  протестант,  пастор,
професор по теология, автор, редактор, учен.)

Когато беше съборена Берлинската стена, радостта от тази страна на Атлантика почти достигна
връхната  си  точка.  Западният модел на  демокрацията  беше победил веднъж и завинаги великите
потисници,  които  бяха  господствали  толкова  дълго  през  20-я  век.  И  наистина,  рухването  на
комунистическият  хипопотам  беше знаменателно  политическо  събитие.  Но  какво  стана  с  идеите,
които първоначално създадоха  комунизма?  Дали  и  те  умряха  тихо?  Съвсем не.  Всъщност,  много
американци и хора от другите западни държави продължават да ценят високо същият утопичен мит,
който  роди  такъв  горчив  плод  в  тоталитарните  държави:  същите  предположения,  че  човешката
природа  в  основата  си  е  добра,  същото  отхвърляне  на  Божия  морал  под  претекста,  че  той  е
ограничаващ и потискащ, същите грандиозни мечти на социалното инженерство. А ако не променим
тези основни нагласи, ние се спускаме надолу по пътя си към тиранията във формата, която великият
френски държавник Алексис дьо Токвил е нарекъл „мек деспотизъм,“ една свръхгрижовна държава-
бавачка,  която  отслабва  гражданите  си  във  всяко  отношение  чрез  разглезването  им,  вместо  да
упражнява насилие над тях. (Коментар: Едно потвърждение на народната поговорка: „Много добре
не е  на добре.“)  Американският утопизъм проследява родословието си до представата на Русо за
човешката доброта, но освен това той демонстрира една уникална технологична и прагматична смес,
която е вкоренена в научната революция и начинът на мислене на „янките“:  „ние можем да направим
това.“  Драматичното  откритие  на  Исак  Нютон,  че  един  единствен  закон  –  законът  за  земното
притегляне  –  обяснява  много  природни  явления,  както  в  небесата,  така  и  на  земята,  довело  до
представата, че вселената е една огромна машина, която се подчинява на природните закони. Много
хора започнали да разширяват образа на тази машина, за да включат в него всяка област от живота,
включително и социалния живот. (Коментар: „Който е свикнал да работи само с чук счита, че всички
неща са гвоздеи, които трябва да бъдат удряни здраво по главата.“ - нар. Поговорка) През 18 и 19
векове социалните мислители страстно вярвали, че науката не само ще обясни материалния свят, но и
ще ни покаже как да подредим живота си заедно и хармонично. Те търсели някакъв принцип, който
би обяснил обществото по същият начин, по който законът за земното притегляне на Нютон обяснява
движението – един принцип,  който ще смали обществото до размера на една еднородна система,
която е ръководена от закони. Те търсели някаква експериментална физика на душата, която ще им
даде  възможност  да  изработят  наука  за  управление  и  политики,  чрез  които  да  победят  древните
напасти на човечеството като незнанието, потисничеството, бедността и войните.

Разбира се, тази утопична представа на учените никъде не се превърна в реалност. А причината,
поради която тази утопична представа винаги се проваля е заложена в логиката на самият научен
метод. Ако превърнем хората в обекти на научно изследване, ние по условие предполагаме, че като
обекти те  ще трябва  да  бъдат  променяни и  контролирани,  подобно на  променливите  величини в
науката.  Това  означава,  че  ние  ще  трябва  да  се  отречем  от  такива  неща  като  душа,  съзнание,
разсъждения за морала и морална отговорност. И когато приложим тези приемания върху реалните
социални проблеми, ние неизбежно лишаваме хората от човешкият им образ и от морала им, и така ги
оставяме  на  благоволението  на  социалните  учени,  за  да  служат  на  технологичната  държава.
Резултатът от това не е утопия, а друга форма на деспотизма.
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ОТ ЖИВОТНОТО ДО МАШИНАТА
Този начин на мислене може ясно да бъде видян в областта на психологията, започвайки през 19

век  със  Зигмунд  Фройд,  който  е  допринесъл  повече  от  всеки  друг  за  развенчаването  на  самата
представа  за  моралната  отговорност.  Фройд  принизил  хората  до  нивото  на  сложните  животни,
отхвърляйки обясненията за поведението, съдържащи се в „старомодните“ теологични термини като
грях, душа и съзнание и ги заменил с научни термини, взаимствани от биологията, като инстинкти и
желания. Според теорията на Фройд, хората не са разумни извършители на морала и приличат на
пионки в ръцете на несъзнателните сили, които те не разбират и не могат да контролират. Тъй като е
убеден  дарвинист,  Фройд  предлага  една  еволюционна  схема,  в  която  примитивните  ни  импулси
принадлежат на най-старата и най-животинска част на човешкия мозък, а разсъждаващият ум (егото)
е  последната,  най-развита  форма,  която  произлиза  от  по-високо  развитата  мозъчна  кора.
Следователно, нещата, които обществото маркира като „лошо“ всъщност не са зло; те просто са израз
и  отражение  на  по-древната,  животинска  част  от  мозъка  на  човека.  Психолозите  от  следващите
поколения продължили този процес на принизяване на човека и отишли още по-далече. Човешката
природа била оприличена не на животинската, а на машина. Най-ранната книга по експериментална
психология  била  озаглавена  „Елементи  от  психофизиката,“  все  едно,  че  психологията  е  клон  на
физиката.  Нейният автор Густав Фечнер,  друг радикален дарвинист, твърдял, че хората са сложни
механизми, които реагират на стимули, формирани от силите в тяхната околна среда. След Фечнер се
появил  Иван  Павлов,  чието  име  е  известно  поради  опитите  му  да  дресира  кучетата  да  отделят
стомашен сок, когато звънне един звънец. Павлов бил еволюционист и материалист, и категорично
отхвърлял  всякаква  идея  за  душа,  дух  или  даже  съзнание.  Според  него  целият  умствен  живот
(независимо дали  се  отнася  до  неговите  кучета,  които  отделяли  стомашен  сок  или  се  отнася  до
хората), може да бъде обяснен само с термините на механиката на стимула и реакцията.

През 1960-те утопичният роман „Уолдън Ту“ на психолога-бихейвиорист Б. Ф. Скинър запознал
милиони студенти с бихейвиоризма, едно психологично учение, което категорично отрича реалността
на съзнанието или на умствените състояния.  Тъй като тези неща не могат да бъдат наблюдавани,
Скинър твърдял, че те не могат научно да бъдат описани, следователно те не са реални. Според него
са реални само тези неща, които могат да бъдат наблюдавани, като външното поведение. (Коментар:
и тъй като на английски поведение е „бихейвиор,“ от там произлиза и името на това философско
течение.) Отричайки реалността на разума, Скинър и неговите последователи вярвали, че „изчистват“
психологията от всички психофизически предразсъдъци и я превръщали в изцяло научна и обективна
наука. Но всъщност се оказва, че те на практика просто внушавали на околните своите собствени
философски  предразсъдъци.  Те  създали  нов  вид  научен  утопизъм,  който  казвал,  че  грешките  в
човешката природа са резултат не от моралната поквара, а от научени отнякъде начини на реагиране.
Те твърдели, че тези хората могат да бъдат отучени от тези погрешни начини на реагиране и така
хората може да бъдат препрограмирани, за да бъдат щастливи и поправени, и да живеят в хармония в
утопичното общество.

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА
Един  от  резултатите  от  това  утопично  мислене  е  била  промяна  в  обучението.  Класическото

обучение винаги е имало за цел да се стреми към истината и към създаването на морален характер. Но
ако  човешката  природа  не  е  нищо повече  от  един  реагиращ механизъм,  тогава  тя  може  да  бъде
променяна  и  оформяна  от  законите,  които  науката  е  открила.  Следователно,  образованието  се
превръща в средство за оформяне на поведението, при което детето е третирано като пасивен, а не
активен изпълнител на морала.

Разбира  се,  тази  дехуманизирана  философия винаги е  представяна  чрез  езика  на  утопичното
обещание. Основателят на бихейвиоризма Д. Б. Уотсън е казал: „Дайте ми бебето и...възможностите
за оформянето му във всякаква посока са почти безкрайни. Забравете за опитите да се опитвате да
промените  поведението  чрез  религията  и  морала;  те  са  само  форми  на  потисничество.  Чрез
обучението светът може да бъде освободен от оковите на легендарния фолклор и да бъде освободен от
глупавите обичаи и условности, които ограничават отделния човек като опънати стоманени въжета.“
Думите  на  Уотсън  звучат  тайнствено  и  зловещо  като  думите  на  Чарлз  Дедерич  в  началото  на
кариерата му,  когато обещавал да възпита децата на по-добри начини начини на живеене.  Уотсън
обещавал да обучи децата по още по-научен начин, докато най-накрая светът се превърне в място,
което е подходящо за живеене на хората.

Същите идеи са били прилагани и към правосъдието. Традиционно на Запад позитивният закон
(или човешкият закон) се основавал на висшият стандарт на справедливостта, който произтичал от
Божия закон. Но в края на 19-я век юристите-мислители като Оливър Уендъл Холмс, повлияни от
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Дарвин и от възхода на социалната наука, започнали да отместват тези основи (както ще видим по-
късно).  Те  принизили  закона  до  нивото  на  обобщение  на  тези  социалните  и  икономическите
политики,  които  са  доказали  научно,  че  работят  най-добре.  Законът  бил  предефиниран  като
инструмент за откриване и променяне на правилните фактори, с цел да се създаде социална хармония
и напредък.

Същият научен утопизъм обяснява възхода на благоденствието. Идеята, че законът и политиката
на  правителството  трябва  да  бъдат  трансформирани  в  социално  инженерство  пуснала  корени  в
прочутият „Ню Дийл“ през 1930 (Коментар:  Тогавашният президент на САЩ Рузвелт предложил
планът „Ню Дийл“ като средство да излизане на страната от голямата икономическа криза през 1929
год.) и разцъфтяла в програмите за „Великото Общество“ през 1960-те години. Много американски
политици ентусиазирано възприели тази  утопична идея,  искрено вярвайки,  че единственото което
трябва да се направи, за да се решат проблемите на бедността и на престъпността, е да се разработят
някой добри планирани и добре финансирани правителствени програми. Те били уверени, че заедно с
Президента Линдън Джонсън ще могат да победят във „войната срещу бедността.“

Е  добре,  днес  тази  война  е  приключила  и  бедността  победи.  Програмите  за  създаване  на
държавата на благоденствието дадоха обратен резултат, като създадоха една почти постоянна класа на
безработните  и  бедните,  които  са  зависими  от  държавата и  голям  брой  съпътстващи  социални
болести,  като се  започне от разбити семейства и бременни непълнолетни девойки и се стигне до
злоупотребата с наркотици и криминалните престъпления. Какво беше сгрешено?

Писателят Дийн Кунтц откри отговора на този въпрос чрез трудното си преживяване. През 1960-
те,  млад,  идеалист  и  жаден  да  промени  света,  Кунтц  започнал  да  работи  като  съветник  в  една
програма на правителството за справяне с бедността на жителите в Апалачките планини. Трябвало да
работи с проблемни студенти,  да ги обучава индивидуално и да ги съветва,  за  да им помогне да
развият този изостанал в икономическото си развитие район. Но когато отишъл на работното си място
за да работи, Кунтц установил, че много от студентите имат криминални досиета. Оказало се, човекът
който преди него работел на това място бил набит от младежите, на които бил отишъл да помага и
попаднал в болницата. Кунтц скоро разбрал, че тези младежи се нуждаят от нещо много повече от
помощ в обучението. Те се нуждаят от форми за морално напътствие и дисциплиниране, които те не
получават нито от дома, нито от училището. В края на първата си година от работата по тази програма
обезкураженият Кунтц разбрал,  че е погрешна самата идеята за реформиране на обществото чрез
правителствени  програми.  Той  пише,  че  провалилите  се  програми  за  „Великото  Общество“  са
илюстрация на „отчайващият стремеж на хората към утопия чрез правителствено благодеяние.“

Кунтц поставил пръста си точно върху проблема: „отчайващият стремеж на хората към утопия.“
Утопизмът на „Великото Общество“ не предлагал реален отговор на дилемата на моралния провал, на
престъпността  и  на  социалния  безпорядък,  защото  утопизмът  сменил  имената  на  моралните
заболявания  и  казал,  че  това  са  технически  проблеми,  които  могат  да  бъдат  разрешени  от
бюрократите. Вместо да се отнася към хората като към изпълнители на морала, към които трябва да
се отнасяме с езика на дългът и отговорностите, „Великото Общество“ се отнася към тях като към
обекти, които могат за бъдат оформяни и променяни. В резултат от това, програмите на „Великото
Общество“  подкопавали  моралното  достойнство  на  гражданите,  към  които  били  насочени  и
превръщало милиони от тях в зависими и деморализирани хора. И тук отново виждаме утопията:
Когато  отричаме  християнската  гледна  точка  и  отхвърляме  ученията  на  Христос  за  греха  и  за
моралната отговорност и възприемаме по-“просветената“ и по-“научна“ гледна точка за човешката
природа, ние всъщност лишаваме хората от тяхното достойнство и се отнасяме към тях така, все едно
че те са нещо по-недостойно от човека.

Друг пример за такова отношение е строителството на обществени жилищни сгради. През 1920-
те започнало разчистването на градовете от бордеите и замяната им с проекти за жилища, построени
според  изискванията  на  хигиенните  и  социалните  стандарти.  Тези  огромни  и  масивни  сгради
отразявали градоустройственото и технологично виждане на онова време. Те били сиви, високи кули
от стомана и бетон, лишени от човешки облик и функционалност, проектирани да поберат колкото се
може повече хора и да бъдат максимално ефикасни. И какъв е резултатът? Стените на тези сгради,
които  нямали  определен  собственик,  скоро  били  обезобразени  от  графитни  надписи  и  рисунки.
Входните антрета и общите коридори, които нямали определен собственик скоро се превърнали в
сборища за престъпници и продавачи на наркотици. Мазетата, за които никой не отговарял, много
бързо били напълнени с  ненужни боклуци.  Жилищните сгради, които били проектирани с  такова
научна грижовност, се превърнали в развъдници на престъпност и на мизерия.



101

Много от тези сгради след това се наложило на свой ред да бъдат разрушени. Когато една такава
огромна жилищна сграда в Нюуолк,  Ню Джърси,  била взривена с  динамит,  обитателите й стояли
наблизо и се радвали. За разлика от тях, кметът на града тъгувал заради „края на една американска
мечта,  която се провалила.“ Но тази мечта все още не е умряла. Докато жилищните сгради биват
разрушавани,  на  чертожните  маси  на  архитектите  се  разработват  планове  за  ново  социално
инженерство. И те също ще се провалят. Защо? Защото държавата, обезпечаваща социални грижи за
всички не е жертва на няколко погрешни политики; причината е в утопичната философия, която е в
основата на тези политики – в гледната точка, която гледа на хората като на нищожества, които могат
да бъдат моделирани и променяни, да бъдат ремонтирани и осъвременени, за да са в хармония с
вижданията на социалните плановици. 

Проблемът с  гледната  точка  на  технократите  е,  че  те  принизяват  отделните хора до пасивни
получатели на държавни помощи и по този начин им отнемат свободата и инициативността. Не е
чудно,  че  представата  на  Скинър за  технократична  утопия  е  описана  в  книга,  озаглавена  „Отвъд
свободата и достойнството.“ Заглавието подчертава, че единственият начин да принудим хората да се
пригодят към идеалният проект за обществото, е изхвърлим през борда като ненужни представите за
човешката свобода и достойнство.

Нещо повече, когато нещата се объркат, когато бедността и престъпността станат необуздани,
хората започват да твърдят, че държавата не прави достатъчно.  По този начин ние подхранваме в
хората един начин на мислене чрез който те вярват, че правителството е длъжно да ги подкрепя, даже
когато  те  не  изпълняват  основните  си  задължения  като  граждани  или  даже  когато  демонстрират
вредно и незаконно поведение. Те употребяват ли наркотици? Алкохолици ли са? Дали за физически
здрави, но отказват да се трудят? Имат ли деца, без да имат ни най-малкото намерение да ги издържат
и да се грижат за тях? Това няма никакво значение. Те очакват правителството да се грижи за тях, без
да им задава никакви въпроси. Ето така тези неправилни начини да действие се подкрепят отново и
колелото продължава да се  върти.  На  гражданите не се  предлага никаква подкрепа,  за  да поемат
своята  морална  или  лична  отговорност  за  собствения  си  живот.  Тогава  не  е  изненадващо,  че
държавата на благоденствието е хвърлило хайвера за раждането на една бедна социална класа, чийто
представители считат за нормално да не работят и да извършват престъпления. (Коментар: Колко
реалистично  тези  думи  описват  сегашното  положение  в  нашата  страна.)  Чрез  пренебрегване  на
моралните  норми,  чрез  принизяването  на  безпорядъка  в  обществото,  наричайки  го  технически
проблеми, които ще бъдат решени с помощта на науката, ние създадохме морален хаос.  Научният
утопизъм винаги дава резултати, които са обратни на очакваните. Научният утопизъм се стреми към
разширяване на контролните функции на държавата и в същото време постоянно намалява моралната
отговорност на гражданите, тяхната икономическа инициатива и личното им благоразумие.

Тема на душата
Но  благоденствието  не  е  единствената  област  на  обществената  политика,  която  илюстрира

гибелните ефекти на утопичния мит. Когато говорим за престъпност ние виждаме, как политиката на
американското криминално правосъдие се люлее назад и напред между либералния и консервативния
подходи:  от  поставянето  на  ударението  върху  възстановяването  и  социалното  инженерство  до
придаване на по-голяма важност на по-строгите закони и по-суровите наказания. Но и двата подхода
ни показват, че когато бъдат доведени до крайност, те водят до един и същ утопичен възглед за света.

По  традиция  либерализмът  счита,  че  бедността  и  социалните  заболявания  са  отговорни  за
престъпността. Либералите казват, че престъпността не е тема, която е свързана с душата на човека;
според тях това е  технически проблем,  който може да бъде решен чрез  създаването на правилни
социални условия за живот: чрез създаването на правилни социални политики, чрез раздаване на пари
на  правилните  места  и  чрез  създаването  на  правилна  материална  среда.  Тази  гледна  точка  била
формулирана  при  появата  на  „Великото  Общество“  от  Генералният  Прокурор  Рамзи  Кларк.  Той
изброил  причините  за  престъпността,  без  да  спестява  гадните  подробности:  „Обезчовечаващият
ефект върху човека, живеещ в условия на порутени квартали, расизъм, пренебрегване и насилие, на
порок  и  безсилие  да  се  приложи закона,  на  бедност,  безработица  и  лентяйство,  на  поколения  от
недохранени  хора,  с  вродени  умствени  увреждания,  причинявани  от  небрежно  поведение  на
бременната  майка,  на  болести,  на  оскверняване  и  немощ,  в  мръсни,  опасни  за  обитаване  и
пренаселени жилища, на алкохолизъм и пристрастеност към наркотици, на алчност, тревога, страх,
омраза, безнадеждност и несправедливост.“

Удивително е, че след като описва тази ужасна картина, Кларк продължава оптимистично: „Те
могат да бъдат контролирани.“ Не е важно колко универсални, колко епидемични, колко неподдаващи
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се на възпитание са тези проблеми; те просто са технически неизправности, които могат да бъдат
отстранени чрез прилагането на правилното техническо решение.

Нещо повече, тъй като либерализмът счита, че престъпността е резултат от обективните сили в
обществото, той възлага отговорността за престъпността не на престъпника, а някъде извън него.  В
началото  на  20-я  век  Кларънс  Дароу,  адвокат,  който  получил  широка  известност,  защитавайки
дарвинизма в делото на Скопс, казал, че криминалните престъпници са жертви на средата в която
живеят.  През 1902 в една широко разгласена реч, посветена на затворниците в един затвор в Чикаго,
той казал, че „Няма такова нещо нещо като престъпност, в смисъла, който се влага в тази дума...Аз не
вярвам, че хората са в затвора, защото заслужават да бъдат там. Те са в затвора, просто защото не
могат да избягнат да попаднат в него в обстоятелствата в които са се озовали и които са извън техния
контрол и заради които те по никакъв начин не са отговорни.“

Днес наследниците на Дароу изпълват съдебните зали в цялата ни страна и изцеждат съжаление
от журитата, като представят нарушителите като жертви на сили, които са извън техния контрол. Този
вид защита стана толкова обичаен, че сега е наричан „туинки защита“ и е получил името си от едно
дело през 1978, в което мъж пледирал, че е изпаднал във временно умопомрачение по време на което
застрелял кмета на града и градският инспектор на Сан Франциско в сградата на кметството. Той
твърдял, че поради това, че постоянно се хранел с нездравословни храни, нивото на захарността в
кръвта му се повишила, той изпаднал в умопомрачение и не може да носи отговорност за поведението
си.  Въпреки,  че  често  пъти  либералният  подход  е  представян  като  грижовен  и  състрадателен,
истината е, че той се основава върху подценена представа за човешката природа.  Както пише Майрон
Мегнет в книгата си „Сънища и кошмари,“ либерализмът третира хората като пасивни продукти на
околната  среда,  каквито  са  например  царевицата  или  люцерната,  които  растат  автоматично  или
увяхват, в зависимост от дъждовете и слънцето.

Консервативният подход към престъпността е също толкова обезчовечаващ, защото той се отнася
към престъпността като нещо, което е малко повече от пресмятане на поощрения. Привържениците на
този  подход  считат,  че  престъпността  се  повишава,  когато  изгодата  от  криминалното  деяние
надвишава  стойността  на  наказанието.  Следователно,  решението  е  по-сурови  наказания  и  по-
дългосрочни присъди. Аз самият лично съм запознат с този подход, след като съм написал много от
лозунгите на Президента Никсън за закон и ред, когато работех в Белия Дом. Как се стремяхме да
бъдем аплодирани сред консервативните кръгове с тази твърда реторика!

Този  подход  води  началото  си  от  механичната  философия,  която  принизява  света  до
математически зависимости и истината – до пресмятането. Тя третира хората не като извършители на
морала, които са склонни да извършват грях, а като сложни сметачни машини, които сумират всички
печалби от криминалното престъпление и ги сравняват със стойността на евентуалните наказания и
чак  тогава  решават  дали  да  го  извърши  или  не.  Смайващият  ръст  на  броя  на  криминалните
престъпления в САЩ от 1960-те до 1980-те показа, че както либералният, така и консервативният
подходи  към  криминалното  правосъдие  се  провалиха.  Защо?  Защото  те  не  съумяха  да  видят
достойнството на човешката душа и нейната способност да прави значими морални избори. Нито
съумяха да се отнесат с уважение към хората като истински извършители на морала, способни да
правят както истинско добро,  така и истинско зло.  Нито пък се опитаха да задоволят нуждата от
морална отговорност и разкаяние. 

Това отричане на греха и загубата на морална отговорност се разпространи по целия спектър на
нашата култура и възвести появата на „Златната ера на безотговорността.“ Когато на хората постоянно
е казвано, че те са контролирани от сили, които са извън тях, хората започват да вярват в това. Когато
нещо се обърка, за това трябва да бъде обвиняван някой друг.

Абсурдните примери за това са цял легион. Подобно на жената, която се записала да участва в
състезание по изяждане на сандвичи „хот-дог“ в един нощен клуб в Хюстън. Тъй като бързала да
изпревари другите участници, тя яла толкова бързо, че започнала да се задушава. Но мислите ли, че
жената  е  приела  този  нещастен  случай  като  естествена  последица  от  собственото  си  глупаво
поведение? Съвсем не, тя решила, че е жертва! Завела дело срещу нощния клуб, който спонсорирал
състезанието, твърдейки, че за случилото се е виновен клубът, който „не би трябвало да организира
такива състезания.“

Тактиката да се превръщаме в жертва може да е привлекателна, защото тя ни освобождава от
задължението да признаем грешката си. Но истината е, че тъкмо когато признаваме вината си, ние
намираме истинското си достойнство,  защото когато  признаваме грешката  си,  ние потвърждаваме
моралното измерение на човешката природа. В продължение на векове законите, правилата и морала
на Запада се основаваха на високото мнение за индивидуалната отговорност. Считаше се, че хората са
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извършители  на  морала  и  са  способни  да  правят  разлика  между  правилното  и  погрешното,  и
следователно са отговорни за действията си. Разбира се, признаването на отговорността означава да
присъждаме истинска похвала или обвинение, а обвинението на свой ред, означава узаконяване на
наказанието. Ето това прави моралната отговорност да е толкова сладко-горчива. Но въпреки това,
наказанието всъщност е израз на високата представа за човека. Ако човекът, който е нарушил закона е
просто безпомощна жертва на обстоятелствата, тогава лекарството не е присъда, а лечение; в такъв
случай нарушителят на закона не е човек с права, а е болен, който трябва да бъде лекуван. К. С. Луис
казал, че проблемът е, че такъв човек „Трябва да бъде лекуван против волята му. Той трябва да бъде
третиран така, все едно че се намира на ниво на развитие, до което все още не е достигнал възрастта
да разсъждава или до нивото на онези, които никога няма да могат да разсъждават; да бъде поставян
на нивото на децата, на слабоумните или на домашните животни. Но ние трябва да бъдем наказани,
колкото  и  строго  да  е,  когато  сме  си  го  заслужили,  защото  ние  трябва  да  знаем,  че  сме  имали
възможност да направим и по-добър избор.“ Това означава човека да бъде третиран като личност,
която е направена по Божия образ.

Отричането на греха може да прилича на добро и утешаващо учение, но накрая то унижава и
унищожава, защото отрича значимостта на нашите избори и действия. Това учение ни превръща в
пионки в ръката на по-големи сили: или неосъзнати сили в човешката психика, или икономически и
социални сили в средата в която живеем.  При това положение социалните плановици и ръководители
се чувстват перфектно оправдани, когато се опитват да контролират тези сили, да променят човешката
природа и да изграждат отново обществото според собствените им проекти и за използват всякаква
сила, която е нужна, за да изпълнят тези проекти.

Луис  е написал: „Тиранията, която е упражнявана искрено, с цел доброто на нейните жертви, е
най-потисническата  от  всички  видове  тирании.  Онези,  които  ни измъчват  заради собственото ни
добро,  ще  ни  измъчват  до  безкрайност,  защото  те  правят  това  с  одобрението  на  собствената  си
съвест.“

Утопизмът може да бъде поддържан единствено чрез преднамерената слепота за реалността на
човешкия грях. Но когато отстъпим пред слепотата, ние губим способността си да се справяме с греха
и в края на краищата,  увеличаваме последиците от греха.  В това се състои великият парадокс на
всички  опити да  се  отрече  Грехопадението:  Отричайки  греха  и злото,  ние  всъщност развързваме
техните най-лоши сили.

Глава 19

    Лицето на злото

Грехът не може да бъде победен чрез човешките средства, които използват правителствата .
Грехът може да бъде победен само чрез страданието и милостта. (Глен Тиндър) 

На какво прилича лицето на злото? Преди няколко години, когато посетих един женски затвор в
Южна Каролина аз научих, че Сюзан Смит се е записала, за да чуе това, което щях да кажа. Смит е
жената, която удави двете си малки момченца, като позволи на колата й да се плъзне в едно езеро
заедно с децата й, които били завързани с колани към седалките си. 

Причината? Тя усещала, че мъжът с когото се срещала й намекнал, че децата са пречка за да се
ожени за нея.

Когато се подготвях да говоря в затвора, аз прегледах списъка на присъстващите и се запитах как
ли  изглежда  тази  чудовищна  майка.  Представях  си  някакъв  женски  вариант  на  Дориан  Грей
(Коментар:  „Портретът  на  Дориан  Грей“  е  психологически  роман,  написан  през  1891  от  Оскар
Уайлд.), че на лицето й са видими белезите от душевната й борба със злото. Припомнях си снимки от
вестниците и потърсих да открия снимката й, но не можах да я намеря. 

След края на срещата със затворничките попитах директора на местният клон на фондацията
„Приятелство в затвора“ дали г-жа Смит е присъствала на тази среща. „О, разбира се,“ каза той, „тя
седеше на първия ред и ви гледаше през цялото време.“ Лицето на злото е плашещо обикновено.

В Джонсбъроу,  Арканзас,  две момчета -  на 11 и на 13 години задействали сигнализацията за
пожар  в  училището,  след  това  заели  снайперистките  позиции,  които  предварително  си  били
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подготвили и стреляли по учениците и учителите, докато те излизали от училищната сграда. Така
убили 4 ученици и 1 учител, и ранили още 9 други лица.

В Оукланд, Калифорния, един юноша с нож преследвал жена по улицата пред погледа на тълпа,
която  се  събрала  и  крещяла:  „Убий  я!  Убий  я!“,  все  едно,  че  са  публика  на  някаква  спортно
състезание. Най-накрая някой от тълпата препънал изплашената жена и по този начин предоставил
шанса на преследвача да я настигне и да я удали смъртоносно с ножа.

В Дартмаунт, Масачузетс, 3 момчета наобиколили един свой съученик от 9 клас и го пребили до
смърт. След това се смели и удряли дланите помежду си с разперни пръсти  с жеста „give my five”, с
който  се  поздравяват  баскетболистите,  радвайки  се  след  успешното  вкарване  на  топката  в
баскетболния кош.

В Ню Джърси, Брайан Питърсън отвел приятелката си Еми Гросберг отвъд границата на щата в
един  хотел  в  Делауер,  където  тя  родила.  После  убили  новороденото  бебе  и  го  изхвърлили  в
контейнера за боклук.

Убийци с луничави лица. Убийци на спортната площадка. Убийци, които убиват, считайки, че
това е спорт. На какво прилича лицето на злото? То изглежда като детето на съседите ни. То изглежда
като самите нас. Как можем да наблюдаваме тази касапница, това неописуемо зло да се спотайва зад
безопасната усмивка на едно 11-годишно дете и да продължаваме да вярваме в мита, че хората по
природата си са добри?

Съобщенията на медиите за тези гнусни престъпления предлагат всякакви стандартни отговори.
Виновна е бедността. (Но се оказва, че повечето от убийците не произхождат от бедни семейства.)
Виновна е расовата ненавист – в повечето от възприятията ни за престъпления има прикрит расизъм.
(Но се оказва, че повечето от извършителите са бели хора.) Причината е в липсата на нормално детско
възпитание – това е  ключовата фраза,  с  която сега се  обяснява всяко ненормално поведение.  (Но
милиони деца израстват в сурови условия и въпреки това не извършват престъпления.)

Единственото обяснение, което не се предлага е това, което съвременните коментатори не могат
да  си  позволят  да  изрекат:  Виновен е  смъртоносният  „меч“ -  грехът.  Грехът отваря  вратата  пред
способността ни да извършваме плашещо зло. Грехът ни заслепява за всичко друго и ни позволява да
виждаме само егоистичните си желания.  Както казал съдията,  когато произнасял присъдата си по
време на процеса срещу Еми Гросберг: “Ако има някаква тревожна черта във вашия характер, това е
егоцентричността, която ви заслепи както за нуждата да потърсите помощ, така и за неотменимата
стойност на живота на детето.“

Ние извършваме грях, когато избираме да направим това, което знаем, че е неправилно. След като
взел интервю от пастора на Сюзан Смит, репортер на списанието „Ню Йорк Таймс“ завършва със
следния анализ: Смит „е имала възможност да избира между доброто и злото. Тя е направила своя
избор и е знаела какво е направила, когато го е направила.“  Колко рядко чуваме хора да признават
тази очевидна и проста истина. Ние имаме възможност да избираме и когато извършим грях, ние
избираме да извършим злото.

Как изгубихме връзката с  тази фундаментална истина? Като начало вижте начинът,  по който
децата са отглеждани днес.  По време на предишното поколение децата и юношите бяха обект на
морално  възпитание  в  училище,  основаващо  се  на  дългогодишната  традиция,  която  считаше,  че
придобиването на морален характер е равностойно на придобиването на университетска диплома.
Учителите вярваха, че част от задълженията им е да насърчават порядъчността и да втълпяват  в ума
на учениците си ограничения пред вечните заплахи на съблазните на греха и на неморалността. Тази
традиция води началото си от далечните години, когато нашата страна е била Британска колония и
малките момиченца, облечени в престилки и малките момченца с къси панталонки са се учели да
четат  от Ню Ингланд Праймър (Коментар:  първият американски „Буквар,“  отпечатан през 1690),
който ги е научавал на азбуката, но и на други почти теологични уроци: 

A - Всички ние извършихме грях в Грехопадението на Адам.
I - Мързеливият глупак е бит с пръчка в училището.
X - Ксеркс е умрял и аз ще трябва да умра.
Колко по-различно е това от съвременната класна стая, където децата са учени преди всичко да

бъдат верни на себе си. Където даже граматическите грешки остават непоправени с червено мастило,
за да не се уврежда „самочувствието“ на ученика. Където думата „вина“ е нещо опасно за умственото
здраве и е считана за изкуствено ограничение, от което имаме нужда да бъдем освободени. В резултат
от  това,  днешното  младо  поколение  даже  не  разбира  езика  на  моралната  отговорност.  При  това
положение изненадващо ли е, че сега виждаме деца, които не се разкайват и не съжаляват, когато са
нарушили правата на другите, като се започне от такива незначителни неща като кражбата на блузката
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на сестра си и се стигне до ужасни престъпления като застрелването на съученик? Утопичният мит
даже е завладял и домът ни, където същите идеи биват внасяни чрез списания, семинари за обучение
на родителите, курсове за обучение на майките и книги за израстването на детето. През 1940-те в най-
влиятелната книга, която някога е писана за родители, д-р Бенджамин Спок окуражаваше родителите
да отхвърлят старата пуританска представа, че децата са диваци и са склонни да вършат зло и че те
трябва  да  бъдат  цивилизовани.  Вместо  това,  Спок  ги  призоваваше  да  гледат  на  детето  като  на
развиваща се психика, която се нуждае от тяхното внимание. Например, когато дете на училищна
възраст открадне нещо, Спок предлагаше родителите да се замислят, дали детето им не се нуждае от
повече одобрение у дома и даже от повишаване на сумата на джобните му пари! 

Същото се предлагаше и в най-популярните книги за родителите през 1960-те и 1970-те. Тези
книги имаха за цел да променят родителите и от твърди морализатори да ги превърнат в симпатични
лекари,  които трябваше да  остават  хладнокръвни,  да  не  осъждат и  даже да  имат професионално
поведение,  и  да  отведат  спокойно  децата  си  до  „изясняването“  на  тяхната  собствена  ценностна
система. По този начин, даже у дома, сърцето и домашното огнище на обществото, чувството за дълг
беше заменено от чувството за  упълномощаването,  на усещането,  че ние имаме право да правим
каквото  си  поискаме,  даже  и  ако  това  означава  да  нарушим  стандартите  за  добро  поведение.
Възрастните,  които в миналото даваха твърди и неотменими морални насоки:  родители,  учители,
даже пастори – сега са надъхани от идеята, че начинът да си гарантираме здрави деца, е не да им
казваме кое е правилно и кое е неправилно, а да им позволяваме те самите да открият собствените си
ценности. Вследствие на  това много американци даже не знаят и смисълът на думите от речника за
моралната отговорност. Грехът и моралната отговорност се превърнаха в чужди понятия.

Доколко  дълбоко  ни  е  повлияло   това  се  видя  от  едно  предаване  от  август  1993  по  MTV,
озаглавено  „Седемте  смъртни  гряха.“  Описанието  на  проблема  изглеждаше  доста  обещаващо  –
интервюта  със  известни  личности  и  с  обикновени юноши,  които  говорят  за  7-те  смъртни гряха:
похотта,  гордостта,  гнева,  завистта,  мързела,  алчността  и  лакомията.  Но  през  цялото  време  се
натрапваше  шокиращото  незнание  за  морала  на  участниците.  Рап-звездата  Леденият-Т  погледна
свирепо към камерата и изръмжа: „Похотта не е грях...Всички тези неща са глупости.“ Един младеж
на улицата каза, че според него „мързелът“ е почивка по време на работа: „Мързел...понякога е добре
да седнеш удобно и да си позволиш да имаш време за себе си.“ 

На участниците в това предаване им беше най-трудно да приемат,  че гордостта е грях.  Един
юноша каза: „Гордостта не е грях, от вас се очаква да харесвате себе си.“ Актрисата Кирстен Ели се
съгласи с този юноша: „Аз не мисля, че гордостта е грях и си мисля, че някой идиот е казал това.“ В
предаването не се спомена нито дума за вината, за разкаянието или за моралната отговорност. То се
ограничи  само  до  психотерапевтичния  жаргон,  все  едно  че  грехът  е  някаква  болест  или  вид
пристрастяване.  Даже  водещият  на  предаването  се  присъедини  към  мнението  на  останалите
участници: „Седемте смъртни гряха не са зли деяния, а са  универсални човешки принуждения.“ 

Утопичният  начин  на  мислене  стана  толкова  широко  разпространен,  че  повечето  хора  в
Западната култура не притежават интелектуалните способности да разпознаят или да се справят с
вършенето на наистина погрешни неща. Например, когато един уважаван историк написа книга за
масовите  убийци  като  Хитлер  и  Сталин,  всичко,  което  можа  да  каже  беше,  че  те  са  жертва  на
„умопомрачение.“ Всеки от нас е повлиян от този упадък на морала и то до там, че даже християни са
склонни да използват езика на терапията, вместо да използват по-суровия език на морала.

Въпросът за истинското зло е беше зададен с безмилостна честност в романът на ужаса на Томас
Херис  „Мълчанието  на  агнетата,“  въз  основата  на  който  после  беше  направен  един  зловещ,  но
приковаващ вниманието филм. В него при един намиращ се в затвора сериен убиец, наречен Анибал
Лестър, чудовище, който изяждал жертвите си, отива една млада жена, офицер Стерлинг, която е агент
на ФБР и се надява, че той може да й даде информация, която да й помогне да хване друг жесток
убиец. Лестър я пита: „Каква възможна причина бих имал, за да ви съдействам?“ „Любопитството,“
отговаря му офицер Стерлинг. „За какво?“ „За да разберете защо сте тук. За това, което ви се случи.“
“Офицер Стерлинг, нищо не ми се е случило на мен. Аз се случих. Вие не можете да ме принизите до
една серия от влияния. Вие сте забравили за доброто и злото, за да приемете бихейвиоризма. Офицер
Стерлинг, никога нищо не е било причинявано от грешката на някой. Офицер Стерлинг, погледнете
ме. Можете ли да кажете, че аз съм зло? Зло ли съм аз, офицер Стерлинг?“

Саркастичният въпрос на Анибал Лестър изхвърля от мозъците ни натрупалия се в тях жаргон.
Ние наистина разбираме, както интуитивно, така и чрез опита си, че злото е реално. Ние усещаме
една сила – в себе си и в другите хора, която има властта да доминира и да унищожава.
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Съдбоносната грешка на мита за човешката доброта е, че този мит не успява да се свърже с това,
което знаем за света от собствения си житейски опит. А когато гледната точка към света е твърде
малка, когато тя отрича съществуването на някаква част от реалността, тази част ще препотвърди
съществуванието си по някакъв начин, който ще привлече вниманието ни. Това прилича на опита ни
да  стиснем надут  балон  в  ръцете  си:  някоя  негова  част  винаги  изпъкне  отнякъде.  Вроденото  ни
усещане за грях винаги ще намери начин да се изяви пред нас по някакъв начин.

Например, огромният апетит на американците към книги и филми за ужасите. Какво показва тази
пристрастеност?  Част  от  отговора  е,  че  тези  книги  и  филми  разглеждат  терзаещи  въпроси  за
дълбочината на човешкото зло. Може би това е една от причините романите на Стивън Кинг да са
постоянно в челото на класациите за най-продаваните книги. Защото в страшният свят на Кинг злото
е  плашещо  реално  и  свръхестествените  сили  се  притаяват  навсякъде,  търсейки  кого  могат  да
погълнат. Нормални хора са привличани от тези мрачни истории по същата причина, поради която
малкото дете отново и отново иска да чуе приказката за „Трите малки прасенца,“ и всеки път се радва,
че  съобразителното  трето  прасенце  ритнало  канчето  с  врящата  вода  в  огнището,  за  да  попари
големият лош вълк, когато той надникнал надолу през комина.

Децата обичат приказките, особено класическите приказки на Братя Грим, защото в тях е пълно
със страшни злодеи: зли мащехи и отвратителни вещици, грозни джуджета и огнени змейове. Децата
инстинктивно знаят, че злото съществува и те са привличани от приказки, които символизират лошото
и плашещите неща в живота чрез измислените герои – и когато приказките им показват, че тези зли
герои са категорично победени от доброто. Психологът Бруно Бетелхейм казва, че добронамерените
родители, които отказват да четат тези страшни истории на децата си всъщност не им помагат. Точно
обратното, те ги лишават от шанса да видят своите съвсем реални страхове поставени в безопасното
място на измислицата – в приказката, в която вещиците и таласъмите изчезват и приказката завършва
с думите „и заживели завинаги щастливо.“ 

Романите  и  филмите  за  ужасите  играят  същата  роля  за  възрастните:  те  са  начин  да  се
противопоставим  на  тъмната  страна  на  реалността.  Писателката  Сюзан  Уайз  Боер  казва,  че
възрастните,  живеещи в  свят  на  трагедия  и  болка,  се  нуждаят  от  „приказките  на  Братя  Грим за
възрастни, в които не само се обяснява присъствието на злото, но и се предлага победа над него.“
Авторът  на  романи  за  ужасите  и  криминални  романи  Дийн  Куунтц  вярва,  че  популярността  на
неговите  книги  за  серийни  убийци  се  дължи  на  жаждата  на  читателите  за  картини  на  света,
нарисувани  с  ярки  морални  цветове.  Куунтц  казва:  „В нашата  терапевтична  ера  на  нас  ни  беше
казвано, че „един вид поведение е толкова валиден, колкото и всеки друг и че даже убийството и
унищожението не трябва да бъдат осъждани, а да бъдат разбирани.  Незнаещите си мислят, че няма
истинско зло. Но в ежедневния си живот ние знаем, че това не е вярно. Това обяснява защо хората
търсят роман, в който се казва, че има истинско зло и че има начин да живеем както добре, а има и
друг начин - да живеем зле. И в това се състоят моралните избори. Хората имат вътрешна нужда да
видят, че това, което знаят вътре в себе си за живота намира израз във филма, който гледат или в
книгата,  която четат.“В свят,  в  който  журито  в  съда  оправдава  това,  което  е  непростимо,  където
психолозите  обясняват  и  най-необяснимото  зло,  хората  търсят  пипнешком  да  намерят  някакъв
реализъм и иронията се състои в това, че го търсят в измислицата. Факт е, че структурата на утопията
ни отне понятийните инструменти, от които се нуждаем за да се борим успешно с истинското зло. И
когато не можем да назовем или да разпознаем злото, ние губим способността си да се справяме с
него и накрая увеличаваме неговите смъртоносни резултати.

Видях това по един трагичен начин преди няколко години по време на едно мое посещение в
Норвегия. Там затворите приличаха на територия покрита със сняг – студени и бели.  Норвежката
администрация се гордееше с тяхната система на затворите и с нейните скъпи и съвременни сгради.
Те се хвалеха, че заедно с шведите прилагат най-хуманните и най-прогресивни методи в целия свят за
отношение към затворниците и много от учените, които работеха в тази област бяха съгласни с това.
Затворът,  който посетих,  се  намираше близо до  Осло и беше образец на  сграда,  която осигурява
максимална  сигурност.  Бях  посрещнат  от  началничката  на  затвора,  психиатър  с  клинично
безпристрастен манталитет. Тя ме разведе през стерилно чистите помещения, които повече приличаха
на лаборатория, отколкото на затвор. Разказа ми за голям брой съветници и за видовете терапии, които
прилагали  към  затворниците.  Всъщност,  ние  срещнахме  толкова  много  други  психиатри,  че  аз
попитах началничката на затвора колко от затворниците имат психически заболявания. „Разбира се,
всички имат такива заболявания,“ отговори ми тя и изненадано повдигна веждите си. „Какво искате
да кажете с това „всички“?“ „Очевидно е,  че всеки,  който извършва криминално престъпление,  е
умствено увреден.“ 
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О, да. По принцип хората са добри, поради което всеки, който извърши нещо ужасно трябва да е
умствено  болен.  Решението  е  само  в  лечението.  Аз  гледах  пълната  реализация  на  метода  на
лечението. Трагичното е, че скоро щях да видя и провалът на този метод. През този ден говорих пред
публика от затворници. По принцип затворът е мястото, където не би трябвало да говоря подробно за
греха;  това е една библейска истина,  която мъжете и жените зад решетките знаят добре.  Но тези
затворници останаха напълно равнодушни към всичко, което казвах, даже и към поканата да приемат
Христос в живота си. Никакъв отговор. Само безжизнени изрази на лицата.

Но когато си заминавах, към мен се приближи една млада и привлекателна надзирателка, която
ми каза, че е християнка. На перфектен английски тя ми благодари, а след това каза: „Молих се за
този ден, когато на тези хора ще бъде противопоставено здравото послание за греха и спасението.“
После тя продължи и ми разказа за безсилието си, защото се налага да работи в такава дефектна
система, която няма никаква представа за личната отговорност и поради това няма причина да се
стремим към лична промяна. Само един ден след това критиката й към системата беше потвърдена по
един ужасен начин. Тогава пътувах за Шотландия и когато пристигнах там, спешно ми се обадиха
служители  от  норвежкия  клон  на  фондацията  „Приятелство  в  затвора.“  Те  съвсем  спокойно  ми
съобщиха,  че  на  младата  надзирателка,  с  която  бях  разговарял,  възложили  да  ескортира  един
затворник извън затвора, за да гледа един филм – част от програмата за лечението на този затворник и
на връщане той я обезоръжил, изнасилил и след това я убил.

Дали  този  грях  беше  поради  умствено  заболяване?  Дали  беше  резултат  от  действието  на
социални или икономически сили? Колко  неубедителни и безполезни са такива обяснения на фона на
уродливостта на човешката жестокост и насилие. Когато използваме категории, които нямат нищо
общо с морала, за да обясняваме моралното зло, ние не успяваме да възприемем сериозно злото и не
успяваме да ограничим. Когато отказваме да слушаме истинската диагноза на болестта на душата, ние
няма да намерим истинското лекарство и накрая това ще ни унищожи.

Във  всяко  общество  само  две  сили  държат  в  подчинение  греховната  човешка  природа:
възпирането,  упражнявано  от  съвестта  и  възпирането,  упражнявано  от  меча.  Колкото  по-малко
гражданите са  ограничавани от първото,  толкова повече държавата е  длъжна да прилага второто.
Общество,  което  не  успява  да  запазва  реда  чрез  призоваване  към  граждански  дълг  и  морална
отговорност,  трябва  да  прибягва  към  насилието  –  или  чрез  откритото  насилие,  практикувано  от
тоталитарните държави, или чрез прикрито насилие, при което гражданите са ухажвани доброволно
да се откажат от свободата си. 

Като имаме предвид примерите, дадени в началото на тази глава, не е трудно да си представим,
че накрая американците дотолкова ще се изплашат от собствените си деца, че с радост ще приемат
защита, изразяваща се чрез по-голям правителствен контрол. Поради това утопизмът винаги води до
загуба на свободата.

Единствената алтернатива на увеличаването на държавния контрол е връщането при библейския
реализъм за човешкия потенциал да върши зло, за готовността ни да гледаме злото в очите без да се
плашим. Социолозите постоянно търсят коренът на причините за криминалните престъпления и за
другите  недъзи  в  обществото.  Но  коренът,  причиняващ  тези  неща  не  се  е  променил  още  от
изкушението в Райската градина.  Това е грехът.

Хората са се разбунтували против Бога и създадения от него ред и така са изхвърлили цялото
творение от мястото му. Всичко е унищожено от греха. Няма нито едно нещо, което да не повлияно от
последиците  от  греха.  Това  не  е  просто  някакво  „религиозно“  послание,  което  е  ограничено  до
някакво „лично“ царство на вярата. Това е истината за цялата реалност в която живеем. И когато
изследваме тази истина по-задълбочено, ние ще видим ясно защо библейската гледна точка към света
е единствената логична основа за живеене в реалния свят. 

Глава 20

    Змия в Райската градина

(Бог) сътвори фактът на свободата; ние извършваме актовете на свободата.  Той направи
злото да е възможно; хората направиха злото да е действително. (Норман Гизлер и Рон Брукс) 
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Теологът Найджел Камерън казва, че най-добрата диагноза на състоянието на човека се намира в
първите няколко страници на книгата Битие.  От тези страници ние научаваме откъде сме дошли,
каква е нашата цел и какво се е объркало в света. Когато Бог създал първите две човешки същества,
Адам и Ева, той е поставил едно морално ограничение: „От всяко дърво в градината свободно да
ядеш; но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш; защото в денят, когато ядеш от
него, непременно ще умреш“ (Бит.2:16-17). Адам и Ева можели свободно или за вярват на Бога и да се
подчиняват на неговия закон или да не му се подчинят и да изстрадат последствията.  Пред същия
избор е изправен всеки човек в човешката история.

Подчинението на  Бога  не е  само спазването на правила,  които деспотично са установени от
някакъв суров господар. Подчинението на Бога е средство за влизане в реалния живот, в живот, който
е  богат  със  смисъл  и  цел:  „Ето,  днес  поставих  пред  теб  живота  и  добруването,  смъртта  и
унищожението...Сега избери живота, за да можете ти и децата ти да живеете  (Втор. 30:15, 19 –
мой превод). Подчинението не е просто някакъв външен акт. Подчинението е вътрешен отговор на
Бога като личност; то означава да изберем да познаваме и да „възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото
си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила“ (Втор.6:5). В сърцевината си Божиите заповеди не
са някакъв комплект от принципи или списък от очаквания; в сърцевината си Божиите заповеди са
взаимоотношение. Ние трябва да обичаме Бога с цялото си същество.

Но за да създаде личности, които са способни на такъв вид взаимоотношения, Бог е трябвало да
ги направи способни да избират. Те не са били кукли на конци, които са танцували поради дърпането
на небесните връвчици, а са били важни изпълнители на морала, които са били способни да променят
посоката  на  историята  чрез  изборите,  които  правят.  Това  не  означава,  че  Библията  подкрепя
съвременната представа за независим „избор,“ според която каквото и да избера аз, то става правилно
за мен поради самият факт, че аз правя този избор. Библията ни учи, че има свят Бог, чийто закон
продължава да съществува като висш и универсален стандарт за доброто и лошото. Нашият избор не
оказва никакво влияние върху този стандарт;  нашият избор просто определя,  дали ние  приемаме
Божия стандарт или го отхвърляме и ще трябва да изстрадаме последствията от това.

Бог е добър и в първоначалният си вид сътворението е било добро.  Бог не е авторът на злото.
Това е  изключително важен елемент от християнското учение, защото ако Бог беше създал злото,
тогава неговата собствена същност щеше за съдържа както доброто, така и злото и тогава нямаше да
има никаква надежда, че доброто някога ще победи злото. При това положение нямаше да има основа
за каквото и да е учение за спасението,  защото Бог нямаше да може да ни спасява от злото,  ако
същото зло беше част от собствената му природа. При това положение нямаше да има основа за борба
против несправедливостта и потисничеството, против жестокостта, покварата и корупцията, защото
тези неща също щяха да са част от Божията природа и следователно щяха да бъдат вродена черта на
света, който той е създал.

Библейското  учение  за  първоначалната  доброта  на  сътворението  разрешава  два  важни
философски  проблеми:  То обяснява  кой  е  източникът  на  злото и  предоставя  основата  за  нашата
надежда  за  личното  ни  спасение.  Ако  ние  бяхме  създадени  със  смъртоносен  недостатък,  тогава
спасението щеше да изисква ние да бъдем унищожени и след това отново да бъдем създадени. Но тъй
като  ние  сме  създадени  добри,  спасението  означава  да  бъдем  възстановени  във  вида,  в  който
първоначално сме били създадени да бъдем.

Изкуплението означава възстановяване и изпълняване на първоначалните цели на Бога.
Но ако Бог е добър и сътворението е добро, откъде е произлязло злото? Отново се връщаме към

началните страници на Библията, в Битие, където ни се разказва за изкушението на Ева чрез едно
могъщо духовно същество, което й се е изявило във формата на змия и й е внушило унищожителните
си идеи, просто като й задавало въпроси. „Наистина ли Бог каза: „Но от дървото за познаване на
доброто и злото, да не ядеш от него?“, попита змията“ (Бит.3:1 - мой превод). После, след като
създала съмнение, тя продължила, за да нанесе унищожителния си удар, изричайки открито отричане
на Божието слово. Змията смело обявила: „Никак няма да умрете“ (Бит.3:4). Змията най-безсрамно се
противопоставила на истината с една лъжа.

И от къде дойде тази змия, това зло същество? В цялата човешка история, във всички култури е
имало някаква представа за злото като истинско същество, някаква сила, олицетворявана като дявол
или  като  зъл  бог,  или  което  философите  наричат  „невидима  сила.“  Единствено  от  Библията  ние
наистина научаваме кой е истинският източник на тази зла сила. Съществува невидимо царство на
духовните същества, както на добри ангели, така и на паднали ангели (демони) и в този невидим свят
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се води духовна битка, така както има битки и във видимия свят. Понякога Библията дърпа завесата
настрани, за да ни даде да хвърлим бегъл поглед към тази невидима битка. 

Един от главните действащи лица в тази битка е един паднал ангел,  който преди това е бил
перфектно същество, което направило моралният избор да се разбунтува против Бога. Това същество
е наричано „обвинителят“ или „Сатана“, или „дяволът.“ В първата глава на книгата Йов от Стария
Завет, Сатаната се хвали, че върви свободно „От обикаляне на земята и от ходене насам-натам по
нея“  (Йов 1:7). Хиляди години след това апостол Петър, очевидно използвайки този образ от книгата
Йов, ни предупреждава, че „дяволът обикаля като ревящ лъв, търсейки да погълне някого“ (1Пет.5:8
– мой превод). От Евангелията ние научаваме, че след като Юда взел съдбоносното си решение да
предаде Исус „Сатаната влезе в него“ (Йоан 13:27). Това е израз, който кара косата ни да настръхне
от страх и ни казва, че злият дух може да проникне дълбоко в душата на човека, след като този човек
е решил да предаде Господа. Исус ни предупреждава, че основният метод на действие на Сатаната е
измамата: „защото е лъжец и е баща на лъжата“ (Йоан 8:44).

Самото отпадане на Сатаната от милостта е започнало, когато той обявил намерението си да бъде
като Бога: „Ще се изкача над висотата на облаците и ще се направя да бъда като Всевишният“
(Ис.14:14 – мой превод). След това той съблазнил Ева със същото изкушение: Ако ядеш от плода на
дървото, ти ще бъдеш като Всевишният, способна да познаваш доброто и злото.  Франсис Шейфър
казваше,  че  Сатаната  е  „авторът  на  Великата  Лъжа,“  че  ние  сме  способни,  подобно  на  Бога,  да
създадем  свой  собствен  стандарт  за  правилното  и  неправилното.  Това  е  лъжа,  която  се  повтаря
толкова често, че даже се е превърнала в общопризната мъдрост на нашата култура.

Можем почти да си представим тълпите от ангели, които са знаели, че цялата човешка история
трепти в равновесие и наблюдава с напрегнато мълчание, докато Сатаната прави предложението си на
Ева. И почти можем да чуем общия съжалителен стон на тези ангели, когато Ева протяга ръката си и
хваща забранения плод. Тя повярвала на лъжата! Тя  „даде и на мъжа си да яде с нея, и яде и той“
(Бит.3:6).  В  тези  толкова  прости  думи  се  намира  обяснението  за  човешката  дилема,  която  е
принуждавала  поколение  след  поколение  да  се  привеждат  под  товара  на  страданието  и  болката.
Грехът на Адам и Ева не се състои в това, че са изяли една ябълка. Техният грях е ламтежа да имат
Божията сила, стремежът им да притежават нещо, което не е тяхно.  Те отхвърлили природата си като
създадени същества, които са ограничени и се опитали да бъдат това, което те никога не биха мигли
да бъдат – да бъдат свети. Те искали да бъдат бог на самите себе си.

Този единствен избор да не се подчинят на Божията заповед довел до пренасянето на небесната
битката и на земната арена, а нейните последици ще дават отражение до края на човешката история.
Първият грях в Райската градина е дал отражение върху цялото човечество, поради което всеки човек
се ражда в състояние на отчуждение от Бога. Веднъж един млад новоповярвал попитал Нанси: „Адам
и Ева не са ли просто символи за цялото човечество и Грехопадението не е ли само един символ на
греха, в чийто капан падаме всички ние? Не, това не е някаква измислена приказка. Имало е истински
избори,  направени  от  истински  хора.  Както  многократно  казва  апостол  Павел  в  Рим.5,  грехът,
извършен  от  Адам  и  Ева  е  бил  истинско  историческо  събитие,  каквото  събитие  е  била  и
изкупителната работа на Христос на Голгота. Вярно е и обратното твърдение: Понеже Грехопадението
наистина е било историческо събитие, втората личност в Троицата е трябвало да влезе в историята и
да изстрада една истинска историческа смърт, и нейното възкресение да доведе до изкуплението.

Библейското обяснение за злото не е някакво интелектуално упражнение или някакъв теоретичен
начин да се обясни какво не е в ред в света. Библейското обяснение носи едно неизбежно и лично
послание: че всеки от нас е извършил грях против светия Бог. Както пише апостол Павел: „Няма
праведен нито един...Всички се отклониха...“  (Рим.3:10,12).  Когато наистина разберем смисъла на
тези думи, ние изпадаме в дълбоко смирение. Разбираме, че всички ние сме дошли на този свят и
стоим на едно и също морално ниво пред Бога;  всички ние имаме нужда от изкуплението,  което
единствено Бог може да ни даде.

На практика всяка друга гледна точка към света чертае една граница, която разделя добрите от
лошите  хора:  между  евреи  и  неевреи,  между  арийци  и  не-арийци,  между  брамини  и
“недокосваемите,“  между буржоазията  и  пролетариата.  Но  Библията  ни учи,  че  границата  между
доброто и лошото преминава през всяко човешко сърце. Злото е вътре в нас. Исус е казал: „Нищо,
което е извън човека не може да го направи „нечист“ като влезе вътре в него. А това, което излиза
от човека, то го прави „нечист““ (Марк 7:15 – мой превод). Всички ние стоим виновни пред Съдията
на вселената. Ние сме отговорни за разорението в нашия свят.

Нещо повече, всички нас ни очакват едни и същи последствия, като лично ние, така и целия
космос. Много хора са обърквани от самата идея за ада или от проповядването за вечното осъждане.



110

Но учението за ада е историческо християнско православие. Бог е Бог на любовта, но е и Бог на
справедливостта, а справедливостта изисква да има както небе (наградата за праведните), така и ад
(наказанието за неправедните). Това божествено осъждане може да звучи жестоко и нехуманно, но
реалността на ада е това, което прави изборите ни да са значими и тя ни придава истинското човешко
достойнство. Защото ако нашите действия нямат вечни последствия, тогава те ще бъдат лишени от
смисъл. Нещо повече, тогава не би имало финална морална отговорност и следователно няма да има
причина да постъпваме морално, което на свой ред означава, че няма да има основа за цивилизовано
общество. Но скептиците питат какво ще стане с човек, който никога не е чул евангелието? Апостол
Павел ни казва, че всички ние сме без извинение, защото „това, което е възможно да се знае за Бога,
им е известно, защото Бог им го изяви“ (Рим.1:19). И когато ние се бунтуваме срещу това, което
знаем, че е правилно и че е истина, ние накрая плащаме последствията. Пълното изкупление, както
ще видим в следващата глава, е Божието осигуряване, целящо да ни спаси от последствията, които
ние справедливо заслужаваме.

ПРИВЪРЗАНО КЪМ РАЗРУХАТА
Последствията от греха засягат самият порядък във вселената. Повечето хора имат ограничено

разбиране за смисъла на думата грях. Те имат склонността да си мислят, че грехът означава, че сме
нарушили някои правила или че сме направили някои грешки.  Поради това ние се  извиняваме и
продължаваме да си живеем живота, нали? Грешка! Грехът е нещо много повече от нарушаването на
правила. Бог е създал един заплетен и взаимно обвързан космос, в който всяка част зависи от другите
части, а всички те са управлявани от закони за ред и хармония. Грехът засяга всяка част от този ред и
хармония – усуква го, създава пукнатини в него, деформира го  и го разваля.

Първо, грехът нарушава отношенията ни с Бога. Кое е било първото нещо, което са направили
Адам и Ева след като яли от забранения плод? Те се опитали да се скрият от Бога. Поради греха
хората се чувстват виновни и се страхуват от Бога. Това не е някакъв невротична и фалшива вина,
някаква бариера, която ни пречи да живеем пълноценно и свободно, както казват често съвременните
психиатри.  Не,  истинската  вина е  вътрешен сигнал,  че  ние сме  направил нещо лошо,  така както
болката е сигнал, че ние сме увредили с нещо тялото си. Когато поставим ръката си върху горещата
печка, болката ни казва, че трябва да направим някаква промяна в това, което правим (Трябва да си
дръпнем  ръката  от  печката!)  Чувството  за  вина  работи  по  същият  начин.  Вътре  в  нас  има  една
увереност,  че  сме нарушили закона,  който управлява вселената и сме прекъснали връзката си със
Създателя.

Второ, грехът ни отчуждава един от друг. Адам веднага започнал да обвинява Ева за постъпката
й; на свой ред Ева започнал да обвинява змията, че я е изкушила. („Дяволът ме накара да направя
това.“) Избягването, обвиняването, посочването с пръст, високомерието, горчивината и гордостта –
всички тези неща са отличителни черти на социалната авария и те  са видими във всяка от главите на
Битие.

Трето, Грехопадението засяга цялата природа. Понеже на Адам и Ева им е било дадено правото
да  царуват  над  останалата  част  от  творението,  техният  бунт  е  инжектирал  безпорядък  в  цялото
творение. Това учение е трудно да бъде възприето в нашата научна епоха, но Библията ясно ни учи, че
грехът разкъсва порядъка както във физическия свят, така и в морала. Като последица от греха, Бог
предупредил Ева, че раждането на децата и семейния живот ще станат за нея извор на болка и тъга.
(виж Бит. 3). Със сигурност ние страдаме най-много в нашите интимни семейни отношения. След
това  Бог  предупредил  Адам,  че  когато  се  опитва  да  обработва  земята  за  да  ражда  храна,  тя  ще
произвежда  „тръни  и  магарешки  бодили“  (Бит.  3:17-19).  Работата,  която  първоначално  била
съзидателна и задоволяваща, от тук нататък щяла да се превърне в робия и тежък труд.

 Бог казал на Адам и Ева, че след края на живота си те ще се върнат в пръстта, от която са били
взети. Иначе казано, смъртта и това, което я предшества – болести и страдания, ще станат част от
човешкия живот. К. С. Луис пише: „Смъртта не е съществувала в първоначалното създание. Тя се
появила след това, защото самият физически свят – включително и нашите тела – били увредени чрез
Грехопадението.  Не  душата  напуска  тялото  на  човека;  обратното,  тялото  (увредено  от
Грехопадението) напуска душата. Самото творение е „привързано към разрухата“ докато не настъпи
окончателното изкупление (Рим. 5:21).

Ясно е, че Грехопадението не е само някакъв изолиран акт на неподчинение, който може набързо
да бъде споменат. Всяка част от създаденото от Божията ръка е било опетнено от човешкия бунт.
Поради това Реформаторите описват човешката природа като „тотално покварена.“ Те нямат предвид,
че човешката природа е напълно развратена, защото даже когато сме в греховното си състояние, ние
продължаваме да носим Божия образ, според който сме създадени, така както сладкото личице на
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детето се показва изпод мръсотията от калта и прахта. Според Реформаторите, тоталната поквареност
означава, че всяка част от нашето същество – интелект, воля, емоции и тяло – носят последствията от
греха. Нито една част не е останала незасегната от Грехопадението.

Например,  сексуалността  е  добра  и  е  създадена  от  Бога;  но  тя  често  пъти  е  изопачавана  от
похотта и изневярата. По същият начин правителството е било създадено за да се поддържа реда; но
то много лесно се изражда в тирания или потисничество.  Човешката способност за художествено
творчество е  добро нещо;  но  то  може да  бъде  извратено и  да  се  превърне  в  призив към бунт  и
всепозволеност. При Грехопадението всяка част от сътворението било хвърлено в хаоса на греха и
всяка част вика за изкупление. Единствено християнската гледна точка към света запазва в баланс
следните две истини: пълното унищожение, предизвикано от греха и надеждата за възстановяване на
първоначално създадената доброта.

ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА
Единствено християнската представа за греха и моралната отговорност ни дава смислен начин,

чрез който да разберем и подредим живота си. Разговор по време на един от курсовете на Нанси в
един колеж по въпросите на етиката илюстрира добре това. По време на обсъждането за природата на
моралната отговорност, един студент попитал: „Пред кого сме отговорни ние? В края на краищата,
представата за отговорността няма никакъв смисъл, ако не сме отговорни пред някого.“ Втори студент
казал: „Ние сме отговорни пред другите хора. Например, ако прегазиш с колата си някое дете, ти ще
бъдеш отговорен пред неговите родители.“ Първият студент настоявал: „Но кой е казал това? Кой ще
ме държи отговорен пред тези родители?“ Трети студент казал: „Ние сме отговорни пред обществото.
Обществото  е  изработило закони,  които  трябва  да  спазваме  и  то  ни  държи отговорни.“  Първият
студент попитал: „Но кой е дал правото на обществото да прави това?“

Отговорът на този въпрос, криещ се в умовете на много от студентите е бил, че нашата висша
отговорност е пред Бога. Всяка друга власт може да бъде поставена под съмнение. Единствено ако
има някакво абсолютно Същество, Същество на перфектната доброта и справедливост, само тогава
има съд, пред когото всички ние сме отговорни. Но в една светска университетска класна стая никой
не се осмелил да каже това. Поради това студентите дълго разсъждавали, надявайки се да намерят
някаква основа за моралната отговорност, която няма да изисква от тях да признаят Божията власт.

Класната стая в университета не е единственото място, където говоренето за Бога е табу. В много
места в съвременната ни култура е допустимо да вярвате в Бога, но само ако държите вярата си във
вашата лична кутия.  Но въпреки това, християнството няма да остане лична работа.  То не е просто
лично вярване. То е истината за нашата реалност. Християните трябва да се научат как да счупват
кутията, как да проникват в средата, която е враждебна на вярата ни, как да накараме хората да видят
дилемата, пред която са изправени самите те и тогава да им покажем защо християнската гледна точка
е единственият логичен отговор. Невярващите трябва да бъдат накарани да видят, че те са изправени
пред  една  нетърпима  дилема.  От  една  страна,  всички  ние  безусловно  се  надявам  да  живеем  в
общество,  където  Божията  власт  е  уважавана,  където  не  трябва  да  се  страхуваме,  че  ще  бъдем
измамени, ограбени или убити. Но в същото време мнозина от нас не искат да се подчинят на властта
на  Бога.  Ние  не  искаме  да  признаем  външният  и  висш  източник  на  моралната  истина,  която
ограничава собственото ни поведение, защото това ще нанесе удар върху човешката ни гордост, върху
фокусирането ни само в себе си и ще отхвърли представата ни, че изборът е наше върховно право и че
ние определяме кое нещо е морално и кое – не е морално. Още по-лошото е, че  това ще означава, че
когато не успеем да живеем според тази висша истина, ние се намираме в много неудобната позиция,
защото ще трябва да признаем вината си пред Божия съд, но и да понесем последиците. Това е цената,
която плащаме заради това, че сме приели християнският отговор.

Но  трябва  да  имаме  предвид,  че  цената,  която  ще  трябва  да  платим,  ако  не  приемем
християнският отговор, е още по-висока. Когато морала бъде принизен до личните ни предпочитания
и  когато  никой  няма  да  бъде  държан  морално  отговорен,  обществото  много  бързо  пропада  в
безпорядък. В тези условия хората от развлекателния бизнес и медиите изваждат на показ боклуците
в живота ни, които вулгаризират и опростачват вкусовете на децата ни; политиците ни залъгват с
думи, които искаме да слушаме и в същото време изпразват джобовете ни; престъпници тероризират
улиците на градовете ни; родители не се грижат за децата си; и децата израстват без да имат представа
за морала. И когато анархията в обществото стане широко разпространена в такава страна, нейни
граждани се превръщат в основни кандидати за лидери (или класа от лидери) от тоталитарен стил,
които да излязат на сцената и да предложат да оправят всичко с твърда ръка.  Тъжно е, че когато
настъпи този момент, на много хора им е „дошло до гуша“ от анархията и хаоса и те с готовност се
отказват от свободата си, за да се възстанови редът в обществото – даже с помощта на железния
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юмрук.  През 1930те германците направили точно това,  когато радостно посрещнали Хитлер;  така
направили и италианците, които с готовност вървели след Мусолини, който им обещал, че влаковете
винаги да спазват разписанието.

Трябва да молим хората да видят този труден избор: или гледна точка към света, която твърди, че
по природата си ние сме добри, или гледната точка, която признава един висш стандарт и нашата
отговорност пред светият Бог заради нашия грях. Избирането на първото накрая води до морална
анархия и отваря вратата за тиранията; избирането на второто прави възможно създаването на едно
подредено и морално отговорно общество. Когато еврейският теолог Денис Прегер изнася лекции,
той често моли слушателите си да си представят,  че  вървят през нощта по тъмна градска алея и
внезапно виждат група младежи, които вървят срещу тях. После Прегер пита: „Ще се изплашите ли
или ще се успокоите, когато видите, че те носят Библии в ръцете си и току-що са били на среща за
изучаване на Библията?“ Публиката винаги се засмива и признава, че ще се почувстват успокоени.
Привързаността към библейската истина води до по-цивилизовано поведение.

За  сравнение,  никой,  който  познава  историята  на  нашата  епоха,  не  би  могъл  да  приеме
представата, че е достатъчно да освободим хората от потисническите морални традиции и правила и
те веднага ще станат добри и великодушни. Всяка цивилизация още от самото си начало е знаела, че
беззаконието  води  до  жестокост  и  варварство.  Според  една  поговорка,  даже  крадците  имат  свои
правила за честност. Законите на морала не са задушаващи правила, които потискат и ограничават
нашата истинска природа; точно обратното, те са указания как да се превърнем в такъв вид хора,
какъвто Бог е имал предвид, когато  ни е създал. Когато разберем това, ние виждаме, че стандартите
на морала са истини, които дават живот, поддържат живота и го обогатяват.

Трябва  да  кажем,  че  реалистичното  библейско  учение  за  греха  е  единствената  защита  както
против  личната  тирания  на  хора  като  Чарлз  Дедерич,  така  и  против  тиранията  на  арогантната
държава. Тъкмо приемането на библейското учение за греха е дало на американците безпрецедентната
в човешката история степен на свобода, на която се радваме днес. Основателите на нашата страна са
изградили  контролни  механизми  и  баланси  във  всички  отрасли  на  правителството,  защото  те  са
разбрали нуждата да бъдат сдържани амбициите и лакомията.  Както е написал Джеймс Медисън:
„Тези  структури  поставят  амбиция  срещу  амбиция  и  правят  невъзможно  която  и  да  е  част  от
правителството  да  придобие  безконтролна  власт.“  Такива  ограничения  на  властта  ни  предпазват
много  по-добре  от  всеки  написан  документ,  който  гарантира  човешките  права.  Например,  в
конституцията  на  бившият  СССР  има  списък  на  правата,  който  е  по-дълъг  от  нашия  „Закон  за
правата,“ но документът не е направил нищо добро, когато липсват ограничения на властта.

Трябва  да  притискаме  невярващите  си  съседи  да  размишляват  за  логичните  последствия  от
тяхната  гледна  точка  към  света.  Отричането  на  реалността  на  греха  може  да  изглежда,  че  е
просветляващо и възвишаващо, но накрая това се оказва, че е унизяващо и унищожаващо. То отрича
важността на нашите избори и действия и дава свобода на най-лошите ни импулси. А християнството
ни позволява  да  имаме  позиция  по  такива  теми  като  благоденствието,  престъпността,  човешките
права и образованието. Християнството предоставя основата за такава система на благоденствието,
която  едновременно  да  е  състрадателна  и  да  призовава  към  морално  поведение,  която  подсилва
достойнството  на  получателя  и  неговото  самоуважение.  Християнството  подкрепя  системата  на
криминалното правосъдие, която държи хората да са отговорни за действията си, но не ги лишава
чрез  методите  на  психическия  натиск  от  правото  им  да  бъдат  извършители  на  морала.
Християнството предоставя основа за здрава теория за човешките права, която счита, че всички хора
са създадени от Бога с равни права и че всички те за грешни пред Бога. Християнското образование се
отнася към децата с уважението като към същества, създадени по образа на Бога. Във всяка от тези
области,  както ще видим в  следващите  глави,  сравнението изважда на  показ  пълният банкрут на
съвременният утопизъм и на основното му твърдение за природната доброта на хората.

ОБРАТ В СИТУАЦИЯТА
Разбира  се,  представата за  греха  не  е  само тема на гледната  точка;  представата за  греха е  и

дълбоко лична тема. На това ниво реалното разбиране на човешката поквара ни отвежда при Бога при
търсенето ни на решение на проблема с личната ни вина. Вместо да се опитваме да заравяме този
проблем под дебели пластове от психологически обяснения, където той никога няма да остане скрит,
ние можем да признаем вината си, знаейки, че самият Бог е осигурил изходен път.

Често пъти чуваме да се казва, че религията е просто пожелателно мислене. Фройд е твърдял
следното: „Християнството е една илюзия, която ние сме изобретили за да задоволим различни лични
нужди.“ И е истина, че в християнството има психологически изгоди, които произтичат от вярването в
Бога. Но от психологична гледна точка това е игра, в която играят двама играчи. Защото по същият
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начин може да се каже,  че има някои психологически изгоди и от невярването в Бога.  В края на
краищата, представата за Бог може да е както объркваща, така и утешаваща (поне за кратък период от
време). Кой иска да изостави личните си предпочитания и да бъде държан отговорен пред някакъв
абсолютен морален стандарт за всяка своя мисъл или действие? Кой иска да отиде по-далеч от това да
признае няколко грешки и наистина да изповяда, че е грешен пред някакъв свят Бог? Кой иска да се
откаже от богатството си? Кой иска да страда заради другите хора?“

Наистина,  ние  можем  да  спорим,  дали  митът  за  човешката  доброта,  който  е  покорил
съвременната култура, е бил обяснен най-добре от психологията на атеизма, която сама по себе си е
вид пожелателно мислене – дълбоко желание да бъдем свободни от всяка външна власт или от всеки
висш  източник  на  морал.  Може  да  се  окаже,  че  е  много  по-приятно  да  вярваме  в  догмата  на
независимото „Аз,“ която ни уверява, че няма обективни истини, които отправят законни изисквания
към нас, че кое е добро и кое е лошо зависи от собствените ни избори и че чрез собствените си
решения ние от нищото създаваме нещо стойностно. Всеки човек е мини-бог, който създава неин или
негов собствен свят. Хората могат да изпратят безнаказано на смърт даже собствените си деца, както е
направил Русо.

Няма Бог, няма грях, няма вина. Човечеството е  на трона и в света всичко е добре. Не е чудно, че
утопичният мит може да се появи и в началото да е привлекателен за хората. 

Правейки  този  обрат  в  ситуацията,  ние  можем  да  покажем  на  хората,  че  стратегията  за
принизяването на идеите до нивото на играта на пожелателното мислене си има своите добри и лоши
страни.  След  това  можем  да  върнем  разговора  обратно  към  истинската  тема:  честното  и  ясно
разбираемо твърдение, че християнството е истина. По-добре от всяка друга гледна точка към света то
е в хармония със собственият ни житейски опит. То съответства на реалността. В него има логика. То
дава отговори на въпросите за нашето съществуване.

Но въпреки това, има един въпрос, който на определен етап задава всеки чувствителен човек:
„Как е възможно Бог да е добър и въпреки това да допуска злото да действа?“ В моменти на лично
нещастие  както вярващите,  така  и  невярващите  виждат това  противоречие.  Защо  любящият Бог
позволява създанията му да страдат? Даже най-брилянтният мозък на нашия век е бил затруднен да
отговори на този въпрос и в неговия случай това изградило трагична бариера между този човек и
Бога, за който той е знаел, че трябва да съществува.

Глава 21

    Има ли смисъл в страданието?

Бог,  който  не  премахна  страданието  –  по-лошо,  Бог  който  премахна  греха  точно  чрез
страданието, е скандал за съвременният ум . (Питър Крийфт) (Коментар:  Питър Крийфт – 1937 –
професор  по  философия  в  Бостън  Колидж.  Популярен  автор  на  много  книги  за  християнска
философия.)

Когато мъжете отпиха от чая и кока-колата си,  Айнщайн каза:  „Рави Херцен провокира  това
малко събиране – като ме поздрави за моята липса на предразсъдъци, когато казах, че не вярвам, че
вселената  е  статична.  Наскоро  видях,  че  Хъбъл  (Коментар:  американски  астроном)  от
Калифорнийския  технологичен  институт  се  е  доближил  до моята  позиция.“  Айнщайн  се  облегна
назад в стола си и повдигна брадичката си. „Разбира се, аз отдавна знаех, че една от последиците от
теорията за общата относителност е, че вселената се разширява. А ако тя се разширява, тогава е ясно,
че в миналото тя е била по-малка. Екстраполирайте назад във времето и ще стигнете до заключението,
че вселената е възникнала в един определен краен момент от времето в миналото като едно свръх
плътно кълбо. И така,“ Айнщайн заключи, скръствайки ръцете си, „Приемам, че вселената е имала
реално начало във  времето.  Но какви са последствията  от това откритие?   Дали то има някакви
метафизични или даже религиозни последствия? Това ме запита равинът Херцен и аз си помислих, че
ще можем заедно да обсъдим това.“

Той се усмихна. С разрошената си коса, с буйните си мустаци и със стария си  отпуснат пуловер,
Айнщайн беше майстор в създаването на представата за дружелюбен и разсеян професор. Но той
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използваше този прочут  образ  безмилостно и  обезоръжаваше хората,  а  след  това  демонстрираше
ясната си логика, за да ги нареже на парченца. 

Рави Херцен веднага усети тази хитрост. Седнал на края на стола си, той се намеси нетърпеливо.
„Не мислите ли, че ако самата вселена е имала начало, тогава трябва да е имало причина това да се
случи. Причина с главно „П“?

„А защо е нужно това заключение?“ Айнщайн погледна остро младият равин над чаената си чаша
и след това добави с приятелски тон: „Аз знам някои неща от науката, но когато започнем да говорим
за главно „П“, ние напускаме територията на науката.“ 

„Все  пак,  това  си  остава  на  територията  на  науката,“  намеси  се  отец  МакНоутън,  спокойно
жестикулирайки с цигарата, която държеше между пръстите си. „Ако наблюдаваме един резултат, ние
стигаме до заключение за причината, която го породила. Ако вселената е имала начало във времето,
това събитие трябва да е било причинено от нещо, което се е намирало извън вселената.“

„Браво,“ каза иронично Айнщайн. „Вие принизихте въпроса до един прост силогизъм.“ 
„Понякога истината е проста,“ отвърна МакНоутън с усмивка и групата нервно се засмя.
Рави Херцен продължи да излага мнението си с леко възбуден глас. „Откритията на астрономите

дават научно потвърждение, че там трябва да има всевише Същество. Д-р Айнщайн, тъй като сте
евреин, нямате ли основание да установите, дали е вярно или не, че това Същество е Онзи, който е
дал Тората на Моисей? Всевишният, Благословеният на еврейския народ. На вашия собствен народ,“
завърши той победоносно. 

„Как  би  могло  някое  всевише  същество  да  не  Богът  на  еврейския  народ?“,  попита  студено
Айнщайн.

„Следователно, вие вярвате в създателя?“, притисна го равинът.
„Казвал съм го и преди и ще го кажа отново: аз вярвам в Богът на Спиноза,  бог,  който се е

разкрил в подредената хармония на вселената.“ Той се наведе напред, за да подчертае казаното и се
върна към темата си. „Но като учен, когато намеря начин да смаля несравнимите събития до някаква
основна  хармония  на  природния  закон,  аз  се  изпълвам  с  благоговение  поради  разумността  в
сърцевината на реалността. За мен този начин на мислене ми се струва, че е религиозен в най-висшия
смисъл на тази дума. Наричам това космическо религиозно чувство.“

Лицата на тримата му гости се оживиха, докато Айнщайн смукна от лулата си, позволявайки им
тази моментна надежда. После той продължи: „Но не мога да приема идеята, че Бог е личност, който
наказва  или награждава  хората.  Моята  религия  не  е  догма  и  в  нея  липсва  представата,  че  Бог  е
личност. Истинският учен трябва да бъде убеден в универсалното действие на закона за причината и
следствието и той нито за миг не може да се наслаждава на идеята за същество, което се намесва във
вървежа на събитията.“

Гласът на Айнщайн стана по-силен: „Защо вие, религиозните лидери, прикрепвате представата си
за  Бога  към  митовете  от  миналото?  Казвам  ви,  вие  правите  лоша  услуга  на  религията,  като  се
придържате към тази примитивна представа. Това е основната причина за конфликта между науката и
религията.“ Той стисна лулата си и погледна събеседниците си един по един. „Знам защо е така.
Вашата  религия  беше  инструмент  за  контрол.  Вие  я  използвахте  за  да  плашите  хората  и  да
концентрирате  властта  в  ръцете  на  свещениците.  Поради  това  вие  се  държите  за  нея  –  за  да
увеличавате властта си.“

Слисани, тримата му гости припряно напрягаха умовете си, за да намерят отговор. Айнщайн се
възползва от мълчанието им. „Простете ми за страстното ми изказване. В края на краищата вие сте
мои гости. Но моля ви, помислете, аргументът наистина е прост. Ако тази личност е всевишна, тогава
всяко събитие на всяко място във вселената е негово дело – включително всяко човешко действие,
всяка човешка мисъл, всяко човешко чувство. Тогава как е възможно да мислим, че трябва да държим
хората отговорни за техните действия и мисли пред такова всевишно същество?“

Гласът му придоби стоманена твърдост. „Вие казвате, че Бог е същество на абсолютната доброта
и праведност.  Но помислете за  това.  Ако той е, който в края на краищата е отговорен за нашите
действия, тогава той е в основата на всички вреди, които ние си причиняваме един на друг. Когато ни
наказва и награждава, той всъщност раздава присъди на себе си. Самият Бог е източникът на същото
зло, което по общото мнение осъжда!“

Пръв  се  съвзе  отец  МакНоутън.  „Но  ние  имаме  свободна  воля,“  започна  той.  Айнщайн  го
прекъсна: „Аз не вярвам в това. Науката ни показва една вселена, която буквално е ограничена от
природните закони и е една разумна вселена. Просто не е оставена възможност за нещо, причинявано
от друга природа.“

Рави Херцен запита: „Ако ние нямаме свободна воля, тогава как може да има морал?“
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„Свободна воля. Свободна воля. Не виждате ли, че това е една илюзия?“ Айнщайн разтри челото
си и за кратко затвори очите си, тъй като започна да се изморява от този безплоден разговор. „Когато
науката изследва дълбочината на човешкия ум, аз съм убеден, че ние ще намерим закони, които го
управляват точно така, както всичко останало. Поради това, моля ви, не изграждайте доказателствата
си за  Бога  върху твърденията  за  свободната  воля.  Вашата  религия  постоянно е  принуждавана  да
отстъпва пред напредъка на науката.“

Когато Айнщайн взе  чашата си  чая,  свещеникът Хартман най-накрая се  включи в разговора.
„Наистина,“ каза той успокояващо, „ние не трябва да водим спор наука срещу религия. Религията
няма  никакви  претенции  към  света,  познаван  от  науката.  Истинската  религия  е  да  се  чувстваме
зависими от Абсолюта.“

„Хммм,“  каза  Айнщайн,  разчупвайки  една  бисквита.  „Аз  знам,  че  вие  сте  прогресивен  и
напредничаво мислещ човек, свещеник Хартман. Тогава как обяснявате проблемът на Бога, който е
причинил злото?“ Очите му просветваха.

„О, аз нямам никакво скарване с науката или с нейното учение, че ние сме част от вселена, която
е  управлявана  от  природни  закони.  Но  религията  принадлежи  на  царството  на  човешките
преживявания. Ние даваме смисъл на страданието, като вярваме в Бога на любовта и изкуплението.“

„Разбирам,“  каза  Айнщайн  спокойно.  „Ние знаем,  че  религията  е  фалшива,  но  въпреки това
вярваме, че по някакъв начин тя ще задоволи нашите психологични нужди.“

„Не!“ възрази рави Херцен. „Бог позволява страданието, защото ние се учим чрез него.“
Айнщайн пое дълбоко въздух и повдигна тайнствено веждите си: „Да, страхуваме се, че това е

начинът, по който ние се учим,“ каза той. „Господа, този следобед беше много интересен. Но имам
главоболие и преди вечеря ще трябва да си почина.“

След като гостите си заминаха, Айнщайн се спря край своята етажерка с нотни записи и започна
безцелно да се рови в тях. Погледът му беше привлечен от заглавието на една пиеса, която беше
свирил наскоро с цигулката си: “Исус, радостта на човешкото желание“ от Йохан Себастиян Бах.

Айнщайн изсумтя за да изрази нетърпението и недоволството, което се натрупваше в него през
целия следобед. Знаеше много добре какво го беше накарало да организира тази малка среща. От
дълго време в него тлееше гняв, свързан със страданието на еврейския народ през вековете и със
сегашните зловещи слухове, които идваха от Германия. Не, той не можеше да приеме идеята, че има
Бог, който е личност и позволява да се случват такива неща. И разговорът през този следобед не го
приближи до намирането на отговора на този въпрос. По-добре е да избяга в света на науката, където
подредеността и логиката предлагат алтернатива на хаотичната болка в личния му живот.  Отвори
калъфа на цигулката си и докосна с пръсти струните на инструмента. Музиката беше почти толкова
добро място за бягство, колкото и науката. В музиката той намираше симетрията, фундаменталната
симетрия,  разумната перфектност за  която бленуваше – същата подреденост,  която намираше и в
научната си работа. Извади цигулката и започна да я настройва. Музиката щеше да отвлече разума му
от въпросите, които го тревожеха и на които той нямаше отговори.

ДИЛЕМАТА НА АЙНЩАЙН
За  Алберт  Айнщайн,  най-великият  учен  на  този  век,  най-трудният  интелектуален  въпрос  за

християнската вяра не беше въпросът дали Бог е създал света. Той ясно виждаше, че вселената е
проектирана и подредена и беше стигнал до заключението, че поради това тя трябва да е резултат от
някакъв разум, а не е просто резултат от безкрайното й скитане в пространството. Както самият той
беше казал,  „порядъкът във вселената разкриваше един толкова висш интелект“ който надвишава
цялата човешка интелигентност! Остроумната му реплика: „Бог не си е играл на зарчета с вселената,“
въпреки  че  е  била  отправена  към  проблеми  в  квантовата  теория,  разкрива  пламенната  му
привързаност към проектирания ред, който обединява природата от нейния връх до основата й.

Не, това, което затрудняваше Айнщайн беше нещо по-трудно от теорията за сътворението – него
го затрудняваше проблема за злото и страданието. Тъй като знаеше, че трябва да има проектант на
вселената, той се мъчеше да открие какъв е характера на този проектант. Как може Бог да е добър, но
въпреки това да позволява да се случват такива ужасни неща на хората?  И понеже не можеше да
примири в себе си проблема със злото и страданията, и с представата за добрия Бог, Айнщайн се
отдалечи от Бога от Библията.  Айнщайн беше подхлъзнат от това,  че  той беше детерминист.  Той
считаше,  че  хората  са  сложни  машини,  които  извършват  това,  което  природните  сили  са  ги
програмирани да извършват, подобно на играчки, които са задвижвани от навита пружина. Но ако
беше така, тогава нямаше да съществуват такива неща като морал, грях или вина. Айнщайн е написал,
че ако постъпките на човека  са предварително зададени, тогава „човекът не може да бъде отговорен
пред Бога“ за поведението си повече, отколкото е отговорен камъка накъде лети, когато някой друг го
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е  хвърлил.  Тогава  кой е  отговорен?  И Айнщайн стигнал до  извода:  самият Бог  е  отговорен.  Той
разсъждавал, че ако съществува всевишен Бог, тогава би трябвало да има някакъв вид божествена
предопределеност  –  Бог  навива  пружината  ни  и  ни  прави  да  действаме  по  начинът,  по  който
действаме. Но ако Бог ни прави да правим както лоши, така и добри неща, тогава той, а не ние, е
пряко  отговорен  за  злото.  Айнщайн  е  написал:  „Как  може  това  да  бъде  съчетано  с  добротата  и
праведността, които са му приписвани.“  Ако действията ни са предопределени, тогава самият Бог
трябва да е зъл. Тъй като не беше склонен да приеме безнадеждността на една система за вярване, в
която  висшата  реалност  е  зло,  Айнщайн  стигнал  до  заключението,  че  единственият  Бог,  който
съществува,  е безличен космически разум, който дава разумната структура на света.  Казвайки, че
вярва в Бога на Спиноза, Айнщайн казва, че вярва в принципът на подредеността във вселената. За
Айнщайн истинската религия не е нищо повече от екстаз пред разумната структура на вселената.“

За Айнщайн стойностно беше само това,  което е  логично.  Но верността на заключенията на
човека са само толкова добри, колкото е добра неговата предпоставка, а предпоставката на Айнщайн,
че хората всъщност са роботи, е била доста погрешна. Той не успял да разбере истината на юдеизма (в
който самият той е бил роден) и на християнството (което той е изследвал), не защото е бил принуден
от „фактите,“ а защото вече убедено е вярвал в една философия, която не му позволила да съвмести
съществуването на страданието и злато със съществуването на добрия Бог. 

Много  хора  се  намират  в  същото  затруднено  положение  като  Айнщайн,  защото  считат,  че
проблемът на злото е основният препъни-камък за християнската вяра.  Тогава как ние трябва да им
отговаряме? Библията предлага ли разумен отговор, в който обяснява смисъла на страданието? Може
ли християнството да отговори на изискването на сърцето за справедливост в загнилата вселена?

ПРОБЛЕМЪТ НА ЗЛОТО
Нека да започнем с някои прости твърдения, за да разберем ясно проблема на злото. Ако Бог е

изцяло добър и всемогъщ, той няма да позволи страданието да съществува в неговото създание. Но
въпреки това злото съществува. Следователно или Бог не е изцяло добър (поради което той допуска
злото да съществува) или не е всемогъщ (поради което не може да унищожи злото, въпреки че иска да
го  направи).  През  цялата  човешка  история  хората  са  борили  с  това  очевидно  противоречие  и  са
предлагали  различни  решения,  но  всички  те  са  се  оказвали  неверни  в  сравнение  с  Библейското
решение. Тъй като отново и отново срещаме тези решения, важно е да знаем защо те са неверни и
фалшиви. Нека да разгледаме 5 от най-разпространение фалшиви решения.

1-во решение:  Отречете, че Бог въобще съществува. Атеисти правят точно  това. Ако няма Бог,
тогава  злото не  е  проблем.  Или може би е?  Ако проследим това твърдение до неговото логично
заключение,  проблемът  на  злото  се  превръща  в  нещо  още  по-лошо:  че  нищо  не  е  зло  и  като
продължение – че нищо не е добро. Защото ако няма Бог, тогава „добро“ и „зло“ не са нищо друго
освен субективни усещания, които отразяват това, което нашата култура ни учи да одобряваме или да
не одобряваме, или което ние лично се случва да харесваме или да не харесваме. За атеистът няма
отговор на въпроса за злото, защото за него такъв въпрос на практика не съществува. За него няма
такова нещо като обективно зло; ние просто прожектираме субективните си чувства върху външните
събития. (Коментар: През 1971 Ал. Солженицин бил екстрадиран от СССР и заминал за Швейцария.
Там на летището го посрещнала тълпа репортери и той им казал: „Аз идвам от от една страна, в която
хората не могат да направят разлика между доброто и злото.“ Сегашното  поведение на обикновените
руснаци потвърждава тази диагноза.)  Но дали това задоволява вроденото човешко възмущение от
злото и страданието? Разбира се, не. Точно обратното, атеистичното решение се подиграва над нас,
защото принизява най-основните  ни морални убеждения  до нивото на измама на  нашия ум.  Ние
можем  да  бъдем  ограбени,  децата  ни  може  да  бъдат  убити,  ние  можем  да  умираме  с  бавна  и
мъчителна  смърт,  но  нито  едно  от  тези  неща  не  е  истинско  зло.  Тези  неща  са  просто  част  от
природата,  защото природата  е  всичко,  което съществува  и  извън нея няма нищо.  Ние  можем да
плачем нощем за отговори, но обективната реалност е безразлична към сълзите ни. Поетът Стивън
Крейн описва трогателно тази дилема. 

Човекът казал на вселената:
„Господарю, аз съществувам.“
„Обаче,“  отговорила вселената,
„този факт не е създал в мен
никакво чувство за задължение.“

Според собствените си разбирания атеизмът няма отговор и безполезността на нашите страдания
ги превръща в още по-болезнени за нас. Въпреки това е иронично, че даже когато положението им
стане ужасно лошо, даже когато умират, атеистите размахват юмрук към небето; даже тези, които
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казват,  че  Бог  не  съществува,  инстинктивно  го  обвиняват  за  мъките  си.  Както  се  казва  в  една
поговорка: „Няма атеисти в убежището.“ А сега нека да разгледаме  някои от религиозните отговори:

2-ро  решение:  Отречете  съществуването  на  страданието.  Някои  хора  се  опитват  да  решат
проблема, като казват, че злото и страданията са илюзии и ги изгонват от умовете си. Това е стратегия,
която е възприета от църквата „Християнска наука“ (Коментар:  Това е християнска деноминация,
основана в САЩ от Мери Бейкър (1821-1910), която твърдяла, че болестта е илюзия, която може да
бъде победена единствено чрез молитвата. Те вярват, че реалността е само духовна, а материалният
свят е една илюзия. Към 1990 това движение е имало около 100 000 членове. Най-известен е техният
вестник Кристчън Сайънс Монитор.) и от някои източни религии. Според хиндуизма физическата
вселена (наричана „майа“) е една илюзия и страданието на тялото е погрешно схващане на човешкия
ум.  Ако  тренираме  себе  си  да  мислим  правилно,  ние  можем  да  победим  страданието  чрез
разбирането, че то не съществува. Но може ли някой наистина да живее в съгласие с тази философия?
(Коментар: Както се казва в една българска поговорка: „Докато Асан се опитвал да научи магарето си
да яде боб, то умряло от глад.“ Има една история, в която се разказва за момче, което отишло при един
човек, който практикувал „Християнска наука“ и го помоли да се моли за баща му, който бил много
болен. Човекът казал на момчето: „Баща ти само си мисли, че е болен. Той трябва да се научи да се
противопоставя на тези негативни мисли и да осъзнае,  че всъщност е здрав.“ На следващият ден
момчето отново отишло при този човек и той го попитал как е баща му. Момчето отговорило: „Днес
баща ми си мисли,  че е  умрял.“ Силата на позитивното мислене не може да изтрие обективното
съществуване на страданието и на смъртта. Докато работех в Белия Дом, лично съм бил свидетел на
безполезността да се опитваме да твърдим, че злото не съществува реално. Сред тесният кръг на най-
висшите съветници на президента Никсън имаше четирима човека, които бяха членове на църквата
„Християнска наука,“ двама от които бяха Боб Холдеман и покойният Джон Ерличман, които бяха
най-близо до президента по време на драматичните месеци след скандала с Уотъргейт и когато се
правеха опити за „прикриване на следите.“ Една вечер в разгара на скандала аз се срещнах с Боб
Холдеман и го предупредих, че всяко прикриване ще застраши позицията на президента. Практичният
и решителен шеф на администрацията на Белия Дом се извъртя в стола си, погледна ме и ме попита:
„Ти  какво  би  направил?“  „Не  давай  никакви  пари  на  крадците,  които  проникнаха  в  офисите  в
Уотъргейт. Това може да бъде счетено, че са пари, които са им дадени, за да мълчат по време на
разпитите.“ Холдеман отхвърли предупреждението ми със стоманен поглед и каза: „Всеки разполага с
пари, с които да се защитава.“ Аз продължих да настоявам: „Боб, президента се нуждае от защитата
на добър криминален адвокат, който да го съветва.“ Холдеман отговори: „Не. Ние не сме направили
нищо лошо. Президентът има нужда само от добър специалист по връзките с обществеността.“ При
това положение, когато главните съветници на Никсън го уверяваха, че единственият му проблем е
неговия публичен образ, той никога не беше принуден да се изправи срещу реалността. Подобно на
цар  Давид,  президентът  Никсън  имаше  нужда  от  човек  с  кураж  като  Натан,  който  да  му  каже
брутално честно каква е реалността. (Колко ми се искаше аз да бях направил това.)

Но дали религиозната вяра на  Холдеман и Ерличман не беше причината те да продължават да
омаловажават  направената  грешка  и  да  я  наричат  проблем  с  възприемането?  Глен Тиндър пише:
„Разсъждаващият  член  на  църквата  „Християнска  наука“  не  осъжда  и  не  се  опитва  да  изкорени
греховните си желания, а само се опитва да не ги забелязва.“ 

Но уроците на историята ни казват, че ако не вярваме в реалното съществуване на злото, ние не
можем  да  живеем  в  хармония  с  реалността,  когато  злото  ни  удари  право  в  лицето.  Теорията  за
илюзията просто не може да ни помогне, когато се намираме под товара на човешкото преживяване.

3-то решение: Поставете Бога над доброто и злото. Някои хора живеят с представата, че Бог е
толкова далече и толкова високо, че не може да бъде формулиран от никоя представа на човешкия ум.
Те считат, че Бог е отвъд доброто и злото. Това твърдение може да звучи възвишено и почтително, но
ако считаме, че представите ни за добро и зло не се отнасят за цялата реалност, тогава те са само
хрумване  на  нашето субективно съзнание.  Представата,  че  Бог  е  „изцяло друг“  го  прави толкова
превъзвишен, че нашето морално престъпление остава незабелязано от него и той не реагира на него.
По този начин ние продължаваме да оставаме самотни със сълзите си в нощта и няма кой да ни
помогне.(Коментар: Както се казва в поговорката: „Бог високо, цар далеко.“)

4-то  решение:  Божията  сила  е  ограничена.  В  този  случай  представата  е,  че  ако  Бог  беше
всемогъщ, той нямаше да позволи на лошите неща да се случват; но тъй като лошите неща се случват,
тогава Бог трябва да не е всемогъщ. Сега тази представа придобива популярност чрез така наречената
теология на процеса, според която Бог все още е в процеса на превръщането му в Бог, т.е  Бог сега
навлиза в света, но все още не е станал всевишен. Този Бог има най-добри намерения (той наистина
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би искал да промени нещата), но тъй като е ограничен, той не е в състояние да победи злото, което
измъчва сътворението. Ние трябва да насочваме надеждата си към бъдещето, когато Бог и светът ще
достигнат до нова и славна епоха на еволюцията и всички болести ще бъдат победени. 

Това е теология, предлагана в нашумялата книга „Когато на добрите хора се случват лоши неща“
на равина Кушнер, който защитава Божията доброта, като отрича неговата всевишност. Кушнер пише:
„Бог иска праведните да живеят мирен и щастлив живот, но понякога даже Той не може да направи
това. Твърде трудно е даже за Бога да попречи на жестокостта и на хаоса да предявят правата си над
невинните си жертви.“ Това е божество, което се бори против силите на хаоса, като печели някои
битки и губи други битки. Такава теология може да реши проблемът на страданието за бъдещите
поколения, които ще се родят след като Бог най-накрая постигне края на израстването си, но тя със
сигурност няма да реши проблема на страданието и злото на нас, тук и сега. Това божество е любезен,
но неспособен и безгрижен глупак, който може да предложи малко неща на много поколения, които
трябва да страдат и да умират, преди небето да се развие тук на земята.

5-то  решение:  Бог  е  създал  злото,  за  да  постигне  по-голямо  добро.  Това  е  твърдението  на
философът Джон Хайк, изложено в книгата му „Злото и Богът на любовта.“ Хайк твърди, че „само в
свят, в който трябва да се борим за доброто, ние свободно избираме Бога. Самата борба е нужна, за да
узрее душата и да ни направи готови да се наслаждаваме вечно на Бога.“

В тази позиция има зрънце истина, защото доброто наистина понякога изниква от лошите неща и
борбата може наистина да направи душата да узрее. Проблемът е, че ако кажем, че Бог е създал злото
поради някаква причина, даже тази причина да е добра, тогава ние се връщаме обратно при дилемата
на Айнщайн: че самият Бог е зло и поради това няма изход и няма спасение.  Защото ако злото е
неразделна съставна част от реалността, то не може никога да бъде премахнато. Освен това, ако Бог е
създал хората по такъв начин, че те да се нуждаят от злото, за да узреят, тогава Бог ги е направил
грешни, а не „много добри,“ както се казва в Битие 1.

Поетът  и  драматургът  Арчибалд  МакЛиш  използва  тази  мисъл  в  пиесата  си  „J.B.,”  където
преразказва историята на Йов в съвременната епоха. Един свещеник казва на J.B., че страданието му е
причинено от простият факт, че той е човек, защото хората поради природата си са грешни. „Твоят
грях е прост. Ти си роден като човек.“  J.B. намира, че това обяснение е необикновено неутешително.
„Вашето  утешение  е  най-неутешително  от  всички  утешения,“  отговорил  той,  „то  превръща
Създателят на вселената в некадърен създател на човечеството и го прави участник в престъпленията,
които Той наказва.“

Подобно на Айнщайн, МакЛиш разбирал, че ако кажем, че Бог е създал хората да са грешни,
тогава изводът е, че когато ги наказва заради греха, Той наказва себе си.

Нещо повече, представата, че Бог е създал злото за да постигне по-голямо добро е една очевидна
заблуда,  защото  е  ясно,  че  много  зли  неща  не  водят  до  добри  резултати.  Най-въздействащите
демонстрации на това възражение идват от перото на великият руски писател Фьодор Достоевски в
романът му „Братя Карамазови.“ 

Като предизвикателство към по-младия си брат, който е християнин, Иван Карамазов разказва
история за едно малко момиче, което било измъчвано от родителите му. „Бедното петгодишно дете
било жертва на всякакви възможни изтезания, извършвани от образованите му родители. Те я биели,
удряли я с бастун, ритали я без никаква причина докато цялото й тяло посиняло.“ После Иван се
обърнал към брат си и поискал да му отговори на следните въпроси: „Можеш ли да разбереш защо
това малко създание, което едва ли разбира това, което й причиняват, трябва да удря измъченото си
сърце с мъничките си юмручета в тъмнината и да плаче жално и неспирно пред милостивия Бог, за да
я защити? Разбираш ли...защо този позор трябва да го има и защо е разрешаван?“

Иван казал, че той самият няма да приеме Бог, който позволява безсмисленото страдание даже на
едно единствено малко дете. „Представи си, че ти създаваш фабрика за човешката съдба с цел най-
накрая  да  направиш  хората  щастливи  и  да  им  дадеш  мир  и  спокойствие,  но  за  да  стане  това,
например, ще е нужно и неизбежно да бъде измъчвано до смърт едно малко създание – това бебе,
което се удря в гърдичките си с юмруците си и да научиш, че като отмъщение за неговите сълзи, ти
ще трябва да се покланяш пред архитекта на тези обстоятелства.“Отговорът трябва да е „Не.“ Нито
един чувствителен човек не би отговорил по друг начин. Но проблемът тук се крие в условието: в
предположението,  че  Бог  изисква  злото,  даже  като  временен  етап,  за  да  завърши  съдбата  на
сътворението. Богът от Библията не се нуждае от изграждането на временен ад, за да произведе небе.
Разбира се, след като злото съществува, Бог може и често пъти прави добро от делата на злото. Но
това е съвсем различно нещо (както ще видим по-късно в тази книга).
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И така, защо има зло на света? Как да намираме някакъв смисъл в страданието? Нито едно от
алтернативните решения,  които бяха описани по-горе не задоволяват плачът на човешкото сърце.
Всеки  от  тях  или  принизява  Бога  или  принизява  нас.  Единствено  обяснението  на  Библията  е  в
хармония както с логиката, така и с човешкия опит, защото само то ни казва как Бог може да бъде Бог
– висшата реалност и Създателят на всички неща, но въпреки това без да е отговорен за наличието на
злото.

СВОБОДА ДА ИЗБИРАМЕ
Как Библията съвместява Божията доброта и сила с присъствието на злото? Библията ни учи, че

Бог е добър и че той е създал вселената, която е била „много добра.“ Освен това Библията ни учи, че
сега  вселената  е  опетнена  от  зло,  смърт  и  страдание.  Логично  е  да  има  само  един  начин  за
съвместяване на тези две твърдения, без това да доведе на отричането на някой елемент от тях: Трябва
да има източник на греха, който е извън Бога. И Библията ни казва точно това.

Бог е добър и е създал един перфектен свят. Но едно от нещата, което прави хората (и ангелите)
да са интелигентни същества, е свободата. Те са имали свободата да се подчиняват на Бога или да се
отдалечат от Бога. А да се отдалечат от Бога, източникът на цялата доброта, означава да създадат зло.
Злото  няма  свое  собствено  независимо  съществуване,  нито  е  било  създадено  от  Бога.  Злото  е
създадено от греха. 

Решението да се извърши грях е било направено в духовното царство от Сатаната и други ангели,
които  са  интелигентни  същества,  способни  да  правят  истински  морален  избор;  след  това  грехът
влязъл в нашия свят чрез свободните морални избори, направени от първите хора, Адам и Ева. От там
чумата се разпространявала през цялата човешка история поради свободните морални избори, които
хората продължават да правят.

Понякога хората питат: „Какво накара Адам и Ева да извършат грях?“ Но свободата означава, че
няма външна причина. Ние не сме поставени в капана на безкрайна поредица от причини и следствия,
както вярват детерминистите като Айнщайн. Обратното, самите ние можем да поставим началото на
нова поредица от причини и следствия. Правейки морални избори, ние сме истинска първа причина;
от гледна точка на логиката ние не можем да задаваме въпроса кой е първопричинителят. По този
начин можем за разрешим очевидното противоречие с което започнахме: Бог е изцяло добър и той е
създал свят, който е бил добър и перфектен;  но едно от перфектните неща, които Бог е направил са
свободни същества и те са свободни да изберат да постъпват лошо.

Както  казах  по-рано,  важно  е  да  разберем  историческата  последица  от  Грехопадението.  Ако
Грехопадението беше само един символ, докато в реалността грехът е съществена черта на човешката
природа, тогава ние се връщаме отново при дилемата на Айнщайн: че Бог е създал злото и че Той е
замесен във вършенето на нашите грехове. Библията ни дава истински отговор на проблема за злото,
защото само тя твърди, че първоначално създаденият от Бога свят е бил добър и че грехът се е появил
на определен етап от историята. А когато това се случило, то предизвикало катастрофална промяна,
унищожавайки и обезобразявайки сътворението, което довело до смъртта и унищожението. Това е
причината, поради която злото е толкова мразено, толкова отвратително и толкова трагично. Нашият
отговор е изцяло подходящ и единствената причина Бог да може да ни утешава е той да бъде на
нашата страна. Той не е създал злото и също мрази начинът, по който то обезобрази работата му.
Скептикът казва:  „Но ако Бог  знаеше предварително,  че  ние  ще направим такава  бъркотия,  защо
позволи  това  да  се  случи?  Защо ни  създаде  способни  да  правим грях?“  Справедлив  въпрос.  Но
замислете се внимателно какво означава това. С цел да е сигурен, че ние няма да направим грях, Бог
щеше да се наложи да ограничи свободната ни воля,  да ни създаде не като пълноценни човешки
същества, а като кукли на конци или роботи, които са програмирани да вършат само това, което той
иска.  Но това щеше да ни направи неспособни да обичаме Бога  или да се  обичаме помежду си,
защото истинската любов не може да бъде принуждавана.

Ако  нямахме  свободна  воля,  ние  нямаше  да  сме  способни  да  бъдем  морално  отговорни,  да
творим, да се подчиняваме, да бъдем верни и да проявяваме героизъм. Единственият начин по който
Бог може да създаде човешки същества, които да са изцяло хора, е да поеме риска, че те биха могли
да  използват  свободата  си,  за  да  избират  да  правят  зло.  Тогава,  след  като  хората  избрали злото,
светият характер на Бога изискал справедливост. Той не можел да пренебрегне това изискване, не
можел да  го  отмине  незадоволено или просто да  изтрие записа  на нарушението и да започне  от
начало. След като везната на справедливостта се наклонила, тя е трябвало да бъде уравновесена. След
като моралната тъкан на вселената е била скъсана, някой е трябвало да я закърпи.

Скептикът казва: „В такъв случай човешката раса трябваше да приключи само с Адам и Ева. Те
трябваше  да  бъдат  наказани  за  своят  бунт,  да  бъдат  хвърлени  в  ада  и  това  щеше  да  е  краят  на
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човешката история.“ Но освен че е справедлив, Бог е и милостив и той изобретил една изумителна
алтернатива: самият Той щял да понесе наказанието заради своите създания. Самият Бог щял да влезе
в света на хората и да изстрада осъждането и смъртта, които са заслужавали греховните хора. И той
направил точно това чрез Бога-човек Исус Христос.

Никой никога не е  очаквал това;  никой човек ни би могъл да измисли това.  Исус  задоволил
изискванията на Божията справедливост,  като приел да умре разпънат на един римски кръст.  Той
победил Сатаната в собствената му игра: приел най-лошото, което Сатаната и хората могли да отсъдят
и го превърнал в средство за нашето спасение. „  Чрез Неговите рани ние бяхме изцелени“ (Ис.53:5 –
мой превод). Чрез смъртта си на кръста Исус победи злото и гарантира крайната победа над него. В
края на времето ще има ново небе и нова земя, където няма да има грях и страдание, и където „Той ще
обърше всяка сълза от очите им“ (Откр.21:4).

А докато дойде това време, Бог използва „тръните и магарешките бодили,“ които изобилстват в
сътворението от  деня  на   Грехопадението,  за  да  ни учи,  да  ни наказва,  да  ни освещава  и  да  ни
променя, за да бъдем готови за новото небе и за новата земя. Това е нещо, което аз разбирам добре:
Най-големите благословии в живота ми са се появявали от страданието и съм виждал същия процес
да се повтаря в живота на безброй други хора. Точно така, както ни боли, когато лекарят намества
някоя счупена кост, такава е и огромната болка която понасяме, когато Бог пренарежда характера ни.
Но това е единственият начин да бъдем направени цялостни и здрави.

Един древен документ описва мъчениците на църквата през първия век и в него се казва, че те
„придобили толкова голяма сила на душата си, че нито един от тях не проронил нито вик, нито стон.“
Чрез  страданието Бог  дава  огромна  сила  на  душата  на  всички  хора,  които  се  обърнат  към него.
Понеже сме грешни създания, често пъти имаме нужда от страданието, за да се разделим с грешните
си навици,  с  грешните си  представи и  с  идолите,  заради които живеем,  за  да станат сърцата  ни
свободни и да заобичат Бога.

Фридрих Ницше, въпреки че е бил атеист, веднъж казал една дълбока библейска истина: „Мъжете
и жените могат да издържат всякакво страдание,  стига да знаят защо живеят.“  Библията ни дава
отговора на въпроса „защо,“ по-широкия контекст  на смисъла и на целта на живота и ни дава вечна
перспектива. Целите на Бога са контекста, който придава смисъл и значение  на страданието.

В прочутото си учение за „Благословената грешка“ Августин е поместил тайната на страданието:
„Бог отсъди, че е по-добре да извади добро от злото, отколкото въобще да не изстрада никакво зло.“
Бог  преценил,  че  е  по-добре  е  да  издържи  на  болката,  придружаваща  заплащането  на  греха  на
грешните хора, отколкото въобще да не създава хората.

Защо Бог е направил това? Има само един отговор. От обич. Бог ни обича толкова много, че даже
когато  е  виждал  предварително  грехът  и  страданията,  които  щели  да  помрачат  и  да  деформират
сътворението му, той избрал въпреки това да ни създаде. Това е най-голямата от всички мистерии и тя
кара сърцата ни да се покланят пред него.

Част IV - Спасението: какво можем да направим за да оправим
повредата?

Глава 22

    Добри намерения

Лампите в операционната зала хвърляха ярка светлина върху пациентката, когато д-р Бърнард
Натансон провери обстановката с опитният си критичен поглед изпод гъстите си верни вежди. Тежки
бели чаршафи покриваха горната част от тялото на жената; коленете й бяха свити, краката й бяха
поставени в стремената. Преди 40 минути тя беше подготвена за операцията с успокоително средство,
за да се облекчи болката й. Натансон позиционира разширителят, за да държи отворен вагиналния
канал,  след  това  направи  местна  подкожна  инжекция  с  упойка  в  шийката  на  матката.  Разшири
шийният  канал  с  метален  прът  и  вкара  кюретата  (дълъг  метален  инструмент  с  остро  режещо
стоманено  ухо  накрая)  в  маточната  кухина.   Пациентката  беше  бременна  в  9-тата  седмица  –
достатъчно напреднала бременност, което отне още една-две допълнителни минути на Натансон, за
да бъде сигурен, че цялата вътрешна повърхност на матката беше изчегъртана добре и тъканта беше
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събрана за изследване. В края на 10-минутната процедура той грижливо изследва купчинката кървава
тъкан в тавичката,  за  да е сигурен,  че може да преброи всички части на разрязаният  на парчета
зародиш. След като остана доволен, че процедурата беше завършила успешно, Натансон се отдалечи
от операционната маса, кимна на сестрата и свали хирургическите си ръкавици. След като ги пусна в
коша за отпадъци и изми ръцете си с презрително, но доволно изражение на лицето си. Беше свършил
добра работа. Доста рутинна, но все пак човек трябва да поддържа високите стандарти.

Разходи се наоколо, погледна надолу в лицето на жената под белия чаршаф и й каза: „Всичко е
добре. Починете си малко в стаята за възстановяване и после аз ще дойда да ви проверя. Нали имате
някой, който да ви отведе у дома?“ Жената потвърди с кимане, докато близваше сухите си устни.

Натансон тръгна към вратата, която водеше към стаята да почивка на хирурзите, където щеше да
има кратка почивка, преди да се върне на операционната маса за следобедните пациентки. Още една
поредица  от  ужасени  и  често  пъти  тъжни  жени.  Но  никой,  който  наблюдаваше  сцената  в
операционната зала не би се досетил, че жената на операционната маса беше неговата любовница,
нито пък,  че той току-що беше абортирал собственото си дете.

За д-р Бърнард Натансон в средата на 1960-те години тази сцена беше типична за новият свят на
репродуктивната свобода. Той беше участвал енергично в демонстрации за узаконяване на аборта и
според него намеренията му бяха добри и логични. Даже добродетелни. В края на краищата, откакто
10 години по-рано започна да работи в акушеро-геникологичната клиника към Женската болница в
Ню  Йорк,  той  беше  видял  стотици  спешни  случаи,  причинявани  от  нелегалните  аборти.  И
последствията  от  тях  се  различаваха  значително,  в  зависимост  от  социалната  и  икономическата
ситуация на жената. Бедните жени пристигаха със силно кръвотечение, обхванати от силна треска и в
шоково състояние.  Те или сами се бяха опитвали да предизвикат аборт,  използвайки примитивни
инструменти  или бяха  рязани от  шарлатани.  Масивните  инфекции,  които често  пъти последваха,
водеха до последващо безплодие, а в много от случаите и до нуждата от хирургическо премахване на
матката.  Някои  жени  даже  умираха.  За  разлика  от  тях,  заможните  пациентки  се  отърваваха
сравнително  леко.  Заедно  със  състрадателните  лекари  те  скалъпваха  начини  за  имитиране  на
спонтанен аборт, което означаваше, че Натансон и колегите му правеха кюртаж, една процедура, при
която се изчегъртва вътрешната повърхност на матката. Или жените просто отиваха със самолет до
Пуерто Рико, Англия или Япония и там им извършваха тази процедура. 

Тъкмо тази социална несправедливост в началото мотивира Бърнард Натансон да протестира за
узаконяването на аборта. През 1969 заедно с Лоурънс Лейдър те основаха Национална лига за правото
на аборт. Тази организация помагаше да се набират феминистки като Бети Фридан, за да агитират в
полза  на  узаконяването  на  аборта.  Тъкмо  тези  двама  мъже,  Натансон  и  Лейдър  изработиха
стратегията  на  движението  срещу неговите  най-големи  противници  и  направиха  много,  за  да  се
възприеме идеята, че аборта е „женска тема,“ по която е позволено да се изказват само феминистките.
Същите двама мъже определиха, че католическата йерархия трябва да бъде демонизирана като елитен
клуб на бели мъже, които са нечувствителни към проблемите на жените.  През 1970, когато щата Ню
Йорк узакони правото на аборта,  Натансон стана управител на най-голямата клиника за аборти в
САЩ, разположена в Манхатан.  Клиниката процъфтяваше, ползвайки се от препоръките на Център
за консултантски услуги за аборта към фондацията на преподобният Хауард Мууди, на мрежата от
протестантски свещеници и на еврейски равини. Натансон се гордееше от високите професионални
стандарти на неговата клиника и с успеха на нейния амбулаторно-хирургичен модел.

Но през 1973, когато  делото „Рои срещу Уейд“ узакони аборта в цялата  страна, Натансон реши
да направи промяна в кариерата си. Той прие предложението да стане шеф на акушерската служба в
Болницата в Сейнт Люк и вместо да се грижи за майките, започна да се грижи за бебетата (въпреки,
че  продължи  да  извършва  аборти).  Задачата  му беше  да  създаде  усъвършенствано  отделение  по
пиренатология (за грижа за бременната майка и зародиша около два месеца преди раждането и за
новороденото  бебе),  обзаведено  с  апарати  за   електронно  наблюдение  на  зародиша  и  на  друга
апаратура  за  лечение на болни новородени бебета.  По това време един от най-вълнуващите нови
апарати  беше  ултразвуковия  скенер,  който  буквално  отвори  нов  прозорец  към  развитието  на
зародиша. Когато за пръв път видя действието на този апарат, Натансон беше  с група негови колеги,
които  се  бяха  събрали  около  една  бременна  пациентка  в  една  затъмнена  зала  за  изследвания  и
наблюдаваха демонстрационното действие на апарата, извършавано от един техник.

Техникът намаза с проводим гел корема на жената и след това започна да движи един ръчно
управляем сензор по намазаната с гел повърхност на корема на жената. Когато образът, показван на
екрана на монитора стана ясно различим, Натансон беше изумен. Той можеше да види пулсиращото
сърце на зародиша! Когато техникът фокусира образа по-отблизо, Натансон успя да види как работят
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всичките четири камери на сърцето. Образът приличаше на анимация на разцъфтяването на роза, с
такава плътност и различимост, че той остана без дъх. Можеше да види главните артерии и вените,
които водеха  към и излизаха от сърдечната роза.

След  това  техникът  фокусира  апарата  върху  челото,  очите  и  устата  на  зародиша.  После,
разширявайки обхвата на образа техникът показа, че зародишът е сгънал ръцете си върху лицето си.
Дясната ръка, лявата ръка. На всяка от тях Натансон преброи по четири пръста и един палец.

Погледът отгоре върху главата на бебето показа развитието на неговия мозък, където можеха да
се видят първите гънки. След това техникът сканира елегантната архитектура на гръбначния стълб.
Дали бебето беше момче или момиче? Точно като очакващи родители, групата продължаваше да се
чуди. Беше момиче. Накрая техникът показа костната структура на краката и всеки крак с по пет
перфектни пръсти. По време на процеса на сканирането Натансон забеляза, че мозъкът му престана
да употребява думата зародиш и я замени с бебе. Внезапно всичко, което той беше научил за детето в
утробата след навлизането му в пиренатологичния период застана на фокус. Например, той знаеше, че
оплоденото човешко яйце се превръща в самонасочващо се същество много рано, още след като се е
размножило до 4 клетки; че биенето на сърцето започва още през 18-ия ден след зачеването; че когато
зародишът стане на 6 седмици, основните му органови системи вече са оформени. Фактически, след
12-та седмица не се извършва формирането на нови анатомични части на зародиша; след това бебето
само става по-голямо и по-способно да остава живо извън утробата.

Всички тези неща бяха само медицински факти, но сега те се съединиха със зърнестият образ на
екрана и се сгромолясаха в съзнанието на Натансон. Той усети студени тръпки по гръбнака си и му се
стори, че въздухът в залата стана по-плътен и му стана по-трудно да диша. Разумът му се мяташе от
възторга от новото познание до изпотяващата паника,  когато един въпрос го удари: „Колко много
бебета, като това малко момиченце самият той беше разкъсал на парчета? Колко на брой човешки
живота беше отнел?“ Скоро след това Бърнард Натансон се убеди, че човешкият живот започва да
съществува  в  утробата  още  от  началото  на  бременността.  В  една  статия,  която  написа  за
Медицинското списание в Нова Англия той призна, че по времето, когато беше работил в Клиниката
за аборти в Женската болница в Ню Йорк, той е ръководил извършването на „60 000 аборти.“ Той
написал: „При аборта ние отнемаме живот, и въпреки че правим това по специален ред и при спазване
на  специални  процедури,  това  е  неизразимо  сериозен  проблем.“  Въпреки  че  не  стигнал  до
заключението,  че  абортирането  е  нередно  нещо,  той  казал,  че  лекарите  „трябва  да  работят  за
създаването на морален климат, който да е достатъчно богат, за да поеме грижите за аборта, но в
същото време да е достатъчно чувствителен към живота, за да приеме в себе си дълбокото чувство за
загуба.“ Статията на Натансон предизвика разгорещена и противоречива дискусия и отношението на
публиката го принуди да се вгледа още по-задълбочено в моралната страна на аборта.

Но статията предизвикала и друго нещо, което изненадало Натансон. Той започнал да получава
покани  да  говори  пред  събирания  на  защитниците  на  живота,  които  се  състояли  предимно  от
религиозни  хора,  католици,  протестанти  и  ортодоксални  юдеи.  Въпреки  че  приемал  поканите,  в
лекциите  си  той винаги пояснявал,  че  неговото отхвърляне  на  аборта  не  се  основава  на  някакво
религиозно вярване, а произтича от научните факти и от чисто хуманните заключения. Когато през
1979  била  публикувана  първата  му  книга,  озаглавена  „Абортирайки  Америка,“  в  нея  той  даже
критикувал някои от благовидните аргументи и фалшивата риторика, които били използвани от някои
от активистите на движението в защита на живота.

И  все  пак,  по  това  време  Натансон  вече  стигнал  до  заключението,  че  аборта  може  да  бъде
оправдан  само  в  случай,  че  животът  на  майката  е  застрашен.  През  същата  година,  когато  била
публикувана книгата „Абортирайки Америка,“ Натансон престанал да извършва аборти. Той винаги
вярвал, че за морала на обществото трябва да се оценява според неговото отношение към слабите и
беззащитните хора и собствената му ранната активност в подкрепа на аборта е била вдъхновена от
загрижеността  му  за  бедните.  Но  ултразвуковата  технология  му  показала  един  друг,  още  по-
беззащитен вид хора – неродените бебета.

Веднъж на Натансон му хрумнала една идея. Тъй като ултразвуковото сканиране показва бебето в
утробата, то можело да бъде използвано за снимане на процедурата при абортиране. Той помолил
един свой колега, който извършвал ежедневно по няколко аборта да включи ултразвуковия скенер с
разрешението на някои от пациентките и да запише процедурата. Натансон доста добре е знаел какво
се  случва  при аборта.  Но въпреки това,  когато  абстрактните  му представи се  превърнали в  ясно
видими образи, когато видял, как от малките телца един след друг са откъсвани крайниците, той се
потресъл и повърнал. Още по-отвратително било, че изображението на монитора на ултразвуковия
скенер показвало,  как бебетата отчаяно се опитват да се изплъзнат от засмукващия накрайник на
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апарата. Един 12-седмичен зародиш продължил да се бори даже след като бил жестоко осакатен и
отварял устата си с изражение, което ужасно приличало на вик от страх и болка.

Натансон  направил  филм  от  този  записа  на  този  12-седмичен  зародиш  и  го  озаглавил
„Безмълвният  вик.“  Когато  през  1985  започнал  да  се  прожектира,  този  филм  веднага  променил
природата  на  дебата  за  аборта.  Защитниците  на  аборта  били разгневени  и  обвинили  Натансон и
продуцентите в истинността на тези записи. Когато автентичността им била потвърдена, защитниците
на  аборта  сменили  тактиката  си  и  отклонили  темата  на  обсъждането,  като  се  усъмнили  в
способността на зародиша да изпитва болка по време на аборта, което било ясно видимо във филма.
Без  да  използва  никакви  религиозни  аргументи,  Натансон  принудил  защитниците  на  аборта  да
признаят,  че  аборта  представлява  отнемане  на  човешки  живот.  По  същото  време  един  вътрешен
„безмълвен вик“ започвал да доминира в живота на самия Бернард Натансон. В главата му постоянно
се въртели тревожни въпроси: „Как можах да бъда толкова сляп за истината за аборта? Как можах да
ръководя такова масово клане? И правех това с такова безгранично и прагматично поведение, все едно
че това не беше нищо повече от въпрос на професионална компетентност?“

Започнал задълбочено да изследва съзнанието си, ровел се в миналото си, за да открие източника
на своите изопачени представи. Неговият баща, Йозеф Натансон, богат лекар, го изпратил в еврейско
училище,  въпреки че се  присмивал на духовните уроци,  които преподавали там.  Въпреки,  че по-
стария Натансон отхвърлял религиозните твърдения на юдеизма като суеверие, той искал синът му да
възприеме етиката на юдеизма. Йозеф Натансон се измъкнал от бедността,  в която израсъл и бил
материалист. Сега, връщайки се назад, Бернард Натансон осъзнал, че е научил един поразителен урок
от баща си: „Не позволявай на никой да се изпречва на пътя ти.“

И той научил добре този урок. Той даже изпратил не едно, а две от децата си на смърт. Първият
път при една нежелана бременност, която заплашвала да „се изпречи на пътя му,“ той бил студент в
медицински университет и дал на бременната си любовница парите, с които тя платила за да направи
нелегален аборт. Вторият път това се случило в средата на 1960-те, когато след поредния развод той
бил неженен и флиртувал с  различни жени,  една от  която забременяла  по невнимание.  Това  бил
аборта, който извършил самият той.

Подобно  на  баща  си,  Бернард  Натансон  израснал  като  материалист  и  бил  безмилостно
амбициозен. Първият му брак бил модерен и без съдържание. Вторият му брак го дарил със син,
Джой, но Натансон не се грижел за момчето, защото се намирал във водовъртежа на професионалните
си дейности и срещи. Представата му за бащинство била да изпрати сина си в скъпи частни училища.
След края на този брак той заживял като жизнерадостен ерген. Накрая разрушил и третия си брак.
Както писал по-късно, той живял неописуемо повърхностен живот, купувайки скъпи къщи и коли,
притежавайки  жени,  колекции от  скъпи  вина  и  коне.  После,  когато  поостарял,  потърсил отчаяно
начини за да си върне младостта чрез козметични операции, фитнес и модни дрехи, предназначени за
студенти.  Той написал:  „Живеех в царството на  демоните  на  греха,  забравил за  всичко,  освен за
изглеждащите безкрайни карнавали на удоволствието,  едно празненство,  което никога не свършва
(или поне демоните ви правят да вярвате в това)“

Но най-тежкият багаж, който носел Натансон бил аборта. Аборт, аборт , аборт. Колко иронично е,
че тази някога най-велика хуманитарна кауза се оказа, че всъщност е масово клане. Натансон бил
обхванат от чувството за вина. Истинска вина. Не някакво мимолетно чувство на срам или на някакво
объркващо притеснение, а за жестоко, смазващо, упорито знание за своето собствено зло. Той бил
като опожарена руина. В края на 1980-те Натансон много пъти обмислял дали да не се самоубие.
Събуждал се от ужасни кошмари в 4 или 5 часа сутринта с усещането, че е бил задушаван от някакъв
незнаен страх. Неговият дядо и сестра му се били самоубили и той установил, че си задава въпроса:
„Дали най-близките ми хора няма да приемат смъртта ми като облекчение?“

Започнал  да  чете  книги,  които  наричал  „литература  на  греха.“  Прочел  изповедите  на  Св.
Августин и книги от Киркегаард, Тилич, Нюбур и Достоевски – произведения, които описват мъките
на душата в търсенето на отговорите за вината. Августин написал: „Нямам никакво съмнение, че ти
си Онзи, за когото ще трябва да се държа, единственото...моето вътрешно „Аз“ беше дом, разделен
против себе си.“ Августин искал да повярва в Бога, но не можел да убеди себе си да направи това. В
собственият плач на Натансон отеквали в мъчителните размишления на Августин.

Но дали решението на Августин е било достъпно за  него? Би ли могъл Натансон да приеме
християнството? Още от детството си той свързвал името на Исус  Христос с дългата история на
преследването на еврейския народ. Поради това, вместо да се обърне към християнството, Натансон
потърсил облекчение  в  лечението,  в  книгите  за  самопомощ,  в  антидепресантите,  в  съветването с
консултанти и в тюрлюгювеча на духовните шарлатани. Но всичко се оказало безполезно.
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Натансон написал: „Усещах как товара на греха става все по-тежък и настойчив. Имах да отнеса
толкова тежък морален багаж в следващия свят и се страхувах.“

Тогава, през 1989, Натансон присъствал на една сбирка на защитници на живота в Ню Йорк, за да
събере материал за една статия, която пишел за етиката на протестите против аборта. Тъй като му
било забранено да участва в протеста,  поради едно съдебно решение по повод на едни по-ранни
протести (бил обвинен в нарушение правилата), той стоял настрани като обективен наблюдател. И
това, което видял там най-накрая проникнало през неговата защита. Изглеждало, че защитниците на
живота притежават мир, който не е от този свят.  Натансон написал: „Привържениците на аборта ги
наричаха  с  най-отвратителни епитети,  полицията  ги  беше обградила,  журналистите  откровено не
симпатизираха на каузата им, федералните съдилища ги изпращаха в затвора, градските власти ги
заплашваха, а те през цялото време седяха усмихнати, молеха се кротко, пееха и бяха изпълнени с
увереност. Те демонстрираха такава сила на любовта и на молитвата, че това ме изуми.“ Чак тогава,
при вида на тази ярка картина на обичта, която го обгърнала, по думите на Натансон „за пръв път в
целия ми съзнателен живот аз се замислих сериозно за идеята за Бога.“

Почти веднага той престанал да чете книги за греха и започнал да чете книги за обръщането към
Бога,  и  по-конкретно,  книгата  „Огнен  стълб,“  автобиография  на  Карл  Стърн,  един  от  бившите
учители на Натансон, която описвала подробно обръщането му към Бога. Като студент по медицина,
Натансон  бил  очарован  от  Стърн,  водеща  фигура  в  департамента  по  психиатрия  в  университета
МакГил. В книгата си Стърн описвал дългото си интелектуално пътуване от формален юдей до високо
интелигентен  и  посветен  християнин.  Връщайки  се  назад  в  спомените  си,  Натансон  разбрал,  че
религиозните  вярвания  на  Стърн  са  причината  са  превръщането  на  медицинската  техника  в
медицинска грижа. Натансон бил привлечен към методите на Стърн, без да беше разбирал причината
за тяхното появяване.

Натансон си казал, че иска и в неговия живот и практика да се извърши такава трансформация.
През  1993  той  престанал  да  работи  като  гинеколог  и  започнал  да  преподава  модерни  методи  в
биотехнологията,  първо  в  университета  в  Джорджтаун,  а  след  това  във  Вандебрилт,  където  на
студентите по биотехнология било позволено да съвместяват изучаване на религията с програмите си
за обучение. Освен това търсел съвети от равини, защото вече започнал да вярва, че някой ден ще
срещне своя Създател.  Как би могъл да влезе в присъствието на справедливия Бог? Равините му
казали,  че  човек  може  да  изкупи  вината  си,  правейки  добри  дела  и  като  слуша  декларацията  за
Божията прошка към Израел на празника Йом Кепур. Но Натансон  се чудел дали човек може лично
да опознае прошката? Как самият той би могъл да бъде освободен от смъртта – смъртта заради всички
животи, които бил отнел и за смъртта на собствената си душа?

Понякога рано сутрин чувствал, че вече е влязъл в ад, където пише „Няма изход“ и че неговите
„добри намерения“ са го довели дотам, че да стане, според думите му „Кмет на ада.“ Собственото му
чувство за справедливост го преследвало. Той стоял, осъден в собствените си очи. Имаше ли някаква
надежда за него?

Глава 23

В търсене на спасението

Той ни спаси от властта на тъмнината и ни доведе в царството на Своя възлюбен Син,  в
когото имаме спасение и опрощение на греховете. (Кол.1:13 – мой превод)

Един ден в края на есента на 1996 моята секретарката ми каза за едно изненадващо телефонно
обаждане.  Д-р  Бернард Натансон канеше мен и  жена  ми на  своето кръщаване  в  катедралата  Св.
Патрик, което щеше да бъде извършено от кардинал Джон О'Конър.

Бях зашеметен и я попитах: „Сигурна ли сте, че правилно сте чули името?  Бернард Натансон?“
„Да, това е името,“ ми каза тя с усмивка.
Не знаех, че Натансон се интересува от християнството; всъщност по едно време и двамата с него

търсихме начин да се срещнем, но не успяхме да координираме графиците си и аз нямах никаква
представа, че той е стигнал толкова далече. Признавам, че изпитах кратко разочарование, че не аз го
запознах  с  традицията  на  кръщението,  но  въпреки  това  се  зарадвах  да  чуя,  че  човекът,  който  в
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миналото беше водеща личност в подкрепата на аборта,  сега беше станал християнин. Това беше
покана, на която не можех да откажа.

Няколко седмици по-късно, в една студена декемврийска утрин двамата с жена ми Пати вървяхме
бързо, докато изминахме разстоянието от няколко квартала от нашия хотел в Манхатан до катедралата
Св. Патрик, за да стигнем навреме за службата, която започваше в 7:30. Беше ни казано да отидем при
задния вход на масивното здание,  където бяхме посрещнати от един усмихнат млад мъж в черно
палто и черна шапка с широка периферия. Той се представи като отец Джон МакКлоски и ни поведе
надолу по няколко стъпала, за да влезем в приземния вход. Знаех за МакКлоски, харизматичен млад
свещеник, които имаше силно студентско служение в Принстънския университет. Той беше съобщил
на Натансон добрата  новина  за  прошката,  която той толкова отчаяно търсеше и го  беше въвел в
християнската вяра.

Отец Джон МакКлоски ни въведе в един малък параклис в сутерена, студен и влажен, където
около  50  човека  седяха  на  сгъваеми  столове.  Нямаше  никаква  помпозност  или  церемониалност,
просто група вярващи седяха около един малък олтар. Приличахме на църквите от първия век, които
са се събирали в подземни гробници, за да наблюдават кръщаването на някои новоповярвал в името
на разпънатия на кръста Христос. 

Изправен  пред  олтара,  кардинал  О'Конър  с  няколко  думи  изрази  благодарността  си  към
присъстващите. След това Натансон влезе в залата, придружен от една млада жена, която аз веднага
разпознах, че беше Джоан Андрюс. Помислих си: „Как се наслаждава Бог на иронията.“ Андрюс беше
монахиня,  която беше осъдена и лежа 5 години в един затвор във Флорида заради ненасилствена
съпротива против клиниките, които извършваха аборти. В затвора крадците и убийците идваха и си
отиваха, а през това време Джоан (чиято молба за пускане на свобода беше постоянно отхвърляна от
един непреклонен съдия), седеше тихо в килията си и се молеше. Накрая повечето хора забравиха коя
беше Джоан Андрюс и тя може би се е питала, дали нейният акт на протест си заслужава цената,
която тя плати. Но Бог използва всяка постъпка на вярно подчинение и ето я сега тя, как води един от
световните  лидери  на  защитниците  на  аборта  към  купела  за  кръщението.  Това  беше  удивителен
момент на духовна победа. През по-голямата част от времето ние, християните, воюваме в окопите и
виждаме само кървавите проявления на войната около нас. Но от време на време Бог ни позволява да
хвърлим един бегъл поглед към истинската победа. Това беше един от тези редки, просветляващи
моменти,  когато  наблюдавахме  как  Бернард  Натансон,  евреин  по  рождение,  човек,  който  по
убеждението  си  беше  атеист  и  по  професия  беше  брилянтен,  но  аморален  лекар,  коленичи  пред
кръста на Христос.

Спомних си как един ден, три месеца преди това, заедно с група религиозни лидери вървяхме по
коридорите на Конгреса, където отидохме да се молим за сенаторите, които щяха да гласуват дали да
отхвърлят ветото на Президента Клинтън, с което той не желаеше да допусне влизането в сила на
закон за забрана на абортите. По време на гласуването аз седях в галерията, наблюдавах и се молех.
Атмосферата в Сената беше необикновено тържествена; сенаторите минаваха бавно покрай мястото
за гласуването. Единственият звук, който се чуваше, беше гласът на секретаря, който извикваше по
име поредния сенатор и в отговор се чуваше „Да“ или „Не.“

Внезапно един пронизителен глас на бебе прониза зловещата тишина...вероятно беше детето на
някоя туристка, дошла да посети сградата на Капитолия. Дали на мен така ми се стори, или наистина
някои от сенаторите пребледняха? Гласът на живо бебе в тази зала беше красноречиво напомняне
какъв беше залогът в това важно гласуване. Но това не предизвика промяна. Гласуването не можа да
преодолее ветото на Президента.

Обезсърчен и засрамен заради моята страна, аз си проправях път през тълпите и слязох на долния
етаж,  където  се  намираше  мраморната  приемна  зала.  Там  видях  Кейт  Мичелман,  лидер  на
защитниците  на  аборта  и  една  група  нейни  сподвижнички,  които  тържествуваха,  прегръщаха  се,
викаха победоносно и радостно вдигаха дланите си с разперени пръсти. Тази сцена ме ужаси. Това
бяха  добре  облечени  жени,  професионалистки,  които  празнуваха  правото  да  продължава  една
съвършено  варварска  практика  –  една  процедура,  в  която  тялото  на  бебето  бива  изваждано  от
родилния канал заднишком чрез засмукване, като главата му остава в канала, след това в основата на
черепа се пробива една дупка и мозъка на бебето се изсмуква навън.

В този ден защитниците на аборта спечелиха една важна политическа победа. Но въпреки това,
тя бледнее в сравнение с това, на което двамата с жена ми станахме свидетели, само три месеца по
късно, по време на кръщаването на Бернард Натансон. Там, пред очите ни беше истинската победа:
неизбежната Божия победа над греха чрез жертвата на Христос на кръста.
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След кръщаването нашата малка група се събра в един ирландски пъб на Второ авеню. Бернард
Натансон, отец Джон МакКлоски, Джоан Андрюс, няколко свещеници (повечето от които също бяха
пращани в затвора за ненасилствено демонстриране против аборта) и други активисти на движението
„Право на живот“ заеха около половин дузина маси в заведението, поръчаха си закуска и бъркани
яйца. Говорейки меко и дълбоко разчустван, Натансон благодари на всеки за присъствието му. Той
каза: „Единственото за което можах да мисля, докато бях коленичил при олтара беше, че това е моето
„Бар Митцва. Аз толкова се страхувах от този ден.“  После се поколеба малко и погледна нагоре.
„Днес усетих, че всичките ми страхове изчезнаха и аз изживях истинската милост.“

Бернард Натансон беше спасен. Той беше нов човек, който правеше първите си неуверени крачки
в  новия  свят  на  вярата  и  надеждата,  опасенията  му  бяха  успокоени,  измъчената  му  душа  беше
променена и беше получил отговор на най-вълнуващите го въпроси. Когато го слушах как говори, аз
се удивлявах от промяната, която може да се извърши в душата на човека. Дороти Сейерс, авторка на
детективски романи и приятелка на К. С. Луис е родила изразът: „Догмата е драма,“ с която искаше да
каже,  че  християнското  учение  за  спасението  притежава  всички  художествени  елементи  на  една
велика история. И наистина, това е най-хубавата история, която някога е разказвана. Нито един автор
на романи, нито един драматург, нито един сценарист някога е измислял  сюжетна линия, която да е
толкова завладяваща. И тази драма се изиграва всеки път, когато човек престане да бяга от Небесната
Хрътка и се остави в ръцете на Божието неуморно преследване на любовта.

Разбира  се,  не  всеки  от  нас  е  стигал  до  тези  дълбочини  на  отчаянието,  до  които  е  стигал
Натансон. Но въпреки това дълбоко в сърцата си всички хора копнеят да бъдат освободени от греха и
вината. Мнозина се опитват да потискат този копнеж, да го изхвърлят от себе си или да го заглушат
със  заместващи  отговори.  Но  рано  или  късно,  от  това  не  може  да  се  избяга.  Това  е  огромното
затруднение на човека: рано или късно даже най-свестните сред нас установяват, че в сърцевината ни
има нещо гнило. Всички ние копнеем да се освободим от чувството си за вина и от грешките си, да
намерим някакъв по-голям смисъл и цел на живота си и да знаем, че има надежда. Тази нужда от
спасение е отпечатана в човешката душа още от Грехопадението на Адам и Ева в Райската градина.
Желанието е всеобщо и всяка религия и всяка гледна точка към света предлага някаква форма на
изкуплението. За будизма това е нирваната; за юдеите това е жертвоприношението на добрите дела; за
мюсюлманите  това  може  би  е  небето  след  опасното  преминаване  през  меча  на  осъждането.  Но
религиите и философиите не са единствените, които предлагат изкупление. Всяка система на вярата,
предлагана на пазара на идеите, всяко движение, което привлича последователи, всяко нещо, което
има силата да грабва сърцата на хората и да печели тяхната привързаност прави това,  защото те
достигат до най-дълбоките копнежи на хората. А тези копнежи се оказва, че в края на краищата са
религиозни. Така както всяка гледна точка предлага някакъв отговор на въпроса как сме дошли тук
(сътворението), предлага и някакъв анализ на основната човешка дилема (Грехопадението), така всяка
гледна точка предлага и начин за решаване на тази дилема (спасението). Но коя от тези оферти за
спасението  е  вярна?  Коя  от  тях  дава  истински  отговор  на  човешката  дилема?  И  кои  от  тях  са
безкрайно лицемерни и фалшиви?

МОРАЛЪТ ИГРАЕ В ПОЛЗА НА НАШЕТО ВРЕМЕ
Примамката,  която привлича много хора сега е същата,  която е владяла сърцето и душата на

Бърнард Натансон толкова дълго време: вярата, че целта на живота са материалните придобивки, че
постиженията,  напредването  и  чувствените  удоволствия  са  всичко,  което  е  важно  на  този  свят.
Америка притежава високо развита, технологично съвременна индустрия, индустрия на рекламата,
проектирана да ни съблазнява с обещания за изкупление чрез материализма и търговията.

Всеки  път,  когато  включим  телевизора  или  отворим  вестник,  или  списание,  ние  сме
бомбардирани с евангелието на търговията: че за всяка нужда, за всяко опасно положение, за всяка
тревога има продукт, който се продава и може да задоволи нашата нужда, да напомпа самочувствието
ни и да успокои тревогите ни. Производителите на реклами харчат огромни бюджети за наемането на
психолози,  които изучават  човешката  психика  и  определят  точно нашите  най-съкровени нужди  и
стремежи. След това те изработват съблазняващи образи и изрази, които имат за цел да ни хванат на
въдицата, да ни подмамят да си мислим, че купуването на техния продукт ще задоволи тези наши
основни нужди. И тъй като тези най-дълбоки нужди са религиозни, рекламите всъщност търгуват с
универсалния копнеж за спасението. 

Това не е случайно. Както казва социологът Джеймс Туичел в книгата си „Култът на рекламата в
Америка,“ много от първите американски производители на рекламите са били християни, често пъти
синове на свещеници. Когато се посветили на изкуството на съвременната реклама, те просто занесли
на арената на търговията разбирането си за духовната нужда. Духовната последователност грях-вина-
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спасение  се  превърнала  в  психологическата  последователност  проблем-безпокойство-решение.
Според думите на Туичел, поради тази причина типичната телевизионна реклама  е „моралът играе в
полза на нашето време.“  Ние виждаме мъж или жена, които са в беда. Той има главоболие; тя е
настинала. На екрана се появява втора фигура, която обещава облекчение, свидетелствайки за силата
на рекламираният продукт. Нуждаещият се пробва продукта и алилуя, проблемът е решен. Животът е
блаженство.  От висините безплътният глас на диктора изрежда предимствата на продукта.  Туичел
стига  до  извода:  „Могъщата  примамка  на  религията  и  на  рекламата  е  една  и  съща.  И  двете  ни
уверяват,  че ние ще бъдем спасени.“ Това послание приема различни форми. Понякога рекламите
използват личната вяра, употребявайки изрази като „Намерих го!“, „Това е правилното нещо!“ или
„Нещо, в което  трябва да вярваме!“ Други реклами предлагат прикрити заместители на личните
взаимоотношения с израза: „Вие сте в добри ръце.“ Трети предлагат благословията на Обещаната
земя: „Ние донасяме добри неща в живота“ или „Бъдете всичко, което можете да бъдете.“ А други
реклами  използват  езика  на  религиозната  благодарност:  „Благодаря  ви,  вкусни  сладкиши“  или
„Обичам това, което ти направи за мен.“

През последните години ние виждаме даже самата религия да се появява в рекламите. В края на
краищата,  има ли нещо по-дълбоко от нуждата от Бога? Вземете едно предложение за  по-високо
обществено  положение  или  удоволствие,  комбинирайте  го  с  едно  предложение  към  религия  или
превърнете самото удоволствие в религия и примамката ще стане завладяваща.

Представете си следното:  Семейство се бори отчаяно,  докато наводнение заплашва да отнесе
домът им. Тъй като къщата им всеки момент може да рухне, бащата вика за помощ. И ето, небето се
отваря  и  една  гигантска  ръка  се  спуска  отгоре,  за  да  спаси  семейството.  Спасение  от  Бога?  Не.
Спасение  от  една  застрахователна  компания.  Рекламата  комбинира  универсалният  стремеж  към
сигурност, който в сърцевината си е религиозен копнеж. Човек всеки момент очаква да види, как
семейството  се  моли:  „Благодаря  ти,  застрахователна  компания-еди-коя-си,  за  твоята  защита  във
време на бедствие.“

После  следва  реклама,  която  показва  млада  жена  в  църква,  която  изповяда  греховете  си.
Свещеникът я уверява: „Не е грях да бъдеш пестелив.“ И младата жена е освободена от чувството за
вина, за да се наслаждава на своята  нова спортна, но икономична кола „Шевролет кавалиер.“

Една реклама на IBM показва католически монахини, които отиват на вечерна служба в църквата
и си  шепнат  за  сърфирането в Интернет.  Друга  реклама на IBM показва будистки монаси,  които
медитират телепатично за IBM Notes (Коментар: платформа за електронна поща на IBM). Реклама на
компанията „Гаторейд“ (Коментар: производител на безалкохолни напитки и храни за спортисти) ни
показва как Майкъл Джордан бягайки изкачва Тибет и среща един източен светец, който му казва
„Животът  е  спорт.  Изпий  го  до  дъно.“  Сникърс  показват  един  футболен  отбор,  който  кани
католически свещеник да ги благослови, последван от един равин, един американски индианец, после
будист и дълга редица от духовни лидери. Появява се надпис: „Няма ли да отидеш някъде за известно
време? Грабни сникерс.“ Една реклама на Волво показва мъж, който се е къпе в течаща, кристално
бистра вода. Когато той поглежда към небето, един успокояващ  и ефирен глас казва: „Волво, то може
да ви помогне да спасите душата си.“ Ясно е, че рекламите са съобразени с желанието на хората за
спасение и са жадни да го експлоатират. 

Писателят Джон Ъпдайк сравнява усилието, вложено в рекламите с фанатичната грижа, с която
средновековните  монаси  да  украсявали  свещените  писания.  Целта  на  цялата  тази  рекламна
художественост  е  „да  ни  склони,  че  някаква  бира,  или  бонбон  или  индустриална  компания,  или
нефтен  конгломерат,  е  като  разпънатия  на  кръста  Христос,  че  това  е  входа  към  добрия  живот.“
Съвременните реклами превръщат „всеки хол в катедрала.“ и поставя в нея през всеки 6 минути
иконите на съвременната култура - „обещани неща като изобилието и обичта, като разпъването на
кръста от Грюневалд или като „Пиета” от Микеланжело.“

Калвин  Кулидж,  нашият  30-ти  президент,  веднъж  казал  пред  Американската  асоциация  на
рекламните агенции, че „рекламата обслужва духовната страна на търговията и че рекламата е част от
най-голямата  дейност  за  възстановяване  и  изкупление  на  човечеството.“  Възстановяване?
Изкупление? Чрез рекламата „религията на задоволяването апетита и на егото“ ни е предлагана като
решение на човешката дилема, като успокоение на безпокойствата ни и като начин за спасение. Най-
съвременните  инструменти  за  комуникация  и  убеждаване  са  използвани,  за  да  ни  притискат  да
служим на най-популярното американско божество - на идола на консумацията.

Но както ще ви каже Бернард Натансон, материалните и потребителските стоки не предлагат
утешение, когато човек влезе в тъмната нощ на душата. Както са казали някои хора,  бедните са по-
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добре от богатите, защото бедните все още си мислят, че с пари могат да си купят щастие, а богатите
знаят по-добре от тях, че това е невъзможно.

Практикуването  на  религията  на  комерсализма  прилича  на  пиенето  на  солена  вода:  колкото
повече вода пиете, толкова по-жаден ставате. Не съществува достатъчно богатство и власт, които да
могат да ни задоволят; не съществуват достатъчно много материални притежания, които да скрият
нашата вина. Колкото и приятен и привлекателен да могат да направят краткият ни престой тук на
земята тези неща, те не могат да ни отнесат в другия свят. Защото е в сила старата поговорка: „Вие не
можете да ги вземете със себе си.“ Въпреки, че в Америка комерсализма е любимият заместител на
религията,  той  не  е  единствен.  Има  и  други  заместители,  които  са  се  оказали  също  толкова
съблазнителни...и даже още по-унищожителни.

 

Глава 24

Това дали ни освобождава?

Една от най-опасните грешки, които ни бяха втълпявани от прогресивния оптимизъм на 19-я
век е представата, че цивилизацията автоматично е длъжна да напредва и да се разпространява.
(К.С. Луис)

Когато Даяна завърши обучението си в колежа през 1967, тя постави началото на пълна промяна
в живота си. Преди това в продължение на цели седмици тя пишеше марихуана, подиграваше се на
вярата, с която беше живяла като дете и произнасяше лозунги за свободата на жените. Днес Даяна се
върна към християнската си вяра и вече не твърди, че е феминистка. Тя обяснява: „Уморих се да бъда
жертва. В миналото четях купища феминистки книги. Но един ден ми просветна. Всички тези книги
казваха едно и също! Всеки проблем, който може да има жената, беше обясняван чрез твърдението, че
някой,  някъде  й  е  навредил,  все  едно,  че  жените  са  слаби  и  пасивни  същества.  Това  беше
покъртително.“

Даяна променила начина на мисленето си, но милиони жени все още маршируват под знамето,
което  призовава  към  освобождаване  на  жените,  заедно  с  още  много  други  идеологии  на
освобождението. В цялата ни страна се събират групи около идеологии, свързани с пола, расата или
сексуалната ориентация, изпълнени с ярост против предполагаемите потисници от един или друг вид.

За да разберем призива, който отправят тези групи, ние трябва да разберем тяхната лична гледна
точка. Каква е човешката дилема, каква е причината за страданието и за несправедливостта според
тези групи? Потискането от белите хора или от мъжете, или от хетеросексуалните или от някакви
други групи. Какво е решението, какъв е начинът за постигането на справедливост и мир? Издигане
на  нашето  самоосъзнаване  и  въставане  против  потисника.  По  този  начин  обещанието  за
освобождаване в края на краищата се превръща в обещание за спасение.

На днешния пазар за идеите всички идеологии за освобождение представляват вариации на една
единствена  тема,  която господства  в  Западното мислене  от  19-я  век до  сега:  че  историята  върви
напред към славно консумативно общество. Понякога тази представа е наричана с името „митът за
прогреса,“ а английският философ Мери Майдгли го нарича „Митът за асансьора“ и това е светският
вариант на християнското учение за Божието провидение. Християнството ни учи, че историята се
придвижва към Божието царство, а Митът за асансьора ни уверява, че ние вървим към установяване
на утопията на земята, която ще е продукт на човешкото усилие и изобретателност.

Заедно  с  отричането  на  греха,  представата  за  неизбежния  прогрес  е  подхранвала  великите
утопични движения, които разгледахме в предишните глави на тази книга. Тази идея възникнала за
пръв път в работата на германският философ  от 19-я век Георг Фридрих Хегел. Преди това светът
бил изобразяван като една статична стълба на живота. Всяко нещо си имало своя ниша на някое от
стъпалата на тази стълба – скалите, растенията, животните, хората, ангелите и самият Бог. Но Хегел
направил нещо съвършено ново,  нещо наистина поразяващо.  Той съборил стълбата  на  живота  от
вертикалното й положение на земята, така че вместо да представлява списък на всички неща, които
съществуват на света по всяко време, тази стълба се превърнала в поредица от етапи, през които
светът преминава в  процеса на историята.  По този начин стълбата била превърната в  динамична
поредица от стъпки: Всяко нещо се придвижва от единия етап към следващия в един безкраен процес,
вървящ към съвършенството.
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Под  влияние  на  теорията  на  Хегел,  всяко  нещо  започнало  да  се  разглежда  като  продукт  на
еволюцията – не само живите неща, но и обичаите, културите и идеите. Считало се, че вселената е в
процес  на  постоянна  промяна,  че  в  нея  се  извършва  гигантска  трансформация  от  примитивното
начало  към  някакво  възвишено  бъдеще.  Във  всяка  област,  от  биологията  до  антропологията,  от
правото  до  социологията  се  извършвали  трескави  проучвания  за  откриването  на  „законите  на
развитието,“ които ще разкрият модела на историята и посоката на еволюцията, и така ще осигурят на
хората ръководството как да живеят в хармония с това велико движение напред към един по-добър
свят.  Съществувал голям оптимизъм,  че  най-добрите умове  на човечеството ще могат  да открият
законите на прогреса и ще ни водят към утопията – една заместваща версия на  небето. Философите и
мислителите започнали да се съревновават помежду си кой ще бъде този, който ще открие пътя към
земното небе, към средството за изкуплението. Митът за асансьора приел различни форми, някои от
които ще бъдат теми на следващите глави, докато обсъждаме темата за изкуплението.

НЕО-МАРКСИЗМЪТ Е ЖИВ И Е ДОБРЕ
Най-прочутият последовател на Хегел е бил Карл Маркс и марксизмът е разбиран най-добре като

главен пример за Митът на асансьора – за усилието на съвременният ум да придаде светски характер
на  Божието  царство  и  да  създаде  чисто  човешко  небе  тук,  на  земята.  Като  политическа  теория
марксизмът може да е загубил доверието на хората от повечето страни по света, но той живее  в
осъвременени варианти в различни движения за свобода, както вече отбелязахме в началото на тази
глава. Действащите лица са сменени, но сюжетът е същият. 

В класическата история на марксистка драма потиснатите хора са  били пролетариат (градски
фабрични  работници);  в  по-новите  мултикултурни  идеологии  потиснатите  хора  са  жените,
чернокожите  или  хомосексуалистите.  Според  класическият  марксизъм  пролетариатът  ще  въстане
против своите потисници – капиталистите; в осъвременените форми на марксизма хората с различен
цвят на кожата и от различните полове по същия начин са призовавани да обединят гнева си и да се
сражават против своите потисници – обикновено белите хетеросексуални мъже.

Днес политически верните лагери на марксизма предлагат безброй вариации на марксистката
тема,  но  общата  сърцевина  на  всички  тези  вариации  се  разкрива  чрез  начина,  по  който  те  се
припокриват и допълват помежду си. Калифорнийският университет в Санта Барбара предлага един
курс  за  обучение,  озаглавен  като  „Марксизъм  за  черните“  и  свързва  марксизма  със  свободата  на
чернокожите. Университетът Браун свързва освобождението на чернокожите и хомосексуалистите в
един  курс,  наречен   „Черна  лавандула:  изучаване  на  състоянието  на  чернокожите,  гейовете  и
лесбийките.“  Калифорнийският  университет  в  Лос  Анджелис  свързва  етническите  испанци  с
хомосексуалистите в един курс, наречен „Испано-лесбийска литература.“ Католическият университет
Виланова  във  Филаделфия  комбинира  феминизма  със  защитата  на  околната  среда  в  един  курс,
наречен  „Еко-феминизъм.“  Станфордският  университет  смесва  всичко  в  един  единствен  котел  с
курса, наречен „Жени на цвета: Расови, етнически, класови и полови пресечни точки.“ Вследствие на
това  масивно политизиране  на образованието,  студентите  са  обучавани да  прилагат марксистките
категории към правото, образованието, семейните проучвания и в много други области.

Всичко това показва, че марксизмът, въпреки че като политическа идеология е загубил доверието
на мнозинството от хората, все още е съвсем жив и се чувства добре в Западния интелектуален живот.
Прероден  като  мултикултурна  и  политическа  благовъзпитаност,  той  остава  една  от  най-
разпространените  и  влиятелни  форми на  фалшивото  спасение.  Инструктирани  от  правителството
групи  за  защита  на  правата  и  други  разклонения  на  мултикултурализма  даже  са  добавени  към
Конституцията  на  САЩ,  което  означава,  че  въпреки  че  оригиналният  марксизъм  никога  не  е
завладявал нашата страна, този прероден марксизъм може все пак да направи това.

И НАКРАЯ – ГУЛАГ
Въпреки, че Карл Маркс обядвал в Британския музей в средата на 19-я век, трескаво създавайки

философското си учение, накрая той предложил на света една всеобхватна алтернативна религия.  В
началото е имало създател: самата материя. Според марксизмът, вселената е самоорганизираща се,
действаща автономно  машина,  която  произвежда своя  енергия  и  е  задвижвана  от  собствените  си
вътрешни сили по пътя към целта – безкласовото комунистическо общество.  Ленин,  ученикът на
Маркс, твърдял, че учението е изцяло религиозен език: „Ние можем да гледаме на материалният и
космически свят като на някакво висше същество, като на причинител на всички други причини, като
на създател на небето и земята.“

Марксизмът предлага двойник на Райската градина, който нарича „държавата на примитивния
комунизъм.“ А двойникът на първия грях е създаването на частната собственост и разпределянето на
работата,  което  станало  причината  човечеството  да  пропадне  от  първоначалното  си  невинно
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състояние в състоянието на робство и потисничество. От това произлезли всички други последващи
злини  на  експлоатацията  и  на  класовата  борба.  В  тази  драма  спасението  е  извършвано  чрез
премахването на резултата от първия грях – чрез унищожаване на частната собственост на средствата
за  производство.   А  спасител  е  пролетариатът,  който  ще  въстане  против  капиталистическите
потисници. Историкът Робърт Уесън пише: „Пролетариатът-спасител чрез своето страдание спасява
човечеството и донася небесното царство на земята.“

Според марксистката теология, Съдният ден е денят на революцията, когато злата буржоазия ще
бъде анатемосана и унищожена.“ Забележително е, че Маркс не е призовавал към покаяние, а към
революция. Защо? Защото, подобно на Русо, той е считал, че в същността си човешката природа е
добра.  Той  вярвал,  че  злото  и  лакомията  възникват  от  икономическите  структури  на  обществото
(частната собственост) и следователно те могат да бъдат елиминирани чрез социалната революция,
която ще унищожи старата икономическа система и ще установи нова икономическа система.

Подобно на всички религии, марксизмът има своя есхатология (учение за финалните съставни
части  на  историята).  В  християнството  краят  на  времето  ще  настъпи,  когато  бъде  възстановено
първоначалното съвършенство на Божието сътворение и след това никога вече няма да има грях и
болка.  Съгласно  марксизма,  краят  на  историята  ще  настъпи,  когато  истинският  комунизъм  бъде
възстановен и никога вече няма да има класов конфликт. Райската градина ще бъде изградена чрез
усилията на хората, чието съзнание ще бъде издигнато. Маркс е очаквал идването на този неизбежен
край на история с такова нетърпение, с каквото ранните християни са очаквали Второто идване на
Христос. Теологът проф. Клаус Бокмиел пише: „Марксизмът е светската версия на Божието царство.
Марксизмът е царството на човека. Най-накрая човечеството ще се заеме да построи за себе си тази
нова земя, в която ще живее праведността.“ Марксизмът обещава да разреши човешката дилема и да
създаде Нов Човек, който ще живее в идеално общество.

Тези религиозни елементи обясняват озадачаващите жизнени сили на марксизма. Повечето от
конкретните теории на Марк се провалиха грандиозно, неговото обещание за идването на безкласово
общество никога не се осъществи, въпреки многото марксически революции навсякъде по света. Но
защо при това положение  марксизмът продължава  да  е  толкова  популярен?  Защо толкова много
днешни  движения  за  освобождение  възприемат  марксистките  категории  и  анализи?  Защо
мултикултурализмът и политическата благовъзпитаност обикалят университетските градчета, пленява
студенти като Даяна и ги учи да гледат на света през очилата на онеправданото самооправдаване?
Защото марксизмът се прицелва в жизнено важната религиозна нужда и се подхранва от жаждата на
човечеството за спасение. 

Самият  Маркс  е  знаел,  че  предлага  войнстващ  дубликат  на  християнството.  Историкът  Пол
Джонсън пише: „Маркс е приел причастие на 15-годишна възраст и за известно време е бил страстен
християнин. Но после отхвърля библейският Бог и обявява, че религията е „илюзорно слънце, около
което човека се върти, докато той започне да се върти около самият себе си.“ Крайната цел на Маркс е
автономността.  Той  написал:  „Човек  счита  себе  си  за  независим  само  тогава,  когато  стои  на
собствените си крака; а той стои на собствените си крака само тогава, когато дължи съществуването
си на самият себе си.“ Но човекът не може да бъде независим, ако той е творение на Бога, защото в
такъв случай „той живее поради милостта на някой друг.“ Затова Маркс решил да стане сам господар
на себе си и да бъде бог на себе си. Ето това е коренът на марксизма и това е точката, от където ние
трябва  да  започнем  да  го  критикуваме.  Колко  приемливо  е  било  това  настояване  да  абсолютна
автономност?  Иронично  е,  че  самият  Маркс  е  признавал,  че  това  е  много  неприемливо.  Но  той
признавал,  че „вярата  в  създателя е  много трудно да бъде извадена  от популярното съзнание“;  в
същото време, за повечето хора представата за абсолютната автономност е непонятна. Защо?  „Защото
това  противоречи  на  всичко  осезаемо в  практическия  живот.“  Иначе  казано,  в  реалният  живот  е
очевидно,  че  ние  не  сме  напълно  автономни.  Ние  не  създаваме  себе  си  и  ние  не  съществуваме
разчитайки изцяло на себе си. Ние сме временни и зависими същества, малки частички в огромната
вселена, един малък водовъртеж във вечния поток на историята. 

Заключението  е,  че  гледната  точка  на  Маркс  и  фатално  сгрешена.  Тя  не  е  в  хармония  с
реалността.  Самият  Маркс  признава,  че  философията  му противоречи  на  всичко  в  практическия
живот.  Той  е  жив  пример  за  описанието,  което  апостол  Павел  прави  за  невярващите:  Те  знаят
истината, но въпреки това я потъпкват. (Рим.1:18-32). 

Като младеж, Маркс писал стихове, в много от които говори за ярост, унищожение и диващина. В
едно от тези оцелели стихотворения той казва следното:

Тогава аз ще скитам победоносно като бога
през руините на света
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и придавайки активна сила на думите си,
ще се чувствам равен на създателят.

Тук той разкрива крайната религиозна мотивация, намираща се зад неговата философия: да бъде
равен  на  Създателят,  да  придава  на  думите  си  активната  сила  на  Божиите  съзидателни  думи.
Оприличаването на Маркс с Бога има катастрофални последствия за милиони хора, които са водени
да воюват, да извършват масови убийства и да изпращат други хора в концлагери. Френският философ
Бернард Хенри Леви, който самият е бивш марксист, казва: „Приложете учението на Маркс в която
страна си поискате и накрая винаги ще получите Гулаг.“ Но тъй като революционерите са уверени, че
следващият етап от историята автоматично ще се окаже движение напред и че всяка промяна ще е за
по-добро, те с готовност събарят и унищожават съществуващият ред – което в историята често пъти
означава да убиват всеки, който се съпротивлява, от управляващите до селяните. Нещо повече, тъй
като  марксизмът  счита,  че  преобразованието  на  социалните  и  икономическите  институции  е
достатъчно, за да се стигне до хармония и мир, той не поставя морални ограничения на лидерите в
изграждането на новия ред. Тъй като отрича злото в човешката природа, марксизмът не разпознава
нуждата от контрол и балансираност над хората, които притежават властта и това им позволява да
концентрират  в  себе  си  абсолютна  власт.  А  всички  ние  знаем  какво  прави  абсолютната  власт.
(Коментар: Абсолютната власт покварява абсолютно.)

Марксизмът е заместваща религия, която причинява унищожения и смърт. Днешните движения
за каквато и да е свобода, които зависят много от марксистката гледна точка, също са религиозни по
наследство.  Може да изглежда,  че на тях им липсва фокусирането на марксизма в икономиката и
вместо това те се занимават с пола и с етническата принадлежност, но основата им е една и съща –
накрая всички те са еднакво погрешни и опасни.
А за  онези,  които наистина  вярват  в  спасението чрез  Митът за  асансьора,  сексистката  форма  на
освобождението е...самият секс.

Глава 25

Спасение чрез секс?

По един или друг начин всички съвременни интелектуални и културни постижения са свързани
със сексуалните желания, за които техните родоначалници са знаели, че са забранени, но въпреки
това те са ги избрали.  В крайна сметка техните теории са опити за намиране  на благовидна
причина за изборите, които те са знаели, че са грешни. (Е. М. Джонс)

В романът си „Заточеник,“ издаден през 1967 Медисън Джонс описва историята на един шериф,
който изневерява  на  жена  си  с  една  млада  жена  и  преживял една  необикновена  свръхестествена
случка. Докато двамата лежат в леглото, лунната светлина огрява разноцветните стъкла на прозореца
на капандурата над тях, напомняйки на шерифа за прозорците с цветни витражи на църквата, в която
ходел  като  дете.  Джонс  пише:  „Върху стъклото  беше  нарисувана,  в  неясни  синьо-жълто-червени
нюанси една картина на Исус Христос, който благославя деца и от този прозорец върху него падаше
такава светлина, все едно, че това беше светлината на милостта, все едно, че това беше самата Божия
милост, която се спускаше от прозореца върху двамата.  Поглеждайки към спящата млада жена до
него,  шерифът  размишляваше:  „Проповедникът  казваше,  че  това  беше  милостта,  която  прави
безгрешен грешният човек.“ 

А сега той лежеше там, потопен в тази светлина. Новороден в милостта. Не беше ли странно
това, че сега, когато потта от неговия грях една се беше изпарила от тялото му, той се чувстваше така,
както се беше чувствал тогава, като дете? Наистина странно. Защото връзката на шерифа с тази млада
жена  беше  само  сексуална.  Той  не  я  обичаше  и  тя  не  го  обичаше.  Всъщност,  както  читателят
установява по-нататък в книгата, тя е била принудена от баща си, който е криминален престъпник да
прави секс с шерифа, и се надява по този начин да подкупи шерифа. Но независимо от това, тази
лишена от любов, практична и често физическа среща между двамата предоставя арената за едно
религиозно преживяване. Шерифът си мисли: „Като новородени, изчистени от старото тяло и стария
разум. Значи това беше милостта...“ Самият физически акт на общуването, даже греховната и лишена
от любов връзка  по един парадоксален начин е представена като инструмент на милостта.
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Средновековните  мистици  са  използвали  съзерцанието  и  самоотричането,  за  да  излязат  от
ограниченията на материалния свят, да влязат в територията на свръхестественото и непознатото, и да
продължат нататък в свещената територия. За да постигне това, съвременните хора използват секса.

Сексът е жизненоважна част от редът в Божието създание, той е свята част от брачният договор.
Нашата сексуална природа е добър дар от Бога. Но за много съвременни мислители сексуалността се
е  превърнала  в  основа  за  една  цяла  гледна  точка  към  света,  в  източник  на  върховен  смисъл  и
изцеление, в инструмент за изкупление. Сексът беше възвишен като средство да издигнем себе си до
следващото  ниво  на  еволюцията,  за  създадем  нов  вид  човешка  природа  и  една  напреднала
цивилизация. Накратко, сексуалността беше трансформирана в друга версия на Митът за асансьора.
Откъде идват тези тайнствени представи за сексуалността? Най-общо казано, те идват от Русо, който
е твърдял, че човешката природа е добра и че злото е резултат от ограниченията на цивилизацията, с
нейните  правила за  морала и с  нейните договори с  обществото.   През  19-я  век Фройд казал,  че
неврозата е причинявана от ограниченията на правилата на морала и на чувството за вина, което те
произвеждали. После, когато науката научила повече за психологията на сексуалността, например, за
дейността на жлезите, същите идеи били представени, но този път опаковани с научна терминология.

Например,  в  началото на 20 век Маргарет Сенгър,  която е  най-вече известна като тогавашен
лидер  на  движението  за  контрол  над  раждаемостта,  разпространявала  една  философия  на
сексуалността, който била подкрепяна от науката. Тя твърдяла, че сексуалните ограничения потискат
работата на сексуалните жлези и по този начин увреждат здравето и потискат интелекта. По думите й,
самата наука подкрепяла сексуалната освобождение. Според думите на Сенгър, драмата на историята
се състои в това, да освободим телата и умовете си от ограниченията на морала и от забраните, които
деформират и ограбват човешката природа. Тя непреклонно се противопоставяла на „моралистите,
които  проповядват  въздържание,  самоотричане  и  потискане  на  сексуалността“  и  казвала,  че
християнската етика е жесток морал на самоотричането и на отказ от греха. Тя се надявала да замени
тези неща с нейния собствен морал на сексуалната освободеност и обещавала, че освобождаването на
сексуалните енергии е „единственият метод,“ чрез който човек би могъл да намери „вътрешен мир,
сигурност и красота.“ Според нея това бил и единственият способ за побеждаване на социалните
болести:  „Премахнете  ограниченията  и  забраните,  които  сега  пречат  да  се  наслаждаваме  на
вътрешните енергии и повечето от големите злини ще изчезнат.“

Това, което е предлагала Сенгър не е било нищо друго, освен учение за спасението, според което
моралът е изворът на цялото зло, а свободните сексуални контакти са пътят към спасението. Тя даже
стигнала до религиозния език, призовавайки сексуалният елит да „премахне моралните табута, които
сега оковават човешкото тяло и дух, да освободят отделния човек от робството на традицията и най-
важното, да отговори на непрестанните викове за познание, което ще направи хората способни сами
да управляват живота си и да се спасяват?“ Спасение? В друг откъс тя обещава, че мъжете и жените
буквално  ще  станат  гении  чрез  „премахването  на  психологичните  и  физическите  забрани  и
ограничения,  които правят възможно освобождаването и канализирането на първичните вътрешни
енергии на човека за достигането на пълно и божествено изразяване.“ Божествено? Тук виждаме ново
извъртане на обещанието на змията в  Райската градина:  Яденето на плода от дървото в Райската
градина  няма  да  ни  направи  да  приличаме  на  Бога  –  това  ще  стане  чрез  освобождаването  на
сексуалните енергии. Философията на Сенгър е просто друга версия на Митът за асансьора, в която
сексуалната  свобода е  инструмента  за  промяна  на  човешката природа и  за  създаването на  Новия
човек. Изпадайки в еуфория тя написала: „Тя е нашата сила да „променим модела на човешката раса и
да създадем истинска цивилизация,“ да видоизменим и възвисим ежедневният свят и да го превърнем
в царство на красотата и радостта.“ И отново стига до религиозния език: „Чрез секса човечеството
може отново да достигне до великото духовно просветление, което ще промени света и ще осветява
само пътят към земния рай.“

Един  от  съвременниците  на  Сенгър,  Алфред  Кинсли  също  оказвал  значително  влияние  за
оформянето  на  сексуалните  нрави  и  на  теориите  за  сексуалното  обучение,  особено  с  книгата  си
„Сексуално   поведение  на  мъжа  и  на  жената,“  публикувана  през  1940-те.  Влиянието  на  Кинсли
отчасти се дължало на авторитета на обективен учен, които си бил изградил, представяйки таблици и
диаграми на  това,  което правели американците  с  спалните  си.  Но истината е,  че  той нито е  бил
обективен, нито е бил учен. Подобно на Сенгър, той вярвал в една идеология, според определението
на която моралът е вредна сила, на която трябва да се противопоставяме и издигала сексуалността,
превръщайки я в инструмент за спасението. 

За да освободи секса от морала, Кинсли принизил секса до нивото на чисто биологичен акт на
физически оргазъм. Той твърдял, че всички оргазми са морално равни, независимо дали са между
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женени или неженени хора, между хора от един и същи пол, между възрастни и деца, даже между
хора и животни. Негов модел е бил светът на животните. Кинсли бил убеден дарвинист и вярвал, че
тъй като хората чрез еволюцията са произлезли от животните, няма съществена разлика между тях.
Той обичал да говори за „човешките животни“ и ако някой вид поведение можело да бъде открито
сред животните, той стигал до заключението, че то е валидно и за хората. Например, Кинсли твърдял,
че сред някои бозайници може да се наблюдава секс между мъжките животни и даже между животни
от различни видове; според него, изводът бил, че даже хомосексуалността и скотщината са „част от
нормалното поведение на бозайниците и са приемливо човешко поведение!“

Кинсли толкова силно искал да наложи собствената си философия, че окуражавал използването
на крайно ненаучни методи, като например доверяването на непредставителни статистически извадки,
в  които   е  включен  непропорционален  процент  на  сексуални  нарушители  или  други  данни,
производни от тези непредставителни извадки.  Едва ли е научно обосновано да се използват такива
изкривени извадки,  за  да  се  изработи определение за  „нормалната“ сексуалност,  но въпреки това
биографът  Джеймс Джонс документира, че Кинсли упорито изучавал хора, които в сексуалното си
поведение  стигали  до  крайности  и  даже  извън  границата  на  общоприетото  приличие:
хомосексуалисти, садомазохисти, воайори, ексхибихионисти, педофили, трансексуални и фетишисти. 

Обаче Кинсли не се обезсърчавал от критиката, защото мнението му за секса не се основавало
върху науката, а върху една лично негова система от вярвания. Благоразположеният към Кинсли проф.
Пол Робинсън от Станфордския университет казвал, че Кинсли гледал на историята като на „велика
драма на морала, в която силите на науката се съревновават със силите на суеверието за да спечелят
умовете и сърцата на хората.“ С думата „суеверие“ Кинсли обозначавал религията и нейните морални
предписания. Понякога Кинсли говори така, все едно че морала в сексуалните отношения, описан в
първите страници на Библията е вододел на човешката история, един вид „Грехопадение“, от което
ние трябва да бъдем освободени. За Кинсли изразяването на секса е средството за спасението на
човешката природа от потисничеството на религията и морала. 

Друго  голямо  влияние  върху сексуалното  поведение  на  американците  е  оказал  австрийският
психолог  Уилям  Рийч,  който  се  превърнал  в  култова  фигура  през  1960-те.  Негов  принос  е
изследването на „висшия оргазъм,“ който бързо се превърна в една от маниите на движението за
човешката потентност. Рийч учел, че почти всеки човек в някаква степен е болен от невроза, а на свой
ред всяка  невроза е  симптом за  сексуален неуспех.  Следователно,  решението за  всички увредени
функции на човешките органи е човекът да развие „способността си да се предоставя на потока на
биологичната енергия без никакви задръжки, да развие способността си напълно да се разтовари от
цялата проклета сексуална възбуда чрез неумишлени и приятни контракции на тялото.“ Рийч вярвал,
че   хората  не  са  нищо повече  от  биологични същества  и  че  освобождението  идва  чрез  пълното
потапяне в сексуалния рефлекс.

Врагът в сексуалната Райска градина на Рийч отново е традиционният морал на религията, тази
„смъртоносна  философия,“  която  създава  чувството  за  вина,  извращава  нагоните  ни  и  поражда
деформации на  личността.  Той твърдял,  че  тъй като  природата  въобще не  познава  морала,  всяко
морално ограничение да работата на сексуалните импулси е като бавна отрова, която засяга цялата
личност  на  човека.  В  книгата  си,  която  много  сполучливо  е  озаглавена  „Спасение  чрез  секс,“
психологът Юстис Чезър казва, че за Рийч „оргазмът е единственото спасение, водещо до Небесното
царство на земята.“

Идеите на Рийч били използвани от Робърт Раймър в провокативният му роман „Експериментът
на Херад,“  публикуван през  1966.  Били продадени 3 мил.  бр.  от  тази  книга,  която подпомогнала
сексуалната  революция.  За  цяло  поколение  американци,  завършили  висше  образование,  тя  се
превърнала в препоръчано четиво в университетските курсове за брака и семейството, и много хора
твърдят, че тази книга е била средството, което  е спомогнало да внезапното сливане между мъжките
и женските колежи в университетите и за създаването на смесени спални помещения. Романът описва
един  експериментален  колеж,  в  който  от  студентите  се  очаквало  да  се  чифтосват  в  различни
комбинации и промени, с цел да развият в себе си невъздържано сексуално поведение. Философията
зад тази сексуална утопия е описана от професорът, който основал колежа: „Предпоставката е, че по
рождение човека е добър и може да издигне себе си чрез собствените си сили до нивото на един
безкрайно по-добър свят.“ Как? Чрез сексуалното освобождение. Това е средството, за да се изкачим с
още едно стъпало нагоре по стълбата на еволюцията и за  навлизането в нова форма на мъжът и
жената.“

Гледната точка на Раймър за секса е откровено религиозна и той накарал професора ясно да каже,
че сексуалният акт всъщност е акт на преклонение пред божеството.  Или както той накарал друг
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герой да каже (цитирайки философът Алан Уатс): „Това, което чувстват любовниците в този момент
не е нищо друго освен обожание в пълния религиозен смисъл. Такова обожаване, което трябва да
отдаваме на Бога наистина би бил идолопоклонство, ако в този момент я нямаше любовта, която да
отнеме илюзията и да покаже на обичащите се каква е истината – природната божественост.“ Сексът е
описан като път към божественото.

В послепис, добавен към изданието на книгата през 1990, Раймър спретнато обобщава своята
религия: „Можем ли ние да се издигнем със собствените си сили и да създадем нов вид общество,
където човешката сексуалност и тоталното чудо на човешкото тяло, и на човешкия разум ще станат
нова религия – хуманистична религия, без нуждата от бог, защото вие и аз, и всичките милиарди хора,
които могат да взаимодействат грижливо един с друг, сме единственият бог, от който се нуждаем?
Мисля си, че ние можем.“  

Ясно се вижда, че сексуалността е представяна като нещо повече от сексуално удовлетворение
или вълнение. Сексуалността е представяна като форма на освобождение, като средство за лекуване
на фундаменталната грешка в човешката природа. Само когато гледаме на тези сексуални идеологии
като на цялостна гледна точка към света,  която е защитавана с религиозен плам, само тогава ще
можем  да  разберем  защо  на  християните  и  на  моралните  консерватори  им  е  толкова  трудно  да
променят  курсовете  по  сексуално  образование  в  обществените  училища.  Вие  няма да  можете  да
намерите съвременен преподавател за тези курсове, който да използва думи като спасение, въпреки че
много от тях по подразбиране се придържат към същото основно приемане, че свободното сексуално
изразяване е средство за пълен и здравословен живот. 

Например,  Мери Колдерон,  главен  архитект  на  съвременното сексуално образование  и  бивш
изпълнителен  директор  на  Съвета  за  сексуална  информация  и  образование  на  САЩ,  разкрива
плановете  си  в  една  статия  през  1968  в  която  казва,  че  истинският  въпрос,  на  който  трябва  да
отговорят  преподавателите  в  курсовете  по  сексуално  обучение  е:  „Какъв  вид  човек  искате  да
създадете вие?“ и да го свържат с човешката природа каквато я познаваме сега. И как да проектираме
производствената линия, за да създадем това напреднало същество?“

Според Колдерон,  проблемът е,  че  човешката природа не се  пригажда толкова бързо колкото
технологията; поради това ние трябва да премоделираме самата човешка природа, за да подхожда на
съвременният вечно променящ се свят. Нов етап на еволюцията се задава на хоризонта и задачата на
преподавателите е да подготвят децата за навлизането им в този нов свят. За да направят това, те
трябва  да  отучат  децата  от  старите  представи  и  ценности,  особено  от  библейските  и  други
традиционни форми на сексуален морал, защото религиозните закони или правила за секса са били
създадени на  основата  на  незнанието.  На  този  нов  етап  на  еволюцията  всички  сега  поддържани
ценности ще паднат в канавката и ще дадат път за  нови ценности,  основаващи се единствено на
науката.  Според  Колдерон,  най-доброто  нещо,  което  можем  да  направим  за  децата  си  е  да  ги
подготвим за гледат на всички представи за добро и лошо като на нещо временно, променящо се и
относително. След това, освободени от старите ценности, в тях могат да бъдат посадени ценностите
на научно обученият елит (разбира се, състоящ се от професионалисти като самата нея), които знаят
кое  прави  човека  наистина  здрав.  Тя  призовава  училищата  и  църквите  да  използват  сексуалното
обучение за да създадат „качествени хора чрез такива съзнателно изработени процеси, за да бъдат
копия на проектите на  най-добрите умове на обществото.“ Тук сексуалният утопизъм започва да
използва твърде плашещи изрази, защото свързва сексуалното обучение с представата за социално
инженерство и след това – със създаването на хора, които да са копия на  на проектите, изработени от
елита  на  науката.  Когато  проследим  историята  на  идеите  за  сексуалността,  става  ясно,  че
основателите на сексуалното обучение никога не са имали за цел просто да предадат един набор от
факти за това как функционира човешкото тяло. Обратното, те винаги са проповядвали една утопична
гледна точка за света,  една религия, в която „научното“ разбиране на сексуалността е средството за
променянето  на  човешката  природа  и  за  освобождаването  й  от  ограниченията  на  морала  и
въвеждането на хората в едно идеализирано общество. Това е друга форма на Митът за асансьора.

Но ако проучим живота на тези самопровъзгласили се пророци, ние ще намерим малко основания
да вярваме в техните велики обещания. Маргарет Сенгър се омъжвала два пъти и имала многобройни
любовници  или  както  тя  ги  нарича  „доброволни  ешове.“  Тя  била  пристрастена  към
болкоуспокояващото лекарство „Деморол,“ и е имала влечение към номерологията, астрологията и
медиумите като един отчаян опит да намери смисъл. В нейния живот сексуалното освобождение не се
оказало магистралата към спасението, което тя обещавала в книгите си. 

Кинсли също имал таен живот, за който рядко сме чували нещо. Биографът Джеймс Джонс казва,
че целта му е била да създаде своя собствена сексуална утопия. Кинсли създал таен кръг от приятели
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и колеги, които посветили себе си на неговата философия за пълна сексуална освободеност. Тъй като
резултатите често пъти били заснемани на филмови ленти, ние знаем, че Кинсли и жена му са имали
сексуални връзки с много мъже и жени, част от които били техни служители и колеги, както и други
хора. Освен това Кинсли бил мазохист и често пъти участвал в странни болезнени практики.

Но Кинсли имал една още по-голяма тайна. Изследователката Юдит Реисман твърди убедено, че
изследванията на Кинсли върху реакциите на детската сексуалност могат да бъда придобити само ако
той или негови колеги действително са се занимавали с детска педофилия. Как иначе биха могли да се
направят „действителни наблюдения“ върху сексуалните реакции на деца на възраст от 2 месеца до 15
години?  И  това  е  човекът,  чийто  идеи  са  оказали  толкова  голямо  влияние  за  формирането  на
сексуалното образование на американците! 

По същият начин и животът на Уилям Рийч разкрива пукнатините в собствената му философия.
Рийч искал да има пълна сексуална свобода за себе си и имал многобройни любовни връзки, но не
могъл да понесе мисълта, че жена му може да живее според същата сексуална философия. Третата му
съпруга пише, че той бил отчайващо ревнив и й забранявал да прави това, което правел самият той.
Едно  от  изпитанията  дали  дадена  гледна  точка  е  вярна  е  начинът  по  който  тя  се  отнася  към
реалността: „Можем ли да живеем по този начин?“ Очевидно Рийч не е могъл.

Истината е, че сексуалната свобода не е била магистрала към спасението за хората, които са се
покланяли  в  нейния  параклис.  Обратното,  трагичните  резултати  от  сексуалната  разпуснатост  се
разпространиха  по  цялото общество  на  нашия  елит  и  причиниха  епидемия  от  аборти,  сексуално
пренасяни заболявания (от които страда една от всеки четири жени) и незаконно родени деца с всички
съпътстващи социални отклонения, включително проблеми в училището, наркотици, злоупотреба с
алкохол  и  престъпления.  Но  въпреки  това,  за  много  американци  сексуалната  свобода  си  остава
бленувано  право  и  представите  за  утопията,  посадени  от  Сенгър,  Кинсли,  Рийч  и  Колдерон
продължават  да  процъфтяват.  Техните  идеи  все  още  формират  неизречените  предположения  в
програмата за сексуалното обучение, която се използва в системата на обществените училища.

Всички ние  основаваме живота  си  на  някаква  представа  за  висшата  реалност,  която придава
смисъл на личното ни съществуване. Ако отхвърлим Бога, ние ще трябва да поставим нещо друго на
неговото място; ще абсолютизираме някаква част от сътворението. Точно това се случва с хората,
които се стремят към сексуалната утопия за да постигнат пълно осъществяване и спасение. За тези
хора биологията заема мястото на Бога във висшата реалност и сексът става път към божественото.

Иронията се състои в това,  че  онези,  които отхвърлят религията най-категорично, които най-
шумно настояват, че те са „привърженици на науката,“ накрая завършват с пропагандирането на нещо,
което всъщност е  някакъв вид религия.  Всъщност изглежда,  че това е  обичайно заболяване сред
хората, които се гордеят, че са привърженици на науката. В далечната „Епоха на Разума,“ науката била
предлагана като заместител на религията. Но само малцина са успели да предвидят, че с течение на
времето науката ще поеме функциите на религията. И както виждаме днес, самата наука се превърна в
една от най-популярните форми на спасението.

Глава 26

Дали науката е нашият спасител?

Одраскайте един алтруист и ще видите как тече кръвта на един лицемер. (М. Т. Гиселин)

Когато в края на 1990-те филмът „Денят на независимостта“ стана хит в киносалоните, много
зрители имаха усещането, че и преди са гледали тази история някъде. И всъщност, те я бяха гледали.
Филмът  по  същество  беше  преразказ  на  класическият  научно-фантастичен  филм  „Войната  на
световете“ от 1953, но с една важна разлика. И в двата филма се разказваше как врагове завладяват
земята  и  във  филма  от  1953  учените  се  появиха  с  едно  оръжие,  което   накрая  унищожи
нашествениците.   Изплашеното  население  беше  принудено  да  се  обърне  към  Бога;  църквите  се
препълнили от хора, които се молели. И нещо повече, на молитвите им беше отговорено: Враговете се
заразили  от  една  родена  на  земята  бактерия  и  внезапно  умрели.  Един  глас  зад  кадър  обяснява:
„Всичко,  което хората  можаха да  направят,  пропадна.  Спасението дойде  единствено от ръката  на
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Бога.“ Филмът завършва със сцена на хора, стоящи на върха на един хълм, които пеят възхвала на
Бога.

Обновената версия на този филм от 1990-те е доста различна и сигнализира за драматичната
промяна  в  американската  култура,  която  се  извърши  само  за  няколко  десетилетия.  „Денят  на
независимостта“ кимва учтиво в посока към Бога, като посочва на хората, които се молят за помощ.
Но  истинското  освобождение  идва  чрез  развитието  на  съвременната  военна  технология:  няколко
бомби,  поставени  на  стратегически  важни  места  убиват  враговете  и  спасяват  света.  „Денят  на
независимостта“  е  целулоидно  изображение  на  широко  разпространената  вяра,  че  науката  и
технологията са средства за спасение. Контурите на тази вяра са ясно обобщени в книгата „Исмаил“
на Даниел Куйн, която ни разказва за серия от разговори между недоволен идеалист от 1960-те и един
прочут  наемен  убиец,  който  предлага  да  обясни  какъв  е  проблемът  на  света.  Според  главорезът
проблемът е, че Западната култура вярва в митът, че науката е спасител. Митът е следният: Вселената
е възникнала преди около 15 млрд. години с Големият взрив; слънчевата система е била родена преди
7 млрд. години; след това животът се появил в химическия бульон на древните океани и в началото се
появили прости микроорганизми, които след това прераснали в по-големи и по-сложни форми и най-
накрая се появили хората. Ние, хората, сме връхната точка на еволюцията и притежаваме интелекта
да контролираме природата и да я приспособяваме за да служи на целите ни. Решението на нашите
социални  проблеми  се  намира  в  собствените  ни  ръце,  чрез  усилията  на  човешкия  интелект  и
изобретателност. Чрез нашата постоянно напредваща наука и технология ние ще спасим себе си.

НАУКАТА КАТО СПАСЕНИЕ
Куйн поставил пръста си точно в арогантната представа, която блуждае в умовете на повечето

хора от Запада,  много от които се придържат към тази гледна точка без даже да осъзнават това.
Понеже тази гледна точка няма име, няма етикет, няма църква и няма ритуали, повечето хора не я
възприемат  като  религия  или  даже  като  конкретна  система  от  вярвания.  Тя  е  просто  част  от
мебелировката на Западния разум. Но въпреки това, тя е една представа за спасение, един заместител
на спасението, тя замества Божието царство и поставя науката на пътя към утопията. 

Поглеждайки назад в историята, ние намираме някои от първите очертания на тази представа в
книгите на Франсис Бейкън, учен от 16-я век. В една история, озаглавена „Новия Атлантис,“ Бейкън
описва въображаема цивилизация, фокусирана в една гигантска лаборатория, чиято цел е постоянният
прогрес  чрез  науката  или както  той  старомодно  го  е  написал,  е  способна  „да  осъществи  всички
възможни неща.“

По-влиятелен е бил философът от 19-я век Август Комте, който е считан за основоположникът на
социологията. Комте предложил, че всички науки ще преминат през три етапа на социална еволюция.
Най-примитивен  е  теологичният  етап,  при  който  хората  търсят  свръхестествено  обяснение  на
събитията; втори е метафизичният, при който хората си обясняват света чрез абстрактни философски
представи;  и най-висшият е  третия  научен етап,  при който хората  намират истината  чрез  научно
експериментиране.  За  разлика  от  повечето  от  съвременниците  си,  Комте  признал,  че  това,  което
предлага в същността си е религия. Всъщност той станал основател на „Религията на човечността,“
комплектована с църкви, химни и календари, където били описани специалните дни, посветени  на
„светците“ на науката и философията, като самият той бил Главният свещеник.

Но  религията  на  прогреса  чрез  наука  наистина  изгряла,  след  като  Чарлз  Дарвин публикувал
теорията  си  за  еволюцията  чрез  естествения  подбор.  Предоставяйки  научното  одобрение  за
еволюцията, теорията на Дарвин придала мощен импулс на идеята за безкрайният и всеобщ прогрес.
Английският философ Хърберт Спенсър разширил обхвата на еволюцията и я превърнал в разбираема
философия, която обхващала цялата реалност – от звездите до обществата. В неговата система целта
на  еволюционния  процес  е  появата  на  човешки  същества,  които  на  свой ред  ще помогнат  да  се
произведе  нещо ново и  по-добро за  следващият етап на  еволюцията.  Евангелието на  Спенсър за
еволюцията се превърнало в светски заместител на християнската надежда. Както пише Ян Барбор
във „Въпроси на науката и религията“: „Вярата в прогреса замени учението за сътворението и за
Божието провидение като гаранция, че вселената всъщност не е безцелна.“

Даже  някои  елементи  на  марксизма  определят  науката,  а  не  революциите  като  източник  на
спасението.  В  началото  на  20-я  век  английският  физик  Бернъл  предсказал,  че  след  триумфа  на
пролетариата  и  появата  на  безкласовото  общество  ще  има  още  един  етап,  преди  появата  на
истинската утопия – етап, при който новата „аристокрация на научната интелигенция“ ще създаде
свят, управляван от учени-експерти. В изблик на ентусиазъм Бернъл предсказал, че учените всъщност
ще  създадат  нова  раса  свръхчовеци,  която  ще  се  появи  като  нов  биологичен  вид  и  ще  надмине
човешката раса.
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Идеята за създаване на нова и подобрена раса е ключов елемент от много форми на научния
утопизъм. В началото на 20-я век, когато била преоткрита работата на Грегор Мендел в областта на
гените, много учени започнали да се надяват, че чрез генетичното инженерство е възможно да се
създаде  Нов Човек.  През  1930-те  великият  американски генетик  Херман Йосиф Мюлер разделил
историята  на живота на  три етапа:  през  първият  етап животът е  изцяло зависим от милостта на
околната  среда;  през  втория  етап се  появяват  хората  и  променят  този  ред,  научавайки  се  как  да
изучават и да контролират околната среда; в началото на третия етап хората ще изучат себе си и ще
започнат да контролират собствената си природа. Мюлер написал: „Човекът ще „оформи себе си и ще
се превърне във все по-възвишено създание, същество в сравнение с което митичните божества от
миналото ще изглеждат все повече и повече странни и смешни.“ Това приличащо на бог същество ще
изследва цялата вселена и „насочвайки собствените си чудотворни вътрешни сили против свирепият
Голиат на слънцата и планетите, ще ги извика на дуел.“ Мюлер бил прекрасен учен, но това, което
описва тук не е наука. Това е наука, която е превърната в мит на спасението.

Същият мит мотивира много от съвременните генетични изследвания. Носителят на Нобелова
награда Францис Крик, който е съоткривател на ДНК, пише: „През следващите 10 000 години можем
да очакваме, че ще станем свидетели на голямо усилие за подобряване природата на самия човек.“
Някои хора даже вярват,  че  генетичната  наука  най-накрая ще създаде  „супергени,“  с  които да се
произведат хора, притежаващи суперинтелигентност или суперсила. Това е спасение чрез генетиката
– създаването на Нов човек чрез промяна на човешкия ген.

ТЕСТЪТ НА РЕАЛНОСТТА
Но дали такова спасение наистина ще ни спаси? Как тази представа за спасението се представя

при теста на сблъсъка с реалността. Не се представя много добре.
Самата наука не дава морални насоки за нашето генетично експериментиране. Как решаваме кои

характерни черти бихме искали да имаме? Искаме ли да създадем супер-Айнщайн или супер-Майка
Тереза, или даже някакъв вид супермен-роби, които да вършат слугинската ни работа? Тези въпроси
предполагат наличието на стандарт на ценностите, какъвто самата наука не може да ни предостави.

Нещо още по-важно: самият опит да преправим генетично човешката природа ще лиши хората от
тяхното  достойнство  и  ще  ги  принизи  до  нивото  на  някакви  вещи.  След  като  разполагаме  с
технология,  която  ни  предлага  по-голям  избор  и  контрол  на  характерните  черти  на  ембриона,
раждането на дете ще стане подобно на купуването на някакъв търговски продукт. А на самите деца
можем  да  започнем  да  гледаме  като  на  продукти,  които  планираме,  създаваме,  променяме,
подобряваме  и  оценяваме  съобразно  стандартите  за  контрола  на  качеството.  Какво  става,  ако
„продуктът“ не отговаря на стандарта на родителите, какво става, ако те преценят, че това което са
получили не си заслужава парите, които са платили? Дали детето ще бъде „бракувано“ като уред,
който е престанал да работи? Както твърди един от теолозите, човешките същества са „създадени, а
не направени“ и ако променим този ред, ако децата се превърнат в продукти, които произвеждаме, ние
неизмеримо ще увредим човешкото достойнство.

За нещастие, въпроси като тези нямат шанса да бъдат зададени в климат, в който учените вярват в
неизбежния прогрес, защото Митът на асансьора създава очакването, че промяната винаги ще бъде
към  нещо  по-добро.  Това  обяснява  защо  някои  учени  демонстрират  притесняващо  безкритично
приемане на генетичното инженерство. Но е ясно, че промяната може да бъде или към подобрение,
или към упадък.  Новите технологии могат да бъдат използвани в служба или на доброто,  или на
злото.  Вярата,  че  можем сами да се  спасим чрез  науката  може да бъде поддържана,  само ако си
затворим очите за способността на човека да бъде варварин. На много мъдри учени им е трудно да
споделят тази сляпа вяра. Но въпреки това, вместо да потърсят друга форма на спасението, те просто
преместват Митът на асансьора на друга галактика.  Понеже планетата Земя е толкова затънала в
мръсотия, войни и други патологии, те казват, че ние, хората изглежда ще се самоунищожим, преди да
успеем да се издигнем на по-висш етап. Например, английският учен Стивън Хокинг, авторът на най-
продаваната книга „Кратка история на времето,”  предупреждава,  че  еволюцията  няма да подобри
достатъчно бързо човешката раса за да смекчи нашата агресивност и да избегнем изчезването. При
това положение нашата единствена надежда е да се свържем с други същества,  които се намират
някъде във вселената – с жители на извънземна цивилизация, които успешно са се издигнали на по-
висш етап на развитие и могат да ни помогнат.

Имайте  предвид,  че  това  не  са  писания  на  хора,  които  вярват  в  НЛО.  Както  федералното
правителство,  така и частни фондации изливат огромни парични суми в търсенето на извънземна
интелигентност и сканират небесата с мощни радио телескопи с надеждата да уловят сигнали от друга
цивилизация.  Франк Дрейк,  който е  ръководител на  институт  за  извършване  на  тези  изследвания



138

казва, че „ако някога открием друга цивилизация в космоса, това може да ни каже какво можем да
развием и докъде можем да го развием. Тези приятелски извънземни същества даже могат да ни дадат
своето технологично познание, да  ни дадат научни данни, за чието получаване  ние иначе ще се
нуждаем от стотици години и от огромни ресурси.“

Спиращият  дъхът  ни  ентусиазъм,  който  често  придружава  описанията  на  учените  от  този
институт е улица без изход, защото в същината си търсенето на извънземна цивилизация е религия. А
никой  не  е  по-ентусиазиран  поддръжник  на  тези  търсения  от  покойният  Карл  Саган.  За  него
търсенето на извънземна цивилизация не беше само някакъв научен проект; за него това буквално
беше източникът на спасението на света.  Неговите разсъждения бяха следните:  „Всяко общество,
способно да изпраща съобщения към нас трябва да е много по-напреднало от нас в технологично
отношение.  Следователно,  получаването  на  съобщение  от  космоса  ще  ни  даде  безценен  къс  от
познанието и ще ни каже, че е възможно да преминем през технологичното юношество, в което се
намираме сега.“

Разбира  се,  никакво  такова  съобщение  не  беше  открито,  но  въпреки  това  Саган  предлагаше
подробни описания на чудните тайни, които можем да научим, ако успеем да разшифроваме това
съобщение. Той възкликваше: „Възможно е сред първото съдържание на такова съобщение да има
подробно  предписание  как  да  избегнем  някое  технологично  бедствие  и  за  преминаването  от
юношеството към зрелостта.“ Саган никога не обясни как една чужда раса, която никога не е имала
някакъв контакт със Земята, раса, чийто химически състав, разум и език ще бъдат напълно различни
от нашите, просто така, случайно, ще знае какви са нашите проблеми и как те ще са в състояние да ни
дадат подробно предписание за тяхното разрешаване. Но въпреки това, той изглеждаше сигурен, че те
ще  ни  предложат  съвет  за  „недвусмислени  решения,  които  все  още  не  са  открити  на  Земята  за
проблемите свързани със съхранението на храните,  с  нарастване на населението,  с  доставката  на
енергия, за намаляването на ресурсите, със замърсяването и с войните.

Въпреки че е замаскирано като наука, това не е нищо друго освен магическо видение за небесни
извънземни  същества,  който  се  е  появяват  от  непознатото,  за  да  ни  повдигнат  от  окаяното  ни
състояние.  Един  дългогодишен  критик  на  търсенето  на  извънземна  цивилизация  обяснява
безцеремонно: „Това е мечта, основаваща се на вярата, това е технологично търсене на Бога.“

Ето натам ни води великото обещание на науката и технологията – не към славна земна утопия, а
към една фантазия – към свят, който ще избяга от тази планета и от ужасите, които тази технология е
създала. Тази представа за спасението не е по логична, отколкото бяха логични умопобърканите мечти
за  влизане  през  Небесната  Врата  на  39-те  интелигентни,  добре  образовани  хора,  които  изпиха
коктейли от алкохол и наркотици с надеждата, че оставяйки телата си тук, духовете им ще се срещнат
с една комета и с нея те ще отидат до „Нивото, което е над човешкото ниво.“ В техният случай Митът
на асансьора се оказа смъртоносен.

Трябва  да  обърнем  внимание,  че  никъде  в  този  оптимизъм  не  се  споменава  за  промяна  на
човешкото сърце.  Счита се, че проблемите на човечеството не са причинени от погрешни морални
избори, а от липсата на знание. Например, Саган обещава, че мечтаното съобщение от космоса ще ни
научи на „законите за развитието на цивилизацията“ и това ще ни направи способни да контролираме
обществото,  така  както  знаенето  на  законите  на  физиката  и  на  химията  ни  прави  способни  да
контролираме природата. Тогава каква нужда имаме от такова неудобно и създаващо проблеми нещо
като  морала,  след  като  можем  да  контролираме  обществото  за  неговото  собствено  добро  чрез
неизбежните  закони  на  „културната  еволюция“?“  Но  въпреки  това  историята  не  ни  предлага
доказателство, че единствено знанието ще спаси човешкото общество. Точно обратното, проблемът на
света  с  хората  като  Хитлер  и  Сталин не  бяха,  че  те  бяха  глупави  или че  не  знаеха  законите  на
културната еволюция;  проблемът е, че те бяха зли хора. По-голямата и по-добра технология просто
дава на хората по-големи и по-добри инструменти да осъществяват своите добри или лоши избори.

Да вярваме в способностите на технологията означава да вярваме, че спасението ни ще дойде от
погрешно  място;  някои  неща  просто  не  подлежат  да  бърз  технически  ремонт.  Човешкото  сърце
определя как ние ще използваме машините си – дали ще ги преработим в мечове, или в плугове.
Вместо да сканираме небесата за да търсим съобщения от други галактики, много по-реалистично е
да търсим Бога, който е направил тези небеса и който е дошъл на земята, за да ни открие истината,
живеейки сред нас.  Ние не се  нуждаем от радио съобщения от извънземните същества;  ние вече
имаме  съобщението  от  самия  Бог  и  то  се  намира  в  една  древна  книга,  която  е  оповестила  за
създаването на космоса много преди да е имало астрономи, които да размишляват над тези въпроси.
Съобщението на Бога започва така: „В началото Бог сътвори небето и земята“ (Бит.1:1).



139

Разбирана правилно, науката е чудесен инструмент за изследване на Божия свят.  Но науката не
може да разреши човешката дилема и не може да ни даде надежда и смисъл. Накрая хората, които
възвисяват науката и я превръщат в религия стигат до този извод и това е причината след това те да се
превръщат в големи песимисти, които живеят на космическата станция, наречена Земя и са носени от
течението,  очаквайки да  получат  съобщение  отвъд пределите  на  познатото,  което  да  ни спаси от
самите нас. Но за хората, които по-малко вярват на фантазията, няма изход от страхотното осъзнаване,
че светът в който няма Бога може да свърши само в безнадеждността.

Глава 27

Драмата на отчаянието

Дотам,  докъдето  може да  види  окото  на  науката,  човекът е  сам,  абсолютно сам  в  една
вселена, която е твърде възможно да е резултат от космически сблъсък. (Джон Херман Рендъл)

Колкото повече ни се струва, че разбираме вселената, толкова по-безсмислена ни изглежда тя.
Носителят  на  Нобелова  награда,  физикът  Стивън  Уейнбърг  завършва  книгата  си  „Първите  три
минути“ за произхода на вселената с тези тревожни думи.

Според думите на Уейнбърг науката установява, че ние живеем в една поразително враждебна
вселена, която е съществувала много преди хората да са се появили и няма вечно да остане населена.
Според сегашните прогнози, вселената върви към огнена смърт и ние ще загинем заедно с нея. Ние не
можем  да  направим  нещо,  което  да  надживее  временния  ни  престои  на  тази  земя.  Животът  е
безсмислен и безцелен.  За много съвременни мислители алтернативата на Божието съобщение за
спасението не е  в  нито едно от „псевдо“-спасенията,  които разгледахме,  а  е  само едно свободно
падане в песимизма и отчаянието. Те са се предали, решавайки, че няма никаква висша цел, че няма
надежда за спасение, че няма отговор на най-мъчителните дилеми на живота и че смел човек е този,
който гледа реалността такава каквато е, изчистена от всички илюзорни надежди. Но иронията се
състои в това, че даже за този песимизъм хората се държат с жар, която прилича на вяра. 

Какво стана с утопичните мечти от миналите два века, с представата за безкрайното развитие
напред и нагоре? За много хора тези мечти се разбиха в конвулсиите на двете световни войни, които
оставиха ужасни следи, от просмуканите с кръв окопи на Аргон до пещите на Аушвиц. От 1918 до
1945, за по-малко от четвърт век светът беше излекуван от самонадеяния си оптимизъм чрез сблъсъка
си с неизбежната реалност на разголеното зло.

Европейските интелектуалци, които на собствения си гръб и на собствената си земя изпитаха
лудостта бяха първите, които започнаха да проповядват философията на отчаянието. Жан Пол Сартър
обяви: „Няма небесни съдии или контрольори. Светът е това, което е, нашето съществувание е всичко,
което имаме.“ Така беше родена думата „екзистенциализъм“. В пиесата „Изход няма“ на Сартър един
от героите обобщава кредото на екзистенциализма в следната фраза: „Вие сте вашият живот и това е
всичко, което сте вие.“ Няма по-висше намерение, цел или смисъл в живота.

Алберт  Камю,  друг  екзистенциалист  от  периода  след  Втората  световна  война,  оприличава
проблемът с безсмислеността с Митът за Сизив, който се основава на една история от класическата
митология, в която Сизив е наказан от боговете, които го накарали да избутва огромен камък до върха
на един хълм, само за да може след това да го остави да се изтърколи обратно надолу. За Камю тази
митологична  фигура  е  пример  за  „абсурден  герой,“  за  личност,  която  осъзнава  абсурдността  на
съществуването  си  и  се  бунтува  против  това.  Камю  пише:  „Тъй  като  вселената  е  без  господар,
единственото,  което  е  останало  за  абсурдния  герой  е  да  упражни  своя  свободен  избор  и  да  се
разбунтува, и така да стане господар на себе си.“

През  1960-те  творбите  на  Сартър  и  Камю  станаха  много  популярни  сред  американските
интелектуалци и сред студентите в университетите, които допринесоха за антиелитарните настроения
по време на войната във Виетнам. Ако натуралистичната наука ни води до заключението, че няма
висш  смисъл  в  живота,  до  заключението  че  животът  е  абсурден,  тогава  защо  да  не  потърсим
алтернативни източници на смисъл в сексуалното удоволствие и в употребата на наркотици, които
променят разума ни? Не правете грешка. 1960-те не беше просто една епоха на дългите коси и на
разголените  пъпове.  Това  беше  едно интелектуално и  културно  разместване  на  пластовете,  което
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отбеляза краят на съвременният оптимизъм и изведе гледната точка на отчаянието на голямата сцена.
Идеите, измислени в възвишеното владение на академията се филтрираха надолу, за да формират едно
цяло  поколение  млади  хора.  На  свой  ред  те  доведоха  тези  идеи  до  логичният  им  край  в
постмодернизма, с неговото подозрение към самата представа за разум и за обективна истина.

Разбира се,  съвременността винаги е  имала своята  тъмна обратна страна.  Още през  19-я век
чувствителните хора разбрали, че науката изглежда ни предлага един образ на вселената,  който е
чужд на човешките ценности. Светът, открит от науката се предполагало, че е свят на математически
измеримите неща:  маса,   удължение и скорост.  Нещата,  които били най-важни за  хората – целта,
смисълът, любовта и красотата – на тях се гледало като на субективна сфера на разума, а хората били
принизени до едно незначителното присъствие в свят на материята, който се върти сляпо в космоса,
без да мисли, без да чувства и без да има някаква цел. Британският философ лорд Балфур казал:
„Науката ни учи, че човечеството вече не  е „слезлият от небето наследник на вечността.“ Самото
съществуване на човечеството е една случайност,  неговата история е кратък и преходен епизод в
живота на една от незначителните планети.“

Историкът Джон Херман Рендъл пише: „Това е мрачна картина, но много хора я считали за още
по-привлекателна именно заради нейната мрачност, потръпвайки „във възхитителен ужас“ пред нея.
Всъщност, започвайки от 19-я век „много хора вярват в тази картина, защото тя е толкова ужасна;
много хора се гордеели със смелостта си да приемат фактите такива, каквито са.“

Един често цитиран пример е от книгата „Богослужението на свободния човек“ на британския
философ Бертран  Ръсел.  (Поставяйки  такова  заглавие  на  книгата  си,  Ръсел  ясно  е  осъзнавал,  че
предлага една алтернативна вяра). Цитатът е следният: „Човекът е продукт на причини, които не са
имали  предчувствие  за  резултата,  който  са  постигнали.  Неговият  произход,  неговото  израстване,
неговите надежди и страхове, неговите любови и неговите вярвания не са нищо друго освен резултат
от случайното разположение на атомите.“ И накрая, тези горди безнадеждни думи: „Само вътре в
скелето на тези истини, само в здравия фундамент на непреклонното отчаяние отсега нататък може да
се изгради безопасното обиталище на душата.“ Човек почти си представя как Ръсел стои на една
скала,  окървавен,  но  непобеден,  с  брадичка,  вирната  към  небето  и  съобщава  своето  кредо  на
безчувствените елементи.

По-скорошен пример е работата на носителят на Нобелова награда, биохимикът Жак Монод. В
прославената си книга „Шанс и нужда,“ Монод отхвърля християнската вяра и я заменя с драмата на
ученият като самотен герой, който предизвиква на двубой една враждебна и безсмислена вселена.
„Човекът трябва най-после да се събуди от своя хилядолетен сън и да открие пълната си самотност и
фундаменталната  си  изолираност.  Той  трябва  да  разбере,  че  подобно  на  циганин,  той  живее  в
границата на един враждебен свят; свят, който е глух за неговата музика и е безразличен към неговите
надежди, както и към неговите страдания или престъпления.“ Този мелодраматичен портрет отива
далеч извън това, което би могло основателно да бъде наречено наука. Той ясно показва една вяра или
по-точно казано – една анти-вяра: Този свят е враждебен за всичко, което ни прави да сме хора, но
въпреки това ние ще победим нашата космическа самота чрез героично неподчинение.

Често пъти гледните точки на песимизма приличат на гледната точка на Дарвин.  Теорията на
Дарвин казва, че хората са просто усъвършенствани животни, които се съревновават в борбата за
съществуване, че според думите на Алфред Тенисон, „в природата се води борба със зъби и нокти.“
Всички форми на живот са принудени да се съревновават за достигането на следващото стъпало на
еволюционната стълба, оставяйки слабите зад себе си. В края на 19-я и началото на 20-я век тези идеи
се пазели като светини в социалния дарвинизъм – представата, че богатите и корумпираните са на
власт,  защото  са  доказали,  че  са  „по-подходящи“  в  борбата  за  оцеляване  и  че  ние  не  можем да
направим нищо за това, защото това просто е закон на природата. Моралното мнение и духовното
спасение са неуместни, защото ние се намираме в капана на безкрайна борба за достигане на върха на
стълбата.

НИЕ СМЕ МАШИНИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ГЕНИТЕ
Тази мрачна страна на дарвинизма оставала като насрещно подмолно течение, предизвикващо

няколко вълнички в царуващия мит на прогреса допреди няколко десетилетия, когато станало видимо
това,  което  днес  наричаме  социобиология  –  днес  често  наричана  еволюционна  психология
(разгледахме  я  накратко  в  глава  12).  Социобиологията  е  един  опит  да  се  обясни  какво  означава
еволюцията за човешките ценности.  Правейки това,  тя има склонността да изземва функциите на
религията,  защото  е  невъзможно да  се  обсъждат  ценности,  без  да  се  препънем  в  най-основните
религиозни въпроси.
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Започвайки с предположението на дарвинизма, че онези, които са най-конкурентни ще се изкачат
до върха, социобиолозите стигат до извода, че еволюцията изисква да притежаваме безмилостно и
егоистично поведение. Даже действия, които на външен вид изглеждат, че са от полза за другите, в
същността си са подчертано в наша полза. Ние сме любезни към другите само защото те ще бъдат
любезни към нас.  Любовта  и  човеколюбието са  илюзии,  които играят  ролята на  димна завеса  за
скриване на собствения ни интерес. Според думите на един социобиолог, „Няма никакъв намек за
искрено милосърдие сред хората или сред които и да са други организми. Въпреки, че ако понякога
организмът е принуден да действа в полза на другите, все пак, ако получи шанса да действа в полза на
собствения  си  интерес,  нищо друго  освен  личната  му изгода  би  го  възпряла  да  не  бъде  свиреп,
осакатяващ и убиец – към своя брат, брачен партньор, родител или към детето си.“ Под лъчите на
студената светлина на науката ние установяваме, че дълбоко в себе си трябва да бъдем егоисти. 

Колко свирепо е това описание на живота, а ако бъде възприемано повърхностно, същевременно
то е доста абсурдно. Нито едно човешко същество не може да съществува без любовта към хората, без
милосърдието и взаимната помощ. Но социобиологът настоява, че въпреки всичко, в света се случва
точно това. Според теорията, истинските извършители на еволюцията са гените и техният единствен
интерес е те да оцелеят и да бъдат предадени на следващото поколение. Даже когато имаме на външен
вид  човеколюбиво  поведение,  в  същината  си  ние  сме  измамвани  от  собствените  си  гени,  които
усърдно работят в своя полза. Поради това, когато майката жертва себе си, за да оцелее детето й, тя
прави това само защото гените й са я убедили да се погрижи за детето си, чрез което гените й ще
оцелеят в бъдещето.

Добре,  можем да се  съгласим,  че в  грижите ни за  членовете на семейството ни има някакъв
отенък на собствен интерес. Но как да си обясним взаимопомощта и човеколюбието, които излизат
извън границите на семейството и на рода ни? Как да си обясним героизма на случайно минаващи
наблизо хора, които спасяват давещо се дете? Авторът на научни книги Марк Ридли казва в книгата си
„Произхода  на  достойнствата,“  че  даже  тези  постъпки  могат  да  бъдат  обяснени  чрез  егоизма  на
гените. Той твърди, че всеки организъм, които е достатъчно интелигентен за да помни отделните хора
и да не забравя, ще открие, че понякога е в наш интерес да помагаме на другите хора, защото и те  на
свой ред някой ден ще ни помогнат. И ако това е в наш интерес, този склонност ще бъде запазена чрез
естествения подбор. Даже най-егоистичното поведение може да бъде обяснено с егоизма на гените.

Но  обърнете  внимание  как  твърденията  на  социобиолозите  отидоха  далече  отвъд  полето  на
науката  и влязоха в  царството на мита,  където гените  са  персонализирани като герой от някаква
интрига. Например, според думите на Ридли, гените преценяват ползите и вредите от кооперативното
поведение и ни „програмират“ в зависимост от резултата от тази преценка, все едно че гените имат
логическите способности на някой компютърен експерт. Британският автор на научни романи Ричард
Доукинс твърди, че хората не са нищо повече от „машини, създадени от нашите гени,“ все едно че
гените са инженери, които са способни да проектират и да изработват сложни механизми. Или се
замислете  за  прочутото  твърдение  на  основателят  на  социобиологията  Едуард  О.  Уилсън:
„Организмът е единственият начин, чрез който ДНК произвеждат още повече ДНК.“ Все едно, че
гените са способни да планират и да правят нещата. Уилсън даже твърди, че висшият източник на
човешкия морал е „моралът на гена“ и по този начин прави гените способни да разсъждават за морала
и да избират. 

Накратко казано, социобиологията придава на гените съзнание, воля и способност да избират и в
същото време принизяват хората до нивото на машини, които изпълняват заповедите на гените. Това е
гледна точка, в която гените са превърнати в божество на висши създатели и ръководители на живота.

Разбира се,  когато бъдат притиснати,  социобиолозите ще кажат,  че това е метафора,  която не
трябва да бъде възприемана буквално. Въпреки това, една последователна и широко разпространена
метафора рано или късно оформя начина на мисленето ни. Даже самите учени понякога говорят така,
все едно че възприемат буквално метафоричната представа за гените. Доукинс пише: „Аз твърдя, че е
безскрупулен егоизъм да се очаква преобладаващо качество в един успешен ген. Нека да се опитаме
да се научим на милост и човеколюбие, защото по рождение ние сме егоисти.“ Забележете как той
прескача от гените до хората,  използвайки думата „егоизъм“ в точно същия смисъл,  с всичките й
морални подразбирания.  Вижте как продължава да разказва колоритната си приказка: „Подобно на
успешни чикагски гангстери,  гените ни са оцелявали в някои случаи в продължение на милиони
години  в  един  много  конкурентен  свят  и  запазването  на  гените  ни  е  висша  проява  на  разум  за
гарантиране на нашето съществуване.“ Доукинс твърди: „Определяйки начинът по който оцеляващите
машини (това сме ние) и тяхната нервна система са изградени, гените упражняват висша власт над
нашето поведение.“ Накрая Доукинс става позитивно лиричен: „Генът не остарява. Той прескача от
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тяло на тяло,  от поколение на поколение, променя тяло след тяло по свой собствен начин и за своя
собствена край, напускайки последователно умиращите тела, преди те да потънат в старост и смърт.
Гените са безсмъртни.“ Безсмъртни? Доукинс предлага това като чиста наука,  но да се  говори за
безсмъртна сила с безгранична власт над живота ни, която ни дава „висшата причина“ да живеем,
това си е откровено религиозно твърдение.

Наистина, социобиологията има всички елементи на религията. Тя ни казва от къде сме дошли:
случайни  химикали  се  свързват,  за  да  образуват  първично  ДНК,  докато  най-накрая  някои  ДНК
открили как да конструират тела за себе си. Тя ни казва какъв е нашият проблем: Фаталната грешка в
човешката  природа  е,  че  ние сме  егоисти –  егоизъм,  които достига далеч отвъд нашите  морални
избори и е здраво вграден в гените ни. Но там, където повечето други гледни точки продължават, за да
ни  направят  предложение  за  излекуване  на  основната  грешка,  социобиологията  не  ни  предлага
излечение.  Тя  ни  представя  човека  като  кукла  на  конци,  която  е  контролирана  от  безсмъртни  и
съставящи планове гени, и човека няма реална надежда да се освободи от тях. Това е религия без
надежда за спасение. Животът е принизен до нивото на една постоянна война, а генът се превръща в
зъл  и  унищожителен  демон,  стремящ  се  да  победи  всички  свои  конкуренти  в  борбата  за
съществуване. Следователно, социобиологията може да бъде разбирана като съвременна форма на
онези нещастни религии от миналото, които се прикрепваха към човешкото очарование от силата,
смъртта  и  унищожението.  Древните  гърци  и  римляни  са  се  покланяли  на  боговете  на  смъртта
(Плутон) и на войната (Марс). Вавилонците са се покланяли на Нергал, бога на смъртта и чумата.
Богът Шива на хиндуистите и неговата съпруга Кали са богове на смъртта и унищожението.

Британския  философ Мери Мидгли пише,  че  същият начин в  социобиологията  трябва  да  се
покланяме на бога на властта.

Какво привлекателно може да име в такава негативна вяра? Въпреки песимизма си, тя предлага
една  компенсация:  Тя  дава  на  привържениците  си  начин  да  отхвърлят  обичайната  религия  и
обичайния морал. Тя прогонва „илюзията,“ че има обичащ и суверенен Бог и че на хората са надарени
с  достойнство  и  значимост  като  истински  извършители  на  морала.  Ако  се  чудите  дали  не  се
занимаваме твърде много със социобиологията, само се вгледайте в написаното от Едуард О. Уилсън,
основателят на това движение. Той признава, че е изоставил баптистката си вяра, която приел като 15-
годишен и преместил религиозните си блянове на друго място: „Сърцето ми продължаваше да вярва в
светлината и в пътят и аз потърсих милостта на друго място и това място се оказа, че е науката. След
като влязъл в храма на науката, той започнал да вярва в митологията на научния материализъм и
тогава започнал да търси  велик натуралистичен образ на човека, който да обясни всичко като един
материален процес, от началото до края от атомите до гените и от там до човешкия дух.“

Уилсън е  напълно откровен,  че целта му е  „да отклони силата  на религията“ и да служи на
материализма  или  на  натурализма.  Той  предупреждава:  „Не  правете  грешка  относно  силата  на
научния  материализъм.  Това  е  философия,  която представя  алтернативната  митология,  която вече
победи традиционната религия.“ Но дали тя наистина е победила традиционната религия? Съвсем не,
защото социобиологията или самата  философия на еволюцията се  провали при основния тест  на
който е подлагана всяка предполагаема истина:  Дали тази истина е точно описание на човешката
природа или на човешкото общество? Човешкият опит и здравият разум, подкрепени от откритията на
социологията  и  антропологията,  лесно  развенчават  нейната  изключително  мрачна  картина  на
неотслабващо съревнование и робуване на силата на егоистичните гени.

Много е подвеждащо да се използва думата „егоист“ за обект, който не притежава его, какъвто е
гена. Когато говорим за промени в повтаряемостта на гените, това е наука.  Но когато казваме,  че
хората са безпомощни кукли на конци, които са в ръцете на пресметливи гени, това е митология.
Когато казваме, че хората са повлиявани от гените си, това е наука. Но когато казваме, че гените са
„егоистични,“  че  те  са  „скритите  господари,“  които  ни  „програмират“  да  им  „служим“  -  това  е
митология. Науката не ни насилва да приемаме социобиологията или която и да е друга песимистична
гледна точка, която отрича реалността на спасението и драматизира природата, като я представя като
сцена на постоянен конфликт. Наистина, много песимисти се движат в „омагьосан кръг“: Първо те
прогонват  Бога  и  стигат  до  заключението,  че  вселената  е  лишена  от  смисъл;  после  започват  на
твърдят, че тъй като вселената е лишена от смисъл, там не може да има Бог. Атеизмът е представян
като някакво заключение, докато всъщност това е скрито предварително условие.

И ако вашето предварително условие е отхвърлянето на библейския Бог, тогава колкото и да са
сложни теориите ви, накрая те  свършват в отчаянието. Защото тези песимистични митове са прави за
едно нещо: Вселена без Бог наистина е лишена от смисъл, от личностно присъствие и от цел. Както е
казал Вейнберг, това е безцелна и предизвикателна смърт.
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Реклама на цяла страница на велосипеди на фирмата „Шуин“ в едно списание показва млад мъж,
скочил високо във въздуха със своя велосипед: в долната част на страницата е показан един ковчег,
който е спускан в гроба. Надписът на рекламата се подиграва на читателя: „Какво, плашите ли се от
една малка смърт?“ Очевидно е, че „Шуин“ продава нещо повече от велосипеди, тя казва на децата, че
е чудесно да флиртуват със смъртта. Откога стана „шик“ да си играем със смъртта? Откога широко
разпространеното чувство за безсмисленост направи много хора толкова преситени, че те се нуждаят
от нещо повече от полъха на опасността, за да възстановят чувството си за връхната точка. А кое
нещо е по-напрягащо и по-върховно от това да видиш лицето на смъртта. 

Тази настройка на разума може да обясни нарастващата популярност на високорисковите видове
спорт, като от летенето с парапланер, скалното катерене, спускане със скейборд по стръмни улици и
парашутизъм. Веднъж в едно списание беше поместена обзорна статия за  високорисковите видове
спорт,  а  подзаглавието на статията беше следното:  „Опасността,  възбудата и чистият бунт против
всичко това.“ Подобно на абсурдният герой на Камю, това е  бунт против абсурдността и против
безполезността на живота, в който всичко, което обичаме или за което живеем, свършва в смъртта. В
общество, принизено до нивото на безплодно отхвърляне на Бога, единственият останал отговор е да
погледнем  смъртта  право  в  лицето  и  да  я  заплюем.  Това  е  върховният  и  героичен  отговор  на
екзистенциализма.

Кристен Улмар, икона на тълпата на екстремните спортове казва, че тя започнала да се занимава с
карането на ски в крайно опасни условия, за да се пребори със скуката. Тя настоява, че получава
възбуда от всякакъв риск или опасност и предлага да се подобри вкуса на обикновените видове спорт
чрез добавянето към тях на повече опасности: „Едно нещо е да бъдеш наистина добър баскетболист.
Но представете си, че всеки път, когато не успеете да вкарате топката в коша, някой ще те застреля в
главата. Това ще бъде много по-вълнуващо, нали?“

В  района  на  Средния  запад  на  САЩ  няколко  компании  предлагат  да  заведат  туристите  да
преследват торнадота. Каква атракция, нали? Вълнението от играта със смъртта. Един мъж каза по
новините  на NBC, че приближаването до торнадо е „религиозно преживяване.“ Само това е останало
на  разположение  на  култура,  която  измерва  дълбочините  на  абсурда:  безразсъдни  клоунади  пред
лицето на смъртта. 

А когато и клоунадата ни омръзне, тогава ни остава самата смърт. Ърнест Хемингуей, в един от
великите си романи, се придържа към кредото на екзистенциализма, че живота е „кратко еднодневно
пътешествие от  нищожността към нищожността.“ За да придаде смисъл на нищожността, Хемингуей
изобретил  едни свой код:  „Той искал да  вкуси живота  в  цялата  му пълнота,  да  усети всичко,  да
направи  всичко.  Даже  смъртта  може  да  бъде  победена,  ако  се  отнася  към  нея  като  към  друго
преживяване, което е най-вълнуващо и най-интересно от всички други преживявания.“ И така, на 61-
годишна  възраст,  след  живот  на  знаменитост  като  ловец  от  висока  класа,  авантюрист  и  женкар,
Хемингуей  преднамерено  прегърна  смъртта.  Той  повече  не  можел  да  доказва,  че  е  господар  на
съдбата си чрез безразсъдните си авантюри или чрез самоугаждащия си стил на живот, но можел да
докаже това чрез избора на времето и начина на своята собствена смърт. В неделя сутринта на 21 юли
1961  Хемингуей  заредил любимата  си  пушка,  разположил  се  във  фоайето на  дома  си  в  Айдахо,
подпрял приклада на пушката в пода, поставил дулото й в устата си и дръпнал спусъка.

Невроза?  Болест?  Вероятно  не.  Като  имаме  предвид  неговата  гледна  точка,  постъпката  на
Хемингуей е крайно логична. В края на краищата, ако животът е безсмислен и отчаянието лежи като
лъв край вратата,  най-добрият избор може би е да напуснеш като герой така както ти си решил.
Ърнест Хемингуей размахал юмрука си за последен път като знак на отчаяние, като сам решил кога и
как да умре.

Накрая  онези,  които  отхвърлят  Бога  от  Библията  и  от  историята,  и  установят,  че  митът  за
прогреса  е  празна  илюзия,  имат  само  два  избора:  Те  могат  или  да  банализират  смъртта,  като  я
предизвикат или да контролират смъртта, като умрат по начина и когато те самите решат. Поради това
Хемингуей  е  перфектна  икона  за  провала  на  Западната  наука  и  философия:  След  като  понесоха
логическите  последици  от  отхвърлянето  на  Бога  в  епохата  на  Просветлението,  много  хора  бяха
доведени до пълно отчаяние поради липсата на  някаква висша истина или висш смисъл на живота. 

Пламтящата  и  оптимистична  надежда,  че  човечеството  върви  напред  и  нагоре,  смело
напредвайки  към  нов  етап  на  еволюцията,  беше  заменена  от  горчив  критицизъм.  Изоставена  на
скалите на реалността, самата наука сега обещава само наближаването на космическата фантазия, че
човечеството може да бъде спасено от извънземни, идващи от далечните пространства.

Човек може да си помисли, че стигайки до отчаянието, мъжете и жените ще бъдат мотивирани да
се върнат при Създателят. Но, уви, въпреки, че е вярно, че „сърцата ни няма да намерят мир докато не
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се  намерят  покой  в  Бога,  основният  човешки  инстинкт  е  човека  да  бяга  от  Него.“  Защото  за
намирането на Бога ние ще трябва да платим с любимата ни автономия.

При това положение, накъде се обръщат много от хората? На Изток.

Глава 28

Религията „Нова ера“

Мъжете и жените са произлезли от амебите и вървят по пътя си, за да се превърнат в Бог.
(Кен Уилбър)

Когато блестящият образ на науката и прогреса започва да изчезва и оптимизмът отстъпва, и дава
път на лишаването от илюзиите и на отчаянието,  много хора започват да търсят в други култури
отговорите  на  въпросите,  които  ги  вълнуват.  Азиатските  религии,  особено  хиндуизма  и  будизма,
винаги са очаровали до известна степен хора от Западните култури и днес тези религии се превърнаха
в  популярни  алтернативи  на  господстващата  гледна  точка  на  Запада.  А  привличането  е  мощно.
Западното отричане от религията е материалистично и ограничава реалността до онези неща, които
могат  да  бъдат  проверени  с  методите  на  науката.  Източният  мистицизъм  е  духовен  и  отваря
съзнанието към нови нива на усещането. Западното мислене е аналитично и води до разделение и
отчуждаване. Източното мислене е холистично (занимава се с цялото нещо и с взаимодействието на
съставните му части) и обещава изцеление и цялостност. Западната наука унищожи околната среда и
замърси въздуха. Източният пантеизъм предлага ново уважение към природата.

През 1960-те много млади хора се обърнаха към Източната религия, за да запълнят духовната си
празнота  и това доведе  до  появата  на  движението Нова  ера.  Днес движението е  станало толкова
разпространено,  че  държавните  колежите  предлагат  курсове  по  йога,  тай  чи,  астрология  и
терапевтични масажи. Движението Нова ера има и сериозен търговски успех. Местните супермаркети
раздават безплатни копия на  списания  на Нова ера,  в  които се рекламира  всичко,  от  холистични
здравни практики до съвети за лечение на душата. Будизмът профуча по сребърния екран с Кундун
(който „понастоящем“ е Тибетец) и с филма „Седем години в Тибет.“ Във филма Брат Пит облече бяло
сари и обръсна косата на главата си заради ролята си като Хенрих Харер, австриец, който избягал от
един британски затвор в Индия по времето на Втората световна война и стигнал до Ласа,  където
попаднал под влиянието на младия Далай Лама. Според слуховете, Пит помолил да изиграе тази роля,
защото искал това религиозното изживяване. След всеки снимачен ден будистките монаси се молели
за участниците във филма и ги канели да пеят заедно с тях. Често пъти Пит се разплаквал.

Актьорът Ричард Гиър е още по-вярващ будист. През 1984 той повярвал в тибетския будизъм и
сега ежегодно прекарва по няколко месеца в пътуване по света и говори от името на Далай Лама.
Будист е и Стивън Сегал,  който беше признат за tulku (прероден лама) и за terton (откривател на
истината) от върховния водач на намиращото с в Тибет потекло Нингма. Спомнете си за това, когато
следващият път гледате филм, в който Сегал пречупва врата на своя враг.

Не е трудно да се разбере защо източната религия е толкова привлекателна форма за спасение за
пост-християнската култура. Тя успокоява егото като казва, че личността е божествена и това придава
задоволително усещане за „духовност,“ без да предявява никакви изисквания да се обвързваме с това
учение или да живеем според неговата етика. И за да направи това още по-апетитно, движението Нова
ера променя формата на Източното мислене,  за  да приляга на Западния ум  и на неговия глад  за
издигане нагоре. 

Там  където  Източното  мислене  е  фаталистично  и  песимистично  –  цикълът  на  „кармата“  е
наричан „колело на страданието“ - там адаптирането, извършено от Нова ера звучи оптимистично и
утопично. То обещава, че ако влезем в контакт с „Универсалния Дух,“ част от който са всички хора,
ние ще създадем ново съзнание и нов свят. Движението Нова ера се базира на обещанието, че ние сме
на прага на велик скок в една нова ера, която  е „пълна с хармония, разбирателство, съчувствие и
доверие.“  Огромните  социални  катаклизми  през  миналите  десетилетия  не  са  предупреждение  за
предстоящо нещастие, а са прелюдия към еволюционна трансформация. Писателят и привърженик на
Нова ера Кен Уилбър описва това така: „Мъжете и жените са произлезли от амебите и вървят по пътя
си,  за да се превърнат в Бог.“ Той предполага, че човечеството предстои да направи квантов скок
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напред и да се появи като изцяло ново създание, да стане божество. Това е друг пример за Митът на
асансьора, но този път в духовна форма.

Може да изглежда, че движението Нова ера излезе от нищото през 1960-те, но неговият път беше
подготвен  от  едно  романтично  движение  през  19  век,  което  по  онова  време  е  било  форма  на
противопоставяне  на  тогавашната  култура.  Както  видяхме  в  предишната  глава,  по  онова  време
чувствителните  хора  успели да  разберат,  че  науката  създава  картина  на  света,  описвайки го  като
огромна машина, която безжалостно върти своите зъбчати колела, но в която няма място за красота,
смисъл или цел. 

Романтичните хора търсели някаква алтернатива, така както направиха младите хора през 1960-те
и съживили една древна философия, наричана нео-платонизъм, една смесица на гръцкото мислене и
на  Източния  мистицизъм.  Изхвърлили  метафората,  която  описвала  вселената  като  машина  и  я
заменили с  метафората,  според която вселената  е  един организъм,  едно живо нещо.  Романтиците
казвали, че всичко е живо. Те мислели, че даже самата материя притежава първични форми на живот
или съзнание. И коя е най-важната отличителна черта на живота? Растежът. Развитието. Романтиците
предполагали, че точно така, както организмът  се развива поетапно според своя вътрешен закон на
развитието, така и самият живот се развива поетапно от прости към сложни форми под ръководството
на Силата на Живота. Силата на Живота често е изобразявана като божество, поради което Бог бил
възприеман не като висш създател, а като дух, който прониквал в природата. Историкът Джон Херман
Рендел написал: „Светът не е машина, светът е жив и Бог не бил неговия създател, нито е създател на
неговата душа, нито на неговия живот.“

Публикуването на книгата „Произход на видовете“ на Дарвин придало голям импулс на идеята за
духовната  еволюция.  Повечето хора,  които приели дарвиновата  теория за  еволюцията  не  са  били
атеисти;  те  били християни и се  опитвали да съвместят  по някакъв начин теорията  на  Дарвин с
религията, като оприличавали Бога с една сила, която придава цел и посока на еволюцията. Но често
пъти крайният резултат е бил по-сходен с пантеизма, отколкото с християнството. По този начин Бог
се превърнал в изцяло характерна черта на света и издигал еволюцията до още по-големи висоти, и
водел човечеството към някаква далечна божествена безпогрешност. Алфред Лорд Тенисън написал
следното стихотворение: „Един Бог, един закон, един елемент, / и едно далечно божествено събитие, /
към което върви цялото творение.“

Често пъти духовната еволюция принизява Бога до нивото на участник в процеса,  който все
повече  се  съвместява  със  света  за  достигането  на  пълната  божественост.  В  началото  на  20  век
философът Хенри Бергсон смалил Бога до нивото на жива сила,  която възбужда живота и движи
еволюцията напред.  Великият философ Алфред Норт Уайтхед описал Бога като душата  на света,
която се променя така, както се променя света и се стреми към достигането на съвършенството. А
ролята на хората е да помагат на Бога да промени себе си. 

Теологът  Чарлз  Хартшорн  написал,  че  ние  сме  „сътворители  заедно  с  Бога,“  не  само  при
създаването на света, но и при създаването на самия Бог. Ние вече обсъждахме някои от тези идеи в
глава 21, където носят името „теология на процеса,“ която днес е най-бързо растящата теология в
САЩ. Ние виждаме, че от дълго време във философията, изкуствата и даже в теологията, Западният
свят  прегръща  идеи,  които  са  съвместими  с  Източния  пантеизъм.  Те  се  възползваха  от  широко
разпространеното в Западната култура лишаване от илюзиите и се превърнаха в модерна теология.

НОВА ЕРА В КЛАСНАТА СТАЯ
Днес мисленето на Нова ера прониква в Западното общество и се разпространява чрез много

методи, използвани в медицината, бизнеса, образованието, армията и още по-трагично – в църквите.
Продават  се  различни  методи  за  съзерцание  като  средство  за  разрешаване  на  конфликти  и  за
подпомагане на отмората, творчеството, самоуважението и даже на физическото здраве. Например, в
Бизнес  училището  към  Станфордския  университет  се  предлага  един  семинар  по  „Творчество  в
бизнеса,“ в който са включени лекции по медитация, монотонно пеене, карти „таро“ и обсъждане на
„Капиталистът на Новата ера.“ 

Правителствените  агенции  и  частният  бизнес  харчат  милиони  долари  за  наемане  на
консултантски компании, които използват методите на Нова ера за обучение на ръководните кадри.
Разбира се, в тези програми рядко се използва откритото говорене на религиозния език. Например,
често пъти „Универсалният Дух“ (който в класическият хиндуизъм е напичан Брахма) е наричан „По-
висшето Аз“  или с  някакво  подобно име.  Но въпреки това,  под светска  риторика  тези  програми
включват основното хиндуиско учение, че умът или духът на отделния човек е част от Универсалният
Ум или Дух и че чрез използването на упражнения за въображаемо отморяване, ние можем да се
присъединим към този Ум като извор на мъдрост и творчество. 
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Програмите  за  обучение  на  Нова  ера  даже  са  разрешени  за  използване  в  прогимназиите  и
гимназиите.  Една  майка  от  Атланта,  Джорджия  се  разтревожила,  когато  дъщеря  й,  която  била
ученичка във втори клас, не успяла да й отговори, когато двете пътували с колата. Майката няколко
пъти изрекла  името  на  дъщеря  си  и  накрая  се  обърнала  обратно  към задната  седалка.  Очите  на
дъщеря й били затворени и главата й била наведена напред.  Разтревожена,  жената спряла колата,
отворила задната врата и разтърсила ръката на дъщеря си.  Момичето се събудило и започнало да
гледа, все едно че е било изпаднало в транс. Майката притеснено я попитала: „Какво ти е? Защо не ми
отговори, когато те повиках?“ Малкото момиче й отговорило: „Не се тревожи, мамо. Аз бях с моята
приятелка Пимзи.“ 

След  като  разпитала  дъщеря  си,  майката  установила,  че  момичето  било  научило  методи  за
медитация в училището от училищният инструктор, който им преподавал по една програма, наречена
„Пимзи в стремежа към отлични постижения.“  Пимзи е  умен приказен змей,  който открива един
мъдър  водач,  наречен  Приятел.  Този  Приятел  обучава  Пимзи  (заедно  с  децата,  участващи  в
програмата) на основните идеи на Източната гледна точка. Например, Приятел казва на Пимзи, че
умът й е като воден басейн: когато е изкушавана да има негативни мисли, умът й е изкалян. А когато
има позитивни мисли, тя може да се присъедини към Чистият Ум, който ще й помогне да разреши
проблемите си.“

Това е причината, поради която Чистият Ум се пише с главни букви – това е друго прикриване
на Брахма, богът на хиндуизма. Това ни подсказва и полу-религиозният език, който е използван, за да
се обясни кой е  Чистият Ум. Например, Приятел казва на Пимзи: „Твоят  Чист Ум е най-добрият ти
приятел, който някога си имала. Той винаги е близо до теб и никога няма да те изостави.“ Този текст е
подозрително близък до библейския език: „Няма да се отделя от теб, нито ще те оставя“ (Ис.
Нав.1:5). Няколко страници по-късно в тази история ние четем: „Ти трябва да вярваш (във Чистия Ум)
и да му позволяваш той да върши добри неща за теб.“ Чрез тази програма децата са научавани да
насочват религиозната си вяра към Хиндуистката представа за Бога като Универсален Ум.

Разбира се, тези методи на Нова ера не са продавани на учителите като религия. Те са продавани
като  методи  за  повишаване  на  творческите  възможности  и  за  подсилване  на  самоуважението  на
учениците. Пимзи учи децата на повтарят монотонно лозунги като „Аз мога да се справя с това,“ „Аз
мога да направя това да се случи“ и „Аз съм аз и аз съм достатъчен.“ Още веднъж чуваме ехото на
библейските теми: „Аз съм, който съм“ (Изх. 3:14). Тази програма обучава децата на преклонение
пред себе си, а не на самоуважение. Това е учение, според което ни сме спасявани не защото вярваме
във всевишния Бог, който се протяга милостиво надолу към нас, а чрез разбирането, че Бог е вътре в
нас и че ние сме Бог. Спасението не се постига чрез осъзнаване на нашия грях; то се постига чрез
издигане  на  нашето  съзнание,  докато  достигнем  до  състоянието  да  разпознаем  собствената  си
вътрешна божественост. 

Образованието не е единствената магистрала за идеите на Нова ера. Те потичат от всеки изход на
популярната  култура,  Например,  книги  за  Нова  ера  са  разполагани  на  най-видимите  места  по
стелажите  в  книжарниците  и  чисто  пъти  избутват  назад  традиционните  религиозни  книги.  Ако
отворите книга и прочетете: „Погледнах и видях ново небе и нова земя,“ вие може да си помислите,
че четете книгата Откровение от Библията, но се оказва, че това е началото на нашумялата книга на
Джеймс Редфийлд „Десетте прозрения.“ 

Тези думи наистина са от Откровение, но те са единственото нещо, което е свързано с Библията.
От развитието на действието по-нататък се вижда, че авторът развира философията на Нова ера в
сюжета на книгата.  Ние научаваме,  че преди раждането си всички ние сме част от една огромна
духовна сила,  която просмуква в  цялата  вселена.  Ние можем да  се  свържем с тази  сила  или „да
постигнем единение с Бога“ като си припомним какво означаваше да бъдем част от Бога преди да се
бяхме родили. Това познание е възвръщано отново чрез настройването ни на вълната на „духа вътре в
нас,“ т.е. към тази частичка от Универсалния Дух, която остава във всеки от нас. Редфийлд  твърди, че
ако достатъчно хора установят тази връзка, обществото ще се промени. Злото и престъпленията ще
изчезнат; бедността и болестите ще бъдат премахнати. Ние ще живеем в перфектна хармония така,
както е описано в книгата Откровение.

Даже християните могат да бъдат обезоръжени от подзаглавията на Нова ера. Една ентусиазирана
приятелка  на  съавторката  ми  Нанси  й  казала:  „Ти  трябва  да  прочетеш тази  книга,“  подавайки  й
книгата „Тайната градина“ от Франсис Ходсон Бърнет, отпечатана за пръв път през 1911. Приятелката
била мислеща майка и християнка, а книгата е детска класика. Но Нанси била неприятно изненадана,
когато  открила,  че  книгата  предлага  хиндуиска  философия,  облечена  в  една  очарователна  детска
история. Според думите на 10-годишният Колин, един от главните герои в книгата, светът е направен
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от една единствена духовна субстанция,  която той нарича  Магия (винаги писана с  главна буква).
„Всичко  е  направено  от  Магия,  листата  и  дърветата,  цветята  и  птиците,  язовците  и  лисиците,
катеричките и хората,“ казва Колин. Магията е в мен.  Тя е във всеки от нас.“ Това е класически
патернализъм и Бърнет го сплита с език, идващ директно от християнското вероучение. „Магията
винаги прави нещата от нищото,“ казва Колин.“

Разликата между това пантеистично божество и библейският Бог е, че в този случай божеството
не е  личност,  а  е  сила,  към която можем да се  присъединим така,  както се  присъединяваме към
електрическата система. Според думите на Колин, „ние трябва да да се научим как се присъединяваме
към тази сила и да я караме да прави неща за нас – така както правим с електричеството, с конете и с
парата. Това не е Господ, на когото трябва да се подчиняваме, а е сила, която ние можем да ръководим.
И начинът да правим това е чрез заклинания и магически формули. Поради което Колин монотонно
повтаря: „Магията е в мен. Магия! Магия! Ела и ми помогни!“

Иронично е,  че  няколко години след като Нанси прочела  „Тайната  градина“ и открила в нея
темите  на  Нова  ера,  от  училището  на  синът  й  му  било  възложено  да  я  прочете,  а  той  учи  в
християнско училище! Ние трябва да сме нащрек и да знаем какво четат децата ни в училището.

НАЙ-ВАЖНОТО ИЗПИТАНИЕ
Ясно е, че движението Нова ера не трябва бъде осмивано като някакво глупаво и временно модно

увлечение. То е средство за разпространяване на завършена гледна точка, която предлага отговори и
на трите основни житейски въпроси. От къде сме дошли ние и кои сме ние? По някакъв начин ние
сме  направени  като  парченца  от  Универсалния  Дух.  Каква  грешка  е  станала  в  света?  Ние  сме
забравили коя е  истинската ни природа,  забравили сме,  че сме част от Бог.  Кой е  източникът на
нашето спасение? Ние трябва да преоткрием истинската си природа и да се присъединим към Бог в
нея. 

Подобно  на  всички  форми  на  Митът  на  асансьора  и  тази  форма  започва  с  една  утопична
предпоставка. Няма истинско зло, има само незнание: Ние сме забравили кои сме ние. По същият
начин,  няма истинско спасение,  има  само просветление:  Ние  трябва  да  възстановим магическото
познание, знанието за нашата вътрешна божественост. Ние правим това чрез различни методи, като
медитация, упражнения за отпускане, направлявано въображение, зрителни представи и използване
на кристали – всички те имат за цел да доведат съзнанието ни до такова състояние, в което границите
на егото се стопяват и ние изпадаме в състояние да единение с божественото. Казва се, че чрез това
по-високо съзнание човек се присъединява към божествена сила и става по-съзидателен, получава
повече енергия и даже става способен да изцелява болести чрез силата на ума си. 

Подобно на всички форми на утопията и предложението за спасение на Нова ера е лъжливо.
Отричайки реалността на греха, то не успява да разпознае важната истина за нашето съществуване –
че ние сме грешни хора, който са склонни да вършат зло. Поддръжниците на Нова ера ни уверяват, че
отчуждението и съперничеството съществуват само на повърхностното ниво на съществуванието; те
твърдят, че на най-дълбокото ниво всички ние сме заедно в Бога и когато осъзнаем това единство, ние
ще започнем да се отнасяме любезно и милостиво един към друг. Но тази представа за човешката
природа просто не издържа при срещата й с реалността. 

Познанието не е достатъчно за да побеждаваме злото в човешкото сърце.  Знанието кое нещо е
правилно не ни прави способни да постъпваме правилно. Това е дилемата, с която се е борил апостол
Павел: „Доброто, което искам да направя, аз не го правя“ (вижте специално Рим.7:14-25). Ние не се
нуждаем от издигане на съзнанието си; ние имаме нужда да бъдем спасени. Божеството на Нова ера
не може да ни спаси. То ни е представяно като безличностен духовен слой от енергия, намираща се
във всички неща. То повече прилича на електричество, отколкото на божество. То е сила, към която
хората се опитват да се присъединят, а не Бог който е личност, когото те могат да обичат и с когото
могат да разговарят. 

А по отношение на всичките му обещания за повишаване на самоуважението на привържениците
му, евангелието на Нова ера не прави нищо, за да потвърди стойността на отделния човек; Нова ера не
предлага основа за човешкото достойнство и за смисъла на човешкия живот.  Обратното,  целта на
всички методи за медитиране е да се загуби усета за стойност на отделния човек и да разтвори този
усет  в  Универсалния  Дух,  точно  така,  както  капката  вода  изчезва  в  океана.  Колко  изцяло
противоположно е това с представата за библейския Бог, които ни е създал като отделни личности,
който наблюдава всеки един от нас и знае даже броя на космите на главата ни (Мат.10:30).

Философията на Нова ера не ни дава основа за морала. Ако Бог е във всичко, тогава Бог е както в
доброто,  така и в злото.;  следователно,  накрая няма разлика между тях.  Моралът се  принизен до
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нивото на метод за изчистване на душата от желанията, за да може да придобие мистично съзнание,
подобно на осемте правила на пътя на Будизма. 

Но най-големият провал на мисленето на Нова ера е неговата пълна неприложимост. Колцина от
нас са способни да настояват сериозно, че ние сме перфектни? Защитниците на Нова ера на практика
твърдят,  че  „ние  сме  перфектни,  такива  каквито  сме.  И  когато  приемем  това,  животът  става
прекрасен.“  Хората,  които  могат  да  преглътнат  това,  трябва  преднамерено  да  са  забравили
собствените си провали, слабости и грехове. А колко много от нас са в състояние да твърдят, (без това
да  да  ги прави да  изглеждат като  току-що сме  избягали от лудницата),  че  ние сме  Бог,  крайната
реалност и абсолютния дух? В една сцена от телевизионен сериал главната героиня показва, как тя
била подготвяна от един инструктор на Нова ера,  който я карал да вика:  „Аз съм Бог“ отново и
отново, докато тя най-накрая успяла да произнесе уверено тази фраза. Нужно е да направим нещо, за
да убедим себе си, че ние сме богове, което е опровергавано от всички доказателства. А онези, които
успеят  да  направят  това,  просто  стават  жертва  на  най-старото  изкушение  в  човешката  история:
стремежа към самообожествяване, основното изкушение на човечеството: В Райската градина змията
обещала на Ева: „Никак няма да умрете...и ще бъдете като Бога“ (Бит.3:4-5).

Накратко, духовният еволюционизъм не е просто някаква грешка, нито е някаква погрешна идея.
Това е религиозен бунт против реалността, против очевидният факт, че Бог е Създателят, а ние сме
създанията. Това просто е хвалбата на едно гърне, което твърди, че то само е направило себе си, а не
Грънчарят.

БОГ В НАШИЯ СОБСТВЕН ОБРАЗ
Пантеизмът, който е в основата на мисленето на Нова ера, се е появявал в толкова много периоди

от човешката история и в толкова много образи, че К. С Луис считал, че пантеизмът е религията, в
която ние попадаме поради природата си, отделно от духовното откровение: „природната склонност
на човешкият ум...манталитетът, в който човешкият ум автоматично пропада, когато бъде оставен сам
на себе си.“ Поради това Луис казва, че пантеизмът е „единственият реален и страшен противник на
християнството.“

А сега  той  нахлува  даже  в  християнските  институции.  Църквите  от  основните  деноминации
провеждат  конференции,  на  които  отричат  библейският  Бог  като  патриархален  и  провеждат
богослужения  на  „нашата  майка  София“  (гръцкото  име  на  „мъдростта).  Привърженикът  на
християнството Питър Крийфт казва, че в Бостънския колеж, в който преподава, повечето студенти
пристигат като пантеисти: Повечето от студентите в моя католически колеж вярват, че ние сме част от
Бога и че Бог е във всеки един от нас.“ Вследствие на това, те не вярват, че ние имаме нужда да бъдем
спасени; според тях, ние „се нуждаем само от осъзнаване на собствената си неотменима стойност и да
приемем  себе  си  такива,  каквито  сме.“  Не  е  чудно,  че  много  хора  очакват,  че  най-голямото
противопоставяне на следващото столетие ще бъде противопоставянето между движението Нова ера
и  християнството  (представяно  основно  от  евангелизма,  консервативното  католичество  и  от
православната църква).

Опасността е, че понеже все повече и повече християни гледат на религията като на терапия, ние
отслабваме защитата си против гледни точки, които въздействат предимно на нашите емоции, без да
изискват  нищо  от  нас.  Нова  ера  е  перфектна  религия  за  култура,  управлявана  от  терапевтична
настройка  на  мисленето,  която  е  жадна  да  се  изпълва  с  нищожни неща.  Нова  ера  позволява  на
последователите  си  да  се  поучават  от  древната  мъдрост,  но  и  да  я  променят,  за  да  подхожда на
актуалната мода. За разлика от нея, християнството предявява най-строги морални изисквания към
последователите си. 

Критиците  често  пъти  отхвърлят  християнството  като  чисто  пожелателно  мислене  и  му
противопоставят удобната илюзия, за която са мечтаели древните хора. Но това характеризиране е
очевидно глупаво. В края на краищата, кой би измислил религия, която ни заповядва да се отказваме
от живота си един за друг, да побеждаваме злото с добро, да обичаме враговете си, да подлагаме и
другата си буза, да даряваме притежанията си на бедните, да бъдем справедливи и милостиви? Дали
някой би създал религия, която проповядва вяра в всемогъщ, суверенен и всезнаещ Бог, който изисква
праведност и подчинение? Бог, който раздава строги присъди? 

Не. Когато хората създават своя собствена религия, те създават богове и богини по свой собствен
образ. Древните богове на митологията са имали ограничени сили, били са подвластни на човешки
намеси и са демонстрирали всички човешки слабости и пороци. И богът на Нова ера, който е малко
повече от топло чувство вътре в нас или в най-лошият случай – дилетантско вярване в окултните
сили, е просто една утвърждаване на всяко нещо, което пожелае човешкото его.
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При финалните анализи,  гледната точка на всяка религия трябва да издържи на най-важното
изпитание: Може ли тази гледна точка да придаде смисъл на човешките затруднения? Дали тя ни
предлага истинско спасение? Дали тя е истина? Прилагайки този тест към гледната точка на Нова ера,
ние откриваме нейните фатални слабости. Тя не успява да съответства на реалността, такава каквато
ние я възприемаме. 

Но ако няма отговор на Запад и няма отговор на Изток, тогава накъде да се обърне човек?

Глава 29

Истинското спасение

Библията ежедневно е  подпомагана от археологически доказателства...Фактът, че толкова
често текстът й може да бъде обяснен или илюстриран от археологическите данни показва, че той
се вмества в рамките на историята така, както само един истински продукт на древния живот би
могъл да съответства. (Милър Бъроус) (Коментар: 1889-1980, американски професор и библейски
учен, водещ изследовател и тълкувател на „свитъците от Мъртво море.“)

Съвременното плуралистично общество предоставя шведска маса от гледни точки и системи за
вярване,  всяка от които настоява да вярваме в нея.  И независимо от това,  дали тяхната украса е
светска или религиозна, всички те в същността си предлагат методи за спасение, които се опитват да
решат човешката дилема и да дадат надежда за обновяване на света. Днес най-модерните отговори
твърдят, че няма Божие царство, за което да привържем надеждите са края на света. Поради това те
обещават създаването на небе тук на земята – т.е.  предлагат Митът на асансьора в различните му
форми.  Освен   това  има  призиви за  героично  отчаяние,  които  ни  съветват  да  бъдем смели  и  да
признаем, че животът е безсмислен.

Лесно е да бъдем объркани от многото отговори, които ни се предлагат на днешния пазар на
идеите, да вдигнем ръце и да кажем, че всички те са правилни. Това е причината, поради която често
пъти плурализмът води до релативизъм, до представата, че няма една висша и обективна истина, а
има множество субективни вярвания. Както веднъж остроумно е казал католическият учен Роналд
Кнох: „Изследването на сравнителните религии е най-добрия начин да се превърнем в сравнително
религиозни хора.“ Тъжно е, че често пъти тази максима се оказва вярна.

Въпреки това, внимателното изследване на съревноваващите се помежду си гледни точки може
наистина  да  ни отведе  до  противоположния резултат:  Сравнявайки  християнската  вяра  с  другите
гледни точки и религии, както направихме в предишните глави, ние виждаме с поразяваща яснота, че
християнството предлага единствените истински отговори на най-основните въпроси на живота и
най-доброто разбиране на това, как можем да бъдем спасени.

Първо,  християнството  започва  с  една  правилна  диагноза  на  човешката  дилема.  Основният
проблем  е  морален:  нашата  вина  пред  светия  Бог.  Бог  ни  е  създал  и  е  утвърдил  моралните
ограничения за нашия живот. Но ние  пропиляхме всичко това. Ние извършихме грях, всеки един от
нас; сравнени с перфектния стандарт на Бога, всички ние се оказахме некачествени (Рим.3:23). Ние
опетнихме моралния порядък на вселената и като последица от това сме отчуждени от Бога. 

Трябва да признаем, че хората често пъти не се чувстват виновни пред Бога, тъй като ние сме
възприели вярването, че вината е само едно субективно усещане, една невроза, която трябва да бъде
излекувана и че ние всъщност трябва да чувстваме, че сме добри. 

Вследствие на това много хора идват при християнството, мотивирани от нещо друго, а не от
чувството  си  за  вина  пред  Бога:  от  стремеж  да  намерят  вътрешен  мир  и  цел  в  живота  или  са
привличани от качеството на любовта, практикувана в местната църква, или от нуждата да намерят
решение на някаква житейска криза. Но независимо от това, което първоначално ни привлича към
християнството, на определен етап всеки от нас трябва да види истината за собственото си морално
състояние: вината е обективно съществуваща и ние сме виновни.  Ние сме грешни хора в ръцете на
праведния Бог.  Светият Дух може да проникне и в  най-коравото сърце,  за  да ни убеди в нашата
греховност. Знам това, защото Духът направи точно това в моя живот.

Второ,  християнството  предоставя  единственият  отговор  на  проблема  за  греха.  Самият  Бог
протегнал ръка над моралната пропаст,  която ни отделя от него,  за да ни върне обратно.  Втората
личност в Троицата станала човек, който живял безгрешен живот на подчинение на моралния ред и
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със смъртта си платил цената за нашето нарушение на моралния закон, и така задоволил изискването
на Божията справедливост. Решението на Бога разкрива една чудна икономика, защото заместващата
жертва на кръста позволила на Бога да бъде  едновременно справедлив и оправдаващ (виж Рим.3:26).
Той останал справедлив, защото не си затворил очите за нарушението на моралния закон, извършено
от хората,  което е  част от неговият свят характер.  Същевременно той оправдава хората,  които са
нарушили закона, защото наказанието е било понесено чрез страданието на Христос на кръста.

Тъй като хората са нарушили закона, само човек може да понесе наказанието за това нарушение.
Но тъй като грехът е обидил безграничният Бог, наказанието е безкрайно, което означава, че само Бог
може да го плати. Поради това превъплъщението е единственото разумно и подходящо решение: Бог
станал човек с цел, като човек, да плати наказанието заради нашия грях.

Но смъртта на Богочовекът не е краят на историята, защото Исус бил възкресен от смъртта и
живее вечно. Той победи смъртта и направи възможно за нас да бъдем свободни от греха и от смъртта,
от злото и унищожението. Приемайки неговото спасение, ние ставаме нови същества и нови хора.
Това е „добрата новина“ (това е буквалният  смисълът на думата „евангелие“),  която ни предлага
християнството. А това е много повече от интелектуалният отговор, който ни предлага да промени
живота ни. 

Лично за себе си аз знам, че нямаше да мога да живея със себе си, ако през една нощ, седейки в
колата си през 1973 не бях преживял изумителната убеденост, че Бог е умрял заради мен. Облян в
сълзи, аз се почувствах освободен от смазващото чувство за вина и бях съживен с ново чувство за цел
и смисъл в живота ми. За пръв път имах истинска причина да живея. 

Всички  идеологии,  които  изследвахме  в  тази  част  от  книгата  са  избледнели  имитации  на
християнското евангелие. Те обещават да освободят хората от потисничеството или неврозата, (или от
каквото и да е друго нещо, което те определят като техен проблем) и да създадат Нов човек, изграден
в Ново общество и да го въведат в Нова ера. Държейки се за красотата на евангелската надежда, но не
желаещи да приемат нито едно от изискванията на евангелието, че го префасонираха и го превърнаха
в Митът за асансьора, една заблуда за напредък, която обещава, че ние можем да създадем нов живот
чрез политика, чрез секс, чрез наука или чрез източна духовност. Но всички тези гледни точки са
дефектни и неподходящи заместители,  които не  могат  да задоволят реалната  нужда на  хората  от
истинско спасение.

Трето, християнството предлага спасение, което се основава на библейската истина. Последният
елемент, който отделя християнството от всички други религии и гледни точки е, че то се основава не
на  някакво  еволюционно  прожектиране  милиони  години  напред  в  бъдещето  или  на  някаква
извънземна фантазия,  а  на  историческо  събитие,  което се  е  случило  в  конкретно време и място:
разпъването на кръста на Христос по време на юдейската Пасха в Йерусалим през 30 н.е. и неговото
възкресение три дни след това. 

През 2 000-те години от възкресението на Христос, историческата обоснованост на това събитие
е издържала на всякакви нападки, които можем да си представим, като се започне от обвинението за
„прикриване“ (от страна на тогавашните религиозни лидери) и се стигне да съвременното обвинение,
че  това  е  бил  „Пасхален  заговор“  или  „илюзионистки  трик  с  кокали.“  Това,  което  скептиците
пропускат  да  забележат  е,  че  празният  гроб  е  бил  исторически  факт,  който  се  потвърждава  от
обикновени  хора,  подобно  на  всеки  друг  исторически  факт.  Празният  гроб  е  бил  потвърден  от
войниците,  които  са  охранявали  гробницата  (поради  каква  причина  те  биха  измислили  някакво
невярно обяснение?). Възкресеният Христос се е появил пред 500 очевидци – твърде много хора, за да
се  отхвърлят  техните  свидетелства  като  масова  психоза  или  попадане  под  влияние  на  силата  на
внушението (1Кор.15:3-6).

Нещо  повече,  първите  ученици  отказали  да  се  отрекат  от  Исус,  въпреки  че  били  гонени,
измъчвани и умрели като мъченици.  Тази победена група мъже, които вече се били върнали към
своите  рибарски мрежи и  лодки,  никога  нямаше да  бъдат  променени и  да  се  превърнат  в  смели
проповедници на евангелието и защитници на вярата, ако те не бяха видели възкресеното тяло на
Исус и ако не знаеха, че той е живият Бог. Ако те бяха направили опит за някакъв „Пасхален заговор,“
това не би могло да бъде запазено в тайна. Хората ще умират заради нещо, което знаят че е истина, но
никога не биха умирали за нещо, което знаят, че е лъжа.

Знам колко невъзможно е за една група от хора, даже тя да е съставена от най-могъщите хора на
света,  да запазят една тайна.  Прикриването на Уотъргейт продължи само няколко седмици, преди
първият заговорник да проговори и това се превърна в държавно доказателство.

Обичайната  позиция,  особено  сред  теологичните  либерали  е,  че  историческият  факт  на
възкресението на Исус не е важно нещо, че даже и ако това събитие не се е случило. Исус е важен
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морален учител. Бившият духовен водач на Индия, Махатма Ганди е изразител на това схващане:
„Мога да кажа, че никога не съм се интересувал от историческия Исус. Не ме интересува, ако е било
доказано от някой, че човек, наречен Исус никога не е живял и че това, което е описано в евангелията,
е било част от въображението на автора. Защото за мен Проповедта на планината ще продължава да
бъде  истина.“  Но  историческата  истина  е  важна.  Не  е  достатъчно  да  гледаме  на  смъртта  и  на
възкресението на Исус като на символ, като на притча, на мит, на чисто субективна представа, която
може да е  „истина за  мен,“ даже ако тя не е  истина за  другите  хора.  Християнското послание е
добрата новина за това, което е направил Бог. Но ако евангелието е мит, тогава Бог не е направил
нищо. 

Великият  християнски  учен  Д.  Грешам  Мачен  е  написал:  „Ако  религията  бъде  направена
независима от историята, няма да има такова нещо като евангелието. Защото евангелието означава
„добра новина,“ вести, информация за нещо, което се е случило.  Евангелие, което е независимо от
историята, по условие е самоопровержение.“

Разбира се, възкресението на Исус е нещо много повече от исторически факт, но въпреки това е
исторически факт. А фактите ясно потвърждават твърденията на евангелието. Критиците обикновено
твърдят, че Новият Завет е написан когато са били изминали векове след смъртта на Исус, а през това
време е израствала джунгла от митове и легенди, и тя е деформирала истината за събитията. Но сега
ние знаем, че книгите от Новия Завет са били написани няколко десетилетия след възкресението на
Христос – твърде къс период за възникването на легенди. Даже много либерални изследователи са
стигнали  до  съгласието,  че  Новия  Завет  е  бил  съставен  скоро  след  случването  на  събитията,  по
времето, когато много хора, които са познавали Исус, все още са били живи и биха опровергали всяко
лъжливо твърдение. 

Уилям Олбрайт пише:  „Според мен всяка  книга  от Новия Завет е  била  написана от  кръстен
евреин в периода 40 - 80 г.н.е. На света има няколко хиляди копия от Новия Завет, много от които са
много стари. (Най-общо казано, колкото едно копие е по-старо, толкова по-близо е то до оригиналното
съдържание на книгата и поради това текстът на това копие трябва да се счита за по-достоверен.)
Повечето от копията на книгите от Новия Завет са запазени в ръкописи и носят датата, че са написани
само малко повече от 100-тина години след написването на оригиналите (а някои части от тях носят
даже по-ранни дати.) 

За сравнение, на света има само 20 копия на книгите на римският хронист Тацит и най-ранният
ръкопис е датиран 1000 години след смъртта на Тацит. Най-ранното копие от книгите на Аристотел е
написано 1400 год. след смъртта му. Най-ранното копие на книгата, описваща Войните на Цезар с
галите  е  датирана  1000  години  след  смъртта  на  Цезар.  Но  въпреки  това,  никой  не  поставя  под
съмнение нито историческите сведения от Тацит, Цезар или Аристотел, нито че те са автори на тези
книги. 

Заключението е, че днес степента на достоверност на описанието на живота на Исус е по-висока,
в сравнение със степента на достоверност на описанието на живота на която и да е друга личност от
древността.

Спасението, за което се свидетелства в Новия Завет, е кулминацията на един дълъг процес на
подготовка  в  Стария  Завет,  чиято  историческа  достоверност  също  е  надеждно  потвърдена,  а  и
археологическите  открития  продължават  да  я  потвърждават.  Например,  имало  е  време,  когато
критиците са казвали, че Моисей не е възможно да е написал Петокнижието (Коментар: първите 5
книги  от  Стария  Завет),  защото  тогава  азбуката  все  още  не  е  била  открита.  После  археолозите
открили,  че  писмеността  е  била  добре  развита  хиляди  години  преди  раждането  на  Моисей.  В
литературно  отношение  Египетската  и  Вавилонската  култури  са  били  много  развити,  имали  са
речници, училища и библиотеки!

В  миналото  критиците  атакували  най-силно  първите  глави  на  книгата  Битие  и  отхвърляли
описанията за времето на патриарсите като считали, че те са легенди. Но през последните години
археологическите открития многократно потвърдиха,  че книгата Битие ни дава високо достоверно
описание на имената, местата, търговските пътища и обичаите в конкретните периоди от историята.
Археолозите намериха керамични плочки с клиновидни текстове, в които се разказва за хора като
Авраам и братята му, за Нахор и за Харан. Плочките обясняват някои озадачаващи обичаи, като този,
че Аврам и Яков са имали деца от свои слугини; оказва се, че по онова време това е била обичайна
практика. Но само няколко века след смъртта на патриарсите много от техните имена, практики и
даже някои градове напълно изчезнали. 

Противно на това, което твърдели в миналото критиците, при това положение щеше да е напълно
невъзможно авторите на книгите от Библията да измислят тези истории по-късно. Те трябваше да



152

измислят събития, които съвсем случайно могат да съвпадат с места и обичаи, които по онова време
отдавна са били забравени.

Откриването на  свитъците  на  Мъртво море  по  същият  начин  предоставиха  потвърждения  за
много от текстовете в Стария Завет, даже за неговия свръхестествен характер. Например Псалм 22,
който предсказва разпъването на кръста на Христос със свръхестествени подробности. Скептиците,
отхвърляйки реалността на написването на божествено вдъхновеното пророчество,  настоявали,  че
този псалм е написан в епохата на Макавейте, малко преди раждането Христос, понеже преди това в
римската империя не се е практикувало разпъването на кръста. 

Но когато бяха намерени свитъците от Мъртво море, сред тях имаше и копия на псалмите, които
бяха написани векове преди епохата на Макавейте. А доказателствата продължават да се трупат. През
1970-те археологически разкопки потвърдиха уникалният проект на филистимските храмове, чийто
покрив се опирал на два централно разположени стълбове, намиращи се на разстояние около 1,8 м
един от друг.  Това откритие придава историческа правдоподобност на историята за Самсон, който
сграбчил двата стълба във филистимския храм и го разрушил.

Освен това археолозите открили останките от древният град Йерихон и намерили доказателство,
че стените на града са били срутени по необичаен начин, отвътре навън и то не вертикално в основите
на стената, а паднала навън като цяла плоскост и така образувала перфектна рампа за нападащата
армия. През 1993 в Израел при разкопки археолозите намерили парче от скала, на което имало текст,
споменаващ за „къщата на Давид.“ Това е първото споменаване за цар Давид и за неговото царско
семейство, намерено извън страниците на Библията. 

Историческите данни ни принуждават да стигнем до заключението, че текстовете в Стария и в
Новия Завети не са измислени истории; те са описания на реални хора и на реални събития. Както
казва британският журналист и историк Пол Джонсън: „Сега не вярващите хора, а скептиците имат
основание да се страхуват от откритията.“

МИТЪТ СТАВА ФАКТ
К.  С.  Луис  пише,  че  старият  езически  свят  е  бил  замърсен  с  митове  за  умрял  бог,  който

възкръснал, но в християнството този мит се превърнал във факт. “Умрелият бог наистина се появява
– като историческа Личност, която е живяла в конкретно място и време.“ Подобно на мит, евангелието
е колоритна история, която вдъхновява въображението ни, но в същото време е и реален факт, нещо,
което се е случило в реалния свят. Луис казва: „Историята на Исус е Перфектен Мит и Перфектен
Факт;  той  предявява  претенции  да  получи  не  само  нашата  любов  и  подчинение,  но  и  нашето
удивление и наслада. Този Мит и този Факт са отправени към дивакът, към детето и към поета във
всеки един от нас, както и към моралиста, изследователят и философът.“

Но възкресението на Христос е само началото на историята за изкуплението. На Петдесятница
възкресеният Христос изпратил Святия Дух в живота на вярващите, за да изработи неговата цел в
живота им. И днес всички вярващи получават силата да станат деца на Бога, да бъдат променени и да
бъде възстановена нашата истинска природа, за да бъдем хора, които са създадени по образа на Бога.
И  ние  живеем  като  общество  на  надеждата,  с  очакване,  знаейки,  че  Христос  ще  се  върне  и  ще
установи своето царство над всичко. 

Следователно, Божието изкупление не ни променя в нещо различно, а всъщност ни възстановява
до състоянието, в което първоначално сме били създадени. Почти всички думи в Библията, които са
използвани  за  описание  на  изкуплението  означават  връщане  към  нещо,  което  първоначално  е
съществувало.  Думата  „изкупление“  означава  „да  купя  обратно“  и  се  свързва  с  представата  за
открадване на дете с цел получаване на откуп. Някой плаща искания откуп, откупува пленените хора
и възстановява тяхната първоначална свобода. 

Помиряването предполага наличието на взаимоотношение, което е било разрушено от конфликт,
а след това е върнато към първоначалното приятелство. Новият Завет говори за обновяване, което
предполага, че нещо е било смачкано и разкъсано, а след това е възстановено до първоначалното му
състояние. Възстановяването предполага, че нещо е връщано към живот, след като е било мъртво.
Както  пише  Ал  Уолтърс:  „Всички  тези  думи  предполагат,  че  нещо добро  е  било  повредено  или
изгубено.“

Да бъдем оправдани пред Бога е чудесен дар, но това е само началото. Спасението ни дава сили
да поемем задачата, която е поставена пред хората още в зората на сътворението: да покорим земята и
да разширим пределите на царството на Създателят над всичко в живота ни.

Единствено  християнството  предоставя  истинско  спасение  –  възстановяването  ни  в
първоначалното ни състояние от времето на нашето създаване и надеждата за вечен мир с Бога. Никоя
друга гледна точка не определя истинският проблем на хората: петното на греха в душите ни.  Никоя
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друга гледна точка не може да освободи измъчената душа, като душата на Бернард Натансон, или като
моята, или вашата. А след като сме освободени от греха, ние сме подсилени за да помагаме да бъде
разнесено по цялото творение възстановяването, което е предоставяно от Христос. 

Част V - Възстановяване: Как трябва да живеем сега?

Глава 30

Нокаутиращият удар

Дани Крос не можеше да заспи през първи нощи след затварянето му в затвора в Плимът. Даже
не можеше да се доближи до заспиването. Наблюдаваше и слушаше как съквартирантите му хъркат и
как шуми водата  в  старите  тръбопроводни на  сградата.  Самата  сграда  на  затвора  нямаше покой.
Сенки от изпаренията се издигаха към голия бетонен таван, огрявани от слабата светлина в коридора.
Лежейки с отворени очи в леглото си, Дани продължаваше мислено да живее в една още по-тъмна
сянка,  преживявайки  отново  онова,  което  го  доведе  в  тази  килия.  „Селско  момче“  от  Броктън,
Масачузетс, родено в семейството на прочутият боксьор средно-тежка категория, Чудният Марвин
Хоглър, Дани си беше намерил своята професия. Сега сцените от тази нощ го удряха като крушета,
нанесени с голяма сила. Удари, които той не можеше да избегне.

Още веднъж видя автобусът, който криволичеше в неговото пътно платно и неговите светлини,
които проникваха през завесата на силния дъжд. Тишината на нощта беше пронизана от звука на
разкъсван метал. Дани се взря във внезапната тъмнина, опитвайки се да намери начин да излезе от
това  положение.  Какво  препречваше  възможността  му  да  вижда?  Колелетата  на  неговата  кола
„Шевролет Нова“ най-после докоснаха земята, падайки в меката пръст. Кормилото се въртеше като
лудо в ръцете му. Но той все още не можеше да вижда. Какво е това? Включи вътрешното осветление,
което  още  повече  засили  близостта  на  дебелото  черно  покривало  върху  цялото  предно  стъкло.
Заслеплението му трая само един миг, пълен с ужасната вечност, когато предното стъкло  внезапно се
изчисти с плъзгане надолу, когато колата му спря. 

Измъквайки се със залитане от колата си, той видя отломките от полицейска бариера и един мъж,
който лежеше на земята. Дани попита случайните свидетели защо този човек лежи на земята. Те му
казаха: „Ти го повали.“ Той се огледа отново и усети ужасното пробождане на осъзнатата истина.
Мъжът  на  земята  беше  полицаят  Джон Гилбърт.  Същият  Джон  Гилбърт,  с  който  заедно  играеха
билярд в бара и който се шегуваше с него, че поддържа формата си за „ринга.“

Очевидците казаха, че колата на Дани беше носила Гилбърт на капака на двигателя и на предното
стъкло  в  продължение  на  30  метра.  Разпростряно  пред  предното  стъкло,  облечено  в  черно
водонепроницаемо наметало, тялото на Гилбърт беше блокирало зрителното поле на Дани.

Спомняйки си този епизод, Дани се чувстваше така, все едно че това наметало беше покрило
лицето му като плащеница, а леещият се дъжд – все едно, че бяха сълзи на разкаяние. Нощем тази
сцена се повтаряше отново и отново в главата на Дани, все едно, че Бог или може би дяволът, беше
направил така, че лентата на този запис да се върти безкрайно. Това беше неговият собствен ад и той
знаеше, че го заслужаваше. И в този ад  се повтаряха вечно само думите„само ако.“  Само ако си беше
тръгнал от бара първият път, когато му се доспа. Само ако приятелят му, монтажникът Съли не беше
се напил повече, отколкото се беше напил и беше в състояние да шофира колата си. Само ако през
този ден не беше валял дъжд и двамата със Съли можеха да работят и да завършат 8-я  етаж на
сградата, която изграждаха. Само ако двамата бяха се придържали към правилото на монтажника:
„Внимавай къде искаш да отидеш и  нека краката ти да те отведат там.“ Само ако можеше да види
последствията, той никога би отишъл там, където го отведе този ден. Но той не видя нищо.

Често пъти Дани се чудеше, дали употребата на кокаина не постави началото на цялата тази
поредица от събития. Имаше и нещо друго, което той видя в тъмнината. Чисто белите кристалчета
кокаин, които останаха,  след като се изпари етиловият етер.  Това беше първият от серията лоши
избори, които  доведоха до озоваването на Гилбърт върху челното стъкло на колата на Дани.

Когато се обърна в леглото си към отсрещната стена, Дани видя семейството на Гилбърт – жена
му, двете му деца и празният стол край масата им за хранене. Хиляди пъти преди да го осъдят искаше
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да се извини на Джени Гилбърт, но адвокатът му не му разрешаваше. Поради това той си остана техен
призрак, а те останаха неговият кошмар. 

Видеото започна повторението...в полунощ...в 2:00 часа...в 4:30 часа. Понякога на Дани му се
струваше, че той определя кои сцени да види, търсейки този неоткрит мост, който води до различен
край. Понякога той можеше само да се прикрие от нападението като боксьор на ринга, със свити
юмруци, допрени до веждите. Спомените се нахвърляха върху него: удар с широко махово движение
на ръката, удар през рамо, удар в брадата изотдолу.

Дани очакваше лошата новина, още преди да беше получил обаждането на Съли, с което той му
съобщи за състоянието на Джон Гилбърт. По същият начин той знаеше как ще завърши боксовият му
мач с Томи Роуз.  По онова време Томи се намираше на 14-то място в класацията на категорията
„петел“ и техния двубой беше един от мрачните моментите в боксовата кариера на Дани. Томи Роуз
беше един от много успешните боксьори. В началото на мача Дани си мислеше, че може да притисне
Томи в ъгъла и да се опитва да му попречи да се измъкне от там. Опитваше се да накара Томи да си
помисли, че десният е най-добрият му удар; по този начин Томи щеше да се защити слабо и Дани би
могъл да пробие защитата му и да нанесе силен удар с лявата си ръка. По този начин той му нанесе
няколко удара, но в края на третия, а може би беше втория рунд, ръцете и краката на Дани останаха
без сили. Той продължаваше да стои като крава в кланицата, която е толкова глупава, че не пада на
земята, след като е била смъртоносно ударена, а през това време Томи му нанесе най-победоносното
поражение в живота си.

Същото се случи и сега, когато Съли му се обади по телефона: той знаеше, че краката му ги няма,
знаеше какво щеше да чуе. Съли каза: „Лошо.“ „Той е мъртъв, нали?“ „Да, той е мъртъв.“ Но имаше
една разлика. Дани не можеше да си спомни ударът на Томи, който го накара да изгуби съзнание, но
никога  няма да забрави нетърпеливият начин,  по който Съли каза „мъртъв,“  все  едно че нямаше
търпение да изчезне от живота на Дани.

По време на първата му седмица в затвора, на Дани му беше възложено да работи на полето, да
орат твърдата почна на Нова Англия, която през април все още беше почти замръзнала. В края на
смяната му, когато мъжете вървяха към водната кула, за да бъдат проверени и ескортирани обратно в
килиите, Дани чу някой да го вика: „Хей, Крос! Ела тук!“ Един мъж, който стоеше до ремаркето за
превозване на сено. Дани не го познаваше и поради това продължи да върви към водната кула. Но
мъжът дойде към него и застана на пътя му. Той беше широкоплещест и с голям корем. Дани видя как
другите затворници поглеждат през рамо към пазачите в далечината и след това се приближиха към
Дани и този мъж. „Виж, Крос, аз чух, че ти си се боксирал с Томи Роуз. Чух, че си се държал мъжки.
Но  проблемът  е,  че  аз  не  си  спомням  никакъв  Крос  да  се  е  боксирал  с  Роуз.“  „За  този  мач
организаторът ме нарече с името Риваро.“ 

„Защо? Срамуваш ли се от името си? Твоят емигрантският прякор не означава ли “страхливец“?
Обзалагам се, че поради това фамилното ти име е Крос. Цялото ти семейство се срамува от убиец
като тебе.“ Мъжът се ухили на зяпачите около тях. „Убиец на всяко друго място, но не и на ринга.“
Дани знаеше, че ще се наложи да използва ръцете си в затвора, но беше изненадан, че това стана
много скоро. 

Той каза: „Достатъчно добре знам играта. Махни се от пътя ми.“ „Хей, бълвоч, аз съм на пътя ти.
Ти си  истински убиец, но само когато караш кола.“ Мъжете около тях се засмяха, а с внушителната
си фигура и тегло мъжът изглеждаше като Голиат. След това той се втурна към Дани, замахвайки със
свитата си в юмрук дясна ръка, за да го удари в слепоочието. Той замахна несръчно така, все едно, че
държеше гаечен ключ в ръката си, което даде достатъчно време на Дани да реши да му отговори с
класически прав десен удар. Не се нуждаеше от допълнително време да реши какво да прави, поради
това се надяваше да повали на земята този мъж, без много да го нарани. Направи една серия от три
удара в корема на мъжа: бам,бам,бам и лицето на мъжа пребледня. Въпреки това той отново тръгна
срещу Дани. Този път се опита да му нанесе прав удар, но ударът му беше толкова слаб, че Дани
почти не го усети. Дани го удари странично в главата с дясната си ръка, след това му нанесе ляв
упрекът, с който повдигна брадичката на простака толкова болезнено и силно, че той залитна назад и
рухна на земята, вцепенен като бетон, без даже да помръдне, когато падна.

Обикновено когато боят завърши, независимо дали това става в бар или на ринга, винаги има
поздравления и викове. Но в този случай другите затворници останаха мълчаливи. След това се случи
нещо странно. Зяпачите започнаха да се събират като тълпа и да се приближават към Дани. За един
миг Дани си помисли, че ще се наложи да се бие с всички тях. А после разбра. Те го наобиколиха, за
да го защитават. „Водната кула има канелка,“ каза някой. Те го прикриваха от погледа на охраната,
докато той изми кръвта от ръцете си. После се подредиха в редица за проверката.
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Пазачът извика: „О'Брайън.“ Някой каза: „Той падна отзад край ремаркето за сено.“ Пазачът каза:
„Този ирландец, винаги спи.“ Всички се разсмяха от сърце и престорено. Дани си помисли: „Поне за
известно време няма да се бия отново.“

Понеже не можеше да спи нощем, денем Дани беше като замаян. Трябваше да намери начин да си
почива,  иначе  някои  от  новодошлите  щеше  да  го  предизвика  да  се  бият  и  той  щеше  да  изгуби
репутацията си. Страхуваше се от внезапните заповеди и шумовете на пазачите при затварянето и
заключването на вратите на килиите. После времето още веднъж  започваше да тече бавно, както и
черните моменти в колата му, които го караха да се изпотява.

Една вечер, около три месеци след влизането на Дани в затвора един затворник, наречен Джон
Дън промуши главата си в килията му малко преди заключването на килиите. Дани не се зарадва
много, когато го видя, защото знаеше, че за Дън се говореше, че е духовен човек. Дън каза: „Записвам
хора за събирания на група на участници в пътен инцидент.“ „Нещо като групата на Анонимните
алкохолици“? Дън кимна утвърдително и добави: „Ще получиш намаление на престоя си в затвора.
По един ден за всеки прекаран час в групата. Дани си помисли за 18-те месеца, които му остават да
престои в затвора  и каза: „Тогава и аз ще се запиша.“

После Дани разказа историята си пред групата. Когато свърши, няколко мъже един след друг
казаха. „Твой ред беше да направиш това. Сега билетът на всеки от нас е продупчен.“ Предполагаше
се, че тези събирания щяха да доведат до някакво успокоение, но Дани  не се успокои. Не беше дошъл
редът на споменът за Джон Гилбърт да умре и в това беше целият проблем.

След това един хипи с дълга коса дойде при него и го попита. „Някога молил ли си се на Бога?“
Дани не беше се молил от времето, когато беше дете. Той даже не беше мислил много за религията.
Но по-късно същата нощ, лежейки по гръб в килията си,  той установи, че се моли,  предимно от
отчаяние:  „Моля  те,  Боже,  помогни ми да заспя.“  Това  беше последното нещо,  което си  спомни.
Внезапно дойде сутринта и за пръв път от месеци, той имаше апетит да изяде закуската си.

Мислеше си,  че безсънието ще се върне отново.  Очакваше го няколко вечери, а след това се
молеше още веднъж: „Моля те, Боже, помогни ми да заспя.“ И отново се събуждаше чак на сутринта.
Това беше толкова любопитно, че той реши да поговори с дългокосият. Дани не знаеше почти нищо за
религията.  Знаеше  само,  че  независимо  дали  са  католици  или  свидетелите  на  Йехова,  когато  те
говорят с някого, винаги насят „онази Книга.“ Поради това попита хипито дали има Библия и той му
даде своя Новия Завет да го прочете. 

Докато четеше евангелията, Дани откри, че Исус, такъв какъвто беше описан в тях, се отнасяше
почтено към всеки човек и че въпреки, че винаги бил провокиран, той отстоявал позицията си. Той
казвал толкова ясно на хората какво има в сърцата им, че ги нокаутирал с думите си, без да ги удря -
за разлика от Дани, който се биеше още от времето, когато семейството му се премести от Бронктън в
града. По онова време някое от по-големите момчета му изкрещяваше: „Значи ти си мислиш, че си
много по-добър от нас?“ Или изкрещяваха някакви гадни думи за майка му. Всякакви причини, за да
започне да се бие. Първият път той отказа да се бие и те го напъхаха в една кофа за смет. Поради това
той трябваше да се научи да използва юмруците си. Сега четенето на Библията му напомни как той
беше станал необуздан и какво всъщност означаваше да си такъв човек.

Колкото повече Дани беше привличан от Исус, толкова повече виждаше себе си в нова светлина.
Той беше свикнал да сравнява себе си с мъжът ,  който седи на съседния стол в бара и при това
сравнение  той не  изглеждаше толкова  лош.  Но  когато  сравни себе  си  с  Исус,  той започна  да  се
страхува. Исус, който никога не беше размахвал юмруците си,  го плашеше повече от всеки друг от
познатите му. Той прочете откъсите, където се казваше, че хората ще бъдат „хвърлени във външната
тъмнина, където има плач и скърцане със зъби.“ Дани знаеше нещо за тъмнината. Той си спомняше
как беше затворен в онази кола, без да може да вижда, без да може да промени посоката на движение,
носейки смърт със себе си – не само смъртта на Джон Гилбърт, но и собствената си смърт.

Лежейки нощем в леглото си, Дани започна да преглежда целия си живот, ужасен от личността, в
която се беше превърнал. Видя се как живее до следващото напиване, до следващата сбирка, на която
употребяваха кокаин; видя се как използва жените. Последната му любовница беше твърде добра за
него, но той би я заряза заради следващата доза кокаин. Всъщност, той може би я заряза.

На следващия неделен ден, когато пазачът попита кои килии до отключи, за да могат желаещите
да отидат на богослужението в параклиса на затвора, Дани извика: „Килия 16.“ По време на службата
той стоя неподвижен като камък и почти не успя да чуе нищо. Той беше там, за да зададе въпрос.
След службата отиде при свещеника Боб Хансен и го попита дали откъсите в Библията, в които се
говореше за външната тъмнина всъщност се отнасят за ада. „Да,“ каза свещеникът. „Тогава аз съм в
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голяма опасност,“ каза Дани. Свещеникът му каза: „Когато се върнеш в килията си, коленичи край
леглото си, изповядай греховете си пред Бога и се помоли Исус Христос да влезе в сърцето ти.“

Дани  постъпи  точно  така.  Коленичи  в  килията  си,  призна,  че  беше  грешен  човек  и  помоли
Христос да бъде  негов Господ.  Докато правеше това,  той си спомни ужасните  неща,  които беше
вършил и тези спомени му причиниха болка, но чрез тях беше обхванат и от едно силно желание да
бъде опростен. Говоренето му с Бога му изглеждаше като разговора с някой човек, който му е липсвал
от дълго време, без да е знаел това. Той почти можеше да чуе как Бог му отговаря чрез тишината,
която като ехо повтаряше неговата скръб и я приемаше. Дани не само усещаше, че е бил чут, но и
чувстваше, че е бил разбран и приет. През тази нощ Дани спа, както и през всяка от следващите нощи.

Дани започна да носи кръст. Той обикаляше в затвора с духовната истина, един заядлив свидетел
на истината, която той беше намерил. Разговаряше с нова увереност и канеше всеки, когото срещнеше
да дойде в параклиса. Някой затворници даже правеха крачка назад, когато той минаваше край тях,
все едно, че се опасяваха, че той ще ги удари в стената, ако те не станат християни.

Вътрешно в себе си Дани беше решил, че поради новите си убеждения няма да използва никакво
насилие. Другите можеха да казват, че той е изрода на Исус, но никой не можеше да го победи. Той се
молеше  никой  да  не  го  докосва.  Той  би  могъл  да  се  контролира,  ако  другите  го  оставят  сам.
Единствената  битка,  която се  водеше беше битка  вътре  в  него  самият –  война  между новите  му
убеждения и старите му навици. Веднъж, когато играеше пинг-понг, Дани постави цигара в устата си
и запали запалката. Внезапно нещо му каза: „Стоп.“ Филтърът на цигарата вече имаше горчив вкус.
Мушна цигарата обратно в пакета и се зачуди какво става. Свещеникът му беше казал винаги да търси
отговорите в Библията, поради което същата вечер Дани извърши проучване на Библията с помощта
на Конкорданса. Успя да намери само едно място, но там не се казваше нищо за пушенето; стихът
беше от Исая, но там се говореше за „замъждял фитил“ (Ис.42:3). Въпреки това той не се съмняваше,
че е чул глас, който му беше казал „Стоп.“

Накрая  откри  1Коринтияни  и  от  там  разбра,  че  тялото  му всъщност  е  дом  на  Бога.  Той  не
трябваше умишлено да го уврежда. Поради това той се помоли да има силна воля, за да престане да
пуши. Първия ден, когато спря да пуши, се наложи да се моли 20 пъти – когато седеше в столовата и
пиеше кафе...когато работеше на полето...когато играеше карти на една маса в двора – във всички тези
места и моменти, когато му се приискваше отново да запали цигара. На следващия ден се моли 15
пъти. В продължение на седмици битката с пушенето го задължаваше да коленичи. 

Скоро Дани чу, че същият глас се противопоставя на повечето от навиците, които той имаше през
целия си живот. Гласът беше спокоен и му казва да спира само едно от нещата, но списъкът бил дълъг
и започваше с пушенето и пиенето, след това продължаваше с употребата на наркотици, клетвите и
псувните.  Дани  откри,  че  когато  започна  да  прочиства  думите,  които  употребяваше,  той  изгуби
половината  от  речника  си.  Освен  това  установи,  че  първата  му  победа  произведе  една  свръх
увереност, родена от духовната му гордост.

Веднъж, докато играеше карти, той каза на друг затворник-християнин: „Братко, защо поставяш
тази цигара в устата си? Не знаеш ли, че Бог ще те освободи от това, ако поискаш?“ Приятелят му
каза: „Дани, аз вярвам в това, но все още не съм стигнал до този етап.“ Скоро след този случай Дани
влезе случайно в банята, където видя мъже, които пушеха марихуана  през деня, в това скрито място.
Той усетил сладката и тежка  миризма.  Едно силно вътрешно желание започнало да го изкушава.
Какво ще стане,  ако и той направи няколко дръпвания? Не можа да се въздържи.  Когато издиша
поетия  наркотик,  първият  човек,  който видя  беше християнинът,  когото  той  разкритикува  заради
пушенето.  Този  затворник  му се  усмихна  и  казал:  „Хей,  Дани,  изглежда  че  и  ти  не  си  толкова
безгрешен.“

Дани отиде при леглото си, коленичи и помоли Бог да му даде сила. Тези вътрешни битки със
себе си бяха по-жестоки отколкото която и да е от битките, които беше водил на ринга. Накрая, след
многобройни ежедневни молитви старите навици започнаха да избледняват и Дани започна да се
чувства като „новото творение,“ за което се говори в Библията.

После, веднъж, точно преди да отиде в параклиса, докато все още беше в двора на затвора, един
от  новите  затворници  започна  да  се  подиграва  на  един   хилав  19-годишен  затворник,  наричан
Кресльо.  Прякорът  напълно  му  прилягаше.  Младежът,  който  беше  попаднал  в  затвора  заради
фалшифициране на чекове наистина приличаше на мишка, с безцветната си коса и с клепналите си
уши. За разлика от него, новият затворник наистина приличаше на лошо момче, слаб, но мускулест и
с амбиция да потиска другите хора. Той бутна силно рамото на Кресльото с лакътя си. Кресльото не
реагира, а само се хвана за удареното място. „Ти си лошо човек,“ каза Дани, приближавайки се до тях.
„Този парцал ме гледаше така, все едно, че е смахнат или нещо такова.“ „Той не гледаше към теб.
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Кресльо никога не гледа към каквото и да е, а само към земята.“ „Ти ме наричаш лъжец, така ли?“
„Ако искаш да се биеш с някой, бий се с някой който знае как да се бие. С мен.“ „Да не би тази
скарида да е твоята проститутка?“ Дани не отговори.

„Добре,  аз  ще  се  бия  с  теб,  ненормалнико.  Ти...“  Той  изрече  порой  от  проклятия,  заемайки
позиция  да  се  бие.  Първият  му  удар  беше  нанесен  с  много  по-голямо  умение,  отколкото  Дани
очакваше. Той проби защитата му и го засегна странично по главата. За момент Дани очакваше, че той
ще продължи с удар отляво, после отдясно, в зависимост от предпочитания ритъм. Но новодошлият
само нанесе един удар и се дръпна назад. После го удари още веднъж и отново се дръпна назад. Дани
го  блокира  и  го  финтира.  Следващият  път,  когато  новодошлият  се  отдръпна,  Дани  тръгна  бързо
напред и му нанесе три бързи и силни удари в главата – бам, бам, бам. Лицето на противника му стана
безизразно и от веждата му потече кръв. Старата ярост се надигна в Дани и той довърши противника
си със силен десен прав. Перфектен удар. Мъжът падна тежко на земята и от устата му потече кръв.
Той не се изправи. Някой каза: „Сега Кресльото стана едно от момчетата на Дани. Кресльо, ти ще
трябва да бъдеш роден отново.“ Дани каза: „Кресльо, ти не ми дължиш нищо,“ внезапно чувствайки
се така, все едно, че той беше изгубил битката. 

Чу се звукът на сирената. Време беше за отиване в параклиса. По време на службата Дани седя,
изцяло пленен от собствените си мисли. След службата отиде при свещеника Хансен и го попита
какво трябва  да направи.  „Ти знаеш какво трябва  да направиш,“ каза  му свещеникът.  „Когато си
обидил своя брат, ти трябва да му се извиниш. Трябва да отидеш при този мъж.“ 

Когато Дани се появи в килията на новодошлият, мъжът изръмжа към него и Дани едва успя да се
наложи над себе си, за да му протегне ръката си. „Минах да проверя как си. Съжалявам, че те съборих
на земята. Аз знам какво правя, не трябваше да те удрям така.“ „Ти доказа, че знаеш да се биеш,“ каза
новодошлият. Устните му бяха подпухнали и разкривени. „Не е нужно да си създаваш репутация с
момчета като Кресльо. Понеже ти се би с мен, другите затворници няма да те закачат. Ти ме улучи с
първия си удар.“ „Но той не ти попречи много.“ „Както ти казах, аз знам какво правя. Сега квит ли
сме?“ „Квит сме,“ каза новодошлият. Той стана, стисна бързо ръката на Дани и след това отново легна
на  леглото си.  Дани си  помисли дали да  не  покани мъжът да  дойде  в  параклиса,  но  знаеше,  че
моментът не е подходящ за тази покана. Дани си помисли: „Той ще разпита за мен. Ще има и други,
по-подходящи случаи.“ 

Когато се върна в спалното помещение, където му беше позволено да живее през последните
няколко  месеца  от  престоя  си  в  затвора,  Дани  стоеше  и  гледаше  през  прозореца.  Можа да  види
водната кула и полето след нея. Редовете бяха пълни с марули, а зад тях имаше царевични стъбла с
височина около 1 метър. Денят привършваше и идваше нощта с ясно синьо небе, а редките облаци
червенееха от залеза на слънцето.

Изведнъж Дани се почувства свободен. Намираше се в затвора, оставаха му месеци до края на
престоя му там, а той се чувстваше лишен от оковите си, както никога не се беше чувствал, когато
беше навън от затвора. Навън той беше превърнал живота си в затвор. Тук, в затвора, Бог го беше
освободил. „Внимавай къде искаш да отидеш и  нека краката ти да те отведат там.“ Сега разбра къде
щяха да го отведат старите му пътища, а сега той беше свободен да се обърне и да тръгне по другия
път – свободен за избира доброто, даже когато старите пътища продължаваха да го викат. Гледайки
към водната кула, той си спомни първият бой там, спомни си как изми кръвта от ръцете си, след като
беше набил О'Брайън. Но имаше нужда от много повече вода, отколкото побираше цялата водна кула,
за да отмие кръвта на Джон Гилбърт от ръцете си. Нуждаеше се от кръвта на Христос, от живата вода.

Десет години след излизането му от затвора, Дани Крос още веднъж влезе в затвора в Плимут.
Въпреки че правителството беше затворило старата сграда и беше построило нова, старата сграда на
затвора си беше останала същата. Той стоеше вътре в затворническия блок, между двойните врати,
отваряни от охраната. Първата врата зад него се затвори. Втората врата пред него отказа да се отвори.
Той позвъни отново. „Кой сте вие?, каза един глас в домофона. В един миг на паника той се стъписа.
Спомни си, че вече е бил в този стар затвор. Той ли беше човекът, който уби Джон Гилбърт? Да. 

Освен това кой беше той? Лица и събития профучаха в спомените му като видеофилм. Денят в
който излезе от затвора. Сватбата му. Петте му деца. Годините, през които работеше с проблемни деца
в Бостън. Даже голямото прекъсване: той беше приет да следва в Уитън колеж и за обучението му там
плати  фондацията  на  Чарлз  Колсън  за  обучение  на  бивши  затворници.  Дипломирането  му.
Ръкополагането му като свещеник. Да, той си спомни. Спомни си си кой беше преди и кой беше сега.

Гласът в домофона повтори: „Кой сте вие?“ „Аз съм новият свещеник на затвора,“ отговори Дани.
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Глава 31

За какво сме спасени?

„Културата  е  най-обширната  сцена  за  целта,  заради  която  Бог  е  създал  човека  по  Свой
образ...което включва не само най-древния призив...лов и риболов, земеделие и животновъдство, но и
занаяти, търговия, наука и изкуство.“ (Херман Бевинк) (Коментар: Хенрих Бевинк – 1854-1921 –
холандски теолог и професор)

Историята за Дани Крос е перфектна за тази книга. Не защото това е завладяваща история за
обръщането на един човек към Господа, а заради това, което направи Дани след като разбитият му
живот беше спасен. Точно от такова събуждане спешно се нуждаят съвременните християни, както и
от една уместна метафора, която ще бъде вплетена в текста до края на тази книга.

Когато стана християнин,  Дани Крос се впусна в едно приключение да промени света. Първото
трябваше да бъде променен собствения му живот: Той понесе наказанието за деянието си, излезе от
затвора, ожени се, реши да живее почтен и подреден живот, и завърши колеж. Но за Дани промените в
собствения му живот не бяха постигането на целта. След като се дипломира, той не взе дипломата си
и не тръгна да търси удобния живот, който образованието можеше да му осигури. Не, той тръгна да
променя този светът, който познаваше добре и се върна обратно в затвора.

И там той направи промяна. В затвора в Плимът бяха настанени 1500 затворници в 22 отделения,
четири от които бяха „бърлоги,“ отделения за особено опасни затворници. Във всяко от отделенията
Дани намираше някой убеден християнин, а ако нямаше такъв, проповядваше и свидетелстваше пред
намиращите се там затворници, докато обърнеше някой към Господа.  След това назначаваше тези
хора  да  действат  като  старейшини,  за  да  помагат  и  да  водят  другите;  за  да  ги  подготви,  той
продължаваше да ги обучава и наставлява, водеше курсове по теология и по християнското учение и
често  пъти  използваше  материали,  предназначени  за  семинарията.  Провеждаше  ежеседмични
изучавания на Библията в целия затвор, подпомаган от доброволци сред затворниците. И всеки ден
разговаряше  със  затворници  поединично,  обучаваше,  окуражаваше  и  им  помагаше  да  решават
личните си проблеми.

Помагаше на затворници като Питър, който получи писмо от жена си, че е подала документи за
развод.  Дани се моли заедно с  Питър,  после измина с  колата си 100 км,  за  да се  срещне с  тази
отчуждена  съпруга.  След  много  последвали  срещи  Питър  и  жена  му  се  събраха  отново  и  сега
израстват заедно в Христос.  Когато ни направи нови създания,  Бог очаква от нас да помагаме за
създаването на нов свят около нас и работата на Дани Крос в затвора в Плимът, а както и работата на
Жорже Креспо в затвора Гарсия Морена са забележителни примери за такова поведение. Отново и
отново аз съм свидетел на такъв вид промени в прогнилата затворническа култура и резултатите се
изразяват  в  намален  брой  проблеми  с  дисциплината  и  намалени  брой  на  повтаряемостта  на
престъпленията. 

Да, културите могат да бъдат обновявани – даже тези, които обикновено са считани като най-
порочни и неподлежащи на превъзпитание. Но ако трябва да възстановим нашия свят, на първо място
ние  трябва  да  отърсим  от  удобната  представа,  че  християнството  е  лично  изживяване  и  засяга
единствено личния живот на човека. Християнският поет Джон Дън пише, че никой човек не живее
на остров. Въпреки това,  един от най-великите митове на нашето време е, че ние сме острови, че
решенията ни са лична работа и че никой няма право да ни казва какво да правим в личния си живот.
Ние много лесно забравяме, че всяко лично решение дава отражение върху моралния и  културен
климат,  в  който живеем и предизвикват във всяко семейство концентрични вълнички като камък,
хвърлен във водата, които засягат както собствения ни живот и така и живота на другите членове на
семейството ни, а след това и на хората около нас. 

Това е така, защото всяко наше решение е отражение на гледната ни точка. Всеки избор, всяко
действие е или израз на лъжлива гледна точка и поради това допринася за наличието на един объркан
и отчаян свят,  или е  израз  на  Божията  истина  и  помага  за  изграждането на  свят,  който отразява
създадения от Него ред. Нашата цел в тази последна част от книгата е да ви покажем как да правите
истински  библейски  избори  във  всяка  област  от  живота  си.  Трите  вида  гледни  точки,  които
разгледахме  в  предишните  части  –  за  сътворението,  за  Грехопадението  и  за  изкуплението  ни
предоставят идейната структура, чрез която можем да определим кое е погрешно в не-християнските
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начини  на  мислене  и  след  това  да  формулираме  християнската  гледна  точка  за  всеки  конкретен
случай.

Следователно,  първата задача е да открием и да изследваме различните гледни точки, като ги
оценяваме доколко добре те отговарят на фундаменталните житейски въпроси: сътворението – От
къде сме дошли и кои сме ние?; Грехопадението – Какво се обърка в света?; Спасението – Какво
можем да направим, за да оправим повредата? Проследете как всяка гледна точка отговаря на тези три
въпроси и ще бъдете в състояние да видите как небиблейските идеи не успяват да покажат вярно
реалността. За  разлика  от тях,  библейската гледна точка предоставя отговори,  които са вътрешно
последователни и хармонични, и наистина работят.

Накрая,  когато  извършим  този  троен  анализ,  ние  научаваме  как  на  практика  да  прилагаме
библейските принципи във всяка област от живота. Както видяхме в случаите на Дани Крос и Жорже
Креспо, променените хора променят културите. Точно това е призован да прави всеки вярващ, както
ясно ни казва Библията.

ЗАПОВЕДТА ЗА КУЛТУРАТА
Библейското основание за изграждане на културата започва с Битие. В началото на сътворението

земята е била неоформена,  празна,  тъмна и неразвита.  После,  със серия от стъпки Бог установил
основните  отличителни  черти  на  сътворението:  светлината  и  тъмнината,  „над  простора“  и  „под
простора,“ море и земя и т.н. Но след това Бог промени стратегията си. До шестия ден Бог директно
извършвал работата за сътворението. Но на шестия ден той създава първите хора и им заповяда да
продължат за да извършват по-нататък това, което им е оставил: Те трябва да отразяват неговия образ
и да владеят (Бит.1:26). От този момент нататък развитието на сътворението ще бъде преди всичко
обществено и културно: Това ще бъде работата, която хората ще извършват, когато се подчиняват на
Божията заповед: „напълнете земята и я покорете“ (Бит.1:28). 

Понякога  наричана  „заповед  за  културата“  или  „мандат  за  културата,“  Божията  заповед  е
кулминацията в неговата работа за сътворението. Завесата на сцената е вдигната и режисьорът дава
първоначалните реплики на основните герои в драмата на историята.  Въпреки, че сътворението е
„много добро,“ Бог възлага на носителите на неговия образ задачата да изследват и да развиват силите
и потенциалните възможности на сътвореното. В книгата си „Възвърнатото сътворение“ Ал Уолтърс
пише: „Чрез плодовитостта си те трябва да напълнят земята още повече; чрез покоряването на земята
те трябва още повече да я оформят.“ Същата заповед продължава да важи днес и за нас. Въпреки, че
Грехопадението въвело греха и злото в човешката история, то не премахнало мандата за културата.
Поколенията след Адам и Ева все още раждат деца, изграждат семейства и се разпространяват по
цялата земя. Те все още отглеждат животни и засяват нивите. Те все още изграждат градове и съставят
правителства. Те все още произвеждат музика и произведения на изкуството.

Грехът въведе една разрушителна сила в създадения от Бога ред, но тази разрушителна сила не
унищожи Божия ред.  И когато сме откупени, ние не само сме освободени от греховните  мотиви,
които  ни  ръководят,  но  и  сме  възстановени,  и  упълномощени  да  работим  за  постигането  на
първоначалната задача, заради която сме създадени: да изградим общество и да създадем култура и
правейки това – да възстановим създадения от Бога ред.

В  тази  книга  ние  твърдим,  че  Божията  заповед  за  културата  е  неразделна  част  от  Великата
заповед. Това може да е спорно твърдение за много християни, които през по-голямата част от 20 век
са странели от идеята за реформиране на културата и са свързвали тази представа с либералното
социално  евангелие.   Много  фундаменталисти  и  евангелисти  вярваха,  че  единствената  задача  на
църквата е да спасява възможно повече хора от един свят, който буквално върви към ада.  Но този
мълчалив отказ от християнската гледна точка е небиблейски и е причината, поради която загубихме
голяма част от влиянието си в света. Спасението не се състои просто от освобождаване от греха;
спасението освен това означава, че сме възстановени за извършването на задачата, която ни е била
възложена още в началото – да работим за създаването на култура. 

Трябва да признаем, че когато четем Новия Завет, ние не намираме стихове, които специално да
заповядат на вярващите да участват в политиката, в правосъдието, в образованието или в изкуствата.
Но ние не се нуждаем от тези специални заповеди, защото мандатът, даден на Адам продължава да е
валиден и за нас. Всяка част от сътворението е дело на Божията ръка, всяка част е била въвлечена в
бунта на човешката раса и в нейната враждебност към Бога, и всяка част някой ден ще бъда откупена.
Това е посланието на апостол Павел към римляните, в което той обещава, че „самото творение ще
бъде освободено от робството на тлението“ (Рим.8:21). Освобождението е не само за отделните
хора, но и за цялото Божие творение. 
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Павел още по-силно подчертава това в Кол.1:15-20, където описва господството на Христос по
три начини: 

(1) Всичко е направено ОТ и ЗА Христос - „Чрез Него бяха създадени всички неща: нещата на
небето и на земята; видимите и невидимите...всички неща бяха създадени чрез Него и ЗА Него“
(Кол.1: 16 – мой превод).

(2) Всичко се държи сплотено заедно в Христос - „Той е (съществувал)  преди всичките неща и
всички неща са държани заедно В Него“ (Кол.1:17 – мой превод).

(3) Всичко ще бъде примирено с Бога чрез Христос - “Защото Бог благоволи да всели в Него
цялата Си пълнота и чрез  Него да примири със  Себе  си всички неща,  и  земните,  и  небесните“
(Кол.1:19-20 – мой превод).

Спасението обхваща всички аспекти на творението и краят на времето няма да е сигнал за края
на творението, а за началото на новото небе и на новата земя. Бог ще направи нови всички неща
(Откр.21:5). Поуката е ясна: Християните са спасени не само от нещо (греха), НО И ЗА НЕЩО (за
господството  на  Христос  над  всичко  в  живота).  Християнският  живот  започва  с  духовно
възстановяване, което Бог изработва чрез проповядване на своето Слово, чрез молитва, причастието,
богослужението  и  упражняването  на  духовните  дарби  в  рамките  на  местната  църква.  Това  е
задължителното начало, но само спасеният човек е изпълнен с Божия Дух и може истински да знае и
да изпълнява Божия план. Следователно, Бог очаква ние да продължим нататък и да възстановяваме
цялото  Божие  творение:  личния  си  живот  и  живота  в  своето  семейство,  в  образованието  и  в
обществото,  на  работното  място,  в  политиката  и  в  правосъдието,  в  науката  и  в  медицината,  в
литературата,  в  изкуствата  и  в  музиката.  Тази  възстановителна  цел  позволява  да  правим всичко,
защото  няма  невидима  разделителна  линия  между божието  и  светското.  Ние  трябва  да  доведем
„всички неща“ да се покорят на властта на Господа – у дома и в училището, на работното ни място и в
заседателната зала, на екрана в киносалона и на концертната сцена, в градския съвет и в съдебната
зала.

Това имаме предвид, когато казваме, че християнинът трябва да има всеобхватна гледна точка:
гледна точка или поглед, който обхваща всички аспекти на света. Защото всеки аспект на света е
създаден  със  своя  структура,  характер  и  стандарт.  Тези  подразбиращи  се  принципи  са  Божиите
„закони“ - Божият план и предназначение за творението – и те могат да бъдат научени чрез специално
откровение (Божиите думи, които са ни дадени в Библията) и чрез всеобщо откровение (структурата
на света, който Бог е създал). В Божиите закони са включени законите на природата и законите за
човешкия живот. Трябва да подчертаем това, защото днес повечето хора постъпват, съобразявайки се
с разликата между факти и ценности. Тези хора вярват, че науката разкрива „факти,“ които те вярват
че са надеждни и истински, а моралът и религията се основават на „ценности,“ които те вярват, че са
субективни и относителни в зависимост от мнението на отделния човек.  За нещастие,  често пъти
християните подражават на този светски начин на мислене. Ние твърдо вярваме в законите на Бога за
природата, като законът за гравитацията, за движението и за наследствеността; но сме много по-малко
убедени  в  Божиите  закони  за  семейството,  за  образованието  или  за  държавата.  А  истинската
християнска  гледна  точка  не  прави  такава  разлика  между  законите  за  природата  и  законите  за
човешкия живот. Божиите закони управляват цялото творение. Точно така, както трябва да се научим
да живеем, подчинявайки се на закона на гравитацията, така трябва да се научим да живеем и според
Божиите закони за обществото. 

Причината  тези  два  вида  закони  да  изглеждат  доста  различни  помежду  си  е,  че  ние  се
подчиняваме на законите на обществото чрез нашия избор.  В материалният свят камъните падат,
планетите се движат по орбитите си, годишните сезони идват и си отиват, електроните обикалят около
ядрото на атома – в това отношение всички те са лишени от правото на избор – защото тук Бог
управлява директно.  Но в областите на културата и обществото Бог управлява непряко,  защото е
поверил на хората задачата да правят инструменти, да раздават правосъдие, да творят произведения
на изкуството и на музиката, да обучават децата и да изграждат къщи. И докато камъкът не може да не
се подчини на закона на гравитацията, хората могат да се разбунтуват против създадения от Бога ред,
и често пъти те правят това.  Но това не трябва да ни пречи да виждаме факта, че съществува един
единствен, всеобщ ред, който обхваща както природата, така и човешката природа.

Още от зората на човешката история всички основни култури са разбирали добре тази представа
за всеобщия ред –  всички, с изключение на постмодерната култура на Запада. Въпреки различията
помежду им,  всички големи  цивилизации са  вярвали  в  някакъв  божествен ред,  който  установява
законите като в природата,  така и в обществото.  На Изток това се е наричало Тао;  в египетската
култура са го наричали Ma'at; в гръцката философия е било е наричано Логос.
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По  същият  начин  в  Старият  Завет  псалмистът  говори  почти  на  един  дъх  за  това  как  Бог  е
прострял снега като вълна и разкрива своите закони и заповеди на Яков, внушавайки, че няма важна
разлика между законите на Бога за природата и за хората (виж Пс.147:16-19).  Двата вида закони са
част  от  един  всеобщ  ред.  Евангелието  на  Йоан  използва  гръцката  дума  за  всеобщ  план  на
сътворението (Логос) и с едно изумително начало ни съобщава, че този всеобщ закон е видим в една
личност  –  в  самият  Исус  Христос:  „В началото  беше  Словото (Логос),“  което  е  източникът  на
творението (Йоан 1:1). Иначе казано, самият Исус е източникът на всеобхватният план на творението.
Следователно,  подчинението  на  Христос  означава  във  всички  области  на  живота  да  живеем  в
хармония с този план. Семейството и църквата, бизнеса и търговията, изкуството и образованието,
политиката и правосъдието са институции, които са изграждани върху основата на сътвореният от Бог
порядък; в своята конфигурация тези институции не са произволни. Училището не е бизнес и не
трябва  да  се  управлява  като  бизнес;  семейството не  е  държава  и  не  трябва  да  се  ръководи като
държава. Всяка институция си има своя нормативна структура, която е определена от Бога и всяка от
тях си има своя собствена сфера на действие, подчинявайки се на Бога. 

За християнина не трябва да има противопоставяне между духовните и светските неща, защото
нищо не се намира извън създадения от Бога ред. Нашата задача е възстановим цялото творение така,
че то да се подчини на Божия ред. Светът е бойно поле на духовна битка, където две сили се сражават
за властта над една и съща територия. Сатаната, противникът на Бога, е завладял творението и сега се
опитва да задържи окупираната територия. Чрез смъртта и възкресението на Христос Бог постави
началото на контранастъпление за да възвърне законното си владение, а ние сме войниците на Бога в
тази битка. „Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен
Син“ (Кол.1:13). След като сме освободени, ние сме въоръжени за да се сражаваме за разширяването
на Божието царството и за изтласкване назад на силите на Сатаната. Битката може да е ожесточена, но
ние не трябва да губим надежда, защото войната, в която сега участваме в същността си е операция за
прочистване на завзетата територия.  Поради възкресението на Исус Христос, войната е спечелена;
победата е гарантирана.

Историята  на  християнството  е  пълна  със  славни  демонстрации  на  истината  и  силата  на
евангелието.  През  вековете,  когато  християните  са  живеели  с  вярата  си  и  са  изпълнявали  както
Великата заповед, така и заповедта за културата, културите са били обновявани, възстановявани и
даже в някои случаи са изграждани нови култури, които в буквалният смисъл са преобръщали света.

ЦЯЛАТА ИСТИНА Е БОЖИЯТА ИСТИНА
През  1-я  век  една  малка  групичка  от  еврейски  дисиденти  разпространявали  едно  абсурдно

послание за един осъден углавен престъпник, който възкръснал от смъртта. От това плебейско начало
християнството израсло и се превърнало в сила, която е завладяла културата на Запада и накрая ще
завладее целия свят. Как можа да стане това? Чрез драматичното свидетелстване на вярващите, които
са били преследвани. Виждайки мирът и радостта, които се излъчвали от лицата на обикновени мъже
и жени, които били убивани заради вярата им, езичниците били привличани към Христос и неговата
църква.  През  2-я  век  един от  бащите  на  църквата,  Тертулиан даже упреквал светските  власти за
провала на суровата им политика: „Вашата жестокост (против нас) не ви носи облаги, колкото и силна
да е тя. Обратното, тя изкушава хората да идват в нашата секта. Колкото повече вие ни косите, толкова
повече  нараства  нашия  брой.  Кръвта  на  християните  е  семето  (на  църквата).“  Вследствие  на
забележителното  им  свидетелстване,  скоро  християните  изпълнили  всяко  кътче  на  древното
общество. Подигравайки се на римските власти, Тертулиан казал: „Ние напълнихме всичко, което вие
имате“  градовете,  островите,  крепостите,  градчетата,  събранията,  даже  казармите  ви,  племената,
градските съвети, двореца, сената и форума. Не ви оставихме нищо, освен храмовете.“

Обаче даже когато броят на християните нараствал, те работели, за да трансформират културата
отвътре. Друг от древните бащи на църквата, Мъченикът Джъстин, показал как е ставало това. Когато
бил младеж, Джъстин решил да стане философ и изучавал различните философски школи в древния
свят: стоицизмът,  учението на Аристотел и учението на Платон. Най-накрая разбрал, че истината,
която търси се намира в Библията и станал вярващ, но не изоставил философията. Според думите му,
ставайки християнин,  той просто станал по-добър философ.  Сега бил способен да събере всички
отделни истини, които открил чрез различните философски школи и да им придаде смисъл в рамките
на  единствената  перфектна  истина,  която  била  предоставяна  чрез  божественото  откровение.  Той
написал:  „Каквито  и  неща  да  са  правилно  казани  от  някой  човек,  те  принадлежат  на  нас,
християните.“ Джъстин не е призовавал християните да бъдат незаинтересовани роднини, все едно че
всички пътища водят до Бога. Той решително се противопоставял на езичеството по негово време и
даже бил съден заради това, че е християнин. По време на процеса той отказал да се отрече от вярата
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си и бил убит. Не, Джъстин не е бил единственият, който отказал да направи компромис с истините на
християнството.  Всъщност,  той  вярвал,  че  отчасти  езичниците  правилно  виждат  реалността  и
поучавал,  че  Христос  е  изпълнението  на  всички  частични  истини,  съдържащи  се  в  езическата
философия и култура.

Вървейки по пътя, по който я водел Джъстин, ранната църква се стараела да изпълнява и двете
заповеди – Великата заповед и заповедта за културата, за да освобождава както отделните хора, така и
обществото.  И когато  Римската  империя  рухнала,  християните  спасили културата  в  един от  най-
въодушевяващите периоди от историята на Запада. 

„Тъмните векове“ (Коментар: Период, започнал с рухването на Римската империя през 5-я век и
продължил до около 15-я век. Това е период на интелектуален и икономически упадък.) започнали с
внезапно кратко и силно застудяване на времето. През 406 г.н.е. река Рейн замръзнала и образувала
леден  мост,  което  позволило  на  войските  на  германските  варвари  да  нахлуят  в  територията  на
Римската империя. През следващите години успешни войни на вандалите и готите, на германските и
на ирландските племена опустошавали Римската империя и Европа, разрушавали до основи градовете
и  избивали  населението.  Била  унищожена  цялата  структура  на  римската  цивилизация  и  тя  била
заменена от малки царства, управлявани от неграмотни варварски крале-бойци.

И когато сянката на „Тъмните векове“ надвиснала над Западна Европа, кой се появил от руините?
Кой  е  изградил  наново  Западната  цивилизация?  Християнската  църква! През  401  г.н.е  едно  16-
годишно английско  момче,  наречено  Патрик  било  пленено от  ирландски  бойци,  които нахлули  в
Англия  по  време  на  една  война  с  Ирландия.  Момчето  било  отвлечено  в  Ирландия  и  там  било
продадено на един маловажен главатар на банда, наречен Милиук, който изпратил момчето да пасе
овцете  му по  хълмовете.  Цели месеци Патрик  живеел сам  по хълмовете,  измъчван  от  глад  и  от
студеното и влажно време, докато накрая потърсил помощ от единственият източник, който му бил
останал: той започнал да се моли. Преди това Патрик не вярвал истински в Бога, в когото неговите
християнски родители го били научили да вярва и считал, че свещениците са глупаци. Но сега той
намерил в Бога източник на сила и това му помогнало да издържи 6 дълги години на горчива изолация
и лишения. По-късно той написал: „Ежедневната ми работа беше пасенето на овцете и денем аз с
часове се молех. Любовта на Бога и страха ми от него все повече и повече ме обгръщаха, и вярата ми
растеше, и Духът се раздвижваше.“

Една нощ Патрик бил събуден от тайнствен глас, който му казал, че той ще си отиде у дома.
Гласът му казал: „Виж, твоят кораб е готов.“ Въпреки че не бил сигурен нито къде трябва да отиде,
нито какво разстояние трябва да измине, Патрик тръгнал към морето. След като изминал пеша повече
от 300 км, той намерил един кораб, който заминавал за Англия. Но когато пристигнал в родината си,
Патрик установил, че той вече не може да се приспособи към своите хора. Историкът Томас Кехил
пише: „Закален физически и психически чрез личните си преживявания, безнадеждно изостанал от
връстниците си в образованието, той не можел никъде да си намери място за живеене. Една нощ
бившият роб отново чул гласа на Христос, който този пъти му казал да се върне в Ирландия. Той
преминал през теологично обучение и накрая се върнал в Ирландия като мисионерът Патрик.

Но това не било романтичното връщане, за което се пее в ирландските балади. Когато Св. Патрик
започнал  работата  си  като  мисионер,  той  срещнал  съпротивата  на  местните  езически  ирландски
свещеници (друиди), които все още практикували ритуални човешки жертвоприношения на своите
уродливи келтски богове (които често пъти били рисувани, че ядат хора). Свирепи ирландски бойци
вярвали, че душата на човека се намира в главата му и закачвали черепите на враговете си на коланите
си като трофеи. В тази жадна за кръв култура Св. Патрик донесъл християнското послание за любовта
и прошката, и изграждал манастири по цяла Ирландия. Монашеското движение в Ирландия започнало
да  революционизира  света,  като  заменяло  старите  ценности  на  воюващото  общество  с  новите
ценности  на  християнството.  Докато  Св.  Патрик  бил  все  още  жив,  бойците  оставили  настрани
бойните си мечове, войните между различните племена значително намалели и бил сложен край на
търговията с роби. Културата на битката и на бруталната сила била променена  чрез етика, която
уважава труда на хората, бедността и служението. Културата на неграмотността  и незнанието била
заменена от културата на обучението.  

След падането на Рим, ирландските манастири се превърнали в убежища на много християнски
книжници и монаси, които бягали от езичниците и се стичали там от цяла Европа и даже от Египет,
Армения и Сирия.  Историкът Кенет Кларк казва,  че  резултат от това,  колкото и изненадващо да
изглежда „за доста дълъг период от време – почти 100 години – западното християнство оцеляло,
държейки  се  здраво  за  такива  места  като  Скелинг  Михаил  –  скалист  връх  на  около  120  км  от
ирландския бряг.  И все  пак християнството оцеляло и накрая  наплив от мисионери от Ирландия



163

нахлул в Шотландия, Англия и в Европейския континент. Навсякъде по пътя си монасите основавали
манастири и носели традицията да преписват и да запазват Библията, както и всяка друга книга, която
успявали да намерят – включително великите класически книги на гърците и римляните, някои от
които от векове не били виждани в Европа. Освен това те обучавали новоповярвалите на латински, на
музика и рисуване. За да получите някаква представа за техния успех трябва да знаете, че в началото
на 600-те години само по скалистото крайбрежие и в планините на Шотландия е имало около 700
манастири,  а между 650-те и 850-те години повече от половината от всички познати коментари на
Библията  са  били написани от ирландци.  Навсякъде  където отивали,  ирландските  монаси носели
Библиите и книгите си препасани на кръста си, точно така, както ирландските езичници в миналото са
привързвали черепите на враговете си на коланите си.

Според думите на Кехил, това е начинът, по който „ирландците спасили цивилизацията,“ защото
точно дисциплинираната работа на монасите застанала на пътя на прилива на езичеството в Европа,
запазила най-доброто от гръцко-римската култура и вляло нов живот в упадъчното монашество на
континента.  Манастирите  се  превърнали  в  център  на  култура,  замествайки  умиращите  градове  и
разширявайки се до размерите на обширни комплекси, в които живеели монаси, работници, слуги и
хора,  които живеели,  издържани от  манастира.  Джон Хенри Нюмън пише:  „Постепенно горските
тресавища се превръщали в отшелническа хижа, в религиозен дом, във ферма, в село, в семинария, в
училище за обучение и в град.“

Нещо повече,  това изумителен подвиг бил извършван отново и отново през целия период на
„Тъмните  векове.“  От  север  викингите  много  пъти  дебаркирали  внезапно  на  крайбрежието  или
влизали с корабите си по реките дълбоко навътре в земите, за да плячкосват и да унищожават, да
убиват хора, за опустошават нивите, да ограбват богатствата и да опожаряват градовете в равнините,
оставяйки  след  себе  си  разорение  и  смърт.  Но  всеки  път  християнството  демонстрирало  своята
неугасима,  свръхестествена  сила  на  духовно  възстановяване.  Всеки  път  от  руините  изниквали
монашески общности, за да се превърнат в острови на мир и духовен порядък. Разбира се, първата
грижа на монасите е била да хранят вътрешния живот на вярата. Но духовната реформа неизбежно
води до промяна в обществото, когато те изпълнявали призива да защитават потиснатите хора и да
говорят  смело  против  злото  сред  високопоставените.  Историкът  Христофър  Доусън  казва,  че
„необузданите  феодални  благородници,  които  въобще  не  се  съобразявали  с  морала  и  закона,
разпознали присъствието на нещо по-силно от бруталната сила – разпознали присъствието на една
вдъхващата страхопочитание свръхестествена сила, с която не се осмелявали да не се съобразяват.“

Но  в  Европа  не  можал  да  настъпи  продължителен  мир,  докато  самите  варвари  не  били
евангелизирани  и  една  от  най-вълнуващите  глави  от  историята  на  християнската  църква  е
трансформирането на варварите от кръвожадни бойци в обичащи мира фермери, които са решени да
живеят, издържайки се от работата на ръцете си, вместо да крадат и да ограбват. Когато варварите
станали християни и престанали техните разорителни нападения, европейското общество започнало
да процъфтява. Градовете растели, появили се занаятчийските задруги за да защитават интересите на
занаятчиите и се  зародили идеите за  появата на правителство на населението.  В тази  обстановка
християнството родило нова институция – университетът, който се развил от училища, прикрепени
към големи катедрали в места като Париж и Болоня, и накрая те, а не манастирите станали центрове
на обучението и културата. По-късно Реформацията поставила началото на огромен скок в културата
и вдъхновила появата на нова етика в работата, която задвижила индустриалната революция и създала
политически климат, който направил възможна появата на демокрацията.

Ето така трябва да функционира християнството в обществото – то не трябва да е само лична
вяра, а трябва да бъде съзидателна сила в културата. Вътрешният живот на вярата трябва да оформя
действията ни в света. Във всеки избор и решение, което вземаме, ние или помагаме за победата на
силите на варварството, независимо дали те са средновековни или съвременни, или се примиряваме
мълчаливо с тези сили;  ние или помагаме за  изграждането на характер,  който дава живот,  мир и
любов или раздухваме огъня на егоизма и унищожението. 

НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
В изгрева на новото трето хилядолетие ние сме изправяни пред същото предизвикателство, пред

което са били изправени ранната църква и средновековните монаси: да изграждаме култура, която е
образована чрез библейската гледна точка. Днес най-обнадеждаващите думи към християните идват
от  папа  Йоан  Павел  ІІ,  който  призовава  вярващите  навсякъде  по  света  да  превърнат  новото
хилядолетие в „нова пролет за евангелието.“ Дали това е фалшив оптимизъм? От всички страни аз
чувам уморени от битката евангелисти да казват, че ние сме изгубили войната за културата и че може
би е добре вместо това да се върнем обратно към изграждането на нашите църкви. Но в светлината на
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нашето наследство, ние не трябва да се осмеляваме да се отчайваме. Това не само ще бъде грях (липса
на вяра  в  Божия суверенитет),  но  ще представлява  и погрешна оценка  за  нашето време.  Сега да
напуснем бойното поле на културата ще представлява изоставяне на каузата,  точно когато сме на
прага на един велик шанс. През последните години всички  големи твърдения, които имаха успех през
миналия век,  падат едно след друго като детски оловни войничета.  Двадесетият век беше век на
идеологии,  на  великите  „изми“:  комунизъм,  социализъм,  нацизъм,  либерализъм  и  т.н.  Навсякъде
идеологиите подхранваха идеи за създаване на идеално общество чрез някаква утопична схема.  Но
днес всички големи идеологически конструкции са изхвърлени на бунището на историята. Всичко,
което остана е цинизмът на постмодернизма с неговите банкрутирали твърдения, че няма обективна
истина или смисъл, че ние сме свободни да създаваме своя собствена истина, след като сме разбрали,
че истината не е нищо друго освен субективна мечта и една утешаваща илюзия. 

И тъй като водещите идеологии се сгромолясват,  хората се намират в безизходица: Досега те
вярваха, че индивидуалната автономност е светия Граал, който ще ги отведе до освобождението, а
сега разбират, че индивидуалната автономност доведе само до морален хаос и до насилие от страна на
държавата. Времето е узряло за посланието, че този мир в обществото и осъществяването на отделния
човек,  за  което  жадуват  хората  се  намират  единствено  в  християнството.  Църквата  е  стояла
непоклатима по време на приливите и отливите в продължение на 2000 години. Тя е оцеляла по време
на преследванията през първите векове, по време на набезите на варварите през Средновековието,
както и на интелектуалните атаки на съвременната ера. Нейните здрави стени се издигат високо над
руините,  които замърсяват  интелектуалният пейзаж.  Бог  забранява  ние,  които сме  наследници на
светци и мъченици, да губим кураж в този решаващ момент.

Новото хилядолетие е време за празнуване на християните, да повишаваме увереността си, да
свирим с тръбите и да развяваме високо знамето. Това е времето да разгласяваме, че християнството
предлага  най-логичната  и  най-реалната  надежда  за  лично  освобождение  и  за  обновление  на
обществото. Но ако искаме да имаме влияние върху нашата култура, стартовата ни точка трябва да
бъде да се изправим заедно,  обединени в Христос,  като направим съзнателно усилие сред всички
истински вярващи хора да се обединим, като премахнем расовите, етническите и деноминационните
си разделителни линии. В своята молитва като Първосвещеник, Исус се молил страстно, всички ние
да бъдем заедно и единни, така както той е едно с Отца. Защо? За да може светът да научи, че той е
Христос (виж Йоан 17:20-23).  Незаобиколимото внушение  в думите  на  Исус  е,  че  християнското
единство е ключът към евангелското и културно обновление. Можем да проследим и да открием, че
голяма  част  от  слабостта  на  църквата  се  дължи  на  нейната  неспособност  или  нежелание  да  се
подчини на заповедта да жадува за единение в Христос.

За много евангелисти (както и за католиците и православните) е трудно да приемат това и то е
разбираемо. Кървящите рани, причинени по време на Реформацията и Контра-реформацията остават
незараснали и са болезнени. Има и дълбоки доктринални различия, които продължават да разделят
вярващите. Консервативните вярващи нямат доверие в екуменизма, поради опасността от прикриване
на  различията  с  лъжлив  външен  блясък.  Но  ако  се  фокусираме  в  гледната  точка,  ние  можем да
изградим мостове. Протестантите и католиците, които се събират заедно в демонстрациите за забрана
на абортите установяват,  че  наистина споделят едни и същи най-дълбоки вярвания в гледната си
точка. Те откриват това,  което един изследовател нарича „ентусиазмът на окопите.“ Наличието на
обща гледна точка стана видима през 1992, когато аз и отец Ричард Нюхауз организирахме „Единение
на  евангелисти  и  католици,“  една  неофициална  група,  която  търсеше  обща  основа  в  нашето
свидетелстване пред света и за нашата защита на християнската вяра.  Общите твърдения на тази
група подчертаваха великите истини на вярата, която заедно споделяхме, без да правим компромиси
по истинските реални доктринални различия, които продължават да съществуват. 

Усилията ни бяха противоречиви, но те не трябваше да бъдат такива. Абрахам Кюипер, убеден
калвинист, разбрал по-ясно от всяка друга съвременна личност, че битката на нашето време е една
гледна точка срещу друга гледна точка, един принцип срещу друг принцип и че в тази битка против
силите на съвременността, католиците и протестантите трябва да стоят рамо до рамо. Преди повече
от  100  години  в  своите  прочути  „Каменни  лекции  в  Принстън,“  Кюипер  твърдял,  че  когато  ние
разбираме християнството като гледна точка  към света,  тогава „може да ни бъде позволено още
веднъж  да  застанем  рамо  до  рамо  с  католицизма,  за  да  се  противопоставим  на  съвременният
пантеизъм.  Защото това,  което имаме като нещо общо с католиците са  точно тези наши основни
християнски вярвания, които сега са най-яростно нападани от съвременния дух. Ако римокатолиците
вземат меча за да участват в тази доблестна и майсторска битка, мъдростта изисква от нас да приемем
тяхната ценна помощ.“
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Но Кюипер само е повторил теми, които са били изречени още през 1541. В разгара на битките на
Реформацията една група от католически и протестантски лидери, в която имало един кардинал от
Ватикана,  се  срещнали в Регенсбург,  Германия.  Групата стигнала до съгласие относно ученето за
оправданието, което се оказала голяма първа стъпка на Реформацията (въпреки, че обсъжданията по
други теми, като литургията, се провалили). Един от протестантските участници написал писмо до
свой приятел, в което казал: „Ще бъдеш изумен, че нашите опоненти са направили толкова големи
отстъпки....но въпреки това са запазили истинската същност на вярното учение.“ Авторът на това
писмо е бил млад помощник на протестантските преговарящи. Името му е Джон Калвин.

Днес ние се нуждаем от това отношение към единството на християните, към което се е стремял
Калвин и към което толкова мощно е призовавал Кюипер. Ние се нуждаем от това, което К. С. Луйс е
нарекъл  „обикновено християнство“:  вярващи,  събрани  заедно,  които  разнасят  по света  великите
истини на Библията и древните учения. Само когато такъв вид единство стане видимо в света, ние ще
изживеем истинската сила на евангелието.

Тогава, застанали заедно като хора на Бога, ние трябва да се подчиним на двете велики заповеди:
първо да спечелим изгубените хора и след това да изградим култура. Християните трябва да сграбчат
този  момент  и  да  покажат  на  света,  така  както  ирландците  са  направили  това  преди  векове,  че
християнството не само е истина, но е и най-голямата надежда на човечеството.

Глава 32

Не се тревожи, бъди религиозен

„Християнинът и материалистът имат различни представи за вселената. Не може и двамата
да са  прави.  Който от двамата греши,  ще  постъпва  по  начин,  който просто не  подхожда на
реалната вселена.“ (К. С. Луйс) 

Как спасяваме културата? Как израстваме до нивото на тази възможност, която се открива пред
нас  в  началото  на  новото  хилядолетие?  Отговорът  е  доста  прост:  отвътре  навън.  Започваме  от
отделния човек, преминаваме през семейството и стигаме до обществото, а след това извън него в
концентрично  разширяващи  се  вълнички.  Трябва  да  започваме  с  разбирането  какво  означава  да
живеем  според  принципите  на  християнската  гледна  точка  в  собственото  си  поведение  и  в
собствените си избори. Ако не направим това, ние ще тълкуваме библейските заповеди според духа
на нашето време и поради това ще се приспособяваме към света, а не към Божието Слово.

Преди години, по време на обсъждане на някакво библейско учение, един младеж не се съгласил
с Нанси по повод на едно твърдение на апостол Павел в 1Коринтяни. Той казал: „Не съм съгласен с
вас.“ Нанси го поправила кротко: „Не, ти не си съгласен с Павел.“ „Е, добре тогава, аз не съм съгласен
с Павел,“ казал пренебрежително той. После продължил и обяснил, че според него Библията е била
написана много отдавна, за една съвсем друга епоха и че днес Светия Дух може да ни разкрие нова
истина, която може даже да противоречи на онова, на което ни учи Библията. 

Този млад мъж бил искрен християнин, лидер на християнски център за обучение и лидер сред
връстниците  си,  но  бил  възприел  гледната  точка  на  светската  култура  и  тълкувал  текстовете  на
Библията в съответствие с тази гледна точка. Той загубил правилното си разбиране за истината и за
Божието откровение в Библията, загубил гледната точка, чиито корени са в Библията и в Бога, който е
висшата реалност. Свидетелство за погрешните му избори е и фактът, че той спял с любовницата си.
Той не е бил необучен в библейската етика, нито пък преднамерено се е връщал към светския начин
на мислене. Но той най-искрено бил убеден, че Библията не е нищо повече от другите документи и
книги, които са написани от хората и следователно не е длъжен изпълнява нейните заповеди в живота
си.  Това,  което четял в Библията се филтрирало чрез цедката в ума му,  която била изработена от
нехристиянската гледна точка и резултатът от това било деформирано разбиране за християнското
учение и за личната етика. 

Ако  искаме  да  променим  езическата  си  култура,  така  както  са  направили  монасите  през
Средновековието,  ние  трябва  да  започнем с  промяната  на  себе  си,  като  разберем  какво  означава
християнската гледна точка  за собствения ни морал и за собствените ни избори как да живеем. Днес
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това е по-важно от всякога, защото личните морални избори определят вида на здравето на цялото
общество. (Коментар: С деформирани тухли не можем да построим права стена.) 

Социологическите изследвания постоянно показват, че американците се тревожат най-много за
упадъка  на  личния  и  обществен  морал  –  престъпления,  разпадане  на  семействата,  употреба  на
наркотици,  секс  и  насилие  в  развлекателните  предавания  по  телевизията  –  всички  тези  неща  са
резултати от морални избори, направени от отделните хора. Виждайки тези факти, човек би трябвало
да очаква, че основните теми, разисквани пред нацията ни са посветени на окуражаването на хората
да  поемат  отговорността  за  живота  си  и  да  се  стараят  чрез  самодисциплиниране  да  променят
поведението си.  Но вместо това,  през последните десетилетия доминиращите гласове в  културата
настояват, че отделният човек има правото да живее както си иска  и че обществото е длъжно да
плаща за всички негативни последствия от такъв вид поведение. 

По време общественото на обсъждане на здравеопазването през 1993 това отношение беше ясно
илюстрирано  в  комиксът  „Чужденец.“  В  първата  от  поредицата  карикатури  пингвинът  Опус  и
неговите приятели са разположени рисковано на триколка на ръба на една пропаст. Навсякъде около
тя има табелки с надписи: „Опасност! Спри!“ „Хирургът предупреждава всички хора: „Скачането от
скалите е  опасно за  здравето на човека!““ Но героите от комикса пренебрегват надписите,  смело
продължават напред и падат  в пропастта. Там се озовават в кална локва, а триколката пада върху тях.
После  от локвата появява Опус  с  вдигната  ръка  и крещи:  „Бързо!  Веднага  да  дойде безплатното
здравеопазване!“ Тъжно е, че с манталитета си много американци демонстрират  привързаности към
патологии, които опропастяват както личният ни живот, така и живота на цялото ни общество: че
нашето поведение си е наша лична работа и че обществото е длъжно да ни компенсира за всички
вреди от нашите автономни избори.

Сексуалното  поведение  е  важен  пример.  Сексуалните  връзки  извън  брака  за  причина  за
разпространението  на  сексуално  предаваните  болести,  за  по-голямата  част  от  абортите,  за
семействата без бащи и за хроничната зависимост от социално подпомагане. Но дали тази социална
разруха е накарала специалистите по сексуално обучение да научат младите хора да се въздържат от
секс извън брака? Едва ли. От 1960-те до 1980-те програмите за сексуално обучение в училищата и
техните защитници категорично твърдяха, че сексуалната активност зависи изцяло от личният избор
на  ученика.  И  когато  се  появят  неизбежните  последствия,  същите  тези  защитници  настояват
правителството  да  дава  решения,  за  да  бинтова  отрицателните  последици.  За  да  избегне
разпространението  на   сексуално  предаваните  болести,  правителството  доставя  презервативи  в
училищата.  Когато  хомосексуалната  разюзданост  доведе  до  разпространението  на  смъртоносни
болести, правителството беше упреквано и засрамвано, че отказва да плаща за повече изследвания, с
цел  намирането  на  подходящи  лекарства.  Когато  сексът  стане  причина  за  забременяване,  от
правителството се очаква да плаща за абортите или да обезпечава социални помощи на семействата
без бащи. 

Този начин на мислене се появи през 1960-те, когато в обществото започна да доминира нова
представа за морала, която беше най-директно формулирана чрез думите на социолога Кристофър
Дженкс. Говорейки за семействата без бащи, Дженкс твърдеше, че ако хората „наистина предпочитат
семейство, което се състои от майка, деца и серия от краткотрайни мъже, тогава едва ли е правилно
федералното  правителство  да  се  опитва  да  променя  този  избор.“  Тогава  каква  е  работата  на
правителството? Според Дженкс „то трябва да открие начини за осигуряване на такива семейства с
един родител със същите физически и психически житейски нужди, с който разполагат другите деца с
двама родители.“

Вгледайте се внимателно в това, което казва Дженкс: Правителството не трябва да търси помощ
за  формиране на морален климат в  нацията или за  обезкуражаване на безотговорното поведение.
Точно обратното: Правителството е длъжно да „открие начини“ за да компенсира всички отрицателни
последствия от лошите избори, направени от хората. Както казва психиатърът Дейвид Ларсон: „От
правителството се очаква то да се погрижи хората да имат своята торта и те да я ядат!“ 

Този начин на мислене не се ограничава само до правителството.  Изумително е  колко много
обикновени американци са попаднали в капана на очакването, че някой друг ще плати разходите за
тяхната собствена безотговорност. Американската медицинска асоциация казва, че днес причините за
нарастване на разходите за здравеопазването са „начинът на живот и социалните проблеми.“  Някои
проучвания показват,  че над 70% от всички болести са следствие от изборите на начин на живот.
Хората знаят,  че  трябва да спрат да пушат,  да престанат  да ядат висококалорични храни с  ниска
хранителна  стойност  и  редовно  да  спортуват.  Но  колко  хора  правят  тези  основни  стъпки  за
превантивна грижа за здравето си? И когато техните нездравословни навици ги дарят със сърдечно
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заболяване или рак на белите дробове, те очакват системата на здравеопазването да ги предпази от
последиците от лошите им навици. Комиксът на Опус е неудобно близо до истината.  Откъде се появи
идеята за безплатният избор на начин на живот? Къде се намират корените на тази гледна точка? Как
категориите на сътворението, Грехопадението и спасението ни помагат да поставим диагнозата и да
видим къде е грешката в доминиращата светска гледна точка? Как да видим, че християнската гледна
точка води до по-добър, по-здравословен и по-разумен начин на живот?

Накратко казано, ако отхвърлим библейското учение за сътворението, ние стигаме до природата
като  наш  създател.  Тогава  моралът  се  превръща  в  нещо,  което  хората  са  измислили,  когато  са
достигнали определено ниво на развитие.  Няма висш създател на моралните стандарти,  които ни
диктуват как трябва да живеем ние. Всеки отделен човек има правото да чертае своя собствен път в
живота. А ако отхвърлим идеята за греха и Грехопадението, тогава обективно изчезва стандартът за
погрешното  и  няма  истинска  вина;  има  само  фалшиви  усещания  за  вина,  които  са  резултат  от
общественото неодобрение.  Логичният извод от този начин на мислене е,  че  спасението означава
самите  ние  да  се  освободим  от  чувството  за  фалшива  вина  и  да  възстановим  природната  си
автономност, като откажем да приемаме заклеймяването на който и да е начин на живот. А ролята на
властта  в  обществото е  да  мобилизира  ресурси,  за  да  гарантира,  че  няма да  произлязат  никакви
отрицателни последици от изборите, които е направил някой човек. Защото ако от морална гледна
точка всички избори са равноправни, тогава никой не трябва да страда заради изборите, които той или
тя е направил. За разлика от тази гледна точка, християнството твърди, че Бог е създал вселената с
зададена  (определена  от  Него)  структура,  в  която  има  материален  и  морален  ред.  Ако  живеем
противно на този ред, ние извършваме грях против Бога и последствията неизбежно са увреждащи и
болезнени както за отделния човек, така и за обществото. Но ако се подчиняваме на този ред и ако
живеем в хармония с него,  тогава животът ни ще е по-щастлив и по-здрав.  Ролята на властите в
обществото е да окуражават хората да живеят според тези принципи, които допринасят за повишаване
на здравето и хармонията в обществото.

През последните четири десетилетия публичното ни говорене беше доминирано от моделът, в
който не се говори за достойнствата. Днес разрушителните последици от този модел стават напълно
очевидни. Даже ревностните защитници на светското започват да разбират, че обществото не може да
продължи да плаща разходите за индивидуалната и моралната безотговорност: пред същите тези 40
години броят на абортите и забременяването на непълнолетни жени достигна до небесата; системата
за  социално  подпомагане  е  претоварена;  броят  на  престъпленията  нарасна  много,  особено  сред
подрастващите;  разходите  за  здравеопазването  нараснаха  толкова  бързо,  че  правителството
продължава  да  заплашва,  че  само  ще  започне  да  го  ръководи  (даже  когато  Социалната  служба
предупреди, че може до няколко години да обяви банкрут). Става все по-очевидно, че системата за
социално подпомагане не е  в състояние „да открие начини за осигуряване на семействата с един
родител същите физически и психически житейски нужди, с който разполагат другите деца с двама
родители,“  както  е  казал  Дженкс.  Вместо  това,  системата  за  социално  подпомагане  помогна  за
създаването  на  постоянна  класа  на  бедните,  която  не  се  подчинява  на  обществения  ред  и  е
деморализирана.  Компенсирайки  тези  хора  заради  безотговорното  им  поведение,  правителството
всъщност, го подкрепва и ги ги окуражава още повече да постъпват безотговорно.

Американците вече влязоха в „съвременната задънена улица.“ На тях им беше казано, че имат
правото  да  бъдат  свободни  от  ограниченията  на  морала  и  религията,  но  понеже  неограничените
избори на хората доведоха до социален провал, сега те започват да мечтаят за тази защита, която в
миналото предоставяше морала. В края на краищата, когато в миналото повечето от американците
приемаха библейския морал, ние не сме имали епидемии от престъпления, от разбити семейства, от
аборти и от болести, предавани по сексуален път. Сега много хора започват да разбират, че морала  не
е просто някакво деспотично ограничаване на личното право на избор, а е закрила от разпадането на
обществото.  Това  е  причината,  поради  която  след  десетилетия  на  публично  говорене  за
индивидуалните права, сега чуваме водещи личности в областта на културата да казват, че се борят да
намерят някакъв общоразбираем език, чрез който да съживят усета за граждански дълг и достойнство.

Появяват се организации като „Национална инициатива за бащинството“ на Дейвид Бланкенхорн,
която се стреми да преустанови разпада на семейството. Преподаватели по сексуално образование
започват да говорят за обучение на децата да забавят старта на сексуалната си активност (ако не до
женитбата,  то поне докато станат пълнолетни).  Обучението по изграждане на характер започва да
навлиза в класните стаи. Тази нова отвореност към аргументите на морала дава на християните една
изключителна възможност да пропагандираме, че живеенето според библейският морален ред е по-
здравословно както за отделния човек, така и за обществото. 
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Налице е нарастващ обем от научни доказателства, които можем да използваме, за да подкрепяме
своите  аргументи.  Медицинските  изследвания  потвърждават,  че  хората,  които  редовно  посещават
църква и действат в хармония с вярата си са по-добре както физически, така и духовно. Вижте някои
от последните открития.

Пристрастеност към алкохола: Злоупотребата с алкохол е по-висока сред хората с липсваща или
ниска вяра в Бога. Едно проучване е установило, че почти 89% от алкохолиците казват, че са загубили
интереса си към религията по време на младостта си.

Пристрастеност  към  наркотиците:  Многобройни  изследвания  са  установили,  че  има  обратна
зависимост между силата на вярата в Бога и пристрастеността към наркотиците – колкото по-силна е
вярата  в  Бога,  толкова  по-малък  е  интереса  и  злоупотребата  с  наркотиците.  Сред  младите  хора
оценката  за  важността  на  религията  е  единственият  и  най-добър  предсказател  за  това  дали  те
употребяват наркотици. Джозеф Калифано, бивш секретар на отдела за Здравни и човешки служби,
който е и архитект на „Великото  общество“ предлагано от Президента Линдън Джонсън, направи
нещо  удивително,  когато  стана  шеф  на  Центъра  за  борба  с  пристрастеността  и  злоупотребата  с
наркотици  в  Колумбийския  университет.  През  1998  Калифано  покани  мен  и  генерал  МакАфри,
Клинтъновият  „цар“  в  борбата  срещу  наркоманията,  да  участваме  заедно  с  него  в  една
пресконференция, където той съобщи резултатите от едно 3-годишно изследване на връзката между
употребата  на  наркотици  и  престъпността.  Статистическите  данни  бяха  потресаващи:  в  80%  от
случаите на криминални престъпления е установена употреба  на алкохол или наркотици.“ Тогава
Калифано  посочи  към  мен  и  каза  на  присъстващите  репортери:  „Той  има  отговорът.  Всеки
пристрастен човек,  който съм срещал и който е  успял да престане да употребява наркотици или
алкохол  ми  е  казвал,  че  религията  е  ключът  към  възстановяването.  Сега  Калифано  енергично
подкрепя  държавното  финансиране  на  програми  да  лечение  на  наркомани,  които  са  съчетани  с
религиозното възпитание.

Криминални престъпления: Има пряка зависимост и съответствие между участието в религиозни
дейности и неучастието в криминални престъпления. Едно проучване на проф. Ричард Фриман от
Харвардския  университет  установява,  че  редовното  посещение  на  църква  е  основният  фактор  за
предпазване  на  живеещите  в  градовете  афро-американци  от  употребата  на  наркотици  или  от
извършването на престъпления. Друго проучване разкрива, че редовното посещаване на курсовете за
изучаване  на  Библията,  организирани  от  фондацията  „Приятелство  в  затвора“  намалява  с  66%
рецидивизма сред престъпниците.

Депресия  и  стрес:  Няколко  проучвания  са  установили,  че  високото ниво  на  религиозна  вяра
гарантира но-ниски нива на депресия и стрес. Според едно проучване на „Галъп“ анкетираните, които
са отговорили, че имат силна вяра в Бога, имат два пъти по-голяма вероятност да опишат себе си като
много  щастливи  хора.  Професорът  по  психиатрия  в  Медицинското  училище  в  Харвард  Арманд
Ничоли, който е дълбоко вярващ християнин, основавайки се на собствения си житейски опит твърди,
че в сравнение с невярващите си съвременници, християните имат много по-малък шанс да заболеят
от  умствени разстройства.  Защо?  Защото  „една  от  важните  отличителни черти на  всички  видове
депресии е чувството на безпомощност и безнадеждност,“ а християните винаги имат надежда.

Самоубийства: Установено е, че хората, които не ходят на църква имат 4 пъти по-голям шанс да
извършат  самоубийство  отколкото  християните,  които  редовно  ходят  на  църква.  Оказва  се,  че
неходенето на църква съвпада много повече с извършването на самоубийство, отколкото всеки друг
рисков фактор, включително изпадането в трайна безработност.

Стабилност на семейството: Многобройни изследвания са установили силна обратна зависимост
между редовното посещение на църква и развода, а според едно от тези изследвания посещението на
църква е  най-важната  предпазна  мярка за  стабилност  на  семейството.  Религията  е  доказала,  че  е
важен фактор за предпазване на подрастващите от сексуални връзки, от раждане на незаконни деца,
от разногласия между родители и деца и от други форми на семейни разстройства.  Класическото
социологическо  проучване  „Средния  град“  е  изследвало  3  пъти  жителите  на  един  типичен
американски  град:  първият  път  през  1920-те  и  последният  път  през  1980-те.  Данните  от  този
продължителен период показват ясно „връзката между здравината на семейството и посещението, и
участието в дейността на църквата.“ В едно проучване на факторите, които допринасят за здравето на
семействата се казва, че 84% от здравите семейства твърдят, че религията допринася много за тяхната
здравина. А в друго проучване афро-американски родители потвърждават, че влиянието на църквата е
значително при възпитанието на децата им и за утвърждаване в тях на здрави морални принципи.

Морал  и  сексуално  задоволство:  Човек  би  могъл  погрешно  да  счита,  че  религиозните  хора
остават  в  нещастните  си  семейства  само от  чувството за  дълг,  но  вижте  следните  статистически
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данни.  Посещаващите църквите е  по-вероятно да кажат,  че  биха се  оженили отново за  същия си
брачен  партньор,  а  това  е  важен  показател  за  задоволството  от  брака.  Едно  проучване  от  1978
установило, че посещението на църква повече от всеки друг фактор предсказва задоволство от брака.
А  едно  проучване  от  1994  на  „Сексът  в  Америка“  показало,  че  много  религиозните  жени  се
наслаждават на по-високо ниво на сексуална задоволеност в техния брак в сравнение с нивото на
задоволство на нерелигиозните жени.

Телесно здраве: Проучвания показват, че бременните жени и новородените им бебета имат по-
малко медицински усложнения в случаите, когато майките ходят на църква. Принадлежността към
някаква религиозна група може да намали нивото на кръвното налягане и нивото на стреса,  и да
подпомогне оцеляването след сърдечен удар. Пациенти, които преминават през операция на сърцето и
имат  силна  вяра,  имат  много  по-голям  шанс  успешно  да  се  възстановят  след  операцията.
Застаряващите мъже и жени, които ходят на църква са по-малко депресирани и са физически по-
здрави от невярващите им връстници. Те са по-здрави и от онези хора, които не ходят на църква, но
гледат религиозни предавания по телевизията у дома. Хората, които ходят на църква имат по-ниско
кръвно налягане, даже когато имат друг рисков фактор, като например тютюнопушенето.

Посещението на църква даже дава отражение върху показателите за  смъртността.  За  мъжете,
които често посещават църква, рискът от умиране от артериосклероза е с 60 % по-нисък в сравнение с
рискът от смърт на мъжете, които рядко ходят на църква. Нивото на риска от смърт на мъжете поради
белодробни заболявания при често посещаващите църквата е с около 50% по-нисък, а при цироза на
черния дроб е с 25% по-нисък в сравнение с мъжете, които не ходят на църква. Изглежда, че науката
потвърждава мъдростта от Притчите: „Страхът от Господа удължава живота“ (виж Пр.10:27)

В книгата си „Бог:  Доказателството,“ Патрик Глин пише: „Това не означава,  че всеки вярващ
човек  е  здрав  и  щастлив,  но  статистическите  данни  предоставят  убедителни  доказателства  за
типичното състояние на човека. Клиничният опит и данните от изследванията показват, че нашите
духовни вярвания и моралните избори в живота ни са едни от най-важните определящи фактори за
щастието и добруването на хората.“

Статистическите данни са толкова красноречиви, че даже закоравели атеисти са принудени да се
съгласят, че религията оказва добро влияние върху обществото. Точно това е заключението на Гюнтер
Лоуи в скорошната му книга „Защо Америка се нуждае от религия.“ Той започнал да пише книга, с
която искал да защити светската гледна точка, но след като проучил данните, стигнал до твърдението,
че за негова собствена изненада, вярата в Бога прави хората по-щастливи и по-доволни от живота си.
Независимо  дали  говорим  за  нивото  на  престъпност  на  подрастващите,  за  престъпността  сред
пълнолетните, за щетите, за незаконно родените деца или за моралните конфликти и за разводите, за
моралните  провали  и  за  социалните  болести,  нивата  на  тези  показатели  сред  християните  са
значително по-ниски. Казано накратко, човек може да живее морален и здравословен живот и без да
вярва в Бога, но според езика на статистиката, данните твърдят обратното. 

Нещо повече, изгодите от християнството не са само въпрос на поведение и на стил на живот. Не
е възможно да не споменем и за откровено свръхестествените неща. Д-р Дейл Матюс е документирал
опити,  при които доброволци се  молили за  няколко избрани пациенти от  една  група  от  болни с
ревматичен артрит. За да се избегне възможността от влиянието на така наречения „пласебо ефект“
(Коментар: даване на безвредно лекарство на пациента, с цел той да се успокои), на пациентите от
групата не било казано точно за кои от тях се молят доброволците.  Нивото на възстановяване на
избраните пациенти, за които се молили доброволците е било видимо по-добро в сравнение с нивото
на възстановяване на останалите пациенти от групата, за които никой не се молел.

Проф.  Хърберт  Бенсън от  Харвардския  университет  казва,  че  е  време медиците  да  признаят
изцеляващият потенциал на вярата. Въпреки, че самият той не е християнин, Бенсън признава, че
хората са създадени така, че да имат религиозна вяра. „Ние сме свързани с Бога...нашият генетичен
проект ни прави да вярваме в един Неограничен Абсолют, което е част от нашата природа.“ Това
твърдение  е  почти  равностойно  на  случаят,  когато  невярващ  стига  до  положението  да  потвърди
верността на твърдението на Библията, че човешкият дух е създаден за да живее в общение с Бога.

Но тези открития не означават, че всеки вид вяра е полезна. Великият психолог на религията
проф. Гордън Олпорт прави разлика между вътрешна и външна религиозност. Външно религиозни са
хората,  които  използват  религията  за  външни и  видими цели,  като  политиците,  които  посещават
църквата,  за  да бъдат харесвани от хората или като човекът,  който се моли на Бога заради чисто
материални изгоди. За разлика от тях, хората, които имат вътрешна религия, служат на Бога без да
имат скрити мотиви: те се молят с цел да общуват с Бога и за да разберат неговата истина; те даряват
без да очакват да получат някаква изгода заради това. Професионалният опит на Олпорт доказвал, че
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само  вътрешната  религия  подобрява  умственото  здраве.  Изгода  имат  само  хората,  които  вярват
искрено и не използват религията заради показни цели. Очевидно тези твърдения разбиват стереотипа
на Фройд, според който религията е просто пожелателно мислене и че тя е нещо, което правим, с цел
да получим някои изгоди. Защото когато използваме религията за външна показност, ние ще бъдем
най-нещастни от всякога.

По същият начин, изгода от вярата имат само тези хора, които я прилагат в живота си, а не онези,
които само твърдят,  че  вярват.  Изследванията на Ларсон установили,  че е  крайно нездравословно
човек да има силна вяра в Бога, но да не живее в хармония с нея. Хората се подложени на високи нива
на стрес,  ако вярват в  Бога,  но пренебрегват ходенето на църква,  не четат и не размишляват над
текстовете в Библията, пропускат да се молят преди хранене или извършват грехове. Едно изследване
сред хронични алкохолици установило, че изненадващо голям брой от тях вярват в Бога, но не живеят
според вярата си. Ларсон предполага, че стресът, причиняван от това противоречие между вярата и
практиката може би допринася за пристрастеността им към алкохола.

Казано накратко,  непостоянният християнин страда даже повече от постоянният атеист.  Най-
злощастен и окаян е този човек, който знае истината, но не й се подчинява. 

Нарастването  на  научните  доказателства,  потвърждаващи  верността  на  християнската  гледна
точка  беше  вдъхновено  извънредно  много  от  работата  на  един  човек,  Дейвид  Ларсон,  който  е
президент на Националният институт за здравни изследвания. Историята на Ларсон показва не само
как християните трябва да упорстват в убежденията си, но и какво могат да постигнат, когато правят
това. Когато Ларсон започнал да учи психиатрия, веднъж един от професорите му се опитал да го
обезкуражи, като казал: „Дейв, твоята вяра е важна за теб, нали?“ „Да,“ казал Ларсон. „Тогава според
мен ти би трябвало да се откажеш от идеята да станеш психиатър, защото религията носи само вреди
на психично болните хора.“ 

Професорът на  Ларсон повтарял обичайната  мъдрост  сред психиатрите  и  психолозите,  която
научили от Зигмунд Фройд, основателят на психоанализата. Неговото определение за религията е, че
тя  е  „цялостна  маниакална  невроза,“  „детинска  безпомощност“  и  „връщане  до  първичния
нарцисизъм.“ От времето на Фройд до сега терминологията се е променила, но повечето  психиатри и
психолози са запазили представата, че религията е отрицателен фактор за умственото здраве и че тя е
свързана с умствените отклонения. 

Но Ларсон отказал да бъде разубеден.  И когато продължил обучението си той забелязал една
много интересна особеност: В края на краищата се оказало, че няма доказателства, че религията има
някаква  връзка  с  умствените  заболявания.  Точно  обратното:  религията  всъщност  помагала  за
предпазване  от  умствени  разстройства.  Това  прозрение  вдъхновило  Ларсон  да  извърши  свое
проучване  и  днес  неговата  работа  започва  да  работи  срещу  цялата  гилдия  на  психолозите  и
психиатрите. „Ню Йорк Таймс“ пише: „Нарастващ брой психолози възприемат религията, ако не в
живота си, то поне в данните си. Онова, което в най-добрия случай в миналото беше неблагосклонно
приемана тема в психологията, се роди отново като уважаван фокус за научни изследвания.“ Данните
показват,  че  религията  съвсем  не  е  умствено  заболяване  и  всъщност  помага  за  умственото  и
физическото здраве, за здравината на семейството и за реда в обществото.

Новите  данни  от  научните  изследвания  предоставят  чудесен  инструмент  за  защита  на
християнството, защото те ясно показват, че ако не се подчиняваме на библейските принципи, накрая
започваме да живеем по начини, които увреждат самите нас и плащаме висока цена чрез стреса,
депресията, семейните конфликти и даже заболявания на тялото ни. Вместо да е деспотичен набор от
правила  и  ограничения,  които  потискат  и  деформират  истинската  ни  природа,  християнството
всъщност описва истинската ни природа и ни показва как да живеем в хармония с нея.  И когато
правим това, ние се наслаждаваме на плодовете на живеенето по начина, по който сме създадени да
живеем. „Страхът от Господа е началото на мъдростта...Защото чрез мен ще се умножат дните
ти и щети се прибавят години на живот“ (Пр.9:10-11). Доказателството е мощно потвърждение на
мъдростта, съдържаща се в Притчите; библейската  гледна точка наистина е в хармония с реалността.

Признавайки тези конкретни изгоди от вярата, много християни се обединяват помежду си за
своята  собствена  финансова,  духовна  и  емоционална  изгода,  както и  за  да  предоставят  ефикасно
свидетелстване  пред  по-широката  култура.  Например,  намиращата  с  във  Флорида  „Програма  за
Християнско  подпомагане  на  здравеопазването“  предлага  на  членовете  си  100%  покриване  на
разходите за повечето от най-често срещаните групови застрахователни програми – малко под 200 $
на  семейство месечно.  В  замяна,  членовете  поемат  задължението  да  живеят  здравословно:  да  не
пушат, да не употребяват наркотици, да не правят секс извън семейството и умерено да пият алкохол.
Освен това те се молят един за друг. Когато член на групата е болен или има нараняване, другите
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членове от групата се молят за него и му пишат окуражителни писма. Джон Рейнхорлд, основател и
президент на тази програма казва: „Нашите членове вярват в споделянето и взаимната грижа, но те не
искат  да  подпомагат  хора,  чийто  избират  да  живеят  по  начин,  който  неизбежно  води  до
преждевременни увреждания на тялото и на разума им.“ Ние не можем да избегнем последствията от
собствените си избори. В телата си ние внасяме или библейската гледна точка или светската гледна
точка, която е противоположна на библейската. И когато въплътим Божията истина в живота си и в
семействата си, ние помагаме за идването на новия живот до съседите ни и в църквите, в градовете ни
и в народа ни и във всека следваща по-всеобхватна област.

Глава 33

Тренировъчният лагер на Бога

„Ако  тенденциите  за  състоянието на  семейството в  страната ни  се  запазят такива  и  в
бъдещето, резултатът от това ще е не само несигурност в  брака, но и нарастващо отхвърляне на
брака и замяната му с временни любовни връзки, ориентирани към показността и самоизявата.
Проблемът с този сценарий е, че децата ще бъдат увреждани, възрастните вероятно няма да са
по-щастливи, а редът в обществото може да рухне.“ (Дейвид  Попино) 

Представете си, че децата ви донесат у дома от библиотеката някаква книга, която ги уверява, че
разводът не е нищо сериозно, а е само промяна, през която преминават някои семейства. Или не си
представяйте  това,  а  идете  в  библиотеката  и  ще  намерите  най-различни  книги  за  деца,  които
омаловажават важността на непокътнатият брак. Една книжка за деца на предучилищна възраст ги
успокоява: „Понякога татко не изглежда като твоя татко. Той може въобще да не вижда децата си.“
Иначе казано, разводът е просто един нормален вариант на бащинството. Друга книжка казва: „Някои
деца познават майка си и баща си,  а други не ги познават.“ А трета книжка описва развода като
някакъв неприятен момент, който може да бъде избегнат чрез прилагането на няколко практически
съвети: „Живеенето с един родител почти винаги означава, че ще имате по-малко пари. Бъдете готови
да се откажете от желанието да имате някои неща.“

Какво  внушават  тези  книжки?  „Че  има  татковците,  които  остават  и  че  татковците,  които  си
заминават са просто друг вид татковци“ и че разводът не е важен от гледната точка на морала. Но това
послание  не  се  съдържа  само  в  рисуваните  книжки  за  малките  деца.  Когато  „Институтът  за
американските ценности“ провери 20 от най-широко използваните учебници за брака и семейството
за студентите в колежите, той установи шокиращо негативно отношение към разглеждания предмет. В
учебниците  се  поставя  ударението  върху  проблеми  като  домашното  насилие,  но  се  подценяват
изгодите от брака. Те предупреждават жените, че брака може да се окаже психологично задушаващ и
даже – застрашаващ живота им. В един от тези учебници се казва: „Ние знаем, че брака оказва вредно
влияние върху умственото здраве на жените,“ а това е твърдение, което не се потвърждава от никакви
обективни  данни.  Точно  обратното,  повечето  проучвания  установяват,  че  отговорите  на
интервюираните мъже и жени показват, че женените хора са по-щастливи от неженените. 

В същото време всички тези книги не казват нищо за добре документираните негативни ефекти
от развода върху децата, а само половината от тях споменават факта, че повишеният брой двойки,
които  живеят  без  брак  има  пряка  връзка  с  повишения  брой  на  престъпленията,  извършвани  от
непълнолетни. Не е изненада,  че „Институтът за американските ценности“ беше намерил няколко
пристрастни  учебници.  Обезпокояващо  е  това,  че  беше  установено,  че  почти  всички  учебници,
използвани  от  студентите  в  САЩ  проповядват  гледната  точка  на  радикалния  феминизъм  и  на
сексуалната революция и това са нещата, на които се обучава бъдещето на нашата нация.

Мотивирана от очевидния си собствен интерес, а и от други причини, почти всяка цивилизация
защитава  семейството  чрез  закона  и  обществото,  защото  то  е  институцията,  която  размножава
човешката раса и възпитава децата. Въпреки това, в постмодерната Америка семейството е нападано
отвсякъде,  от  книги  и  популярни  списания,  от  телевизията  и  от  филмите,  и  от  щатската,  и  от
федералната  политики.  Това  системно разрушаване  на  най-старата  и  най-основната  институция  в
Америка е главната причина за хаоса в обществото през последните десетилетия.
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Когато излезем от сферата на отделните хора и на техните избори, първият кръг на влияние са
интимните взаимоотношения в семейството. На никое друго място сблъсъкът на различните гледни
точки не е толкова явен, както е в семейството. На никое друго място този сблъсък не докосва по-
дълбоко естественият ред,  който е в основата на всички цивилизации. И никъде другаде не е по-
очевидно, че ние, християните, трябва имаме гледна точка към целия свят, ако искаме да направим
промяна. Много вярващи хора станаха политически активни по отношение на темите, свързани със
семейството, но въпреки това усилията ни обикновено са насочени към противодействие, а не към
предлагане на решения и инициативи. До голяма степен това се дължи на факта, че не успяхме да се
противопоставим на основополагащите предположения на светската гледна точка.

СЕМЕЙСТВОТО СЕ НАМИРА В ЕПОХАТА НА МЪРФИ БРАУН
Противопоставящите се гледни точки за семейството бяха релефно показани през 1992, когато

тогавашният вицепрезидент Дан Куейл произнесе прочутата си реч за „Мърфи Браун,“ която породи
ревове от подигравки и осмиване от единия до другия край на Америка. След края на тази реч много
американци веднага превключиха телевизорите си на канала на едно шоу-предаване, за да чуят какъв
ще бъде отговора  на Кендис Берген (Коментар:  родена през  1946,  американска актриса  и модел.
Играла е главната роля в комедийния сериал „Мърфи Браун.“ Има 5 награди „Еми.“) И тази звезда не
ги разочарова. Тъй като беше Мърфи Браун, тя гледаше директно в камерата и сподели, че закона не
дава дефиниция какво представлява семейството. После мелодично каза, че единствените неща, които
са  важни,  са  „отговорността,  любовта  и  взаимната  грижа.“  Скоро  след  това  обаче,  Берген  беше
интервюирана от една телевизионна програма и там изрази друга гледна точка. Тя каза: „Що се отнася
до ценностите, моето дете и моето семейство винаги са били най-важното нещо за мен.“ Тя даже
твърдеше, че се намира една крачка по-напред от Дан Куейл, понеже е казала на продуцентите си „да
не изпращат послание, особено към младите жени, че ние ги окуражаваме да бъдат самотни майки.“ В
края на интервюто тя декларира че „Самата аз вярвам, че най-добре е да имаме семейство с двама
родители. Аз съм последният човек, който си мисли, че татковците са старомодно понятие.“ Когато
говореше като иконата на културата Мърфи Браун, тя настояваше, че семейството не е структура,
която  е  нормативно  установена.  Но  когато  говореше  като  жената  и  майката  Кендис  Берген,  тя  с
ентусиазъм подкрепи семейството, състоящо се от двама родители.

Ако искаме да разберем съвременният морал на либерализма, ние трябва да анализираме тази
озадачаваща непоследователност. Живеем в епоха, в която свободата е дефинирана като абсолютно
свободен избор. Няма никакво значение какво избираме; достойнството на човека се изразява в самата
способност да избираме. Поради това ние сме абсолютно свободни да имаме своите предпочитания
към брака и към традиционните ценности, стига да не отричаме правото на другите да избират други
ценности. И ще бъде така дотогава, докато не кажем, че нашият избор се основава на един обективен
и задължителен стандарт на истината, който важи за всеки човек. Поради тази причина Берген се
чувства абсолютно свободна да разкрие собствената си привързаност към традиционните представи
за семейството, защото така тя изразява своето лично и субективно мнение. Но когато Дан Куейл
изрази същото мнение,  той беше разкъсан зверски в медиите и беше осмиван от комедиантите в
среднощните  телевизионни  програми.  Даже  Берген  го  порица,  че  е  „арогантен,  агресивен  и
оскърбителен,“  въпреки  че  тя  очевидно  имаше  същите  възгледи  като  него.  Защо?  Защото  Куейл
представи тези възгледи не като негови собствени предпочитания, а като обективни морални истини.

Тази трудно забележима разлика  е  в  сърцевината  на моралния  конфликт,  който днес  разделя
културата ни. В резултат от това ние не можем да определим каква е гледната точка на хората просто
като  ги  попитаме  за  позицията  им  по  определени  морални  въпроси  като:  „Подкрепяте  ли  или
отхвърляте аборта?“  и „Подкрепяте ли или отхвърляте браковете между хомосексуалисти?“ Вместо
това, ние трябва да попитаме как доказват правотата на гледните си точки.  Много американци се
придържат към традиционните представи, но гледат на тях като въпрос на личен избор и отказват да
настояват,  че  това са  обективни и универсални стандарти.  Най-популярният пример са тези хора,
които лично са противници на аборта, но в същото време защитават правото на другите да направят
техния собствен избор.  В личния си живот много американци са пример за етично поведение,  но
когато бъдат попитани кои са обективните принципи, които потвърждават правотата на поведението
им, те не могат да кажат нищо друго освен „На мен ми се струва, че така е правилно да постъпвам.“

Сигурно  това  е  вярно,  когато  говорим  за  семейството  и  сексуалността.  Хората  използват
традиционните  думи  брак  и  семейство,  но  тези  думи  вече  не  внушават  чувството  за  обективно
задължение.  Много  американци  вече  не  гледат  на  брака  като  на  морално  обвързване  с  неговата
собствена  дефиниция  и  природа,  обвързване,  което  предявява  към  нас  обективни  изисквания,
независимо от  това,  което на  нас  ни  се  иска.   Вместо това,  на  брака  се  гледа  като  на  социална
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конструкция, като на нещо, което можем да дефинираме според собствените си предпочитания. Даже
някои от онези хора, които носят мантията на моралния консерватизъм, падат в този капан. През 1992
по време на  Националния  конгрес  на  републиканската  партия,  бившата  първа  дама  Барбара  Буш
направи следното мъгляво твърдение: „Каквото и определение да дадем на семейството, то е това,
което влагаме в израза „семейни ценности.““ Важно е да проникнем отвъд димната завеса на думите
и да стигнем до корена на този конфликт, който отново е свързан с нашите основни предположения за
сътворението, Грехопадението и спасението. Християнската гледна точка ни учи, че в началото Бог
създал хората, за да са във връзка помежду си. Създавайки Адам и Ева като мъж и жена, Бог създал
взаимоотношението на човешката сексуалност, на семейната връзка и институцията на семейството,
всяка от които разполага с свои определени от Бога морални норми. Въпреки, че може да има голямо
разнообразие в културното изразяване на тези институции, когато влезем в споразумението на брака и
семейството, ние трябва да се подчиняваме на тази обективна и установена от Бога структура.

Но по време на епохата на Просветлението философите започнали да отхвърлят учението за
сътворението и да го заместват с въображаемата „държава на природата.“ В тази примитивна държава
отделните  хора  са  единствената  висша реалност;  обществените  връзки  са  създавани от  изборите,
които  са  правени  от  отделните  хора.  Поради  това  френският  философ  Пиер  Манент  казва,  че
основното убеждение на съвременният либерализъм е, че „никой човек не може да има задължение
към нещо, с което той не е съгласен.“ Това радикално променя гледната точка на човека към брака,
защото в този случай тя не е вкоренена в начинът, по който ние първоначално сме били сътворени, а
зависи единствено от избора на отделния човек, което означава, че ние можем да променяме гледната
си точка чрез промяна на избора си. Нещо повече, всички видове избори стават морално равноправни
и няма обективно оправдание за предпочитанието ни на едни избори пред други избори. Ако някой
иска традиционен брак, това е чудесно. Ако друг иска да има брак с човек от същия пол или някакъв
друг  вариант  -  това  също  е  чудесно.  Това  морално  изравняване  води  до  агресивна  защита  на
отклоненията  в  човешките  взаимоотношения.  Например,  в  Холивуд  стана  нормално  да  има
извънбрачни деца и израства броя на  смесица от семейства (еднополови и двуполови). За тези хора
това, че са имали предишен брак не е просто свидетелство за техните необуздани сексуални желания,
а  е  израз  на  искрената  им убеденост  и  е  едно потвърждение,  че  извънбрачното съжителстване  е
толкова  приемливо,  колкото  е  брака.  Филмовият  критик  Майкъл  Медвед  установил  това,  когато
коментирайки филм, който бил произведен от една холивудска двойка, казал, че те са „женени.“ Това
било съвсем естествено предположение, тъй като те живеели заедно повече от 15 години и родили две
деца. Оказало обаче, че човек повече не може да предполага такива неща и Медвед получил гневно
писмо от приятел на тази двойка в което се казвало, че те със сигурност не са женени и че те биха
били „обидени,“ ако чуят, че са описвани по този начин.

Обидени? Сега е обида да предполагаш, че някой е женен? Това, което виждаме е, че хора, които
нарушават традиционният морал вече считат, че самите те са борци за морал. Защото ако нито един
избор не е погрешен, тогава нито един стил на живот не може да бъде критикуван и човек никога не
трябва да бъде поставян в положението да се чувства виновен. Наистина е грешно да накараш някой
да се чувства виновен. От светската гледна точка на съвременният либерализъм, единственият „грях“
е да ограничаваме другите с потиснически правила и изкуствени правила на морала; „спасението“
означава  да  възстановим свободата,  която  някога  е  съществувала  в  първоначалното  състояние  на
природата.  Както  написа  някога  политическият  философ  Джон Стюарт  Мил:  „самият  пример  на
несъобразяване, самият отказ да се подчиним на обичая, сам по себе си е служба.“ Сега се оказва, че в
липсата  на  морал  има  нещо  положително:  ако  умишлено  отхвърлите  морала  и  правилата  на
обществото,  вие  всъщност  служите  на  обществото,  защото  така  помагате  за  освобождаването  на
хората  от  хватката  на  потисническите  морални  традиции.  Харвардският  политически  философ
Майкъл Сендел казва, че „това е философията на „необремененото его,“ една гледна точка, която
описва  изолираното  его  като  предшественик  на  всички  морални  задължения  и  привързаности.  В
традиционните общества идентичността на човека се намира и изразява чрез социалните правила, на
които той или тя се подчинява в семейството, в църквата, в селото, на работното си място, в племето и
в етническата група. Обаче днес на ролите и отговорностите се гледа като на нещо отделно и даже
противоположно на  истинската  идентичност  и  на  истинското  „аз“  на  човека.  „Азът“  може  да  ги
приема или отхвърля в процеса на своето изразяване.“

Това може да звучи абстрактно, но от него произтичат важни практически следствия. Една от
темите на радикалният феминистично движение е, че жените са задушавани от ролите им на съпруга
и  майка  и  че  те  трябва  да  открият  истинската  си  същност  отделно  от  тези  взаимоотношения.
Вследствие на това през последните няколко десетилетия бяхме свидетели на огромно нахлуване на
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жени в сферата на платената работна сила и за много жени личното реализиране стана по-важно от
брака и семейството. Рязкото нарастване на броя на абортите може да бъде разглеждано като силен
показател за намаления интерес към отглеждането на деца. По същият начин, увеличеното използване
на детски градини отчасти е резултат от намалената решимост на жената преди всичко друго да се
грижи за отглеждането на собствените си деца.  Д-р Стенли Грийнспан, професор по педиатрия в
Медицинският факултет при Университета Джордж Вашингтон казва, че за пръв път в историята е
налице тенденция  на нарастване на семейства от средната класа, които изпращат децата си в детски
ясли. Причината за тези тенденции обаче не е само във феминизма. Една от причините жените да
възприемат с такава готовност темата за автономността е, че тя вече беше възприета от мъжете почти
преди половин век. В колониалната епоха се считаше, че мъжете са отговорни за семейството и за
неговото  добруване;  днес  „истинският“  мъж  има  склонността  да  се  самоопределя  като
индивидуалист, агресивен и самоутвърждаващ се. Този нов образ се появи в края 19-я век в образът на
каубоя и на търсача на приключения, на мъжът, който бяга от ограниченията на дома и семейството.
През 1950-те на сцената се появи списанието „Плейбой“ и ни предупреди, че бракът е капан, който ще
„унищожи духът на мъжа за любов към приключенията и свободата.“ Ролите на съпруг и баща вместо
да бъдат показвани като  утвърдени от Бога отговорности,  които изразяват истинската природа на
мъжа, започнаха да бъдат разглеждани като на ограничаващи договорености, които противоречат на
истинското  „Аз“  на  мъжа.  Тази  гледна  точка  роди  смъртоносен  плод  и  мъжете  дезертираха  от
семейните си отговорности. Днес тази тенденция е толкова широко разпространена, че най-важният
социален проблем в Америка е бягството на мъжа от семейството.

Представата  за  „необремененото  его“  накара  както  мъжете,  така  и  жените  да  възприемат
семейните  взаимоотношения  като  деспотични  и  ограничаващи роли  в  живота.  Това  е  причината,
поради която хора като изследователката на сексуалността Шири Хайт твърди, че „разрушаването на
семейството е добро нещо,“ защото това ни освобождава от ограничаващите роли и правила. Тази
отрицателна гледна точка  за  брака роди последствия в цялата  култура.  Ако хората се  осмелят да
кажат, че бракът е по-висш от другите форми на съжителство, те са обвинявани в „дискриминация.“
Илейн Бенет, основателка на програмата „Най-добри приятели,“ която учи момичетата да отлагат до
завършването  на  гимназията  старта  на  сексуалните  си  връзки,  веднъж  била  запитана  защо  не
призовава момичетата да отлагат секса до сключването на брака.  Тя отговорила:  „Ако говорим за
брака, училищата няма да ни разрешат да влезем в тях.“ Спрете се за момент, за да осъзнаете този
факт:  Днес много обществени училища няма даже да разгледат програма за  обучение,  в която се
твърди, че бракът е най-доброто нещо. Много обществени политики вече не защитават брака като
уникално  социално  добро.  В  данъчният  закон  има  наказание  за  брака;  в  бизнеса  има  изгоди  за
съжителстващите  заедно,  които  не  са  женени;  в  съдебните  зали  има  правила,  които  поставят
хомосексуалните двойки на същото ниво като брачните семейства.  Семейството е третирано като
свободно съжителстване на индивидуални личности, които са носители на права и се  сдружават с
други хора по какъвто си искат начин в търсене на своята собствена изгода. Популярната култура
отразява това послание. Същите хора, които ни донасяха онези стоплящи сърцата семейни филми на
„Холмарк,“ произвеждаха и сватбени поздравителни картички със следния надпис: „Не мога да ти
обещая  вечността.  Мога  да  ви  обещая  само  днешния  ден.“  Същото  послание  отправя  и  една
карикатура в списание, на която е нарисуван млад мъж, който казва на приятелката си: „В края на
краищата аз ти обещавам само брак, а не че ще ти бъда верен до края на живота си.“ Възторжено
приеманият писател Тони Морисън казал, че семейството е „модел, който просто не работи...Аз не
знам защо разчитаме на него.“ Популярните развлекателни програми постоянно представят развода и
изневярата като форми на освобождението.  Във финалната сцена на един успешен филм главната
героиня г-жа Добри уверява младо момиче след раздялата на родителите й, че след развода някои
родители се разбират много по-добре и че те могат да станат по-добри хора, и много по-добри майки
и татковци. Малък брой разведени бащи редовно се срещат с децата си, а самотните майки прекарват
по-малко  време   с  децата  си,  поради  емоционалните  поражения  от  които  страдат  и  поради
порасналите  отговорности,  с  които  са  натоварени.  Отново  и  отново  се  измерват  отрицателните
последици  от  развода  и  резултатите  от  тези  измервания  са  зловещи.  Вгледайте  се  в  следните
статистически данни: Децата, израсли в семейства с един родител имат 6 пъти по-голям шанс да бъдат
бедни. Половината от самотните майки в САЩ живеят под линията за бедността. Децата на разведени
родители страдат от силна мъка, която често пъти трае много години. Даже когато са в началото на
пълнолетието  си,  децата  на  разведени  родители  имат  2  пъти  по-голям  шанс  да  се  нуждаят  от
психиатрична  помощ.  Децата  в  разделените  семейства  имат  повече  проблеми  с  усвояването  на
преподаваните  уроци  и  с  поведението  си  в  училище  и  имат  почти  2  пъти  по-голям  шанс  да  не
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завършат гимназия. Деца на самотен родител са изложени на много по-голям риск от преждевременни
сексуални  връзки  и  при  тях  рискът  самите  те  да  имат  извънбрачно  дете  е  3  пъти  по-голям.
Престъпността  и  употребата  на  наркотици  са  силно  свързани  със  семействата  без  баща.
Изследванията показват, че 60% от изнасилвачите израстват в семейства без баща, както и 72 % от
непълнолетните убийци и 70% от затворниците с дългосрочни присъди. Доказано е, че причините за
повечето от социалните заболявания,  които днес разрушават живота в Америка по един или друг
начин са  свързани със  семействата  без  бащи.  Изненадващо е,  че  когато  разведените  родители се
оженят отново за други партньори, положението на децата им не се подобрява, а някои проучвания
показват, че децата развиват засилени патологии. Например, децата в предучилищна възраст във втори
семейства са изложени на 40 пъти по-висок риск от психическо или сексуално насилие. Възрастните
също са силно увредени от развода. Проучване, което изследва отражението на развода 10 години
след случването му установява, че сред 67% от разведените двойки един от партньорите все още е
депресиран и финансово несигурен. А в 25% от разведените двойки и двамата бивши партньори са
по-зле и страдат от самота и депресия.

Разводът засяга даже физическото здраве.  Децата на разведени семейства са по-податливи на
заболяване, на нещастни случаи и на самоубийства. В сравнение с женените мъже, разведените мъже
са изложени на 2 пъти по-голям риск да умрат от сърдечно заболяване, от инсулт, от високо кръвно
налягане и от рак. Разведените мъже  са изложени на 4 пъти по-голям риск да умрат от нещастен
случай или да се самоубият и на 7 пъти по-голям риск да боледуват от пневмония и цироза на черния
дроб.  Ежегодно  разведените  жени  губят  50%  повече  време  поради  заболявания  и  наранявания  в
сравнение  с  омъжените  жени  и  са  изложени  на  2-3  пъти  по-голям  риск  да  умрат  от  всякакви
разновидности на рака. Разведените мъже и жени имат 5 пъти по-голям шанс да станат наркомани.

Дейвид Ларсон, президент на Националния институт по здравеопазването казва, че влиянието на
развода е равностоен на това, човек да започне на пуши по 20 цигари ежедневно. И това влияние не се
ограничава само в рамките на разведеното семейство. Когато броят на разведените семейства нарасне,
цялата общност загнива. Съседските семейства без баща често пъти биват заразявани от престъпност
и  неизпълнение  на  задълженията  си.  Често  пъти  това  са  места,  в  които  учителите  не  могат  да
преподават,  защото деца с лошо поведение разстройват дисциплината в  класните стаи.  Децата на
разведени родители е по-вероятно самите те също да се разведат, когато станат пълнолетни и така
отрицателните последствия се предават на следващото поколение. По този начин разрушаването на
семейството дава отражение върху цялото общество. 

Поколението родено в периода от 1960-1980-те често пъти усеща тези проблеми по-добре от
родителите им, които бяха родени в периода след края на Втората световна война. Много от тях са
страдали поради развода на родителите си и обикновено казват, че отчаяно се надяват да имат брак,
който да издържи, но в същото време са много песимистични за брака.  Когато рок звездата Кърт
Кобиан се самоуби, репортерите разровиха частния му живот и откриха, че когато бил на 8 години,
родителите му се развели и това го хвърлило в пропадаща надолу спирала. Майка му Уенди Кобиан
признала: „Това го унищожи. Той изцяло се промени.“ Това изживяване било толкова силно, че когато
Кобиан направил през 1994 един по-ранен неуспешен опит да се самоубие, в джоба му намерили една
бележка на която пишело: „Предпочитам да умра, вместо да премина през развода.“

Дошъл е  момента  християните да  изработят убедително предложение  за  библейската гледана
точка за брака и семейството, като използват статистически данни като тези, за да създадат рамката на
убедителния аргумент, че хората в стабилните  семейства са по-щастливи и по-здрави. И тогава ние
трябва да се научим как да представяме библейската гледна точка пред наблюдаващия ни свят. 

БРАКЪТ КАТО ТАЙНСТВЕНО ОГЛЕДАЛО
Какво казва християнската гледна точка за семейството? Учението за сътворението ни казва, че

Бог ни е сътворил според своя образ и ни е възложил конкретна задача: да отглеждаме и да развиваме
силите на природата (да изпълним земята и да я покорим) и да създаваме семейства, и общества (да
бъдем плодоносни и да нараства нашия брой).  Образът на Бога е отразяван отчасти в разделението на
хората  на  два  пола  („Бог  създаде  човека  по  Своя  образ...мъж  и  жена  ги  създаде“  (Бит-.1:27).
Заключението  е,  че  да  бъдем  съпруг  или  съпруга,  баща  или  майка  –  това  не  е  изкуствена  или
тиранично наложена роля, която няма нищо общо с истинското ни „Аз“ и не е заплаха за автентичната
ни личност. Обратното, тези взаимоотношения формират част от нашата фундаментална идентичност,
от това, което изцяло ни прави хора. Освобождението не се състои в отбягването на тези роли, а в
тяхното приемане и в изпълнението на нашите отговорности по начин, който вярно отразява идеите
на Бога. От други места в Библията ние научаваме, че бракът е пълен с духовен символизъм и смисъл,
и представлява едно тайнствено огледало на взаимоотношенията между Бога и хората му. Древните
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религии на плодородието често са изобразявали Бог като мъж и жена едновременно, и езическата
теология  е  включвала  празнуване  на  плодородието  чрез  участие  в  ритуален  разврат  с  храмови
проститутки.  Поради  това  в  Стария  Завет  идолопоклонството  често  пъти  е   наричано  с  думата
„разврат.“  А теологията  на  Библията  се  изразява  в  брака,  чрез  вярната  любов между съпругът  и
съпругата  като  образ  на  Божията  вярната  любов  към  хората  му.  В  Новия  Завет  Павел  сравнява
връзката  между  съпругът  и  съпругата  с  „дълбоката  мистерия“  на  съюзът  между Бог  и  неговата
съпруга, църквата (виж Еф. 5). Когато съпругът и съпругата се съберат, те създават семейство, ядрото
на институцията на човешкото общество – то е тренировъчното поле за всички други обществени
институции. Човешката сексуалност не е проектирана да бъде само средство за удоволствие или за
изразяване на обичта. Тя е създадена за да бъде здрава връзка между съпругът и съпругата, с цел да се
формира безопасна и стабилна среда за  отглеждането на беззащитните деца до пълнолетието им.
Животът  в  семейството  е  „първото  училище,“  което  ни  подготвя  да  участваме  в  религиозния,
гражданския  и  политическия  живот  на  обществото,  като  ни  научава  на  достойнствата,  които  ни
правят  способни  да  поставяме  интересите  на  обществото  по-напред  от  собствените  си  цели.  Да
отказваме да правим секс извън брака означава да казваме „Да“ на тази по-обширна представа за
брака като фундамент на една трайна институция, която не само задоволява собствените ни нужди, но
освен това ни свързва в една по-обширна общност чрез взаимните ни задължения и ползи.

Не е достатъчно да казваме, че секса извън брака е грях или че хомосексуализмът е лошо нещо.
Трябва  да  се  научим да  подчертаваме по позитивен начин общата  библейска  гледна  точка,  която
придобива  смисъл  в  тези  морални  принципи.  Трябва  да  обясняваме  какво  означава  да  живеем  в
границите  на  обективно  съществуващият  и  създаден  от  Бога  морален  ред,  а  не  да  живеем  във
прославеното и хаотично царство на автономното „Аз.“

КАК ДА БЪДА СПАСИТЕЛ НА БРАКА?
Колко добре  църквата  е  преподала  този библейски  модел и  е  помогнала  на  вярващите  да  го

прилагат в живота си? Някои от най-добрите неща в това отношение бяха извършени от фондацията
„Фокусиране в семейството“ на Д-р Джеймс Добсън. Неговите книги, статии и радиопрограми бяха
особено  резултатни  и  ние  тук  на  земята  не  можем  да  преценим  колко  много  помогнаха  те  за
заздравяване  на  семействата  и  за  повишаване  на  решимостта  им  да  живеят  според  библейските
принципи.  За  съжаление,  местните  църкви  не  винаги  са  толкова  ефективни.  Тяхната  реакция  на
упадъка  на  брака  често  се  изразяваше  с  безпомощно  скръстване  на  ръце  и  с  произнасяне  на
високопарни  речи  против  упадъчната  култура.  Малцина  свещеници  бяха  подготвени  да  дръпнат
спирачката на разрушителните тенденции, които все по-често разкъсваха брака на части даже сред
членовете на собствените им църкви.  Кои са някои от най-важните принципи, на които църквите
могат да научат семействата?  Младоженците-християни трябва да бъдат окуражавани да гледат на
семействата си като на служение, като на мисия,  чрез която служат на заобикалящата ги култура .
Много мои приятели имат това виждане за своите семейства и едно от тях постигна впечатляващ
успех. Когато били младоженци, Джак и Родора Донахю решили, че работата им като християни е да
създадат здраво семейство. Днес те имат 13 деца и 75 внуци, и всички те са силно вярващи християни.
Някои от тях са свещеници, други преподават в подготвителни училища за християни, а повечето
работят  активно  в  християнски  организации  като  фондацията  „Млад  живот“  и  „Приятелство  в
затвора.“ Донахю продължават да обучават децата и внуците си,  често пъти организират вечерни
празненства, на които канят говорители, за да говорят по важни актуални теми, а след това прекарват
цялата вечер в обсъждане на сходни теологични, философски и морални въпроси. 

Като исторически модел за подражание, вгледайте се в живота на Джонатан Едуардс, пастор в
Конгрегационната църква, учен и водач по време на „Първото велико събуждане.“ Той и жена му Сара
отгледали  11  деца.  Към  1900-та  година  семейството  им  имало  1400  потомци,  сред  които  13
президенти на колежи, 65 професори, 100 адвокати, 30 съдии, 66 лекари и 80 изтъкнати обществени
служители, включително 3 губернатори, 3 сенатори и един вицепрезидент на САЩ. Понеже са имали
такива  семейства,  с  такова  обучение  и  с  такива  отличителни  черти,  пилигримите  са  допринесли
толкова много за формирането на начинът на мисленето и на характера на американците. Ако ние,
съвременните  евангелисти  се  надяваме  да  оставим след себе  си  същото  могъщо наследство,  ние
трябва да разбираме, че въпросът за изграждането на култура изисква от нас дългосрочна посветеност
и  трябва  да  се  фокусираме  в  отглеждането  на  добри  семейства,  които  да  служат  за  пример  на
бъдещите поколения. Независимо от това, дали семейството ви е малко или голямо, независимо от
това  дали  ресурсите  ви  са  ограничени  или  са  големи,  всеки  родител-християнин  е  призован  да
превърне дома си в служение. Това означава да обучавате децата си в библейската гледна точка и да ги
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подготвяте да оказват влияние в света около себе си. В дългосрочен план това е най-добрият начин,
чрез който християните могат да възстановяват и да освобождават заобикалящата ги култура.

Как  църквата  може  да  отгледа  такива  семейства?  Преди  няколко  години  журналистът  от
Вашингтон  Майкъл  МакМанус  потърсил  най-добрите  програми  за  привличане  на  семейства  към
обогатяване на брака и за спасяване на бракове, които имат сериозни проблеми. Това, което в началото
било търсене на подходяща тема за  писането на статии, накрая се  превърнало в служение.  Майк
създал  една  цялостна  стратегия,  която  нарекъл  „Спасители  на  брака,“  чиито  програми  за  този
позитивен и основаващ се на Библията подход извършват промяна в цялата ни страна. Когато няколко
църкви в един град се съгласили да възприемат и приложат стратегията на „Спасители на брака,“ това
понижило броя на разводите в този град и допринесло за  създаването на по-стабилни семейства.
Вижте някои от резултатните програми, прилагани от „Спасители на брака“:

Умна предбрачна връзка: Навиците за привързване един към друг на двойката се създават много
преди сключването на брака. Това означава, че църквата трябва да започне да помага на такива млади
двойки и първото послание, което те имат нужда да чуят е, че ако искат да имат добър брак, те трябва
да  избягват  предбрачния  секс.  Едно  национално  изследване  за  израстването  на  семейството  е
установило, че жените, които не са девствени когато сключват брака, имат по-голям шанс после да се
разведат. Липсата на предбрачен секс означава да казваме „Да“ на здравия брак.

Пробното предбрачно съжителство е грешка: Много двойки считат, че предбрачното им живеене
заедно е някакъв вид пробен брак и че това е начин да проверят дали си подхождат един към друг и че
това по-късно ще направи  по-добър бракът им. Около 90 % от двойките, които живеят заедно преди
брака казват, че искат да сключат брак, но националното изследване за израстването на семейството е
установило, че почти половината от тези двойки са се разделили още преди да сключат брак. А онези
двойки, които все пак са се оженили имат 50% по-голя шанс после да се разведат.  Предбрачното
живеене заедно не е подготовка за брака, а буквално обрича на провал бъдещия брак.

Сгодяване на двойките: Много църкви са се превърнали в „машини за благославяне“ и са готови
да оженят всяка двойка, която пожелае, без да им предоставят никакво предварително обучение за
начина, чрез който могат да имат здрав брак. Факт е, че 75% от браковете в САЩ са благославяни в
църква или синагога, което означава, че църквите участват в поддържането на зашеметяващо високия
процент  на  разводите.  А  църквите  имат  достъп  до  такива  прекрасни  и  успешни  програми  като
„Подготовка“ (Предбрачно оценяване на всеки от двамата и оценка на връзката помежду им), която
помага на двойките да открият своите силни и слаби страни, с цел да ги „изгладят“ и да избегнат
големи конфликти преди още да са се оженили. Друга успешна програма е „Среща на сгодените.“
Това е наситена програма, която обучава двойките как да се свърват по-успешно помежду си. И двете
програми подготвят двойките за да посрещнат трудностите, с които преминава и най-добрия брак.

Шокът на сватбата: След като се изтощи романтичното очарование, много двойки навлизат в най-
критичният период на брака, защото най-много разводи са причинявани от навиците, създадени през
тези ранни години. „Обогатяване“ е програма за подкрепа на новобрачните двойки, която ги прави
способни  да  направят  „инвентаризация“  на  силните  и  слабите  си  страни  и  да  открият  важните
проблемни области в отношенията си. В епохата на Стария Завет, младоженеца е бил освобождаван от
военна служба и от други задължения през първата година след сватбата, да бъде „свободен да стои у
дома си ида носи щастие на жената, за която се е оженил“ (Втор.24:5 – мой превод). Очевидно е, че
библейският принцип има за цел да защитава и да възпитава младите семейства. 

Застраховане против развод: Нито една църква не трябва да наблюдава безучастно, когато нейни
членове се разделят. Една о най-добрите програми за подпомагане на двойките е „Брачна схватка,“
чиято има 90% успех при заздравяване  на браковете,  които са  в  криза.  А за  браковете,  които са
особено застрашени има една програма „Ретровеил“ (от френската дума „възстановявам“), която се
занимава с бракове със сериозни брачни проблеми. Почти половината от двойките, участвали в тази
програма вече са били разделени или разведени, но въпреки това, 80% от тях са се събрали отново.

Всички програми за спасяване на брака са изпълнявани от по-стари двойки, които играят ролята
на  настойници.  Независимо  дали  работят  със  сгодени  двойки,  с  новобрачни  или  с  двойки  със
сериозни брачни проблеми, най-успешните съветници са двойки, които също са имали и успешно са
се справили със сериозни проблеми в брака си.  Понякога пасторите се притесняват да изискат от
двойките да преминат през такава програма за съветване, защото се страхуват, че двойките просто ще
започнат да посещават друга църква. За да предотврати това МакМанус създал „Градска политика за
брака“  според  която  църквите  в  даден  град  се  договарят  заедно  да  предявяват  изисквания  към
бъдещите  младоженци.  Резултатите  от  тази  програма били  много добри.  В  първият  град,  където
решили да приложат тази програма, Модесто, Калифорния, свещениците 95 църкви се договорили да
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изискват  бъдещите  младоженци  да  преминат  през  4  месечен  период  на  подготовка  за  брака,  да
направят предбрачна „инвентаризация“ и да се срещат с настойническо семейство. Десет години по-
късно броят на разводите в този град се понижил с 40%, въпреки голямото покачване на броя на
населението. За двете години, през които същата програма била прилагана в едно от предградията на
град Канзас, броят на разводите се понижил с 30%, а в същото време в друго предградие на Канзас,
където тази програма не се прилагала, броят на разводите се увеличил. Към края на 1998 около 100
града в САЩ прилагали тази програма, като в 9 от тези градове тя била прилагана достатъчно дълго,
за да предизвика значително намаление на разводите в тях.

„Градската политика за брака“ беше толкова успешна, че в някои места тя привлече вниманието и
на  хората,  които  не  ходят  на  църква.  Кметът  на  едно  от  големите  предградия  на  Гранд  Рапидс,
Мичиган,  убедил  повече  от  2000  лидери  от  местните  фирми,  университети  и  правителствени
служители  да  се  съберат  и  да  проучат  „как  сегашните  политики  пречат  на  формирането  на
семейството и да набележат промените, които могат да подпомогнат брака и здравото семейство.“
Кметът Бил Нардимън отправил този призив не въз основа на религията, а на нуждата „да се подобри
благополучието на децата.“ В друга част на Мичиган, Председателят на Окръжен съд съдия Джеймс
Шеридан убедил свещениците на 60 църкви да подпишат тази програма. След това, с една необичайна
стъпка, Шеридън предизвикал подписването на едно доброволно споразумение между всички съдии,
магистрати  и  кметове,  които  извършват  сватби  да  изискват  младоженците  да  преминат  през
предбрачно  съветване.  Шеридън  обяснил:  „Делата  за  развод  увеличават  натовареността  ми  като
съдия,  както  и  натовареността  на  всеки  съдия  в  САЩ.  Статистиката  показва,  че  броят  на
пристрастените  към  алкохола  се  удвоява  с  преминаването  на  хората  от  женени  в  категорията  на
разведени.  Смъртността  сред  разведените  мъже  и  жени  е  по-висока.  Рискът  от  заболяване  или
нараняване сред разведените хора също е по-висок, а това повишава разходите на социалната система.
Твърде много разведени жени имат нужда от държавна помощ. От къде се вземат парите за издържане
на извънбрачните деца? От данъците. Цялото общество плаща цената за проваления брак и поради
това цялото общество е заинтересовано бракът да е по-стабилен.“ Голяма част от тези подновени
усилия са резултат от натиска, предизвикан от Майкъл МакМанус и той е вдъхновяващ пример за
промяна, която може да направи само един християнин.  Майкъл МакМанус и жена му Хариет, която
споделя  неговия ентусиазъм,  променят начинът по който свещениците  извършват подготовката  за
сватбите. И заобикалящата ги култура най-накрая изглежда готова да чуе това, което църквите казват
толкова  добре.  През  1970-те  имаше  книги  озаглавени  „Съзидателен  развод“  и  „Разводът:  новата
свобода,“ които ни учеха, че разводът е освобождение.  Общоприето беше виждането, че разводът
предизвиква само временен стрес и разведените хора скоро се възстановяват и продължават напред, за
да  създадат  нови и  по-смислени връзки.  Разводът  даже беше  представян като  шанс  за  вътрешно
израстване и самообновяване. Но приливната вълна на морала променя посоката си и хората показват
нарастваща загриженост за социалната цена за разбиването на семейството. Вече има книги, които са
озаглавени „Делото против развода“ от Дайян Медвед, „Разбиване на развода“ от Майкъл Уейнър-
Дейвис  и  „Преосмисляне  на  развода“  от  Уилям  Галстън.“  Има  даже  усилия  за  отхвърляне  на
възможността за присъждане на развод без ясна причина, което даваше право на развод на онези,
които се отклоняваха от семейните си задължения. Християните трябва да подкрепят тези и други
подобни усилия за връщането на моралната отговорност в закона за семейството.

Семейството е сцена, на която ние, християните, можем и трябва да бъдем освобождаваща сила.
Но когато работим за вграждането на библейските принципи в живота на собствените си семейства,
ние неизбежно се сблъскваме със съпротивата на общественото образование. Никъде на друго място
светската гледна точка не е спечелила такъв здрав плацдарм, какъвто има в нашите училища и понеже
образованието на децата ни формира бъдещето, ние трябва да отнесем освобождаващото си послание
директно в класната стая.

Глава 34

Все още сме в опасност

„Искам да фокусираш вниманието си върху всеобщото движение към внушаване на съмнение и
към  окончателното  ликвидиране  на  всякакъв  вид  човешки  добродетели  -  морални,  културни,
социални  и  интелектуални.  Не  е  ли  прекрасно  да  гледаме  как  „демокрацията“  (произнасяна
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безсмислено като магическа формула)  сега  върши за  нас  тази работа,  която в  миналото беше
извършвана от най-древните диктатури?“ (Дяволът от книгата „Писма на дявола“ на К.С. Луис) 

През 1983 Националната комисия за  усъвършенстване на образованието публикува шокираща
оценка  за  състоянието  на  американското  образование,  озаглавена  „Нацията  е  в  опасност.“  Днес
опасността е още по-голяма. Абитуриентите от американските гимназии са сред най-зле обучените в
света. В едно проучване на знанията, обхващащо 21 държави, американските студенти са поставени
на  19-то  място  по  математика  и  на  последното  място  по  физика.  Даже  студентите  от  богато
финансираните университети от „Бръшляновата лига“ демонстрират значителни празноти в знанията
си по американска история и по устройство на гражданското общество. Например, 75% от тях не
могат да кажат кой е автора на „Обръщението от Гетисбург.“ (Коментар: Реч, произнесена от Абрахам
Линкълн на Войнишкото гробище в Гетисбург на 19.11.1863, четири месеца след победата на армията
на Севера над войските на Юга. Считана е за една от най-великите речи в американската история.)
Фактите,  които всеки имигрант трябва да знае,  за  да получи американско гражданство изглеждат
неясни  за  младите  хора,  които  са  орисани  да  станат  лидерите  на  страната  ни  от  следващото
поколение.  Още  по-обезпокоителен  е  упадъка  в  моралното  образование.  Според  проучване  на
Института  по  етика  Джозефсън,  67%  от  анкетираните  ученици  в  гимназията  признали,  че  са
преписвали на изпит през миналата година, 30% - че са откраднали нещо и повече от 30% - че ще
излъжат при кандидатстване за работа. Очевидно е, че американското обществено образование вече
не е успешно в две от своите исторически задачи: в академичното обучение и в моралното обучение.

Коя  е  причината  за  този  тревожен  упадък?  Разбира  се,  това  е  добре  известният  факт,  че
училищата замениха доказалите се през годините методи за обучение с модерни техники и преминаха
от доказаните ценности към мултикултурализма. Но основният въпрос е защо? Защо преподавателите
проявяват интерес към тези методи и защо се вкопчват в тях, когато е очевидно, че те не работят?
Можем да започнем да търсим отговора като погледнем училищата, в които се обучават учителите и
администраторите  в  нашата  страна.  Рита  Крамер,  автор  на  книгата  „Безумия  в  педагогическите
университети“ казва:   „Типичната  учебна  програма в  педагогическите  университети твърде  често
представлява  сбор  от  случайно  подбрани  вярвания  за  влиянието  върху  образованието  на  расата,
етническата принадлежност и пола.“ Бъдещите учители не са обучават в курсове по предметите, по
които  те  ще  преподават.  Вместо  това  учебната  им  програма  е  препълнена  с  курсове,  които  са
фокусирани  върху  самооценката  и  социалното  равенство.  Един  професор  говорил  на  бъдещите
учители  за  изкуството  на  говоренето:  „Уважаването  на  чувствата  на  учениците  е  по-важно  от
съдържанието на преподавания материал или от начина на мисленето им. Вие не сте поставени там за
да  повишавате  тяхната  информираност,  а  за  да  бдете  чувствителни  към  тяхната  нужда  да  бъдат
позитивно  подкрепяни  и  да  имат  самочувствие.“  Друг  професор  предупредил  бъдещите  млади
учители да не поправят произношението или правописа на децата:  „За тях е  по-важно да творят,
отколкото да се подчиняват на правила.“ Не е чудно, че американските деца имат лоши оценки по
отношения на уменията и познанията си, но имат високи оценки по отношение на самочувствието си.
Ние ги възпитахме да считат, че са добри, когато постъпват зле.

Откъде дойдоха тези идеи за обучението? Ще повторя, че това се дължи на промяна на гледната
точка.  Всеки  метод  за  обучение  е  плод  на  една  по-обширна  философия,  която  дава  отговор  на
определени фундаментални въпроси:  Като хора кои сме ние? Каква е  задачата в  живота ни? Как
можем  да  се  подготвим,  за  да  изпълним  тази  задача?  Най-добрият  начин  да  критикуваме
съвременното  образование  е  да  изследваме  отговорите,  които  се  дават  на  тези  основни въпроси,
използвайки критериите на сътворението, Грехопадението и спасението.

В  по-ранните  глави  за  сътворението  видяхме  как  Джон  Дюи,  най-влиятелният  американски
теоретик  на  образованието,  приложил  идеите  на  Чарлз  Дарвин  в  образованието.  Дюи  отхвърлил
библейската представа, че детето е Божие създание и вместо нея твърдял, че детето не е нищо друго
освен биологичен организъм. Вследствие на това мозъкът е само един сложен орган, еволюирал чрез
приспособяването  му  към  околната  среда,  опитвайки  се  да  реагира  по  различни  начини,  докато
намери начинът,  който е  успешен.  Тези  предположения  довели до прагматизма,  една  философия,
която казва, че няма висши и непроменими истини, а има само прагматични стратегии за постигането
на това, което искаме. Прилагайки тази философия, Дюи предложил една теория за обучението, която
дава предпочитание на процеса на обучението,  а не на съдържанието на програмата за  обучение.
Според тази теория на децата не трябва да се преподават факти и истини, а те трябва да бъдат учени
как да управляват процеса на търсенето.
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Сегашната  версия  на  тази  философия  е  „конструктивно“  обучение,  днешната  най-популярна
педагогическа  техника,  която  се  основа  на  идеята,  че  познанието  не  е  обективна,  а  е  социална
конструкция. Следователно на децата не трябва да бъдат давани „правилните“ отговори, а те трябва
да  бъдат  научавани да  конструират  своите собствени решения чрез  взаимодействие  в  рамките на
група.  Специалистката  по теория  на  образованието Катерин Фоснот казва:  „Конструктивизмът не
предполага наличието на външна обективна реалност, която е разкривана пред ученика, а обратното,
конструктивизмът предполага,  че  учениците  активно създават  своята  собствена  реалност,  като  по
време на този процес променят както тази реалност, така и себе си.“ Децата са обучавани да създават
свои  собствени  математически  правила  и  свой  собствени  системи  за  правопис,  свои  собствени
препинателни знаци и правила за тяхната употреба и т.н., а учителите са приканвани да не казват на
учениците дали техните отговори са правилни или погрешни.

Дюи  приложил  същата  си  представа  и  при  обучението  по  етика.  Той  учел,  че  ако
експериментираме чрез  подбирането на  различни отговори на  конкретните  условия,  с  течение  на
времето ние ще разработим „наука“ на етика, като открием тези действия, които предсказуемо водят
до радващи и задоволителни последствия. Разбира се, проблемът е, че това което задоволявам мен,
може  да  не  задоволява  вас.  По  този  начин  философията  на  Дюи  вдъхновява  методите  за
относителността в моралното обучение, които днес са на мода в класната стая, включително методът
на Сидни Симон за „пресмятане на стойността“ и седем-етапния процес на избиране на стойностите,
който е последван от метода на Лоуренс  Колберг за  „моралното разсъждение,“  от „рефлекторния
подход“ на Клив Бек и много други.  Общото във всички  тези методи е,  че  учителите са  строго
инструктирани  да  не  ръководят  процеса  по  никакъв  начин,  а  да  бъдат  треньори  на  учениците  в
процеса на оценката на алтернативите и до достигането до своите собствени изводи. Изборите на
учениците се считали за приемливи не защото са в хармония с висшият Божий стандарт, а защото
учениците са преминали през изисквания процес, независимо от вида на крайния резултат.

Погрешната  представа  за  сътворението  води  директно  до  концептуалната  и  морална
относителност, която тормози съвременното обществено образование. Също толкова унищожителна
беше и загубата на библейското учение за греха и Грехопадението. Както видяхме по-рано, Жан Жак
Русо шокирал света,  казвайки че човешката природа в естественото си състояние е невинна и че
единствено  ограниченията  на  цивилизацията  са  причината  хората  да  са  зли.  И  той  пита:  „Къде
виждаме човешката природа в нейното естествено състояние?“ И сам си отговаря: „В детето. Детето
разкрива цялото многообразие на човешкия потенциал и славата на неопределеното „Аз,“ което е
отворено за всички възможности.“ 

Ето така е била родена утопичната представа за детето. Романтичният поет Уилям Уордсуърт е
написал: „Ние идваме като стелещи се облаци на славата от Бога, който е нашият дом: небето лежи
заради нас в нашето ранно детство.“ Изчезнала е библейската представа, че децата са заразени от
Грехопадението и  че  тяхната  природа  е  деформирана  от  първия  грях.  Изчезнала  е  идеята,  че  по
природата си децата са способни да вършат злодеяния и поради това се нуждаят от ограниченията на
морала  и  от  възпитанието.  Вследствие  на  това  романтиците  започнали  да  създават  изцяло  нови
представи за начина, по който децата трябва да бъдат отглеждани и обучавани.

Например,  през  19-я  век теоретикът на  германското образование  Фредерик  Фройбел основал
първата  детска  градина,  където  приложил  на  практика  един  радикално  нов  утопичен  подход  за
обучение. Докато целта на класическото образование е била да се преде на учениците културното
наследство,  в  утопичната представа на Фройбел на образованието се гледало като  на средство за
преминаване  на  човечеството  към  следващия  етап  на  еволюцията.  Докато  при  класическото
образование децата са учени да подражават на най-доброто от миналото, при утопичното образование
те са учени да отхвърлят миналото и да създават нещо ново.  Докато при класическото образование
децата са учени да пригаждат живота си към вечните принципи, утопичното образова се стреми да ги
освободи,  за да разкрият и развият нови идеи и нови начини как да живеят живота си.  Детската
градина на Фройбел представяла детето като дърво, растежът на което трябва да бъде разрешен да
продължи  според  неговия  собствен  вътрешен  закон  на  органичното  развитие,  ако  не  искаме  да
попречим на неговото еволюционно развитие. Старите стандарти на истината и добродетелите трябва
да бъдат изхвърлени, за да се даде свобода на Новия Човек, който даже в този момент е в процес на
еволюция чрез децата ни. 

Друг педагог от 19-я век, Франсис Уейланд Паркър отишъл дотам,че казал, че детето е божество:
„Естествените наклонности на детето са записките на нероденото божество.“ Според теорията на
Паркър,  която е фокусирана в детето,  най-важното нещо за възрастният е да се махне от пътя на
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естествените наклонности на детето и да се въздържа от задушаване на детето чрез академичното
образование или чрез изискванията на морала.

Педагозите като Фройбел и Паркър считали, че ако децата бъдат оставени неограничавани сами
на себе си, по естествен път ще се насочат към любовта, липсата на егоизъм, към упорита работа, към
творчество  и  всички  други  християнски  добродетели.  Казано  с  други  думи,  те  считали,  че  по
природата си човекът е добър и не виждали никаква опасност в отказа от наложено отвън обучение и
от  отхвърлянето  на  обективните  стандарти.  Днес  същият  утопизъм  работи  в  образователните
програми насочени към незадължителните достойнства, които както видяхме по-рано се основават на
предположението, че ако децата бъдат научени на процеса за оценяване на техните мнения, те ще
правят мъдри и разумни избори.

Отхвърлянето на библейската гледна точка за Грехопадението доведе до нереални и не вършещи
работа  образователни  методи,  които  са  слепи  за  нуждите  на  децата  ни  за  морално  ръководство.
Учудващо ли е, че много деца лъжат, мамят, крадат и даже се бият помежду си в класната стая?

Ако погрешното разбиране на учението за Грехопадението подкопава образованието в областта
на морала, какви са ефектите от погрешното разбиране на учението за спасението? Днес спасението
наистина  е  живо  и  е  добре  в  класната  стая,  но  това  е  политическо  спасение  и  е  отражение  на
ставащото  в  самото  общество.  Много  деца  знаят  повече  за  киселинния  дъжд  и  за  правата  на
хомосексуалистите, отколкото знаят за Шекспир и Джордж Вашингтон. Образованието се превърна в
средство за издигането на обществото на следващия етап от социалната еволюция. 

През 1930-те влиятелният педагог Джордж Каунтс категорично призовал учителите да започнат
„да контролират еволюцията на обществото.“ Той ги призовал „да спасят обществото, да престанат да
бъдат  само  „проводници  на  културата  и  да  се  превърнат  в  „създатели  на  социални  ценности.“
Педагозите трябва да потърсят съзнателно силата да изградят нов обществен ред,  като повишават
съзнателността на учениците относно проблемите на обществото и като ги окуражават да предлагат
алтернативни начини за подреждане на обществото.“ Днешните училища правят точно това и то с
жар.  Все по-голяма част от  учебното време се отнема от  изучаването на класиците  на западната
култура  и  се  посвещава  на  теми,  повлияни  от  политиката,  основаващи  се  на  философията  на
постмодернизма, която принизява истината до нивото на властта на политиците и обяснява всички
идеи като продължение на расата,  класата  или пола.  Фредерик Самерс от Университета Брандис
казва, че повечето педагози вече не считат, че задачата на образованието е да насърчава търсенето на
истината и преподаване на ценното наследство от миналите поколения;  вместо това те считат,  че
образованието е средство за даване на права на студентите, чрез променянето им за да се приспособят
към  нуждата  да  се  борят  против  патриархата,  расизма  и  класовото  разделение.  Синът  на  Нанси
наскоро откри това, когато влезе да следва в един щатски университет. В часовете по английски му
преподавала  една  крайна  феминистка,  която  посветила  цялото  учебно  време  за  разглеждане  на
книгите на съвременни феминисти и на защитници на правата на хомосексуалистите. Вместо да бъде
арена, където студентите да могат да се научат безпристрастно да оценяват противопоставящите се
идеи, класната стая се превръща в място, където студентите са надъхвани с политически радикализъм
и са привличани да участват в битките на различните култури.

В същото време образованието е силно повлияно от един лечебен модел на спасението, в който
учители въздействат на психиката на студентите,  докато ги обучават.  Източникът на тази широко
разпространена  тенденция  е  философията  на  екзистенциализма,  която  оформя  всеки  човек  като
автономна личност. Според тази гледна точка, хората трябва да си създадат своя собствена цел като
правят избори, въпреки че липсва стандарт, който да им каже, дали техните избори са добри или не.
Вследствие  на  това  тази  теорията  на  образованието  понякога  е  наричана  „хуманистично“
образование, един израз, въведен в употреба от великите хуманистични психолози от 1970-те Карл
Роджърс, Роло Мей и Абрахам Маслоу, които въведоха терапевтичното обучение в класната стая като
начин за освобождаване на студентите от психологичните прегради, с цел те да станат автономни
извършители на избори. Учителите се превърнаха в аматьори-психолози, които изучаваха личността
на студентите с техники, взаимствани от методи, използвани при срещи на групи и за обучение на
чувствителността. Но обучението не е равностойно с терапията и влиянието на екзистенциализма в
класната  стая  се  оказа  гибелно.  Педагогът  Уилям  Колсън,  в  миналото  колега  на  Карл  Роджърс
разказва  една  вълнуваща  лична  история,  която  илюстрира  защо  се  провали  хуманистичното
образование. 

През 1967 Колсън и Роджърс получили финансиране за да извършат първото голямомащабно
системно проучване на ефекта от груповите срещи в класната стая. Проучването им обхващало около
60  училища  в  рамките  на  католическата  учебна  система  в  Лос  Анджелис  и  те  започнали  чрез
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провеждането на работни срещи с монахините, които преподавали в училищата (от ордена „Сестри на
неопетненото  сърце  на  Мария“).  За  изненада  и  ужас  на  Колсън,  много  монахини  реагирали  на
обучението,  като  напуснали  католическата  църква.  Посланието,  което  монахините  получили  от
обучението било, че за да бъдат „автентични“ личности, те трябва да се освободят от всякаква външна
власт и да направят своите собствени избори. Разбира се, както казва Колсън, напускайки църквата,
монахините всъщност въобще не освобождавали себе си от външна власт. Те просто заменяли една
власт (на католическата църква) с друга (с властта на лидерите на работните срещи с тях). 

Но  тази  случка  с  участието  на  Колсън  не  е  уникална.  Когато  Абрахам  Маслоу  разяснявал
приложението на своята хуманистична философия в преподавателската практика, той установил, че
студентите  му  развили  в  себе  си  „почти  параноична  увереност  в  своите  собствени  абсолютни
достойнства и в своята правота.“ Тъй като били обучени, че са автономно независими личности, които
сами трябва да определят кое е правилно и кое е неправилно, неговите студенти се превърнали в хора,
които не могат да бъдат обучавани. Не е чудно, че изследването показва,  че студентите,  които са
преминали обучение в курсовете за „начин на живеене,“ в които се научавани да използват лишени от
всякакви външни ограничения методи за вземане на решения, накрая има голяма вероятност да имат
разрушително поведение. Студенти, които били учени да се съобразяват единствено със собствените
си  чувства,  много  скоро  губят  всякакъв  усет  за  съобразяване  с  какъвто  и  да  е  външен  морален
стандарт. Една учителка установила това, когато използвала една програма за оценка на стойностните
неща,  докато  работела  с  по-слаби  осмокласници.  Програмата  изисквала  учениците  да  направят
списък на нещата които обичат да правят и се оказало, че тези неща са: „секс, наркотици, пиене на
алкохол и бягство от училище.“ Учителката била ужасена, но била безсилна. Нейните ученици си
били  изработили  собствени  стойностни  неща,  а  програмата  не  й  позволявала  да  оказва  никакъв
натиск върху тях, за да ги предизвика да си поставят по-висши цели в живота.

Упадъкът на американското обществено образование не се дължи на лошото обучение или на
липса  на  финансиране;  този  упадък  е  причиняван  от  теориите  за  обучението,  които  отричат
съществуването  на  висша  истина  и  на  висш  морал,  която  отказва  да  приеме  стандартите  за
добродетелта  и  по  този  начин  най-накрая  превръща  децата  в  нежелаещи да  се  обучават.  Ако  се
надяваме да реформираме системата за образованието, ние трябва да се научим да анализираме и да
критикуваме светската гледна точка, която възприе тези унищожителни методи на обучение и след
това да предложим алтернативна гледна точка, която е убедително християнска - гледна точка, която
предостави теория за образование, способна да подобри училищата за всички ученици.

ИСТИНА В ОБУЧЕНИЕТО
Каква  е  християнската  гледна  точка?  Тя  е  обрисувана  в  един драматичен момент във  филма

„Свидетел.“ В една силна сцена, в която участват детектив от голям град и едно 8-годишно момченце
от  племето  „Амиш“  (Коментар:  Amish  –  група  от  около  290  000  традиционни  християни,
анабаптисти,  потомци на преселници в САЩ от Холандия,  Германия и Швейцария,  които живеят
прост живот и отказват да приемат голяма част от съвременните технологии и начини на живот.),
наречено Самуил  вижда пистолета на детектива в едно чекмедже и посяга да го вземе. В този миг
детективът казва строго: „Самуиле, никога не си играй със зареден пистолет!“ Детективът не пита
Самуил какви чувства има към това, което прави. Той не позволява на детето само да реши дали е
добре  за  него  да  си  играе  със  заредения  пистолет.  Вместо  това  знаещият  възрастен  човек  по
категоричен начин информира детето за опасността при игра със пистолети. 

Този пример илюстрира подхода в обучението, което е направляващо и обективно, и ние твърдим,
че този подход е в хармония с библейския модел. Християнският модел за обучение не е утопичен;
този модел не счита, че децата или ние сме способни сами да да определяме върховната истина без да
се съобразяваме с Бога, живеейки във вакума на субективното. Бог разговаря с нас чрез Библията и ни
разкрива обективния стандарт на истината и на морала, който е валиден за всички хора. Животът на
всеки от нас е направляван от разкритите истини, които са много по-велики от всяко нещо, което
самите ние бихме могли да сътворим.

Какви са  тези  истини? Първо,  децата  не  са  просто някакви биологични организми,  които се
приспособяват  към  околната  среда;  те  са  създадени  по  образа  на  Бога  и  притежават  цялото
достойнство на същества, които са способни да разпознават истината, добротата и красотата. Целта
на образованието трябва да е то да храни душите на децата чрез направлявано (съобразено с тяхната
възраст и личните им особености) представяне на тези обективни идеали. Но това е само част от
историята. Трябва да имаме предвид и способността на децата да бъдат егоисти и непокорни. По
същият начин моралното образование трябва да е насочвано и да обучава в библейските достойнства
и да ги подсилва с постоянна дисциплина в класната стая.
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Накрая, образованието е един от пътищата, които търсим, за да преобърнем в обратна посока
ефектите от Грехопадението и да възвръщаме човечеството към неговото първоначално достойнство и
намерение.  Великият  християнски  поет  Джон  Милтън  е  написал: „Целта  на  познанията  е  да
ремонтират  разрухата  настъпила  от  времето  на  нашите  първи  родители.“  Учителите  трябва  да
разпознават моралната и духовната драма, изпълваща душите на техните ученици и да им помагат да
видят, че същата драма е тема на историята, литературата и философията. Образованието е основната
арена на духовната битка, която се води в света, образованието е бойното поле, на което ние трябва да
отнасяме християнската гледна точка: да отблъскваме назад силата на противника и да предявяваме
правото на Христос, че цялата територия на ума и на духа принадлежи на Него.

Християнски училищата
Библията постоянно изисква от християните да обучават децата си и да предават великите истини

на вярата от поколение на поколение. Не е изненадващо, че християните исторически са признавали
голямата важност на образованието, основавали са училища и са ограмотявали хората навсякъде по
света,  където  са  отивали.  През  първите  200  години  от  създаването  на  САЩ  почти  всеки  голям
университет  е  бил  основаван  от  християни.  Всъщност,  Принстънския,  Харвардския  и  другите
университети от „Бръшляновата лига“ са били създадени за да обучават пастори. И днес християните
продължават да създават училища, често пъти с целта да помогнат на загниващата култура. В много
градове християнски и енорийски училища образоват значителен брой ученици, чиито резултати от
тестовете показват, че те са едни от най-добрите ученици. 

Християнското обучение не е просто започването на часа с четене на Библията и молитва, а след
това изучаване на различните предмети с използването на светски учебници. То се състои от обучение
по всички предмети – наука,  математика,  литература,  изкуства и т.н.  в  рамките на интегрираната
библейска  гледна  точка.  То  означава  обучаване  на  учениците  да  свързват  всяка  академична
дисциплина  с  Божията  истина  и  със  саморазкриването  на  Бога  в  Библията  и  в  същото  време
откриване и критика на твърденията на небиблейските гледни точки.

Има изобилие от добри модели за онези хора, които търсят указания как да извършват добре това
обучение.  В  Детройт  моят  близък  приятел  Майк  Таймис  ръководи  съюз  от  лидери  от  местните
църкви, от бизнеса и от обществени организации, които са основали 4 екоменични и фокусирани в
Христос училища в града  и в  предградията,  в  които се обучават  700 ученици.  Обучението в  тях
продължава през 11 месеца от годината и родителите са  задължавани да подпишат „договор,“ че
активно  ще  подкрепят  училището.  Посещението  на  службите  в  училищните  параклиси  е
задължително и всеки от учениците участва в група за изучаване на Библията. Финансирането на тези
училища е от неправителствени и частни фондации и фондове и в тях са привличани обикновени хора
като  „родители,“  които  не  само  внасят  по  2000  $  годишна  такса  за  „осиновения“  ученик,  но  се
задължават  да  създадат  приятелство  с  детето,  за  когото  плащат.  Учениците,  98% от  които  са  от
малцинствата,  завършват  обучението  си  с  успех,  който  е  много  по-добър  от  средния  успех  от
стандартните тестове и броят на дисциплинарните провинения е много по-малък от съответния брой
провинения в обществените училища.

През последните години един от най-интересните примери беше разрастването на движението за
създаване на класическите християнски училища. Християнското образование се основава на идеята,
че  във  всяка  изучавана  тема  има  три  етапа  на  обучението.  Учениците  са  длъжни  (1)  да  знаят
основните неща за темата (това, което древните гърци наричали „  grammar“); (2) да са способни да
разсъждават ясно по темата ("logic"); и (3) да прилагат наученото по един съзидателен и убедителен
начин  ("rhetoric").  Класическото  образование  обучава  учениците  как  да  използват  тези  основни
инструменти на обучението за да оценяват най-доброто наследство на Западната култура. Учениците
слушат  симфонии,  изучават  стилове  на  рисуване  и  четат  великите  произведения  на  литературата
написани от Омир, Платон, Данте, Шекспир, Дикенс и Достоевски. Този подход стана причина за
бързо разпространение на християнските класически училища по цялата страна.

Домашно обучение
Най-радикалната алтернатива за родителите-християни е да се заемат със задачата да обучат сами

децата си,  като станат част от бързо развиващото се движение за домашно обучение.  В миналото
много от изтъкнатите лидери на нашата нация са били обучавани, поне частично, у дома: Патрик
Хенри, Уилям Пен, Даниел Уебстър, Уилбър и Орвил Урайт, Абрахам Линкълн и Томас Едисон. Днес
около 1,7 мил. американски деца са обучавани у дома и през 1997 резултатите от теста ACT показаха,
че средното постижение на децата, обучавани у дома е по-високо от средното постижение на децата,
обучавани в училищата.  Мег и Стив Гарбер от Бурк,  Виржиния,  обучават у дома 9-годишните си
близнаци и демонстрират как програмата за  обучение по няколко учебни предмети може да бъде
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уеднаквена, за да се получи по-добър ефект при обучението. Миналата есен, когато изучавали раздела
за историята на колониална Америка, близнаците прочели книги по тази тема и се упражнявали в
писане,  като измислили описание на ежедневния живот на дете от онова време: готвили храна от
онова време и чели за книга за храненето и земеделието; ушили дрехи в колониален стил и направили
екскурзия  до  музей,  показваш  колониалния  живот  в  Уилямсбург.  По  същото  време  правили
упражнения по математика, по правилно произнасяне на думите и по композиция, а освен това играли
футбол, баскетбол, вземали уроци по балет и хранели кокошките в задния двор. Разбира се, много
християнски семейства избират да изпратят децата си в обществени училища или защото не могат да
си позволят  да  ги  изпратят  в  частно училище,  или защото предпочитат  те  да  бъдат  обучавани в
обществените училища. Но тези семейства също имат задача да образоват децата си у дома, като ги
учат на стоящата над всичко друго християнска гледна точка,  чрез която да възприемат критично
всяко  нещо,  което  научават  в  училището.  В  този  смисъл  всички  родители-християни  трябва  да
обучават децата си у дома. И всички те трябва да бъдат подкрепяни от църквата, което означава, че
местната църква трябва окуражава лидерите на младежките групи освен да организират събирания за
игра на волейбол и за ядене на пица, да започнат да обучават младежите за християнската гледна
точка по различни теми. Ежегодна среща в Колорадо посочва как трябва да става това. Организирана
високо в Скалистите планини, всяко лято тази среща събира ученици от гимназията, които искат да се
научат как да защитават вярата си от идеологическите тенденции на днешния ден. Основателят на
тази срещи, Дейвид Ноибел е съставил учебна програма, която дава на децата-християни съкратен
курс по апологетика и ги учи как да се справят с интелектуалните предизвикателства в училищата и в
университета. Те се научават как да анализират и да критикуват движението „Нова ера,“ хуманизма,
марксизма, феминизма, еволюционизма и каквито и да е други „изми,“ които могат да се срещнат в
съвременната американска култура. Църквите и християнските училища трябва да вземат пример от
програмата на тази среща и да започнат да подготвят младежите за срещата им с все по-враждебната
култура.

Реформиране на обществените училища
Но  даже  когато  подкрепяме  християнското  обучение,  ние  не  можем  да  оттеглим  от

предизвикателството да реформираме общественото образование. Бъдещето на всяко общество зависи
от  начинът,  по  който  то  обучава  децата  си.  Поради  това  една  от  първите  мерки,  вземани  от
революционните правителства по света е да поставят всички образователни институции под прекия
контрол на  държавата  и  по този  начин възлагат  на  училищата  главната  роля  за  изграждането на
новото общество. Поради това една от най-ожесточените битки в днешната „война на културите“ е за
това,  кой  ще  ръководи  образованието.  Ако  християните  трябва  да  бъдат  „сол,“  ако  трябва  да
възстановим реда  и  справедливостта  в  цялата  култура,  ние  задължително  трябва  да  възстановим
високото качество на образованието.

Можем да започнем изпълнението на тази задача чрез подкрепа на реформи в програмите за
обучение,  които  възстановяват  обективното  фокусиране  в  обществената  образователна  система.
Разбира се, в държавните училища ние не можем да настояваме за доминиране само на християнската
гледна  точка  в  обучението,  но  можем  да  играем  активна  роля  в  съставянето  на  програмите  за
научаването  на  истината  и  морала,  които  въпреки  че  са  ни  дадени  от  Библията,  могат  да  бъдат
подкрепени и от твърденията на разума. И поради наличието на всеобхватната Божия милост, тези
принципи  могат  да  бъдат  видени  и  от  хората  от  другите  вероизповедания  (евреи,  мюсюлмани,
мормони и др.), както и от невярващите, и тези Божии принципи ни позволяват да работим заедно
като съюзници във вярата. Например, ние трябва да подкрепяме групи, като „Съдружие за обучение
на характера,“ които се стремят да преподават за достойнствата и ценните качества на характера,
които са харесвани от мнозинството от гражданите.

Усилията за реформиране могат да бъдат резултатни, за което свидетелства гимназията в огръг
Пискатакуис,  едно  бедно  провинциално  училище  в  щата  Мейн.  Преди  10  години  оценките  на
учениците в  училището от щатския тест били едни от най-ниските в  щата.  Сега  те  са  сред най-
високите. Как стана това? Дисциплина и взискателна програма за обучение, или както казва Норман
Хигинс, който е директор на гимназията през тези десет години: „Високи стандарти за работата на
учениците, високи стандарти за работата на учителите, високи стандарти за работата на училищата.“
Хигинс въвел класическа програма за обучение, в която от всички ученици, не само онези, които
щели да продължат обучението си в университет, се изисквало да изучават алгебра, биология, химия,
физика и чужди езици. Той казва: „Ние сме частно училище в Нова Англия, което работи в среда от
обществени училища с лоши резултати.“
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Всеки християнин, който работи като учител в системата на общественото образование може
също да оказва голямо влияние. В продължение на 30 години една афро-американка на име Барбара
Мозес била учителка в обществено училище във Филаделфия, където помогнала на хиляди деца да
оправят живота си, като като им говорела за Божията любов. Тя се молела заедно с децата, канела ги
да приемат Христос и посещавала домовете им, за да опознае семействата им. Малко са хората, които
са оказвали по-голямо влияние в местните училища, отколкото е направила тази една единствена
жена, която била водена от Божия Дух.

Наети училища
Един от най-творческите начини за реформиране на общественото образование е движението на

наетите училища. Това са обществени училища, но разликата се състои в това, че учителите в наетите
училища запазват работата си поради заслугите и работата си, а в обществените училища – поради
договорът, с който са назначени на работа. Другата разлика е, че в наетите училища обучението не е
задължително да се извършва по утвърдените щатски програми. Но за да се ползват от тази свобода,
учениците от наетите училища трябва да преминават успешно стриктни стандартни тестове за оценка
на знанията. Идеята е да се позволи извършването на широкообхватни експерименти при условие, че
учениците изпълняват изискванията на строги академични стандарти с цел щатската администрация
да е в състояние да определи кои методи работят най-добре.

Един пример за това, което може да постигнат наетите училища може да бъде видян в Основното
училище  Уесли  в  един  опустошен  от  наркотиците  район  на  Хюстън,  Тексас.  Училището  е
заобиколено от домове с ограда от бодлива тел и прозорци, закрити с дървени капаци и преди няколко
години  само  18%  от  третокласниците  в  това  училище  покривали  изискванията  за  разбиране  на
прочетен текст. Но след като през 1975 директор на училището станал Тедю Лот, този показател се
изкачил рязко до 85 %. За да постигне този изумителен поврат, Лот се върнал назад към основата:
стриктна дисциплина,  високи очаквания и учебна програма,  в  която се  поставя ударението върху
упражненията и последващо научаване. Неговият подход бил толкова успешен, че той бил помолен да
поеме ръководството на  още няколко  изпаднали в  беда  училища.  Тези училища се  превърнали в
първите  наети  училища  в  Тексас  и  техният  успех  бил  повторен  в  наетите  училища  по  цялата
територия  на  САЩ.  (Коментар:  По  данни  от  Интернет,  в  края  на  2011  в  САЩ  е  имало  5600
обществени  наети  училища  (charter  schools)  с  повече  от  2  мил.  ученици.  Този  брой ежегодно  се
увеличава с 13% и сега има 400 000 ученици, които са записани в списъци на кандидатите за обучение
в тях. През учебната 2011-2012 в такива училища са постъпили още 200 000 ученици.)

Допълнителни програми за обучение
Християните могат да създават и начини за допълване на обществената училищна система. Това е

тактика, възприета от Джери МакНиили, свещеник в Африканската методистка епископална църква,
която се фокусирала в Основното училище Уилям Д. Хайнтън, намиращо се в южния край на Чикаго,
където звуците от огнестрелни изстрели и воя на сирените са обичайният фонов шум и по тротоарите
са разхвърляни бутилки от алкохол и опаковки от наркотици. Но наскоро в училището Хайнтън се
случи нещо изумително.  Два пъти седмично,  веднага след биенето на последния звънец,  няколко
ученици се втурват за  да завземат  някоя празна класна стая,  изваждат тетрадките си за  домашна
работа и започват да сравняват записките си. Тогава пристига  Джери МакНиили, отваря една голяма
кутия с химикали и скоро учениците биват погълнати от работа по един научен проект. Тези ученици
са  участници  в  една  от  най-желаните  допълнителни  програми  за  обучение  в  Чикаго:  „Градски
пионери,“ която е съставна част от един проект на Съюза на църквите за чернокожи в град Чикаго.
МакНиили е  директор на „Градски пионери“ и иска  да помогне да градските деца да продължат
допълнително да се занимават и да спечелят научна степен в науката и математиката. В резултат от
това, стотици ученици от 5 до 8 клас прекарват по 4 часа седмично в изследване на света на науката и
математиката чрез участие в практически експерименти. 

Една от най-добрите програми за подпомагане на успеха на учениците в училище е „Надежда за
децата на САЩ,“ която е основана от Виржил Гулкер, който бил ужасен от увеличаващият се брой на
случай на насилия, групова престъпност и самоубийства даже сред учениците в основното училище.
Когато интервюирал експерти навсякъде в САЩ, той постоянно чувал един и същ припев: „Ние вече
не се нуждаем от никакви програми. Нуждаем се повече грижовни възрастни хора, които да прегърнат
през  рамо  своите  объркани  деца  и  да  им  кажат:  „Аз  те  обичам.““  Поради  това  Гулкер  основал
програма, в която църквата „осиновява“ някое основно училище и членовете на църквата си избират
по едно проблемно дете  и  му стават  настойници.  Всеки доброволец се  среща с  него  или нея  на
територията на училището и предава на учителя отчет за напредъка след всяка среща. Учебната цел е
учениците да придобият основни умения в четене и работа с компютър, но индивидуалната цел с
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всеки  от  тях  е  да  се  установи  дълготрайна  и  постоянна  връзка  на  доверие  между доброволеца-
християнин и нуждаещото се дете. Това е единствената връзка, която е доказано дава на децата тази
надежда, от която те се нуждаят. Сега в тази програма участват 60 църкви от 6 щати.

Училище по избор
Най-добрата надежда за реформиране на обществените ни училища може да се окаже ваучерната

система,  която предоставя на семействата с нисък доход с  възможността да изберат къде да учат
децата им. В Кливланд, Охайо, бащата Делволанд Шекспир бил ужасен, когато посетил училището,
което 5-годишния му син щял да започне да посещава от есента. В един от ъглите край оградата на
училището той видял наркоразпространители, на другия ъгъл – алкохолици, на третия – проститутки,
а на четвъртия – мъже, които играели хазарт със зарове. Вътре в училището видял ученици, които
тичали и се блъскали се без никаква дисциплина и имали изпокъсани учебници без корици. В една от
момчешките тоалетни един мъж се опитал да му продаде наркотик. Шекспир разказва: „Синът ми
щеше  да  бъде  принуден  да  преминава  през  тази  военна  зона,  а  когато  влезе  в  територията  на
училището,  той щеше пак да бъде във военна зона.  В никакъв случай няма да го изпратя в  това
училище.“ 

Младият афро-американец преместил семейството си да живее в едно таванско помещение, за да
може да си позволи да плаща за обучение на детето му в частно католическо училище. Накрая, две
години по-късно, когато в Охайо била въведена ваучерната система, която позволявала на родителите
да използват ваучерите в религиозните училища, семейството на Шекспир спечелило ваучери за двете
от  момчета  си.  Освободено  от  задължението  да  плаща  за  обучението,  семейството  напуснало
таванското помещение и заживяло в свой собствен дом.

Ваучерите са може би най-добрият път към справедливостта в образованието, защото те дават
шанс на семействата с ниски доходи да изведат децата си от обществените училища с тяхното ниско
ниво на ефективност и да ги запишат в добри частни училища. Едно изследване на Харвардския
университет  на  резултатите  от  програмата  за  избор  на  училище  е  установило,  че  в  Милуоки,
Уискънсин  децата  от  малцинствата  са  подобрили  с  3-5%  резултатите  си  по  четене  и  с  5-12  %
резултатите си по математика. Противниците на ваучерната система продължават да я атакуват в съда,
но  през  1998  с  резултат  8  „за“  и  един  „против“  Върховният  Съд  на  щата  отказа  да  блокира
приложението на ваучерната система в Уискънсин.

Ваучерите са полезни и за самата обществена училищна система, защото те създават конкурентна
среда, която е нужна, за да се разбие монопола на обществената училищна система и тези училища да
бъдат принудени да се подобряват. Но въпреки това, програмата са избор на училище често пъти е
блокирана по политически причини от влиятелни учителски профсъюзи и лобисти на образованието.
Вследствие на това, някои предприемчиви бизнесмени организират частна ваучерна система. 

В  Идниана  застрахователната  компания  „Златно  правило“  въведе  първата  частна  ваучерна
програма: Благотворителният тръст „Избор на образование.“ Финансирана чрез частни дарения от
различни хора, корпорации и фондации, програмата осигурява половината от нужните средства за
образование на дете от семейство с ниски доходи, за да посещава частно или църковно училище. 

Тази програма се оказала толкова успешна, че привлякла много свои подражатели. Например,
финансистът Тед Форстман и Джон Уолтън, наследникът на веригата от магазини Уол-Март, основали
Фонда „Стипендия Вашингтон,“ частно финансирана програма за стипендии, която ежегодно дава
възможност на 1300 деца да излязат от някои от най-лошите обществени училища в окръг Вашингтон
и да се обучават в частни училища. Освен това те стартираха друг фонд „Стипендия за деца“, като
вложиха в него 100 мил. долара за да раздадат стипендии на децата от цялата ни страна.

Това, което днес правят училищата, определя какво ще бъде утре обществото ни. Поради това
реформирането на образованието от предучилищното образование до университетите е една от най-
важните задачи, стоящи пред християните. Ние разполагаме с шанса не само да оказваме влияние
върху обществените институции,  но и да създаваме християнски центрове за  обучение,  които ще
станат  източници  на  културно  обновление,  подобно  на  това,  което  са  били  манастирите  в
Средновековието. Въпреки че светските хора осъдиха библейската вяра като нелогична и противна на
здравия разум, иронията се състои в това, че сега християнството застава стабилно, за да се превърне
във великият защитник на разума.

Но само една крачка извън училищния двор има друга арена, която е узряла за обновление, както
е открил един мъж в усилията си да донесе възстановяване посред престъпността и разложението.
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Глава 35

Тук всичко може да се случи

Тъй като е за първи път на дежурството си на „Специален пост 1“ на ДеКалб авеню, в района на
Бед-Стюи в Бруклин, полицаят Салваторе Бартоломео държи очите си отворени, наблюдава и отделя
време  за  да  се  запознае  с  обстановката.  В  ранната  утрин  мина  покрай  бакалските  магазини,
жилищните сгради с тухлени стени и фасадите на складове със стоманени врати, които все още бяха
заключени. Пред една от бакалиите вече имаше опашка от купувачи на тротоара. Той беше сигурен, че
бакалията  се  занимаваше  с  някакъв  вид  хазартно  залагане,  а  не  продаваше  мляко.  Беше  студен,
облачен ноемврийски ден и хората на улицата държаха ръцете си в джобовете на палтата си. Мина
покрай една изоставена кола, която беше полуразрушена и половината от нея беше на пътя. Цялата
околност  имаше  същия  занемарен  вид.  Дванадесет  овехтели  и  заобиколени  с  боклуци  жилищни
квартали. Всяка улица си има своята изгоряла сграда и своята тъмна бърлога. Това потвърждаваше
обяснението на полицая Селундер защо никой не искаше тази работа и защо тази длъжност от месеци
стоеше незаета. Тук всичко можеше да се случи. Всякакви неща се случваха и то ежедневно.

Високите силуети на кулите  „Лафайет“ се  появиха пред него.  Уплахата  му от първия ден го
караше да си представя, че хиляди хора наблюдават всяко негово движение, когато трима юноши в
дочена риза и провиснали панталони го наближиха. Полицай Сал каза: „Здравейте, как сте днес?“
Юношите гледаха към земята и продължиха да вървят. Той ги попита: „Може би бързате за училище?
Не можете да чакате да започне часът по алгебра?“ Момчетата спряха. Едното от тях, което на вид
беше по-силно от другите двама повдигна учудено дебелите си вежди и каза на приятелите си: „Ние
само  си  вървим  по  улицата  и  този  полицай  изглежда,  че  говори  на  нас.“  Сал  каза:  „Казвам  ви
здравейте.  Как  сте?“  Юношата  попита:  „Познаваш ли  ме?“  и  най-накрая  погледна  директно  към
полицая. „Аз съм новият квартален полицай. Опитвам се да опозная хората в района. Вие в кулите ли
живеете?“ Водачът каза на другите двама: „Не мисля, че той ни познава.“ Най-високото от момчетата
каза:  „Няма  причина  той  да  ни  познава.“  Тогава  водачът  каза  на  полицая:  „Виж,  не  ни  казвай
здравейте, ако не ни познаваш. Ние не харесваме полицаите. Особено кварталните полицаи. Какво си
направил? Да не би да си убил някой човек в Лонг Айлънд и затова са те изпратили тук?“ „Хей, г-н
кмете. Аз бях назначен на тази работа по мое желание,“ каза Сал. Трите момчета се захилиха нахално.
Казаха му, че е „глупак,“ а след това продължиха да говорят непристойни думи, докато си заминаваха,
като го ругаеха и му се присмиваха. Сал искаше да им каже: „И аз съм израсъл в Бруклин като вас.
Баща ми е израсъл на тези улици, на ДеКалб и Мерси.“

През останалата част от сутринта той вървеше по ДеКалб, казваше „Здравей“ и се запознаваше с
жителите от своя квартал. Мина покрай едно опожарено място зад зданието на социалната служба на
улица „Скилман,“ където имаше две изоставени и полуизгорели къщи, които се бяха наклонили една
към  друга  и  покривите  им  бяха  заплетени  в  телефонните  жици.  Погледът  му  обходи  околните
парцели, които бяха пълни с бурени, боклуци и изоставени коли. В тези изоставени сгради влизаха
толкова хора, колкото в бакалските магазини. В повечето случаи поотделно, но понякога по двойки и
жените в тези двойки бяха облечени като за вечерно празненство, въпреки че беше 10 часа сутринта.

На всеки от ъглите на хандбалните игрища до кулите Лафайет той видя, че постоянно стои по
едно момче с черно яке, откъдето можеха да наблюдават на разстояние до няколкостотин метра във
всяко направление. Тези стражи казваха по една-две думи на всеки минувач. Когато някой се спираше
да говори с тях, стражът се здрависваше с човека, когато се разделяха. Сали си помисли, че те или
работеха за някаква фирма, или продаваха наркотици. В района имаше и други като тях. Всички те си
осигуряваха добра видимост и щеше да мине много време преди той да успее да ги хване. Помисли
си, че би могъл да поиска изоставената кола да бъде премахната от мястото й. Това би било началото
на почистването на района. Назначаването му тук беше част от един експеримент в Ню Йорк с една
нова теория за намаляване на престъпленията и неговата работа е да започне с простите неща, с
първите  неща  за  възстановяване  на  обществения  ред.  По-късно  ще  реши  как  да  се  справи  с
наркоразпространителите.

Когато се запозна със своя квартал, Сал започна да планира действията си според графиците и
ритъма на местните хора. Сутрин децата отиваха на училище, поради това той обикаляше по улиците,
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които  са  близо  до  училищата,  без  да  спазва  установена  последователност  и  установен  маршрут.
Учениците  от  основните  училища  започнаха  да  идват  при  него,  да  му  стискат  ръката  и  скоро
започнаха да го наричан „Полицай Сал.“ Те се радваха да го видят, защото той плашеше големите
ученици и хулиганите. По-големите ученици, които стояха по ъглите на улиците започнаха да тръгват
към домовете си, когато той се появяваше. Понякога учениците от горните класове на гимназията бяха
по-непреклонни и стояха по местата си на улицата, но това му предоставяше шанса да отиде при тях и
да  ги  попита:  „Как  си?  Какво  правиш?“  Той  бързо  се  превърна  с  широко  известна  досада  и
притеснение  и  в  любима  цел  на  подигравките  на  недоброжелателно  настроените.  „О,  я  виж,
здравенякът,  г-н италианският жребец.  Мона Лиза не е тук.  Върни се обратно при събранието на
Анонимните алкохолици, преди тя да е разбрала, че си се разболял от тропическа треска.“ А Сал
отговаряше: „О, г-н Плямпало,  ти си този,  който се разтрепери. Но за плъхове като теб тук няма
никаква красавица.“ Сал винаги реагираше по начинът,  по който се отнасяха към него.  След като
изминаха няколко седмици, той вече знаеше имената на десетки деца и младежи, и понякога, когато ги
поздравяваше, те му отговаряха.

Когато  търговците  сутрин  започваха  да  отварят  магазините  си,  той  се  връщаше  обратно  на
ДеКалб авеню и спираше при всеки магазин. Повечето от продавачите имаха да му разкажат някаква
история за кражба или грабеж и изглеждаха изненадани, че той ги изслушваше. Той ги питаше за
времето, в което получаваха стоката си, дали ходят да внасят парите от оборота в магазина си по едно
и също време и какви са мерките им за безопасност. В озлобеният начин, по който му отговаряха той
можеше да усети въпроса, който те безмълвно му задаваха: „Кое те кара да си мислиш, че ти ще
промениш нещо?“

Банката  започваше  работа  в  11:30  и  работеше  с  клиенти  до  13:30.  Службата  на  банката  за
получаване на парите „инкасо“ работеше най-натоварено в края на работния ден. Когато първият път
Сал застана край входа на тази служба, докато пиеше кафе от една картонена чаша, той видя на около
стотина метра  по-надалече един просяк,  висок,  слаб мъж,  чийто костеливи колене  почти бяха се
показваха през дупките в дънките му. Той нямаше никакъв надпис до себе си, че предлага да работи за
да бъде нахранен или някакъв ефектен трик, като сладко кученце. Просто клечеше на площадката
пред един магазин и шепнеше, протягайки ръката си. Продължи да прави това докато Сал се изправи
пред него и го попита: „Как си?“ Бялата част на очните му ябълки беше чиста. Той или не прекарваше
дълго време по улиците, или просията не беше единствената му професия. Той каза:  „Добре съм.
Припичам се на слънцето.“ Човекът погледна с едното си око нагоре към плътната сянка от сградата
на банката и се ухили. „Човек трябва малко да се пораздвижи.“ Сам му каза: „Искам да се махнеш сега
оттук.“ После протегна ръката си, все едно, че изпровождаше човека през вратата. Човекът каза: „Не е
престъпление,  че  стоя  тук.“  Сам повтори:  „Заминавай или ще те арестувам за  това,  че  просиш.“
Лицето на човека стана сериозно и той каза: „Ние сме в САЩ. Защо ме безпокоиш, когато аз не правя
нищо.“ „Играта на лотария тук е незаконна. Просията тук е незаконна. Не знам какво друго правиш в
свободното си време, но мога се поинтересувам и да установя.“ Мъжът се изправи бавно на краката
си, източи шията си нагоре и каза: „Може би си пропуснал шанса си да работиш в гестапо, така ли?
Това е Америка.“ „Да, така е. Държава, в която хората могат да влязат в магазина, без да се страхуват,
че ще се спънат и ще паднат, когато излизат от него.“ „Аз съборил ли съм някой?“ „Ако се наложи да
ти  поискам  личната  карта,  аз  ще  установя.  Тогава  няма  да  имам  никакъв  избор  какво  трябва  да
направя.“ За миг изражението на лицето на мъжа стана още по-сериозно. Той изкриви устните си, все
едно че в устата му имаше клечка за зъби. После наведе главата си и царствено се отдалечи.

После Сал прогони още един просяк, а след това се върна при банковата служба за приемане на
инкасо.  Видя  една  възрастна  жена,  която  продължаваше  да  държи портмоне  в  ръцете  си,  докато
излизаше от вратата и се готвеше да тръгне в посоката, в която се отдалечи просяка. Сал й каза:
„Госпожо.“ Тя  се огледа раболепно, за да разбере кой й говори. „Искате ли да повървя заедно с вас
нататък?“ Раменете й се отпуснаха и тя се приближи до него: „Там има ли някаква опасност?“ „Не,
няма да има никаква причина да се тревожите. Не и днес.“

Сал не само обикаляше по улиците, но извършваше и вертикални проучвания, като се изкачваше
по външните стълбите до площадките пред входовете на жилищните сгради. По време на едно от тези
изкачвания намери тялото на млада жена, която беше изнасилена, а след това застреляна в тила, както
се изпълняват смъртните присъди в затвора. Тя беше само една от многото млади хора от неговия
квартал,  които  щяха  да  бъдат  убити  като  жертви  на  престъпление.  Докато  Сал  работеше  в  този
квартал, погребалния дом се превърна в обичайна спирка на неговите обиколки. Той винаги влизаше
вътре  за  да  се  помоли  за  душата  на  умрелия.   Нямаше  никакво  значение,  какъв  гангстер  е  бил
умрелият мъж или каква е била умрялата жена. Той коленичеше и се молеше. 
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Сал  често  посещаваше  местата,  където  хората  се  събираха,  за  да  се  среща  с  живеещите  в
квартала. Той обичаше да слуша историите, които се разказваха и се стараеше да е готов да каже
„вицът на деня.“ Младите майки се събираха край люлките на детската площадка до кулите Лафайет.
Когато забележеше нова майка, той винаги отиваше и поставяше 10-доларова банкнота в ръчичката на
бебето. Шегуваше се и целуваше бебето, твърдейки че ще се кандидатира за кмет. Майките на по-
големите деца започнаха да забелязват защитата, която той осигуряваше на децата им сутрин, когато
те отиваха на училище и след обяд, когато играеха в парка. Един ден, когато минаваше покрай една
малка бакалия, майката на Дъстин го попита: „Полицай Сал, добър ли сте по математика? Можете ли
тук да проверите домашното на Дъстин?“ Момчето държеше в ръката си смачкан лист от тетрадка.
Сал се огледа къде би могъл да намери място, където да седнат заедно и да са поне за малко насаме, и
каза: „Елате с мен в магазина“, заведе в ги вътре в един ъгъл и каза на продавачката: „Бърни, позволи
ми да седна тук в ъгъла за малко, за да проверя домашното на Дъстин.“

Сал зае мястото, където помоли да му позволят да седне. Малкото бюро в ъгъла се превърна в
негов  пункт  за  обучение,  защото  към  Дъстин  се  присъединиха  и  други  деца.  Сал  упражняваше
деление с Моника и помагаше на Селиша по фонетика. Проверяването на домашните упражнения на
децата се превърна в една от по-важните съставни части от работата му. Започна да събира албум на
снимки на „своите деца.“ Когато правеха снимки в училището, майките отиваха при него и му даваха
снимки на децата си, подписани от самото дете на гърба на снимката. „Вие помагахте на Дъстин за
домашните му упражнения.“ „Вие се грижехте Родерик да стига без проблеми до училището.“ „Клей
мисли, че вие сте върхът.“ „Наташа също иска да стане полицай.“

Баскетболните игри със случайни участници се провеждаха през цялата година и Сал използваше
играта, за да бъде в добра физическа форма. Трябваше да прави това, защото положението в квартала
изискваше ежедневно да преследва престъпници и сам да ги накара да се подчинят на закона. Когато
беше  дежурен  през  почивните  дни,  прекарваше  част  от  времето  си  в  парковете  и  по  спортните
площадки. Осемгодишният Дънзел винаги идваше и искаше да пази шапката му и полицейската му
палка. Той позволяваше на детето да поставя шапката му на главата си и да се разхожда гордо с
палката му наоколо, докато той играеше баскетбол. Сам и неговите предимно юношески противници
играеха серии от игри на едната от половините на игрището. Сал играеше срещу всички участващи и
побеждаваше  повечето  от  тях,  което  дразнеше  много  загубилите  и  той  знаеше,  че  ако  не  беше
полицай, те щяха да го изгонят, за да не играе с тях. Започнаха да го наричат с прякора „Полицай
Бърд“  -  подобно на  прочутият  баскетболист  Лари Бърд (Лари Птицата)  –  заради атлетичните  му
способности, светло кафявата му коса и зелените му очи.

След една от тези игри един юноша,  на име Шоун не можа да сдържи нервите си,  най-вече
защото  приятелят  му  Денис  започна  все  по-заядливо  да  му  се  подиграва,  докато  „белите“
продължаваха да отбелязват точки. Шоун блъсна силно приятеля си и те се сбиха. Салваторе отиде да
вземе полицейската си палка от Дънзел и през това време си мислеше, че след като си нанесат по
няколко удара, двете момчета сами ще престанат да се бият. Но те не спряха и скоро се разкървавиха.
Когато Сали се втурна да ги разтървава, в мелето повечето от ударите не го улучиха, но няколко от тях
попаднаха в тялото му.  Той изкрещя: „Какво правите! Какво правите! Шоун! Денис! Спрете да се
биете! Спрете да се биете! Спрете!“ Най-накрая те се разделиха, дишайки тежко и продължаваха да
заемат  защитна  поза,  все  едно  че  само  си  поемаха  дъх  преди  следващата  схватка.  „Вижте,  вие
двамата,  престанете!“  Сал бръкна  в  джоба  си  и  извади една  5-доларова  банкнота.  „Ето,  Идете  и
пийнете  нещо  заедно  и  се  успокойте  или  ще  ви  арестувам  и  двамата.  Това  ли  искате?“  Сал
наблюдаваше как обмислят предложението му и преценяват какво се случи. Виждаше, че последното
нещо, което им идваше на ум е, че той е полицай. Той ги подкани: „Вземете парите, иначе ще ви
арестувам  и  ще  отидете  директно  в  затвора.“  Те  задишаха  по-бавно.  След  това  бавно  отпуснаха
ръцете си, скръстиха ги и продължаваха да танцуват с краката си. Денис попита: „Шоун, искаш ли да
пиеш нещо?“ „Да, предполагам.“ Те тръгнаха заедно, все още държейки се на безопасно разстояние
един от друг.

Изоставените сгради на улица „Скилман,“ зад сградата на социалната служба, се превърнаха в
мястото на  първата  потайна  операция  на  Сам.  Сградите бяха  близо до  района  на  друг  квартален
полицай и Сам успя да склони колегата си Джой Франкиозо да му помогне да открият какво се случва
там. Те се  разположиха в задната стая на един апартамент на първия етаж. Стаите бяха пълни с
боклуци, с паднала мазилка от стените и таваните, и с овехтели дървени облицовки. Беше толкова
тъмно,  че едва ли се налагаше те да се  крият.  Те лежаха на пода и гледаха през една дупка във
външната стена какво се случва отвън. Първият път, когато бяха там, времето течеше толкова бавно,
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че  Сам установи,  че  брои  всеки  шум от  преминаващ камион  или кола.  Чуваше тихите  звуци  от
движението на плъховете по подовете. Усетиха миризмата на амоняк. 

После лумна ярка светлина в предната стая. Някой запали лула за пушене на наркотик. Двамата
полицаи светнаха с мощните си прожектори и скочиха върху посетителят преди той да успее да си
вдигне главата. Хванаха го и го отведоха през задния вход, където го предадоха на колегите си да се
занимават с него и се върнаха обратно на мястото си.  По този начин бяха хванати цяла върволица от
проститутки и наркомани.

На кръстовището на ДеКалб и Десето авеню имаше светофар,  където шофьорите можеха  да
виждат трафика и в двете направления. Друг светофар имаше само след 30 м, а следващият светофар
беше  чак  след  3  квартала.  Хората  по  навик  пресичаха  на  червена  светлина  на  кръстовището  на
ДеКалб и Десето авеню, даже когато Сал беше там и започваше да свири със свирката си. Един ден,
когато това се случи, няколко от лошите момчета в квартала стояха там и веднага започнаха да се
подиграват на Сам: „Хей, робот, дали си достатъчно бърз за да хванеш тази кола? Никой няма да ти
обръща внимание, ако не хванеш някой, който пресича на червена светлина! Никой не се плаши от теб
и от твоята малка свирка!“ След това те се  изсмяха и си заминаха,  а хората,  които бяха наблизо
поклатиха главите си и гледаха сърдито.

Следващият път когато видя, че някой пресече кръстовището на червена светлина на светофара,
Сал скочи в една жълта таксиметрова кола и изкрещя на шофьора: „Знаеш какво казват във филмите!
Карай след тази кола! Той ще трябва да спре на следващия светофар.“ „Полицай, аз...“ „Просто го
изпревари  и  спри  2-3  коли  пред  него  и  след  това  изчезвай,  след  като  сляза  от  колата.“  И  така,
преследването започна. Таксито излезе в крайната лява лента и на следващия червен светофар спря на
разстояние  3  коли  пред  нарушителя.  Сал  излезе  и  се  приближи  до  един  ръждясал  „Шевролет.“
Шофьорът нямаше къде да отиде и сега каза, че ужасно съжалява, че не е чул свирката на полицая.
После започна още повече да съжалява, защото регистрационният талон на колата му се оказа, че е с
изтекъл срок на годност. После се оказа, че той нямаше застраховка. Още повече започна да съжалява,
защото се оказа, че не е плащал данък за колата за няколко години и това беше повод веднага да бъде
арестуван. А накрая положението му стана отчаяно, когато след като излезе от колата се оказа, че Сал
намери една торба с марихуана вътре в колата.

Не след дълго Сал установи, че такситата са толкова полезни, колкото неговата стара полицейска
кола. Почти всеки нарушител, когото той хващаше на този светофар се оказваше с  неплатени данъци
на колата за няколко години. Арестуваните нарушители, които преминаваха на червена светлина му
подсказаха как да се справи с разпространителите на наркотици и с крадците.

Успехът  на  Сал  с  използването  на  такситата  му  даде  идеята  как  би  могъл  да  хване
наркоразпространителите около хандбалните игрища. Попита шофьора на един камион на вестник
„Ню Йорк Дейли Нюз“ дали може да се повози на камиона му. Когато камионът спря на улицата, на
известно разстояние от игрищата, Сал се качи на задната стоманена броня на камиона и се хвана за
горния край на капака на каросерията. Когато стигна до игрищата, камионът забави движението си,
Сал скочи от него и се озова точно пред игрището, в момента, когато търговецът на дрога продаваше
стоката си на един клиент и гледаше в ръцете и джобовете му. Сал се втурна към него. Дилърът го
погледна и изпадна в изумление. Устата му се отвори и очите ме се изпълниха с удивление. Клиентът
се втурна да бяга към съседните жилищни блокове. Сал започна да преследва дилъра, като забелязва
къде изхвърли опаковките с дрогата, надявайки се, че след като хване дилъра, ще може да ги намери.

Дилърът, който беше юноша, тичаше към една жилищна сграда. Ако той успееше да влезе вътре,
Сал знаеше, че няма да може да го намери, защото тъмните входове водеха към множество стълбища
и асансьори. Когато стигнаха до стъпалата от тротоара към входната площадка, дилърът прескочи
долните стъпала и се препъна. В този момент Сал успя да го настигне, успя да сграбчи чантата, която
висеше на гърба на момчето и двамата паднаха, докато дилърът се опитваше да изпълзи до входната
врата. Сборичкаха се, но Сал успя да го улови здраво, но по време на борбата от носа на момчето
потече кръв по устата и брадичката му и това превърна ареста в грозна сцена.

Докато Сал изправи дилъра и му постави белезниците, започнаха да се събират хора. Тълпата
започна да расте и отношението на хората към полицая беше враждебно. „Какво е направило това
момче? Това е Джими и той не е направил нищо. Защо полицаят го удари така?“ Сал разбираше, че
той  е  един  полицай-италианец,  който  се  намира  след  хилядите  афро-американски  и
латиноамерикански жители на квартала. Той трябваше да остане спокоен. Това е начинът, по който
започват градските размирици. Един арест се превръща в кавга, а после кавгата прераства в бунт. В
този момент се появи охранителят на сградата, но той се оказа възрастен пенсиониран полицай, чийто
очевиден страх само окуражи хората, които защитаваха дилъра. Някой от тях запита: „Защо събори
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Джими? Погледнете, от него тече кръв. Ти трябва да бъдеш арестуван. Джими има нужда от кола на
„Бърза помощ.“

Сал се обърна към тълпата: „Джими продава наркотици и ако онези, които са свързани с него са
тук,  аз  ще  арестувам  и  тях.“  „Той  мисли,  че  Джими  е  наркоразпространител?  Тогава  къде  са
наркотиците? Къде са наркотиците?“ Доста хора от присъстващите подкрепиха говорещият и тълпата
почти беше готова да започне да скандира. През това време Сал се обади по радиостанцията си и
повика помощ и сега стоеше пред жилищния блок, и чакаше да дойде подкреплението. Тук той е в по-
голяма безопасност, отколкото ако тръгне да преминава през тълпата заедно с арестувания. Той беше
закопчал белезниците на дилъра към стойката за велосипеди пред входа на блока.

Сега  можеше  да  разговаря  с  тълпата,  въпреки  че  съзнаваше,  че  това  месторазположение  на
дилъра приканваше и други хора да се присъединят към тълпата. „Казвам ви, че ако не ми позволите
да си върша работата, аз ще арестувам и още някой. Всеки момент тук ще дойдат още полицаи.“ Един
висок мъж с леко побеляла коса, облечен в овехтяло палто се приближи до него, а след това се обърна
с лице към тълпата и каза: „Хора, защо пречите на полицая. Вие знаете, че този хулиган е търговец на
дрога. Аз го виждам всеки път, когато отивам на работа и знам какво прави той. Всеки знае. Освен
моят 6-годишен син Марти. Но аз искам Марти никога да не научи това. Разбира се, той скоро ще
научи, но аз ще се радвам на всеки допълнителен ден, през който Марти ще живее, без да знае това.
Тези от вас, които са загрижени за децата си, за братята и сестрите си, тръгнете си от тук заедно с
мен. Нека полицаят да изкара  боклука от тук.“ После, без да се обръща към Сал, мъжът си тръгна.
Гражданите  го  последваха.  Гангстерите  неохотно  тръгнаха  след  тях.  Най-после  подкрепящите
полицаи пристигнаха и преминаха през разпръскващата се тълпа, оглеждайки се, за да разберат защо
хората се разотиват. 

С  течение  на  времето  Сам  усъвършенства  тактиката  си  и  се  научи  как  да  се  възползва  от
предимството на лоялността на жителите на квартала към него.  Лошите хора винаги проверяваха
движенията  му  и  графика  му.  Веднъж  той  беше  запитан  за  нещо,  което  беше  по-конкретно  от
обичайното. Един дилър, който се казваше Сони, го попита: „Полицай, днес кога свършва смяната ти?
„Сони, да не би днес да планираш да направиш голямата сделка и искаш да знаеш кога няма да има
опасност?“ „Полицай днес е студено и аз просто се тревожа, че стоиш навън.“ Сами му каза:,“Днес си
заминавам в 16:00. Но ти знаеш, че района не остава без наблюдение.“ „Надявам се, че е така. Днес
бяха убити достатъчно хора.“ „Правилно си разбрал, Сами.“ „Полицай, пожелавам ти приятен ден.
Прибери се някъде на топло веднага, щом можеш.“

Когато наближи 16:00, времето, когато той каза на Сони, че работната му смяна свършва, Сал
нарочно мина през същия ъгъл на ДеКалб и Спенсер, където по-рано бяха разговаряли със Сони.
После Сал обиколи квартала и влезе през задния вход в сградата на социалната помощ. После се качи
в асансьора, а след това продължи по едни вътрешни стълби и зае позицията си в един офис, който
гледаше към зоната на действие на Сони. Сградата на социалната служба, където щорите на всички
прозорци  винаги бяха  спуснати,  предоставяше перфектно прикритие.  Сал наблюдаваше как Сони
разполагаше хората си по местата им. Хората му стояха на пост на всеки от тротоарите на улицата и в
двете направления, а още четирима стояха на кръстовището. Явно се подготвяше да прави доставка,
която е много по-голяма от обичайните ежедневни продажби. Други трима човека се  появиха задно  с
него и след това той тръгна към бордюра, а те се отдалечиха през вратата. Тези трима явно носеха
стоката,  докато  Сони  уговаряше  подробностите  по  продажбата  на  наркотика.  Сал  включи
радиостанцията си и каза: „Централа, тук е квартал 12. Имаме продажба на наркотик на ъгъла на
ДеКалб и Спенсер.  Искам групата за  борба с наркотрафика веднага да дойде тук.  Купувачите ще
пристигнат скоро и доставката изглежда, че ще е значителна.“

Много  скоро  групата  зае  позиция  наблизо.  Сони  сигурно  беше  казал  на  клиентите  си,  че  в
момента извършва продажба, защото почти десетина купувачи се появиха на улицата. Сал седеше в
сградата на социалната служба и направляваше действията на другите полицаи, докато те арестуваха
купувачите след като те се отдалечаваха на на известно разстояние от Сони и излизаха от обхвата на
погледа му. Хващаха ги и събираха доказателствата. Внезапно Сал видя, че хората на Сони, които
стояха на пост на улицата, започнаха да се отдалечават и извика в радиостанцията си „Сега! Сега!
Сега!“  Голяма  полицейска  група  от  всички  възможни  посоки  се  втурна  към  Сони  и  хората  му,
свистяха гумите на коли, полицаите атакуваха с насочени оръжия.

Мъжът, който подкрепи Сал по-рано при арестуването на Джими, беше последван от мълчаливи
последователи сред юношите.  Един член на банда му каза:  „Виж тази телефонна будка.  Там съм
оставил  една  бележка.  Прочети  я  внимателно.“  В  бележката,  поставена  в  жлеба  за  връщане  на
монетите беше написан един адрес и часът. Сал знаеше, че почти винаги има дилър, който стои там,
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където той е изпратен и разбираше, че се извършва нова доставка на наркотик. Сал пое риска и се
обади на групата за борба с наркотрафика да се разположи там. Доставката се появи в посоченото
време, но в този случай тя попадна не в ръцете на гангстерите, а на полицията.

Детективи от друг квартал му се обадиха по телефона и го попитаха: „Чел ли си документите за
залавянето на наркотика във Флатбуш? Познаваш ли това семейство?“ „Да, чел съм ги.“ „Оказва се, че
бащата в това семейство измамил партньорите си. Те отишли в къщата му за да го хванат. Оказало се
че той не бил там и бандитите решили да му изпратят послание. Завързали очите на жена му и на
децата му, залепили устата им с тиксо и след това ги застреляли. Всички умрели, освен по-голямата
сестра, която се престорила на умряла, а след като убийците си заминали, тя се обадила на 911. Най-
накрая  бащата  се  прибра  у  дома и ние  го  хванахме.  Той каза,  че  бившият му съдружник,  чиято
фамилно име е Сканлон е поръчал това нападение. Това семейство живее в твоя квартал.“ „Сканлон?
Има един мъж,  който се нарича Сканлон,  с  когото се срещнах на едно събрание в квартала.  Той
работи като застрахователен агент. Може би човекът, който търсите е негов роднина?“  „Ще проучиш
ли това за да ни помогнеш?“ 

Сал  извърши  предварителни  проучвания  и  установи,  че  застрахователният  агент  е  баща  на
обвиненият  за  нападението.  Сал  харесваше  г-н  Сканлон  и  отиде  в  апартамента  му със  смесени
чувства, като държеше ръката си върху пистолета, докато звънеше на вратата, в случай, че синът е
там. Г-н Сканлон го посрещна любезно: „Полицай Сал, влезте, заповядайте.“ После покани Сал да
седне и настоя да му сервира една Кока кола. Сал каза: „Положението е следното. Ние мислим, че
синът ви Харвей може би е замесен в нещо, което е доста лошо. Той идвал ли е тук?“ „Току-що излезе.
Миналата нощ се прибра и оттогава до сега постоянно обикаляше тук. Тази голяма торба край стола е
негова. Напълни я така, все едно че няма да има утрешен ден. Очаквам всеки миг да се върне и отново
да отиде някъде навън.“ „Г-н Сканлон, ще ми позволите ли да проверя какво има в торбата му?“
„Трябва ли да ме питате?“ „Е, аз ви попитах?“ „Хайде, проверете!“

Сал провери съдържанието на торбата. Откри пистолет, който беше напъхан в един чорап. Имаше
много патрони, консерви с боб,  царевица,  грах и моркови. „Г-н Сканлон, синът ви има ли стая?“
„Минете оттук.“ В стаята на синът Сал намери дрехи, натрупани върху леглото.  Очевидно синът
планираше да мине в нелегалност. Сал се свърза с детективите от своя участък да дойдат и да поемат
наблюдението. Докато те дойдат, г-н и г-жа Сканлон настоятелно го канеха да му се нахрани заедно с
тях. Синът им Харвей не се появи. Сигурно някой го беше предупредил. Тогава Сал поразпита сред
жителите на квартала дали някой не знае къде може да са е скрил Харвей Сканлон. Скоро малките
деца го попитаха, дали знае, че любовницата на Харвей живее във Флатбуш? После му дадоха точния
адрес. Детективите откриха там Харвей, само на една пресечка разстояние от мястото на убийството.
Сал получи писмена похвала от началника си, но той беше разтревожен за семейство Сканлон и ги
посети. Г-н Сканлон го посрещна толкова топло както и първия път, а може би и още по-топло. Той
даже  извика  жена  си  и  дъщерите  си.  Той  каза:  „Синът  ми  беше  неуправляем  с  тези  наркотици.
Страхувахме се, че той ще ни нарани. Благодарим ви, че го намерихте. Сега за дълго време ще бъде
далече от нас, но поне ще бъде жив. Може би той ще се промени.“ Сал каза: „Сигурно, сигурно ще се
промени.“ След това, когато Сал срещаше семейството на улицата, майката и дъщерите винаги го
целуваха.

Колкото пъти Сал измъкваше хора от изоставените сгради на улица Скилман, наркоманите и
проститутките винаги се връщаха там. Хората даже стреляха и използваха постоянно множащите се
изоставените коли като тоалетни.  Една от задачите на Сал беше да намалява престъпността чрез
унищожаване на свърталищата на престъпниците. Поради това отиде в отдела по хигиена при Боб
Толито – един прекрасен мъж, който също се грижеше за този район. Нужно беше известно време,
защото Боб трябваше да включи в работата много други хора. Но един ден жителите на квартала
станаха  свидетели  на  промяната.  Отделът  за  хигиена  пристигна  с  механизираната  си  армия.  С
помощта на един кран и огромна стоманена топка за разрушаване на сгради, тези гигантски машини
разтърсиха  земята  около  изоставените  сгради.  Върволица  от  огромни  камиони  за  извозване  на
строителните  отпадъци  се  нареди  на  улицата.  Огромни  булдозери   изчистиха  целия  район  и  го
изравниха. След това огромните камиони се върнаха и донесоха огромни бетонни блокове, които бяха
подредени  по  периметъра  на  изчистения  район.  Върху тях  монтираха  метални  колове  и  опънаха
висока  телена  ограда,  в  горния  край  на  която  поставиха  бодлива  тел.  Сега  вече  мястото  беше
защитено и Сал си каза: „Тук нищо не може да се случи.“

Сал посещаваше църквите, училищата и събранията на жителите на квартала и казваше: „Ако
искате да ни покажете, че сте загрижени за обстановката в която живеете, просто ни съобщавайте по
телефона, когато видите нарушение. Ние няма да ви питаме как се казвате. Ние не трябва да знаем
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това. Вие знаете, че номерът на телефона, от който се обаждате ще се появи на екраните ни. Но ние
няма да ви издадем на хората, които арестуваме. Ако искате, можем да ви дадем номер, като на наш
наблюдател. Ще можете просто да кажете: „Аз съм № 0573.“ Не е нужно да казвате името си.“ По
време на едно от тези събрания в дъното на залата се изправи една жена. Сал си спомни коя е тя, но се
чудеше какво ли ще каже. „Онова, което ще ви кажа няма нищо общо с това, за което се говори тук.
Но просто искам да знаете, че този човек ми спаси живота.“ Той си спомни този ден. Беше се притаил
в сградата на социалната служба и направляваше движението на полицаите от групата за борба с
трафикантите на наркотици, когато я забеляза как припадна долу на тротоара точно под него. Втурна
се надолу по стълбите и излезе от сградата. Когато й провери пулса се оказа, че тя няма пулс. Нула.
Помисли си, че е умряла. Обади се по радиостанцията си за помощ и започна да й прави масаж на
сърцето. Продължи да го прави докато пристигна екипа на „Бърза помощ.“ И сега ето я тук, разказва
на всички за това. В края на срещата той раздаде много кодови номера на доброволни сътрудници на
полицията.

Късно вечерта във вторник Сал спря край магазина за  алкохол на ДеКалб срещу сградата на
социалната служба. Това беше магазинът на г-н Кинг и Сал продължаваше да наблюдава какво става в
края на работното му време. „Как сте, г-н Кинг? Всичко в ред ли е? Затваряте ли?“ „Ние скоро си
заминаваме от тук, Сал.“ „Добре. Аз просто ще бъда нагоре по улицата.“ Сам отстъпи назад за да
излезе навън през вратата и...се чуха три изстрели. Когато надникна от мястото, където се скри, той
видя млад мъж, който седеше на земята и беше ранен тежко. Нападателят се отдалечаваше, даже без
да бяга и зави зад ъгъла. Сам се втурна да го преследва. Кожените му подметки шляпаха по тротоара,
ключовете и белезниците му дрънчаха, и шумът подсказа на стрелеца, че е по-добре и той да  бяга.
„Стой!  Полиция!  Не  мърдай!“  Стрелецът  се  обърна  и  стреля  няколко  пъти към Сал.  Куршумите
рикошираха от стълбовете и от настилката на улицата и попадаха в паркиралите коли. Сал тичаше
приведен криволичейки и прикривайки се зад колите. Извади пистолета си и се прицели в стрелеца.
Погледна какво се намира отвъд него и видя хора, които седяха на улицата на сгъваеми столове и
дечица, които се разхождаха покрай входните стълбища на жилищата. Притъмняваше. Сал знаеше, че
ако не уцели стрелеца, може да пострада някой невинен човек. Бавно постави пистолета в кобура си,
но продължи да преследва нападателя, вече вървейки. Видя, че стрелецът прескочи оградата на един
изоставен парцел, който беше пълен с храсти и шубраци и докато Сал стигна то това място, мъжът
беше изчезнал.

Съобщи в участъка за случилото си и заедно с други полицаи, които му изпратиха на помощ,
прекара цялата нощ в претърсване на района. Не свършиха до 1:30 през нощта, когато температурата
падна под нулата.  Уморен и измръзнал,  Сал просто искаше да си иде у дома.  Но когато  другите
полицаи си заминаха отегчени, че търсенето на престъпника приключи неуспешно, при Сал дойдоха
четирима мъже. Водачът им каза: „Ние ви наблюдавахме и чакахме другите полицаи да си заминат.
Ела да се срещнем на спортната площадка край основното училище. Ние имаме това, което търсиш.“
„Добре. Ще дойда. Ще се разходя до там.“ Сал говореше спокойно и предпазливо. За всеки, който го
наблюдаваше, той искаше да изглежда така, все едно че те се разхождат и дишат чист въздух, тук на
местопрестъплението в 1:30 през нощта.

Когато мъжете  си  заминаха,  Сал се  свърза  с  колегите  си  и  им разказа  за  поканата.  „Хайде,
настройте радиостанциите си на канал 10 и елате с колите си колкото можете по-тихо. Без светлини.
Ако имам нужда от вас, вие трябва да сте там, още преди да съм ви повикал! Не знам дали това е
някакъв капан или не, защото днес вече достатъчно се опитваха да ме застрелят.“ После тръгна по
познатия път към училището. Виждаше как полицейските коли пълзят без светлини по улицата зад
него. Държеше включена радиостанцията си на канал 10 и поддържаше връзка с другите полицаи. Те
потвърдиха, че го виждат добре. Както бяха обещали, четиримата млади мъже го чакаха в двора на
училището.  Той  се  приближи  към  тях  привидно  спокоен.  Водачът  на  групата  каза:  „Чуй,  ние
познаваме този човек. Той живее в апартамента на баща си на улица Спенсер. Сал извади бележника
си и ги запита:  „Знаете ли номера на жилището?“ „Това е жълто-кафявата жилищна сграда точно
срещу ателието за  химическо  чистене.“  След  като  му дадоха  номера  на  апартамента  и  името на
човека, те казаха: „Не искаме никой да научава, че ние сме ти казали това. Сал, ти си добър човек и
никой не трябва да стреля срещу теб.“ Сал им благодари и си тръгна уверен, че имат добър шанс да
хванат  стрелеца.  Освен  това  той  запомни  нещо,  което  се  отнасяше  лично  за  него.  Живеещите  в
квартала  забелязваха  времето,  усилията  и  вниманието,  което  той  влагаше  в  работата  си.  А  това
правеше промяната. На следващият ден, когато полицаите видяха стрелецът да излиза от апартамента
на баща му, те го арестуваха. 
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Един следобед, когато вървеше по ДеКалб, Сам срещна Шоун и Денис, двамата младежи, които
се сбиха на баскетболната площадка, които оживено разговаряха помежду си. Внезапно от отсрещната
страна  на  улицата  се  чуха  викове:  „Спрете  го!  Спрете  го!  Той  ми взе  портмонето.  Някой  да  ми
помогне! Той ми открадна портмонето!“ Тримата видяха крадеца, който тичаше към улица Спенсер.
Сал се затича и пресече уличното платно по диагонал и накара колите и в четирите ленти за движение
в двете платна да спрат със свирене на гумите. „Стой! Полиция!“, крещеше Сал към крадеца. Чу, че и
някой  друг  бяга  зад  него.  Докато  стигна  до  отсрещния  тротоар,  Шоун  и  Денис  вече  го  бяха
изпреварили  и  тичаха  след  грабителя  като  газели.  Тичешком заобикаляха  пешеходците,  които  не
можеха навреме да се съобразят, че трябва да се отстранят от пътя им. Болките в бедрата на Сал
започнаха да пречат на бягането му. Вследствие на многогодишната си работа като квартален полицай
го  боляха  както  мускулите  на  бедрата,  така  и  ставите  на  краката.  При  всяка  крачка  болката  го
пронизваше като електрически ток. Когато стигна до ъгъла, той вече куцаше и тогава видя, че Шоун и
Денис настигнаха крадеца и го повалиха на земята. Ето това е, сега гражданите арестуват вместо теб!

През пролетта на 1993 Сал получи покана за едно тържество в квартала. На 26 май една местна
асоциация за подпомагане на нуждаещите се щеше да сервира ядене. Това беше първият път, когато
някой се осмеляваше да организира такова събитие и Сал беше радостен да види, че това се случва на
улицата,  на която някога беше живял баща му.  Първото „парти“ много бързо беше последвано от
други. Хората вече не се страхуваха да бъдат навън на улиците, поне пред деня. Кварталът премина
през живота в ада и сега живееше поне на демаркационната линия. Сега тук всичко можеше да се
случи, включително и обществени събития.

В началото на 1994 бедрата и краката на Сал започнаха настоятелно да му показват, че дните му
като полицай на улицата са привършили. Той кандидатства да се върне обратно в полицейската кола и
това се случи. Новият му район щеше да е близо до ДеКалб, така че щеше да може да се връща и да се
среща с приятелите си. В последният му ден на старата работа, докато правеше обиколката си покрай
кулите Лафайет,  пред него се появи една група от хора.  Възрастната жена,  на която беше правил
масаж на сърцето, двама президенти на местни благотворителни асоциации. Лошото момче, което
разговаря с него през първия ден от работата му в квартала. Общо около 40 човека. Всички те бяха
негови любимци и той се учуди как е възможно да се познават помежду си.

Охранителят на кулите излезе пред тях, държейки в ръцете си една прекрасна купа. Той каза:
„Полицай Сал, знаем, че ти ни напускаш. Но преди да си заминеш, ние искаме да ти благодарим.
Подаряваме ти този трофей. Ти спечели тук много битки и ни помогна да си спечелим отново нашия
квартал.“ Всички присъстващи го аплодираха и ръкопляскаха.  Сал прочете надписната табелка на
купата: „На полицай Салваторе Бартоломео. За неговата 6 годишна самоотвержена служба.“

Официалните похвали са едно нещо. А това тук беше нещо съвършено различно и много по-
добро. Сал не беше чувал друг квартален полицай да е получавал като трофей такава купа. Той каза:
„Аз  не  я  заслужавам.  Вие  направихте  всичко  да  стане  толкова  лесно.“  Всички  се  разсмяха  и  се
мърмореха: „Да, ти си мислиш, че беше лесно.“ „Аз наистина мисля, че беше лесно!“

Да, тук се случваше нещо добро.

Глава 36

Там отиват съседите

Разрушаването на реда и последващото самоунищожаване на обществото започва с това, че
счупените прозорци не се ремонтират; после на проститутките и на вагабонтите се позволява да
се шляят; скоро след това нарушителите на реда, длъжниците и виновниците разбират, че могат
да действат без да бъдат наказвани; и тогава междусъседските отношения тръгват по пътя към
разпадането. (Андрю Пейтън Томас)

Работата на полицаят Салваторе Бартоломео на улиците в Бруклин илюстрира един вълнуващ нов
подход  към  предотвратяване  на  престъпността.  Когато  работел  като  квартален  полицай,  Сал  се
справял  със  сериозни  криминални  престъпления  като  убийства,  разпространение  на  наркотици  и
грабежи. Освен това помогнал да се премахнат тези неща, които привличат престъпността към даден
район:  признаците  на  липса  на  ред  в  обществото  и  загниване,  като  шляене,  просия,  рисунки  и
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драсканици по стените,  изоставени коли по улиците,  изоставени жилищни сгради и  замърсени и
неподдържани дворни места и имоти. Успехът на този вид политика на полицията в Ню Йорк дава
основание да се предполага, че това може да е начинът за възстановяване на градовете в САЩ, които
са  опустошени  от  престъпността.  Забележителното  в  тази  политика  е,  че  тя  е  изградена  върху
християнското разбиране, че гражданският мир е плод единствено на справедлив и отговорен порядък
в обществото – едно прозрение, от което нашата култура има много голяма нужда.

През  последните  десетилетия  както  нивото  на   престъпността,  така  и  на  безпорядъка  в
обществото  се  повишиха  рязко.  На  едно  от  първите  места  в  списъка  на  причините  за  това  е
демографската  промяна,  когато  големият брой деца,  родени след края  на  Втората  световна война
достигнаха до ранната младежка възраст, в която хората са по-склонни да извършват престъпления.
Друга причина са погрешните политики през 1960-те и 1970-те (които бяха описани в част 3 на тази
книга), формирани от предположението, че бедността е причината престъпността, един подход, който
извинява престъпността, като твърди, че околната среда е виновна за нея. В същото време употребата
на наркотици се увеличи много и предизвика „ефекта на доминото“ по отношение на престъпността;
социалните програми на „Великото общество“ отслабват семейната структура, което води до появата
по улиците на банди от лошо възпитавани малолетни престъпници. Възникналият вследствие на това
хаос  в  обществото  превърна  централните  части  на  големите  градове  в  САЩ във  военни  зони  и
изглежда, че нищо не може да спре това пропадане по спиралата надолу. Случаите на престъпление,
придружено с насилие (на 100 000 души) пораснаха от 161 през 1990 на 758 през 1992 – увеличение с
470 %. Кражбите на имущество (на 100 000 души) пораснаха от 1726 през 1960 до 4903 през 1992  -
увеличение с 284 %. 

Неспособността ни да отговорим ефективно на престъпността често пъти беше оправдавана с
факта, че броят на полицаите е недостатъчен и че те са лошо въоръжени. Но това не са истинската
причина, която позволи на престъпността на преуспява и е израз на погрешна философия. През 1970-
те и 1980-те съдът въведе в употреба една нова представа за гражданските свободи, която превърна
непристойното и разрушително гражданско поведение в право на гражданите. Най-забележителни в
това отношение бяха две дела, гледани във Върховния Съд, едното  през 1972, а другото през 1983, в
които Съдът обяви за невалидни обвиненията за скитничество и безделничество. В делото от 1972
Съдия Уилям Дъглас говори много за правата на калпазаните и нехранимайковците да скитат наоколо
като безделници и боклукчии,  все едно,  че пияниците и просяците са просто някакви търсачи на
романтични  приключения.  Върховният  Съд  изрази  мнението,  че  истинските  престъпници  бяха
прекомерно раздразнителните моралисти от средната класа, които се опитвали да принудят всички,
които не са съгласни с тях, да се съобразят с мнението им.

Отхвърляйки  приложимостта  на  законите  против  скитничеството  и  безделничеството,
Върховният Съд отстъпи от юридическата традиция, която е установена още от Средновековието и
даже от древна Гърция. Адвокатът Андрю Пейтън Томас обяснява, че човешката история е показала,
че  тези  закони  са  били  създадени,  за  да  попречат  на  крайните  проявления  на  индивидуална
разпуснатост,  които карат  хората  да се  надсмиват  на правилата  в  обществото.  По-конкретно тези
закони се отнасят за хората, които някога са били считани за скитници, бродяги или безделници –
слабохарактерни  и  неустойчиви  хора,  които  се  бунтуват  против  семейните  и  професионалните
отговорности и предпочитат да живеят като бездомници и скитници, да спят по обществените места и
да просят от почтените граждани. Законите против скитничеството са имали за цел да поддържат
порядъка в обществото и личната отговорност на всеки човек чрез окуражаване на заниманието с
работа, която носи доход, както и стабилното привързване към семейството и съседите.

Точно този опит за поддържане на порядъка в обществото беше рязко изоставен от Върховния
Съд в тези два дела, които се превърнаха в повратни точки. Скитниците и безделниците вече не бяха
считани, че са опасност за стабилността на обществото и се превърнаха в преследвана класа, която
заслужава  да  бъде  закриляна.  Върховният  Съд  осъди  гражданското  общество,  че  се  измъква  от
отговорностите си към хората, които не са се приспособили или са от друга вяра, класа или култура.

Тези  две  дела  предизвикаха  появата  на  „ефекта  на  доминото“,  защото  по-нисшите  съдебни
състави  отхвърлиха  законите  и  правилата  в  отделните  щати  и  общини,  които  даваха  право  на
полицията да ограничава поведението на гражданите на публични места.  Не след дълго улиците,
парковете и станциите на метрото в големите ни градове се напълниха с просяци, проститутки и
пияници, които уринираха по тротоарите и с хора, които спяха върху решетките на отоплителните
инсталации. 

Същата  представа  за  гражданските  свободи  завладя  професията  на  хората,  занимаващи се  с
умственото  здраве.  Например  психиатърът  Р.  Д.  Лейнг  започна  да  твърди,  че  не  съществува
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общоприложим  стандарт  за  нормално  поведение  и  че  умствено  болните  хора  са  просто  друга
потисната група и се обяви за борец за абсолютното право на всички хора, както със здрав, така и с
болен разум, да живеят според своите собствени представи за реалността. С няколко съдебни дела
Американският съюз за  граждански свободи попадна точно в целта.  Резултатът от тях беше едно
широко  подкрепяно  движение  за  премахване  на  задълженията  на  държавните  институции  към
грижите за умствено болните хора и това наводни улиците на градовете ни с умствено нестабилни и
дезориентирани хора. Мнозина от тях много бързи се превърнаха в бездомници, които често пъти
постъпват по начини, които са заплаха за обикновените граждани.

По времето, когато престъпността достигна небивали висоти и умствено болните хора завладяват
парковете и другите обществени места, съдът поставя белезници на ръцете на полицията и я прави
неспособна  да  обуздава  противообщественото  и  непристойното  поведение.   Символът  на  тези
времена беше „Лудият от 96-та улица“ в  Ню Йорк,  един стар наркоман,  който в продължение на
години дебнеше жените, буташе мъжете пред движещите се коли по улиците, хвърляше камъни и най-
общо казано тероризираше жителите на един от районите на Манхатан,  защото властите не бяха
способни нито да го вкарат в затвора, нито да го изпратят да бъде лекуван в лудницата. Повтаряни
навсякъде в нашата страна, подобни инциденти изпращат ясен сигнал, че властите са неспособни или
не искат да ограничат по-маловажните прояви на безпорядък и като следствие от това няма изгледи да
ограничат и на по-значителните прояви на престъпността. Поради това гражданите, които спазват
законите започват да се изселват от градовете, а онези, които ги нарушават - идват да живеят в тях.

Ако се надяваме да възстановим градовете си, ние трябва да разберем и да критикуваме гледната
точка,  която  развърза  този  безпорядък.  Тази  нова  представа  за  свободите  на  гражданите  е  пряк
резултат  от  отхвърлянето на  библейското учение  за  създанието,  което ни учи,  че  хората  са  били
създадени да живеят в общество  и от замяната на Райската градина с въображаемата “държава на
природата (виж по-ранното обсъждане в гл. 33). В този светски мит за произхода на човека отделните
хора са  единствената висша реалност и правата на всеки отделен човек имат преимущество пред
всички  други  видове  права;  изискванията  за  порядък  в  обществото  биват  пренебрегвани  поради
господстващите  изисквания  за  автономност  на  отделния  човек.  Следователно гражданските  права
трябва да бъдат дефинирани  като прекомерни права на отделните хора, които отхвърлят правото на
обществото да популяризират своите ценности или да настоява за спазване на стандарти за поведение
на  обществените  места.  Тази  дефиниция  беше  възприета  от  социолозите,  агресивно  беше
рекламирана от защитниците на гражданските свободи, беше запазена светиня в решенията на съда и
накрая беше възприета от самата полиция.

Следователно,  решението  не  се  състои  само  в  построяването  на  повече  затвори  и  във
въдворяването в тях на повече престъпници. Наистина, САЩ се опитаха да вървят по този път. През
1970-те се изградиха най-много затвори в сравнение с целия период на съществуването на нашата
държава. Речите бяха изпъстрени с лозунгите за „закон и ред,“ които осигуряваха сигурен успех по
време на предизборните кампании. Броят на арестите се увеличи, затворите станаха пренаселени, но
въпреки това престъпността продължаваше да расте. Тогава, в началото на 1980-те дойде един успех,
когато социалните учени Джордж Келинг и Джеймс Уилсън предложиха една теория,  която беше
наречена „теорията на счупения прозорец.“ Те откриха, че ако в една сграда има неремонтиран един
прозорец със счупено стъкло, скоро всички други прозорци също ще бъдат счупени. Защо?  Защото
ако  повредата  остане  неотстранена,  това  изпраща  сигнал,  че  никой  не  се  грижи,  че  никой  не  е
отговорен и не  стопанисва,  и  че  следващият вандализмът ще остане  ненаказан.  Едно единствено
счупено стъкло на прозорец скоро привлича онези хора, които скоро ще изпочупят още прозорци. По
същият начин град, който позволява появяването на зони на публично безредие, като се започне с
появата на графитни надписи по стените на сградите и на боклук по улиците изпраща послание, че
властите или не искат, или не могат да наложат стандартите за публично поведение и да контролират
територията на града и неговите жители. А след като веднъж градът изпрати този сигнал, хората,
които се подчиняват на закона започват да го напускат, а за нарушителите на закона този град става
привлекателен – ето това е кръговратът, който опустошава големите градове в САЩ.

В началото на 1990-те Началникът на полицията в Ню Йорк Уилям Братън вложи в сърцето си
теорията за счупения прозорец и убеди новоизбраният кмет на града и бивш корав прокурор Рудолф
Джулиани да изпробват на практика тази теория. Беше издадена заповед до полицията в районите 69
и  75  на  Бруклин,  където  работеше  полицаят  Сал  „да  ремонтират  счупените  прозорци,“  т.е.  да
арестуват дребните нарушители и да почистят територията. Полицаите възприеха политика за „нулева
толерантност“  към  всяко  нарушение  на  обществения  ред  и  когато  започнаха  да  я  изпълняват,  те
установиха,  че наистина има пряка зависимост между контролирането на дребната престъпност и
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ограничаването на големите престъпления. Там където преди те не бяха наказвали прескачането на
„въртележките,“ които не позволяват на хора без билет да влизат в метрото, сега полицаите залавяха
нарушителите, които много често се оказваше, че са крадци. Там където преди не обръщаха внимание
на дребните нарушения на правилата за движение, сега спираха всички нарушители, което често пъти
ги  отвеждаше  до  откриването  на  наркотици  и  оръжие  в  колите  им.  Те  прогониха  скитниците,
безделниците и просяците, много от които се оказа, че са търговци на дребно на наркотици. Само за 3
години в район 75, който в миналото беше най-опасното място в САЩ, броят на убийствата спадна от
129 на 47 за една година.

Защитниците  на  гражданските  свободи  атакуваха  многократно  в  съда  програмата  за  „нулева
толерантност“ и даже осъдиха Отделът на полицията в Ню Йорк, цитирайки по-ранни решения на
Върховния Съд и твърдейки, че програмата  преследва хората, просто защото са бедни или бездомни.
Но Братън беше ограничил полицаите си внимателно да наказват поведението, а не вида (дали е беден
или бездомен)  на нарушителя и съдиите отхвърляха протестите на защитниците на гражданските
свободи. (Можем да предполагаме, че съдиите също бяха повлияни от публичните настоявания да се
сложи край с хаоса.)

Другите  градове в  САЩ започнаха  да подражават на Ню Йорк и постигнаха  подобни добри
резултати. Политиците бързо разгласиха успеха си навсякъде, където можеха да намерят камера или
микрофон.  Все  едно,  че  те  бяха  открили  „Свещеният  Граал,“  този  дълго  търсен  отговор  на
престъпността.  А това,  което Джулиани и  другите  бяха  „открили“  всъщност беше добре  позната
фундаментална библейска истина. 

ИСТИНСКИЯТ ШАЛОМ
Хиляди години преди появата на теорията за „счупения прозорец“ евреите вече са разбирали

идеята, съдържаща се в „шалом.“ Въпреки че популярният превод на тази дума е „мир,“ смисълът на
тази дума е много по-широкообхватен от липсата на размирици.  Шалом означава мир в позитивен
смисъл, който е резултат от правилно подреденото общество. Когато хората живеят заедно според
Божия моралният ред  - в шалом има цивилизованост и хармония. Най-добрият начин за намаляване
на престъпността е не да реагираме  след факта на извършеното престъпление чрез наказанието и
превъзпитанието, а като обезкуражаваме потенциалният извършител още преди престъплението да се
е случило, чрез създаването на подреден и цивилизован живот в обществото.

Учението за сътворението е библейската основа за този подход, което ни казва, че ние, хората,
сме създадени да живеем заедно. Противно на представата, предлагана от „държавата на природата,“
с нейната война против всички (Коментар: Борбата за оцеляване.), Библията ни учи, че ние не сме
независими и автономни личности. Обратното, ние сме създадени според образа на Онзи, който в
самата си същност е общество, Троицата. Самата същност на Бога е взаимна любов и общение  между
личностите  в  Троицата.  Ние  сме  били  създадени  като  общуващи  същества  по  наследство  и
създадените  от  Бога  институции  на  обществото  предявяват  законни  изисквания,  които  ние  сме
морално  задължени да изпълняваме.

Тези институции не ограничават свободата ни, а са израз на социалната природа, с която Бог ни е
създал. Кюипер пише: „Бог можеше да създаде хората като несвързани помежду си индивиди, но той
създаде първата двойка, от която чрез раждането всеки от нас органично е съединен с цялата човешка
раса.“ Тази социална природа е изразена чрез нашите социални институции и тези институции се
нуждаят от някакъв вид властова структура,  която да направлява техните дейности за  доброто на
цялото общество.  Така,  за да създаде и да поддържа реда в нашите политически общества,  Бог е
създал държавата. Всеки от нас има моралното задължение да се подчинява на правилната власт и да
работи за справедливостта и за шалом.

През 4-я век, в класическата си книга „Градът на Бога“, Св. Августин учи, че мирът (шалом) е
„спокойствие, произвеждано от реда.“ Той написал: „Политическото общество може да се наслаждава
на мир и хармония, само ако се подчинява на моралния ред. Защото само един подреден граждански
живот позволява на пропадналите човешки същества да живеят и да работят заедно.“ Следователно,
основната роля на държавата е не да преследва престъпниците    след   факта на престъплението, а да
подхранва  спокойствието,  произвеждано  от  реда,  като  използва  уникалната  си  власт  на
принуждението  за  постигането  на  тази  цел.  Стремежът  към  създаването  и  поддържането  на
спокойствието,  което е  произвеждано от  реда  е  дълг  и  на  всеки  християнин,  защото въпреки  че
погледът ни е вперен в небесният „Град на Бога, “дотогава докато живеем в „Градът на човека“, ние
сме морално задължени да работим за мира в този град. В това отношение ние нямаме право на избор
– това е единственият начин, за да се предпазваме от злото.
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В  продължение  на  векове  тази  библейска  представа  за  обществения  ред  господстваше  в
Западното  мислене.  През  миналия  век  Уилям  Уилбърфорс,  най-великият  английски  евангелски
държавник  казал,  че  „най-ефикасният  начин  за  предотвратяване  на  по-големите  престъпления  е
наказването на по-малките престъпления и чрез старанието да се потиска най-общо казано духът на
разпуснатостта, който е източникът на всички пороци.“ Същата философия е оказала влияние върху
9-те принципите за работата на полицията, дефинирани от Сър Робърт Пийл през 1829 г. (Коментар:
Сър  Робърт  Пийл –  1788-1850  е  английски  консерватор  и  държавник,  два  пъти е  бил  министър-
председател  на  Англия.  Принципите  са  следните:  (1)  Основната  мисия,  заради  която  съществува
полицията,  е  да  предотвратява престъпленията  и  безредието.  (2)  Способността  на  полицията  да
изпълнява задълженията си  е в пряка зависимост    от одобрението   на обществото за действията на
полицията. (3) Полицията трябва да осигурява желанието за съдействие от страна обществото чрез
доброволно спазване на законите,  за да е в състояние да си осигурява и поддържа уважението на
обществеността. (4) Степента на взаимодействие с обществото, която може да бъде осигурявана, се
намалява пропорционално на нуждата от използване на физическа сила. (5) Полицията се стреми и
запазва благоразположението на обществеността  не чрез угаждане на общественото мнение, а чрез
постоянното  демонстриране  на  абсолютна  и  безпристрастна  служба  на  закона.  (6)  Полицията
използва физическа сила само до степента, която е нужна за да гарантира спазването на закона или за
да възстанови реда и то само когато бъде установено, че използването на убеждението, съвета или
предупреждението  е  недостатъчно.  (7)  Във  всички  случаи  полицията  трябва  да  поддържа  такава
връзка с обществеността, която придава реалност на историческата традиция, че полицията е част от
обществото и обществото е част от полицията; полицаите са само членове на обществото, на които им
се  заплаща,  за  да  посвещават  цялото  си  внимание  на  задълженията,  които  са  вменени  на  всеки
гражданин в интерес на добруването и съществуването на обществото. (8) Полицаите винаги трябва
да насочват действията си, като се придържат  стриктно към задълженията си и никога да изглежда, че
си присвояват властта на правосъдието. (9)  Измерител за ефективността на полицията е липсата на
престъпления и безредици, а не демонстративните полицейски акции за справяне с престъпността.)
Пийл казал, че първото задължение на полицията не е да се бори с престъпността, а да запазва мира и
спокойствието. 

Седемдесет години по-късно същите принципи били повторени в „Първата харта на град Ню
Йорк“:  „По  този  начин  задължението  на  отделът  на  полицията  е  специално  да  запазва  мирът  в
обществото...да премахва всички нередности по улиците...да ограничава всяко незаконно и размирно
поведение.“ В резултат от това, в началото на 20-я век полицията организирала първото раздаване на
храна и супа на бедните. Тогава построили полицейски участъци с допълнителни помещения, в които
пришълците в града можели да останат, докато си намерят работа. Полицията насочвала просяците
към благотворителните организации и даже помагали на изгубените деца да се върнат в домовете си.
Те правели точно това, което правел и полицаят Сал. Успешното възстановяване на реда в големите
американски градове, демонстриран от този подход, подчертава мъдростта на класическата библейска
представа и е мощно доказателство, че този подход е в хармония с нашата природа и на това, което
сме ние. За сравнение, хаосът през последните няколко десетилетия свидетелстват за разрушителните
последици  от  живеенето  според  фалшивата  философия  на  човешката  природа,  която  отхвърля
библейското учение за сътворението и го заменя със светският мит за нашия произход и за нашата
природа.  Светската  гледна  точка  беше  изпробвана  и  беше  установено,  че  тя  не  отговаря  на
изискванията и нейният провал открива чудесна възможност за християните да обясняват библейската
гледна точка за човешката природа и за обществото.

ПОПРАВЯНЕ НА СЧУПЕНИТЕ ПРОЗОРЦИ
Как изглежда библейският подход в работата на полицията? Според новинарската емисия на град

Нюпорт,  Виржиния,  полицията  се  изтощила  поради  постоянното  отговаряне  на  обаждания  на
гражданите за наличие на наркоразпространители и крадци в една недовършена жилищна сграда,
която най-накрая щяла да бъде съборена. Като подготовка за изграждането на нова сграда, властите
решили  да  почистят  терена:  изнесли  отпадъците  и  изоставените  коли  и  запълнили  дупките.  За
всеобща изненада кражбите намалели с 35 %. Без да осъзнава, полицията приложила теорията на
счупения прозорец. По същият начин полицията в Балтимор работила с местни фирми за изчистване
на  територията  на  един  район:  подобряване  на  уличното  осветление,  изрязване  и  оформяне  на
уличните  храсти,  почистване  на  алеите  и  изграждане  на  спортна  площадка.  Вследствие  на  това
кражбите намалели с 80% , а кражбата от коли – със 50 %. Възстановеният порядък наистина създава
„спокойствието на реда.“
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Един от най-успешните примери е град Чарлтън, Южна Каролина, където шефът на полицията
Рубен Грийнберг решил да се бори с престъпността чрез изчистване на централната част на града:
премахване на боклуците, на употребените спринцовки, останали от наркоманите и на графитните
надписи по стените. За да намали разходите за тези работи, той използвал затворници от местния
затвор.  За кратко време територията била почистена и подредена от бившите престъпници и дала
сигнал, че повече няма да бъде толерирано унищожителното и непристойно поведение. След това
Грийнберг се заел с прочистване на наркоманите от улиците и парковете, което обхванало територията
на целия град. Той поставял униформени полицаи на всеки ъгъл, където се продавала дрога. И това
веднага се отразило на техния бизнес. Никой не се доближавал до търговците на наркотици, даже да
да им каже „здравей.“ Те били принудени да напуснат областта или въобще да се откажат от този
бизнес. После Грийнберг възстановил представата от 1930 за обществените приюти като убежище за
бедните, където нямало условия за извършване на престъпления. Персоналът на приютите започнал
да  проверяват  хората,  които  искали  да  се  бъдат  приети  там  и  отказвал  да  приема  криминални
престъпници и днес обществените приюти са едно от най-безопасните места в целия град. Накрая, за
да се пребори с увеличаващата се престъпност сред малолетните, Грийнберг възстановил полицаите,
които са занимават с издирване на учениците, които бягат от училище. Ако деца в училищна възраст
бъдат видени на някое място в града в учебното време на училищата, такъв полицай бил изпращан да
ги вземе и да ги върне в училището.  Резултатите били незабавни: 24% постоянно намаляване на
извършваните  денем  такива  криминални  нарушения  като  грабежи  на  портмонета  и  бижута  от
минувачи по улиците, кражби от незаключени коли и кражби от магазините.

На някои места самите граждани поемат инициативата за възстановяването на реда в района, в
който живеят. Добър пример за това е районът Брайън парк в Ню Йорк, който в миналото бил райско
място  за  търговците  на  дрога  и  за  престъпниците,  където  според  статистиката  ежегодно  се
извършвали 100 грабежи и 10 изнасилвания. Най-накрая съседите и собствениците на жилищните
сгради създали асоциация и взели под наем от градската управа една част от парка с площ  7 акра.
Демонтирали желязната ограда и премахнали високите храсти, които предоставяли добро укритие за
престъпниците; почистили и подредили по нов начин цялата територия и я поддържали да е чиста и
безопасна. Наели невъоръжени пазачи за да обикалят в парка, за да възпират извършването на такива
дребни нарушения като запушване на фонтаните или вървене в площите,  насадени с  цветя.  Днес
почти цялата околност около този район е прочистена от престъпления.  Ежеседмично Брайън парк
привлича  хиляди  жители  на  Ню  Йорк  за  да  се  припичат  на  слънце,  да  правят  пикник  или  да
наблюдават някои артистични представления на открито.

Даже  децата  могат  да  участват  в  поддържането  на  реда.  Преди  няколко  години  50  млади
християни от град Мотгомъри, Алабама, въоръжени с ножици за подрязване на храсти и инструменти
за скубане на плевели отишли в един район, където живеели предимно стари хора.  Решени да се
преборят с прекомерно израслите храсти, които осигурявали скривалища за вандалите и крадците,
юношите изрязали високите и влачещите се по земята клони на храстите, даже подменили изгорелите
крушки на осветителните тела и монтирали шпионки на входните врати на къщите. Това начинание
било наречено „Младежта побеждава престъпността“ и било организирано от служението „Съседи,
които се грижат“ и работи заедно с фондацията „Другарство в затвора,“ което мобилизира църквите
да помагат на жертвите от престъпленията.

Защо  въвеждането на ред работи толкова добре за предотвратяване на престъпленията? Защото
това е израз на един подчертан морален ред и показва, че обществото е готово да го подкрепи. Това е
установено от едно от най-обширните проучвания за установяване на причините за престъпността и
нарушенията. Изследователи от Института Кайзер, от  Харвардския университет и от университета в
Чикаго се обединили, за да проучат 382 района в Чикаго, населени с хора от различен етнос, раса и с
различни финансови възможности. Те не могли да открият обща демографска тенденция. В някои
малцинствени общности престъпността била висока, а в други била ниска. По същият начин било и с
бедността.  Единствената обща тенденция, която установили е, че нивата на престъпността били по-
ниски в районите, където имало силно чувство за общоприети ценности и желание тези ценности да
бъдат  спазвани  на  обществените  места –  например,  в  районите,  където  съседите  се  чувствали
свободни да се намесят и да дисциплинират децата, които бягат от училище или драскат графитни
надписи по стените, или се скитат по улиците. 

Иначе казано, даже обществата с по-малки възможности могат да победят тежките условия на
живот, ако имат общоприети ценности и искат да ги спазват и налагат, особено сред младежите. Както
написа един репортер от вестник Бостън Глоб, „нивото на насилието се повлиява най-вече от такива
неща, като готовността да се погрижиш за децата на другите хора и да се погрижиш за нещата, които
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не са твоя работа.“ Роберто Ривера, един от нашите колеги във „Другарство в затвора“ нарича това
отношение с името „Синдрома на г-жа Гриин.“ Той израсъл в среда, където имало хора от различни
раси, в един район на голям град, контролиран от една величествена жена, наречена г-жа Гриин. Тя
имала 3 деца, но  считала, че е нейна работа да следи какво прави всяко друго дете. Ривера си спомня:
„Ако видеше, че правиш нещо глупаво или опасно, тя не се притесняваше и ти казваше да не го
правиш. По-лошото беше, че ти можеше да си сигурен, че тя ще каже и на родителите ти. И беше
почти невъзможно да останеш незабелязан, ако наоколо се намира г-жа Гриин.“ Социалната наука
потвърждава, че на този свят точно хората като г-жа Гриин подсилват общите ценности на обществото
и поддържат безопасността в района. На свой ред ценностите произлизат от библейската религия.
Няколко скорошни изследвания показват, че има пряка зависимост между влиянието на християнската
вяра и намаляването на престъпността.  Независими изследвания показват,  че престъпността е по-
висока в районите, където има повече барове и магазини за спиртни напитки и е по-ниска там, където
има повече църкви. Едно забележително изследване на Ричард Фрииман от Харвардския университет
е установило, че младите хора, които участват активно в живота на църквата е много по-вероятно да
завършат  училище,  да  избегнат  извънбрачна  бременност,  да  запазят  работата  си  и  не  участват  в
нарушение на закона. По отношение предпазването от извършване на престъпление, посещаването на
църквата  оказва  даже  по-голямо  влияние  отколкото  видът  на  семейството,  което  е  много  важно
откритие, като се има предвид, че израстването на дете в семейство без баща има доказано силно
отрицателно влияние. Силата на религията идва от факта, че тя внушава чувството на цел и ценност в
живота; религията ни учи на стандарт за морал, който действа като ограничител на антисоциалното и
криминално поведение.

Същият  ефект  е  доказан  и  от  историята.   Джеймс  Уилсън  е  установил,  че  въпреки  бързата
индустриализация, престъпността спада рязко в края на 19 век. Той открил, че причината за това е
широко  разпространеното  съживление  в  САЩ  (наричано  Второто  велико  Събуждане),  когато
християните създали  необикновено голям брой асоциации за подпомагане на бедните, нуждаещите
се,  на безработните хора и на изоставените жени.  Техният успех за  промяна на обществото дава
убедително доказателство, че християните могат да направят същото и днес. Всъщност, единствено
християните, които имат гледна точка, са способни да осигурят работещи решения на проблемите в
живота на обществото. Следователно, ние трябва да бъдем на фронтовата линия и да помагаме на
обществата да поемат отговорността за районите в които живеят. Независимо дали това означава да се
мобилизират  хората  за  да  боядисат  стените,  надраскани  с  графити  или  да  почистят  празните
пространства или чрез политическа активност да предлагат закони, които подкрепят стандартите за
публично поведение, ние трябва да помагаме да бъде възстановяван реда в тези по-малки райони, като
първа стъпка към справянето с по-сериозните болести на обществото. 

Можем  да  следваме  примера  на  изумителният  успех  на  църквите  от  централната  част  на
градовете,  които  участват активно в  възвръщането на властта  над  районите  в  които се намират.
Преподобният Еужени Ривърс,  който е  лидер на християнското общество Асуза,  една Петдесятна
църква в бедния  район Дорчестър на град Бостън, който самият в миналото бил член на престъпна
банда, но отишъл и завършил семинария в Харвард, и бил вдъхновен да възстанови обществото, в
което  живеел,  след  като  станал  свидетел  на  една  шокираща  трагедия.  През  пролетта  на  1992
членовете на банда влезли в една църква по време на погребална служба и убили с нож един младеж
от противникова банда и след това стреляли в църквата. Ривърс, придружен от повече от 40 други
пастори решили да спасят децата от тази част на града от бандите и наркотиците. Църквите започнали
да предлагат средучилищно обучение и изучаване на Библията: организирали се местните пастори да
предлагат на децата безопасно отвеждане до училището и връщане до дома; давали консултации на
малолетни  нарушители,  които  били  осъдени  на  период  на  изпитание  и  влизали  във  връзка  с
бизнесмени-християни за да им помогнат да си намерят работа. След като в продължение на 2 години
в Бостън не бил регистриран нито един случай на убийство с огнестрелно оръжие,  извършено от
непълнолетен младеж, даже националните списания като Нюйоркър забелязали това. Бившият шеф на
полицията Уилям Батън казал в интервю за това списание:  „В Бостън вие не можете да работите
ефективно  без пасторите.  Църквите и лидерите като Джин Ривърс са  много значима причина за
нашият успех.“

Професор Джон Дилулио от университета в  Принстън бил толкова впечатлен от пасторите в
Бостън, че намалил обема на преподавателската си работа в Принстън и създал една организация,
наречена „Партньорство за изследване на религията и на младежите в опасност“ за да изследва и
помага за финансирането на програми, основаващи се на вярата.  Дилулио описва такива служения с
драматични думи:  „Доброволците от църквите  отиват на улицата,  директно при бандите,  точно в
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сърцето  на  действието.  Младежите  са  изумявани.  Даже  полицията  не  отива  там.  Но  вярващите
християни отиват там, където полицията се страхува да се появява, носейки смелото съобщение, че
„Бог ви обича и има нещо по-добро за вас.“

През 1996 аз посетих района Алисън хил в Харисбърг, столицата на щата Пенсилвания, едно
ужасно гето, чийто улички смърдяха от стари боклуци, а изоставените парцели бяха пълни с празни
кутии от патрони и използвани спринцовки. Видях тротоари, по които имаше петна от кръв от ранени
разпространители на дрога.  Но скоро след това преподобната Ана Мартинец,  помощник-пастор в
Първа испанска християнска църква отвори малък офис на асоциацията „Съседи, които се грижат,“
едно служение на „Другарство в затвора“ за работа с жертви на престъпленията. Една вечер Ана и
колежките  й Розалин Данчанко и  Паолита  Видо водели едно молитвено шествие  през  района  на
Алисън  хил.  Доброволци,  облечени  в  ярки жълти  тениски с  надпис  „Когато  съседите  се  грижат,
престъпността намалява“ връчвали топли сандвичи и балони. Рисувачи по лицата на желаещите и
клоуни забавлявали децата. Тълпата нараствала. Без никаква предварителна подготовка 500 човека
започнали да обикалят по мръсните улици с вдигнати нагоре ръце, пеейки химни и молейки се гласно.
Хората пеели: „Засияй светлина, засияй светлина над Харисбърг!“ Докато те пеели, хората от местния
бар излезли навън за да видят какво става. Една млада и силно дрогирана жена се заклатушкала след
тях, плачейки: „Имам нужда от помощ.“ (по-късно Рози и доброволците се свързали с нея, включили я
в  програмата  за  оказване  на  помощ  и  я  отвели  при  Христос.)  Децата,  каращи  скейбордове  се
присъединили към шествието. Тълпата стигнала до един ъгъл, където стояла една група от чернокожи
членове на една банда, явно изнервени и преподобната Ана извикала към тях с висок глас: „Господ ви
обича. Ние ви обичаме. Но не обичаме това, което правите вие. Елате и се присъединете към нас!“
Един младеж с лице, намръщено поради годините прекарани на улицата, бавно се отделил от групата,
стояща на ъгъла и се присъединил към християните. През това време няколко коли, пълни с младежи
се  опитали  да  разтурят  шествието,  форсирайки  моторите  на  колите,  свирейки  с  клаксоните  и
правейки шум с радиоапаратите на колите. Но хората от шествието запели още по-високо. Мъжете
викали, жените се поклащали. Молитвата се издигала като огромно бучене, изпълвайки уличките и
алеите.

Когато  днес  вървите  по  улиците  на  Алисън  хил,  вие  ще  установите,  че  спринцовките  са
изчезнали  и  разпространителите  на  наркотици  са  се  изпарили.  Докато  молещите  се  бойци
продължават да маршируват, има надежда за Харисбърг, има признаци за шалом. „Футболната топка и
Библията свършиха работата,“ казва Кейти Дудли, която заедно със съпруга си основаха „Глас на
надеждата“ за да възстановят района на Западен Далас. „Ние излизахме на улицата, събирахме всички
деца,  завеждахме ги на игрището и играехме футбол,“  разказваше тя.  „След това им разказвахме
истории  от  Библията.“  „Гласът  на  надеждата“  израстна  и  от  тази  първа  футболна  топка  сега  се
превърна в успешна програма за развитие на обществото, която предлага следучилищно обучение,
професионално обучение, ремонт на домове, зъболекарски грижи, магазин за употребявани дрехи и
вещи и магазин за подаръци.

В църквата  Лонгдейл   в  Чикаго  има  подобна  програма,  създадена  от  от  Уейн  Гордън,  който
основал църква с група юноши през 1978, понеже имал чувството, че е призован да съживи един от
най-ужасните райони в града. Църквата Лонгдейл се превърнала в безопасно убежище за деца, която
предоставяла гимнастически салон и следучилищно обучение. В програмата „Шанс за обучение в
колеж“ ученици от 8-ми клас ставали участници в петгодишно обучение по 2 пъти седмично в един
църковен  център  за  обучение.  Ако  успеели  да  поддържат  среден  успех  2,5  през  годината,  те
получавали 3000 долара годишна стипендия в продължение на 4 години обучение в колеж. Ако децата
или членове на тяхното семейство се разболеели,  те  можели да отидат в  медицинския център на
църквата, който предлагал всички видове обслужване, като заплащат само минимална такса. Освен
това, програмата на църквата Лонгдейл за професионално обучение помагала на безработните да си
намерят  работа.  Църквата  има  и  служение,  което  се  занимава  с  възстановяването  и  ремонта  на
изоставени жилищни сгради, и така предоставя на бедните шанса да станат собственици на домове.

В районът Сандтаун в Балтимор в миналото имало неугледни къщи с прозорци с решетки и
улици, покрити с боклуци, където на всеки ъгъл имало търговци на наркотици, но това продължило
до основаването на църквата „Нова песен.“ Сега църквата достига до хора като Тори Рейнолдс, майка
на четири деца, която била пристрастена към наркотиците и се издържала с помощите от социалната
програма на правителството. С помощта на църквата тя изкарала курс за професионално обучение и
сега работи в комунална здравна служба.  Децата й посещават учебния център на църквата „Нова
песен“, а съпругът й за пръв път стана горд собственик на един от обновените домове.
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В Мемфис, Тенеси, същото желание за възстановяване на гражданският и морален ред вдъхнови
членовете  на  християнската  църква,  намираща  се  на  булевард  Мисисипи.  Църквата  извършва
обновяване  на  домове,  има  християнско  училище,  център  за  раздаване  на  храна  на  бедните  и
възрастните и семеен център, където има всичко: отбори по волейбол и баскетбол, място за каране на
ролкови кънки, хандбално игрище и алея за боулинг., книжарница и консултантски услуги.

Всички тези примери са вдъхновени от представата за християнското развитие на обществото,
което родено в сърцата на моите приятели Джон и Мей Перкинс. В детството и юношеството си Джон
бил берач на памук в Мисисипи и бил бит по време на вълненията за гражданските права, а след това
основал служението „Гласът на Голгота“ в Менденхол и Джаксън, Мисисипи. Днес тези служения са
се разширили и включват в себе си обновяване на сгради, магазин за употребявани дрехи и вещи,
център за професионално обучение, училище, център за раздаване на храна на бедните  и медицински
център.  Сега  навсякъде  в  САЩ  се  имитира  модела  на  Перкинс  за  развитие  на  християнското
общество.  През  последните  години  Джон  и  жена  му  отидоха  да  работят  в  един  опустошен  от
наркотиците ъгъл в Пасадена,  Калифорния.  Когато за  пръв път посетих новият им дом,  аз  видях
разпространители на наркотици на улицата пред дома им, които обикаляха с лимузините си и правеха
бизнеса си посред боклуците и вехториите.  Аз се молих заедно с Джон и жена му в техния хол,
седейки край прозореца, в който все още имаше дупка от куршум, изстрелян от минаваща кола.

Но само за  няколко месеца семейство Перкинс превърнаха задния си двор в игрище,  където
съседските деца можеха да играят в безопасност и да слушат истории от Библията. Скоро те купиха
съседния парцел и го обновиха;  после отвориха център за младежи и предложиха някои семейни
услуги. Окуражиха други християни да купят друг съседен имот и да разширят обема на предлаганите
служения. С течение на времето разпространителите на дрога изчезнаха, престъпността намаля и сега
децата  отново  играят  пред  къщите  си.  Когато  се  върнах  да  ги  посетят  отново,  аз  не  можех  да
повярвам, че е извършена толкова голяма промяна.

Това,  което  се  случва  в  Бостън,  Далас,  Чикаго,  Балтимор,  Мемфис,  Менденхил,  Джаксън  и
Пасадена  трябва  да  бъде  извършвано  навсякъде  от  християните:  превръщането  на  хаоса  в
спокойствието,  произвеждано  от  реда,  къща  по  къща,  квартал  по  квартал,  район  по  район  и
обществата едно по едно.  Въпреки, че сме граждани на „Градът на Бога“ ние знаем, че Бог ни е
поставил  да  живеем  сега  в  нашите  градове  и  райони,  за  да  отразяваме  неговия  характер  и  да
възстановяваме  господството  на  неговата  праведност  посред  пропадналия  свят.  Ние  започваме
промяната от личния си живот и навици, а после стигаме до семействата си, до училищата и после –
до обществото в което живеем, а след това – до цялото ни общество.

Глава 37

Да създаваме доброто общество

“Защо господине, ако той наистина вярва, че няма разлика между почтеността и порока, нека
тогава да преброим лъжиците, преди той да си е заминал.“ (Самуел Джонсън, когато му казали, че
един от гостите на масата по време една вечеря твърдял, че моралът е преструвка.)

Какво е нужно за да имаме добър живот? Не „добрият живот“ на яденето и пиенето, а достоен
живот? Бащите-основатели на нашата нация са разбирали, че това е  съдбоносно важен въпрос за
всяко общество, защото достойнството е крайно необходимо за свободата. Хора, които не могат да
контролират природните си инстинкти, които не могат да се отнасят цивилизовано един към друг, не
са способни да се самоуправляват. Джон Адамс е казал: „Нашата конституция е направена за хора,
които имат морал и са религиозни. Тя е изцяло неподходяща за управлението на всеки друг народ.“
Ако липсва почтеност, обществото може да бъде управлявано само чрез страх – това е една истина,
която тираните са разбирали твърде добре.

На  съдбоносен  въпрос  трябва  да  отговаряме  и  ние,  когато  излизаме  извън  пределите  на
семействата  и  на  района  в  който  живеем,  за  да  разсъждаваме  за  общия  ни  живот  заедно  като
общество: Как можем да придобием достойнствата, които са ни нужни, за да поддържаме едно добро
общество  и  да  защитаваме  свободата?  Как  категориите  на  гледната  точка  на  сътворението,  на
Грехопадението и на спасението ни помагат да анализираме фалшивите гледни точки, които срещаме
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в днешната ни култура? Тъжно е, че в днешната епоха, която твърди, че всичко е относително, има
много хора, даже християни, които са изгубили етичните категории на правилното и неправилното.
Преди няколко години един млад мой познат, който е член на добра църква, присъствал на 4-седмичен
курс по етика в  Бизнес училището на Харвардския университет – курс,  който бил организиран в
отговор на скандалите, свързани със спестяванията и заемите от банките през 1980-те. След като се
върна,  той изрази силното си възмущение от този курс:  „Каква етика преподават те? Професорът
всъщност обобщи всичко в последната си лекция,  когато каза:  „Не правете нищо, което ще стане
причина името ви да се появи във вестниците. Това е лошо за бизнеса.“ Когато чух думите на младия
мъж, аз изумено възразих: „Но това е чист прагматизъм. „Да не ви хванат. Да не причините някакви
неприятности на фирмата. Какво да правим с принципите на етиката?“ Младият човек ми каза: „Та
нали точно в това е целта. Да се пазим от създаването на проблеми.“

За нещастие, тази гледна точка е доста разпространена. Но въпреки това, аз нямах основания да
се чувствам праведен, когато бях в политиката. Аз прилагах на практика подобни схващания и не бих
направил нищо, което знаех, че е незаконно, но се чувствах упълномощен да се отнасям и да правя на
опозиционната партия същите неща, които нейните представители правеха на нас, когато те бяха на
власт (нещо като обратното на Златното правило: „Не прави на другите това, което не искаш и те да
правят на теб.“) Това е причината, поради която скандалът Уотъргейт беше толкова често оправдаван с
извинението: „Всички правят това.“ Защо малкото подслушване на щаба на демократическата партия
в хотела Уотъргейт да беше толкова лошо нещо, когато ние знаехме, че Президентът Линдън Джонсън
беше подслушвал самолета, използван от Никсън по време на предизборната му кампания през 1968?
И  Президентът  Клинтън  разчиташе  на  същото  оправдание,  когато  по  време  на  предизборната
кампания за  президент през 1995 също беше обвинен, че е подслушвал щаба на републиканската
партия.  Някой  учудва  ли  се,  че  през  последните  няколко  десетилетия  по  отношение  на  етиката
страната ни беше в режим свободно падане? По време на предишното поколение скандалът Уотъргейт
щеше да разтърси страната ни. Днес, след последвалите безбройни случаи на „гейтс,“ обществото
гледа на такива скандали като на нещо нормално.

Проблемът е, че когато твърдим, че всичко е относително, това не осигурява солидна основа за
едно  сигурно  и  подредено  общество.  Ако  всички  хора  са  свободни  да  избират  за  себе  си  кое  е
правилно,  как  тогава  обществото  може  да  стигне  до  съгласие  и  да  подкрепя  даже  минимални
стандарти за задължителни за всички норми за поведение? Ако липсва висш морален закон, каква е
мотивацията на човека да бъде непорочен? Резултатът от тази гледна точка е загуба за обществото.
Ако вие си мислите, че вашият съсед няма ясна представа за това, кое е правилно и кое е неправилно,
ще спите ли добре и ще позволявате ли на децата си да играят в неговия двор? 

През по-голямата част от историята на Запада, общоприетите морални норми да се основавали на
юдео-християнската традиция. Но с Просветлението интелектуалците започнали да твърдят, че тъй
като вече не е нужно Бог да обяснява сътворението, вече няма нужда той да установява моралните
закони. Единствено разумът щял да оформя основата за морала. От тогава най-важният въпрос, който
е стоял през Западното общество е въпросът,  който е зададен от великият руски писател Фьодор
Достоевски: „Възможно ли е човек да е добър, без да вярва в Бога?“ Възможно ли е разумът, оставен
сам, да предложи жизнеспособна морална система? Отговорът е „Не“ и провалът на разума, оставен
сам на себе си да създаде общовалидни морални норми беше убедително илюстриран преди години от
участта  на  Конференцията  на  науката,  философията  и  религията.   През  лятото  на  1939,  когато
нацистките войски окупирали Чехословакия и заплашвали да нападнат Полша, последните надежди
за омиротворяване на Хитлер най-накрая били разбити и светът бил потопен в ужасите на още една
световна война. Разбирайки, че моралното решение на Западния свят трябва по някакъв начин да бъде
подкрепено, Луис Финкелщайн, президент на Еврейската теологична семинария в Ню Йорк започнал
да  организира  голяма  конференция,  на  която  най-великите  учени  от  всеки  раздел  на  науката  ще
съберат колективната си мъдрост за да изработят универсален етичен кодекс, който да служи като
морален фундамент на демокрацията. Целта на тази конференция била обявена през юни 1940 чрез
едно  обръщение,  подписано  от  79  водещи  интелектуалци,  включително  и  от  Алберт  Айнщайн.
Вестник Ню Йорк  Таймс публикувал  съобщението на  цяла  страница,  като  възторжено я  нарекъл
„интелектуална  декларация  на  независимостта.“  Една  седмица  по-късно  вестникът  публикувал
редакционна статия, озаглавена „Да защитим демокрацията,“ която завършвала с твърдението, че „ние
се нуждаем от нов Социален договор, от една нова Декларация за правата на човека.“

Когато по-късно през същата година групата се събрала, според думите  на Финкелщайн целта
на това „общо мислене“ била да съвмести юдео-християнската етика с хуманизма на Просветлението
и с постиженията на съвременната наука, за да създаде нов фундамент за демократичните общества.
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Но даже  преди  оповестяването на  началото  на   тази  конференция,  по  време на  предварителното
организационно събиране на участниците, се очертали фронтовите линии между традиционалистите
и  модернистите. От страната на традиционалистите Мортимър Аблер, редактор на сериите „Великите
книги,“ казал:  „Ние трябва да се страхуваме повече от нашите професори, отколкото от Хитлер,“
имайки предвид онези интелектуалци, които били изоставили приетите от историята морални истини.
Неговият противник Сидни Хуук отговорил, че Аблер предлага „ново средновековие.“ Според Хуук
единственото абсолютно нещо е науката. Той спорел и призовавал за прагматичен подход към морала.
Модернистите  твърдели,  че  всички  ценни  неща  са  относителни,  с  изключение  разбира  се,  на
толерантността.  Противопоставяйки  се  на  трудностите  на  първата  конференция,  надеждите
продължавали да бъдат високи за втората сесия на тази конференция.  Със сигурност най-добрите
умове на нашата нация биха могли да стигнат до съгласие за универсалните норми за поведение с цел
от пепелищата на войната да се появи надеждата за нов свят. Вестниците продължили да отпечатват
своите възторжени отзиви за нейната работа. Но когато третата сесия на конференцията започнала
работа, оптимистичният плам започвал да изгасва, когато започнало обсъждането на задънената улица
кой от двата вида морал трябва да бъде възприет. Редакторските статии във вестниците по цялата
страна  започнали  леко  да  принизяват  очакванията  със  заглавия  като:  „Учените  признават,  че  са
объркани.“ Събиранията на Конференцията на науката, философията и религията продължили през
годините на войната и след нейния край,  обсъждали се теми като атомната бомба,  едно световно
правителство и края на Западния колониализъм. Фред Бутлър от Университета в Илиноис съобщил, че
на  събранието през  1948 „най-големият страх на  повечето от  академичните  интелектуалци е  бил
предизвикван от догматизма и индоктринирането.“ Иначе казано, защитниците на тезата, че всичко е
относително, се тревожели от злободневните теми. Те казвали: „Цялото абсолютарно мислене (вярата
в Бога) има тоталитарен потенциал.“ В началото на 1960-те събиранията на Конференцията били
прекратени.  Първоначално  поставената  цел  за  дефиниране  на  универсални  морални  ценности  се
доказало, че е неизпълнима.

Замислете  се  над  това:  В  продължение  на  20  години  някои  от  най-великите  умове  на  света
участвали в стимулиращи обсъждания и произвели...нищо. Защо? Защото между тях нямало съгласие
относно правилната стартова точка на етичното познание. Традиционалисти като Аблер разбирали, че
редът  трябва  да  притежава  обективни  и  универсални  етични  принципи,  че  трябва   да  има  един
абсолютен източник за тези истини и че трябва да има власт, която е висша и надвишава всичко друго.
Модернистите започнали с твърдението, че науката е единственият източник на сигурното познание и
че освен природата не съществува нищо друго, и поради това моралът просто е човешко изобретение,
което може да бъде променяно, за да съответства на обстоятелствата в заобикалящия ни свят. Двете
страни  започнали  обсъждането  от  противоположни гледни  точки  и  безплодните  им  разговори  се
явявали логична последица от стартовите им точки. Грандиозното начинание на Луис Финкелщайн
направил  видим  за  всички  провала  на  усилията  да  се  създадат  етични  правила  единствено  въз
основата  на  разума.  Днес  етиката  се  е  изродила  и  се  е  превърнала  в  представата,  че  всичко  е
относително и  че  всеки човек си  има свои собствени истини,  които спазва  в  живота  си.  Според
думите на отец Ричард Нюхауз, „Ние сме стада от хора с независими умове, вървящи  към забвението
на морала, изричайки глупавото самохвалство на Франк Синатра „Аз живях по моя си начин.““

В този климат се счита, че е обидно да се твърди в компанията на учтиви хора, че Западната
цивилизация,  под  влиянието  на  юдео-християнската  традиция,  може  да  се  наслаждава  на  всички
морални предимства или че тези потвърдени от историята вярвания трябва да спрат нашето свободно
пропадане в областта на морала. Когато един от братята Бас от Тексас (Коментар: четирима братя,
които  наследили  от  чичо  си  огромна  нефтена  компания  на  стойност  милиарди  долари)  направи
дарение на стойност 20 мил. долара  за Университета Йеил, където е учил, поставяйки условието това
дарение да бъде използвано за изучаване на Западната цивилизация, ръководството на университета
започна да мънка и да се  колебае.  Те искаха да използват парите за  обучение по една програма,
посветена на многообразието на различните култури, а не за програма за обучение, която прославя
Западната  традиция,  поради това  се  чудеха  какво  да  направят,  докато накрая  дарителят  Лии Бас
поиска парите от дарението да му бъдат върнати обратно! В нашите обществени училища стана почти
невъзможно да се преподават традиционните етични правила за правилно и погрешно, което доведе
до катастрофални последствия. Теологът Майкъл Новак пише: „В продължение на много поколения
основната задача, която изрично беше възлагана на публичните училища в САЩ беше формирането
на характер.“ Но това вече не е така. Преди няколко години репортер на Ню Йорк Таймс посетил една
гимназиална класна стая в Ню Джърси, където учениците обсъждали постъпката на една жена, която
намерила 1000 долара и ги върнала на притежателят им. Всички 15 ученици казали, че тя е била
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глупачка. Но истинският шок настъпил, когато репортерът попитал учителката защо тя не казва на
учениците, че те грешат. Учителката отговорила: „Ако се изкажа от позицията на правилата, които
определят кое е правилно и кое е погрешно, тогава аз не съм техен съветник.“

Преподавателите  не  разбират  ли до  къде  може да  отведе  този вид обучение,  в  което липсва
оценката на почтеността? Народ без ценностна система не може да се самоуправлява. Новак казва без
заобикалки: „Нашият народ губи почтеността си. Поради тази причина ние губим способността си да
се самоуправляваме.“ А ако не можем да управляваме себе си, тогава ние отправяме покана други да
дойдат и да ни управляват. Смъртта на почтеността заплашва самата ни свобода като хора. 

В същността си тази велика битка се води между гледните точки и задава въпроса: „Как трябва да
живеем сега – според юдео-християнската традиция или според моралния нихилизъм на днешната
индивидуалистична и относителна култура?

ОБЩЕСТВО, КОЕТО Е ОХРАНЯВАНО ОТ 250 МИЛИОНА ПОЛИЦАИ
Когато  изследваме  тези  противопоставящи  се  гледни  точки  чрез  критериите  на  библейското

учението за сътворението, за Грехопадението и за спасението, ние виждаме ясно причината за нашето
етично заболяване. Сътворението ни казва, че ние дължим съществуванието си на светия Бог, чийто
характер е стандартът за цялата праведност и е измерителният еталон за целия морал. „Бъдете свети,
защото Аз, Господ вашият Бог, съм свят“ (Лев. 19:2). Очевидно провалилата се светската гледна
точка е тази, която ни казва, че ние дължим съществуването си на природните сили, които действат
случайно; следователно не може да има висш източник на моралните норми.

Вторият  критерий  за  проверка  е  също  толкова  важен.  Грехопадението  ни  казва,  че  ние  сме
склонни да вършим зло и поради това се нуждаем от ограниченията на морала, за да функционира
обществото.  „Онова,  което излиза от човека,  то го прави нечист“ (Марк 7:20 – мой превод).  А
светското  разбиране  не  успява  да  разбере  природата  на  нашата  морална  дилема,  което  води  до
невярната  представа,  че  тъй  като  в  основата  хората  са  добри,  почтено  общество  може  да  бъде
формирано  чрез  създаването  на  правилни  социални,  политически  и  икономически  структури.  Но
истината  е,  че  почтено  общество  може  да  бъде  създадено  единствено  от  почтени  хора,  чийто
собствени съвести ограничават поведението им и им търсят сметка за поведението им. Когато липсва
съзнание,  обществото  може  да  бъде  държано  под  контрол  единствено  чрез  насилие.  Но  даже
насилието рано или късно се оказва безсилно, защото няма полицейска сила, която да е достатъчно
голяма, за да следи какво прави всеки отделен човек. Майкъл Новак казва: „Ако нашата страна е
здрава и работи така, както е предвидено да работи, тя трябва да има 250 милиона полицаи, наречени
съвест. Когато тези 250 милиона съвести са на пост, тогава с изненада ще разберем от колко малко
полицаи се нуждаем по улиците.“  Поставянето на ударението върху социалната справедливост за
сметка на подценяването на личната почтеност е не само погрешно, а е направо опасно. Хората на
които им липсва морал неизбежно пропадат в усилията си да създадат морално общество.  Проф.
Джеймс Скол от университета Джорджтаун пише: „Не може да има обществен грях без да има личен
грях. Почти без изключение нашите млади хора са обучавани, че те трябва да променят света, а не
собствените си души. Поради това те променят света и той става още по-лош.“ Кръстоносците на
морала, които са изпълнени със жар, но не и с разбирането на етиката, е много вероятно да ни дадат
решения, които ще са по-лоши от проблемите, които те се опитват да разрешат.

Още  по-лошото  е,  че  когато  фокусираме  вниманието  на  младите  хора  единствено  върху
проблемите и недъзите на обществото, те не успяват оценят колко сериозни са моралните проблеми в
личният им живот. Преди няколко години професорът по философия Кристина Хоф Съмърс написа
една статия, озаглавена „Да преподаваме за почтеността,“ в която атакува висшето образование, че в
него  се  преподава  етика,  която  се  занимава  със  социалната  справедливост,  а  не  с  личното
благоприличие и честност. Една от нейните колежки я критикувала, оплаквайки се, че тя рекламира
буржоазния  морал  и  пренебрегва  такива  реални  теми  като  потискането  на  жените,  злините  в
многонационалните компании и жестоката експлоатация на околната среда. Но в края на семестъра
същата преподавателка отишла в кабинета на Съмърс ужасена, че повече от половината от студентите
й преписвали при попълване на тестовете, които трябвало да направят у дома. Те  мамели в курса по
етика! Съмърс я попитала: „Какво ще направите?“ Притеснена, жената помолила Съмърс да й даде
едно копие от статията си за важността на личната почтеност. Митът за човешката доброта доведе до
огромно разделение между общественият и личният свят дотам, че представите на много американци
бяха раздробени и натрошени на дребни парченца и те лековато започнаха казват: „Не е важно какво
прави президентът в частния си живот.“ или още по-лошото: „Няма никакво значение какво правя аз в
личния си живот.“ Както видяхме в една от предишните глави, американците възприеха разделението
между тялото и „личността,“  която най-ясно се  вижда в аргументите  на  хората,  които защитават
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аборта (биологично зародишът може да е човек, но не  е „личност“). Същият дуализъм позволява
извършването  на  перфектните  манипулации  на  либерализма.  Защото  ако  тялото  е  само  един
инструмент, чрез който постигаме това, което искаме – удоволствие или емоционално удовлетворение
–  тогава  неговите  действия  са  оценявани  чрез  чисто  прагматичните,  а  не  чрез  моралните
съображения. Постъпките ни не оказват влияние върху „личността,“ която е отделена от тялото.  По
този начин ние твърдим, че човек може да се държи като мошеник, лъжец или измамник в личния си
живот, но в обществения живот на него можем да му имаме доверие.

Това е в пълно противоречие със същността на християнската представа за човешката природа.
Исус ни учи, че доброто дърво произвежда добър плод. „Който е верен в малките неща, верен е и в
големите; а който е нечестен в малките неща, ще бъде нечестен и в големите“ (Лука 16:10 – мой
превод).  Почтеността  на  характера  преминава  през  малките  и  големите  неща,  през  публичните
действия и през постъпките в личния живот. Преди няколко години разсъждавах над този принцип,
когато произнесох лекция по темата за етиката в една казарма в Северна Каролина, същото място,
където  започнах  военната  си  служба  като  командир  на  взвод  от  морската  пехота  по  време  на
Корейската война. С чувство на носталгия се върнах там, за да говоря пред 2000 морски офицери и
сержанти.  Те седяха и  слушаха  внимателно със скована  официалност и с  блестящо лъснатите  си
обувки, но когато дойде времето за въпроси и отговори и никой не помръдна...докато генералът, строг
офицер, висок над 190 см не се обърна назад и каза с гръмлив глас: „Ще има въпроси.“ Веднага в
цялата зала се издигнаха много ръце. (Някои неща никога не се променят.)

Оказа се, че последният въпрос, който ми зададе един старши сержант, беше най-трудният. Той
каза: „Г-н Колсън,  кое е по-важно – верността или почтеността?“ Трябва да разбираме, че военният
моряк живее, подчинявайки се на латинския принцип „semper fidelis” - “винаги верен“ и когато бях
морски пехотинец, аз научих, че лоялността и верността означава безпрекословно подчинение, т.е.
пълно подчинение без да се задават никакви въпроси. Въпреки това ми се искаше да се бях замислил
над  въпроса,  който  ми  зададе  този  млад  сержант,  когато  работех  в  Белия  дом  по  времето  на
Президента Никсън. Защото сега вече знаех отговора и казах на сержанта: „Почтеността е па първо
място. Няма никакво съмнение, че верността е много важно качество, но тя може да се окаже опасна,
ако се придържаме към нея в непочтена ситуация.  Почтеността (Integrity)  произлиза от глагола to
integrate, което означава „да бъда съединен, за да сформирам нещо, което е завършено или перфектно
цяло.“ Библията ни учи, че духът, разумът и тялото идват от ръката на Бога и поради това те трябва да
бъдат обединени и да функционират заедно като едно цяло.  Действията ни трябва да са в хармония с
мислите ни.  Трябва да сме един и същ човек както на публично място,  така и  когато сме сами .
Единствено християнската гледна точка ни дава основата за този вид почтеност.

Нещо повече, християнството дава абсолютен морален закон, който ни позволява да отсъждаме и
да  правим  разлика  между  правилното  и  неправилното.  Опитайте  се  да  попитате  светските  си
приятели как те решават какво трябва да направят, и към какви етични принципи се придържат. Как
разбират,  че  тези  принципи  са  правилни?  Или  на  коя  власт  разчитат?   Ако  липсва  абсолютният
източник на морала, няма истинска основа на етиката. Абсолютният морален закон не е ограничавал
хората,  облечени  в  тесни  жакети  на  Викторианската  превзетост.  Хората  винаги  ще  спорят  за
границите  на  моралния  закон  и  за  различните  му  приложения.  Но  самата  идея  за  правилно  и
погрешно има смисъл единствено, ако има един краен стандарт, един измерителен инструмент, чрез
който  можем  да  направим  моралната  оценка.  Единствено  християнската  гледна  точка  предлага
спасение  от  греха  и  ни  дава  силата  да  победим единствената  и  най-могъща  пречка  за  да  бъдем
целомъдрени  –  непокорната  човешка  воля.  Моралът  не  е  просто  интелектуално  признаване  на
висшите  стандарти  на  това,  което  трябва  да  бъде;  моралът  означава  да  развиваме почтеността  и
достойнството си – да създаваме пълната гама от навици и наклонности, които съставляват добрият
характер.  Не  трябва  просто  интелектуално  да  се  съгласяваме  с  някои  принципи;  ние  трябва  се
превръщаме в хора, които са справедливи, смели, търпеливи, милостиви, верни, обичащи, упорити и
верни към задълженията си. Единствено християнската гледан точка ни казва как да развием в себе си
почтен характер и да станем морални личности.

Във филмът по романа „Война и мир“ на Толстой, главният герой Петър пита натъжено: „Защо
става така, че аз знам кое е правилно, но върша онова, което е неправилно?“ Ето това е човешката
дилема. Можем да знаем кое е правилното нещо, но това не е гаранция, че ние ще го направим. Както
в Стария Завет плаче пророк Йеремия: „Сърцето е измамливо повече от всички неща и е неизлечимо
болно. Кой може да го разбере?“ (Йер.17:9 – мой превод) Или както е казал апостол Павел: „Аз знам,
че нищо добро не живее в мен, т.е. в моята греховна природа. Защото имам желание да върша
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това, което е добро, но не не мога да го извърша. Защото върша не доброто, което искам да върша;
не, злото което не искам да върша – това продължавам да върша.“ (Рим.7:18-19 – мой превод)

Даже ако великото начинание на Луис Финкелщайн беше успяло и беше постигнато съгласие за
универсалния  кодекс  на  морала,  щяха  ли  хората  да  са  способни  да  живеят  според  този  кодекс?
Можеха  ли  те  да  станат  морални  хора?  Оптимистът  казва  „Да,“  но  както  Библията,  така  и
практическите  житейски  доказателства  казват  обратното.  Светската  гледна  точка  за  етиката  не
предлага спасение, нито предлага силата, която може да промени човешкото сърце. 

Мога да свидетелствам за това от моят личен опит. Аз израснах в добро семейство, в което се
спазваха почти пуритански стандарти. Баща ми, който беше мой идол, ме възпита на принципите на
дълг, почтеност и честност. Все още мога да си спомня как седяхме с него на задната стълба в дома ни
в неделните следобеди и слушах неговите лекции за това, колко лошо е да мамим или да крадем.
Когато през 1969 Президента Никсън ме помоли да напусна доходната си адвокатска практика, за да
работя като негов специален съветник, аз счетох, че е мой дълг да приема този покана, въпреки че
това означаваше драстично намаляване на дохода ми. За да се предпазя от изкушение или даже да не
изглежда като неуместно, аз поставих инвестициите си в адвокатската фирма и всичките си други
имоти в специален фонд за избягване на конфликт на интереси и се заклех никога даже да не се
срещам с бившите си партньори от адвокатската фирма или с мои клиенти, които можеха да потърсят
благоразположението на правителството. Всеки подарък, който получавах, даже кутиите с бонбони за
Рождество Христово, бяха незабавно предавани на шофьорите на моята кола или на телефонистките в
централата н Белия дом. Аз бях непоколебим: Никой няма да ме корумпира. Но въпреки това влязох в
затвора заради създаване на пречки на правосъдието. Какво се случи? Моят проблем се състоеше в
това, че аз не разбирах измамливостта на човешкото сърце. В университета бях изучавал най-доброто
от световната философия за морала, включително прочутата   „безусловна заповед“ на Емануил Кант,
която  всъщност  е  модифицирана  версия  на  Златното  правило,  един  почти  универсален  морален
принцип.  Поради  това  аз  знаех  достатъчно  добре  кое  беше  правилно.  Проблемът  беше,  че  ми
липсваше  волята  да  го  извърша.  Защото  ние,  хората,  имаме  безгранични  способности  да  се
самооправдаваме; ние можем да оправдаем всяко нещо! И аз направих точно това.

К.С.Луис обяснява човешката дилема в любимото ми есе „Хора без гърди.“ За да бъде морален
един човек, неговата „глава“, обиталището на разума, трябва да ръководи „стомаха“ или страстите. Но
човекът може да прави това само ако има „гърди,“ които в аналогията на Луис представляват волята,
представата за морала. Според Луис проблемът днес е, че съвременният рационализъм е принизил
морала до нивото на познанието;  рационализмът се фокусира върху разсъжденията за  морала,  но
пренебрегва ролята на волята и на представата за морала. Рационализмът е ограбил „гърдите“ ни. И
при това положение ние се чудим защо моралът е в упадък. Чуйте незабравимите думи на Луис: „Ние
създадохме хора без гърди и очакваме от тях да са добродетелни и предприемчиви. Надсмиваме се
над  честността  и  се  шокираме,  когато  видим  предатели  сред  нас.  Ние  кастрираме  хората  и
заповядваме на скопените да бъдат плодоносни.“ Не  достатъчно да разсъждаваме за  морала и да
имаме  интелектуално  познание  за  него.  Пропадналият  човек  може  да  изпълни  моралния  закон,
единствено ако бъде променена неговата воля. Апостол Павел пише: „Защото това, което законът
беше безсилен да направи поради това, че беше отслабван от греховната природа, Бог го направи,
като изпрати Своя собствен Син в образа на  грешен човек, за да бъде жертвоприношение за греха.
И така той осъди греха в греховния човек, с цел справедливите изисквания на закона да бъдат изцяло
изпълнени в нас“ (Рим. 8:3-4 – мой превод). Когато се обърнем към Бога, Светият Дух ни дава сили, за
да направим това, което сами не можем да направим. Това е същността на думата „обръщане“ или
„духовен  прелом“:  Волята  ще  бъде  обърната  в  обратна  посока  и  ще  бъде  трансформирана.  В
сърцевината на християнството е свръхестествената трансформираща сила, която ни прави способни
не само да знаем кое нещо е правилно, но и да го правим – да ставаме почтени.

Въпреки че само трансформираната воля е способна постоянно да бъде добродетелна и чиста,
има и природна добродетелност,  за  която се  говори в Рим.  2 (съзнанието),  което е  последица  от
нашето  сътворение  според  образа  на  Бога.  И  докато  като  християни  сме  длъжни да  работим  за
обръщането на другите хора към Христос, ние в същото време имаме и задължението да помагаме за
изграждането на добро общество чрез насърчаваме познанието за етиката даже сред нехристияните.
Най-трудните ни социални проблеми не могат да бъдат разрешени от обществената полиция – това
може  да  стане  единствено  чрез  практикуването  на  почтено  поведение.  Например,  да  вземем
престъпността.  Социолозите  и  полицейските  експерти  безкрайно  говорят  по  тази  тема.  Коя  е
причината  за  престъпността?  Но както пише Майкъл Новак,  даже ако намерим отговора  на  този
въпрос,  как  това  ще  ни  помогне?  Това  само  ще  ни  даде  възможност  да  извършваме  повече
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престъпления.  Това  от  което  наистина  се  нуждаем  да  знаем,  е  как  да  произвеждаме  почтеност.
Обществото  трябва  да  се  концентрира  в  намирането  на  начини  за  окуражаването  на  почтеното
поведение  и тогава престъпността  ще започне  да намалява.  Историята  показва,  че  обществата  са
окуражавали почтеното поведение позитивно чрез навика и обичая, а негативно – чрез социалното
дамгосване,  табутата  и  срамът.  Несъмнено  негативните  влияния  на  обществото  е  трудно  да  се
прилагат в култура, в която моралното дамгосване е забранено, за да не увредим самочувствието на
някого. Но християните могат да прогледнат през тази мъгла и да настояват за правото на здравото
общество да изразява моралното си неодобрение към поведение, което е опасно за обществото.

Ние  не  можем да  се  осланяме  единствено на  закона,  защото  не  всички  неморални действия
трябва да бъдат обявявани за незаконни. В много случаи правилното поведение е по-добре да бъде
окуражавано чрез  едно неформално общо съгласие,  което определя  някои видове  поведения  като
неприемливо  или  заслужаващо  осъждане.  Поради  това  кампаниите  против  шофирането  след
употребата на алкохол или употребата на наркотици често пъти са по-резултатни отколкото някакъв
закон против тези неща. Всъщност, ако не успеем създадем общо съгласие ние отваряме вратата за
създаването на все повече и повече закони, които поради липсата на обществена подкрепа ще трябва
да бъдат подсилвани от още по-голяма проява на строгост от страна на властите.

Какво е нужно за да създаваме добър живот? Нуждаем се от непоколебимо чувство за правилното
и погрешното и от решимост да подреждаме живота си според тези принципи. Не поради някакво
неумолимо чувство за дълг, а защото това е в хармония с нашата сътворена природа и ни прави по-
щастливи и по-реализирани. Когато мъжете и жените действат според своята истинска природа, те
имат  усещането  за  хармония,  задоволство  и  радост.  Това  е  щастието,  плодът  на  почтеността.
Всъщност,  древните философи определяли щастието като нещо, до което човек стига единствено в
края на живота си, след като е прекарал целия си живот в обучение на характера си.

Тази  дефиниция  са  имали предвид основателите  на  САЩ когато декларирали,  че  ние  имаме
неотменимото право на живот, на свобода и на стремеж към щастието. Това не означава, че имаме
правото на някакво хедонистично удоволствие, както мнозина си мислят днес, а е право да се стремим
към  почтеност,  към  живот,  прекаран  чрез  приспособяване  на  желанията  и  стремежите  си  към
истината на това кои сме ние, което произвежда щастливи хора и хармонично общество.

Когато знаем тайната на истинското щастие, ние се стремим към почтеност във всяка област от
живота си,  даже в тези,  които са считани, че са чисто технически или практични, като например
икономиката.  И когато това се случи,  ние ще направим изумителното откритие,  че християнската
гледна точка усилва икономическото ни благосъстояние и придава истински смисъл на работата ни.

Глава 38

Делата на ръцете ни

“В никоя друга сфера църквата не е загубила повече връзката си с реалността, в сравнение с
провалът й да разбере и да уважи светската професия. Тя позволи светската работа и религията
да се превърнат в две отделни сфери,  защото забрави,  че  светската професия също е свята.”
(Дороти  Сейерс  )  (Коментар:  1893-1957  –  английска  писателка,  автор  на  прочути  криминални
романи,  преводачка,  превела  е  на  английски  „Божествена  комедия“  от  Данте   и  християнка-
хуманистка)

По време на изборите за президент на САЩ през 1992 американският речник се обогати с новата
фраза: „Икономиката, глупако.“ Оказа се, че в политическо отношение тази фраза е много убедителна.
Защото въпреки, че не живеем само за да се храним, всички ние сме загрижени за икономическото си
благосъстояние.  В  края  на  краищата  спечелването  на  доход  и  грижата  за  семейството е  основно
задължение в живота ни и ние прекарваме по-голямата част от времето, през което сме будни като
работим, независимо дали на работното си място или у дома. Но въпреки това, колко пъти сте чували
проповед, която е посветена на библейската представа за работата или за икономиката? Английската
писателка  и  есеистка  Дороти  Сейерс  обвинява,  че  църквата  напълно  е  изоставила  тези  теми  и
резултатът от това е, че много вярващи хора считат, че вярата им няма нищо общо с работата им. При
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това  положение  не  е  чудно,  че  някои  хора  започват  да  си  задават  въпроса  за  приложимостта  на
религията в ежедневния им живот.  Сейерс пита: „Как може човек да продължава да се интересува от
религия, която изглежда, че не се отнася за 90 % от живота му?“

Но истината е, че Божието Слово има да ни каже много неща за работата. И въпреки, че Библията
не  препоръчва  нито  една  конкретна  икономическа  теория,  тя  наистина  описва  контурите  на
обществото,  което  е  свободно,  благоденстващо  и  справедливо.  Наистина,  по  много  начини
библейските  принципи  вдъхновяват  развитието  на  нашата  собствена  система  на  демократичния
капитализъм,  който  триумфира  толкова  драматично  през  последните  десетилетия  на  20-я  век.
Народите от цял свят разкъсват веригите на социализма и с желание приемат западните модели на
икономическата  свобода.  Даже в  западните  държави либералите  и  левите  политически партии се
преместват към политическия център.  Даже най-жарките  симпатизанти на социализма най-накрая
трябваше да признаят, че системата на свободния пазар е по-добра не само в извеждане на хората от
бедността, но и в признаването на човешкото достойнство. 

Иронията се състои в това, че провалът на Съветската система и дискредитирането на марксизма
направиха за нас да е още по-важно да разберем принципите, които подсилват Западната системата на
свободния  пазар.  През  последните  50  години  американците  имаха  пред  себе  си  един  ясен  и
заплашителен контраст между свободният свят и двата терористични режими: нацизма и комунизма.
Каквито  е  да  са  слабостите  на  нашата  собствена  система,  беше  очевидно  за  всички,  освен  за
съзнателно заслепените, че системата на свободния пазар е несравнимо по-добра от другите системи.
Но въпреки това, днес не можем просто да сочим към тази очевидна разлика и вследствие на това
трябва  да  формулираме  една  позитивна  защита  на  принципите,  които  подкрепят  свободното
общество.  Трябва  да  подчертаваме  тези  библейски  принципи,  които  подпомагат  икономическата
свобода, както и ползата, и смисъла от това да се трудим упорито.

ПЪРВОТО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Християнската гледна точка за работата и за икономическото развитие неотклонно се придържа

към описанието на сътворението, Грехопадението и спасението. От първите глави на книгата Битие
ние научаваме,  че хората са били направени по образа на Бога, за да отразяват неговия характер.
Следователно,  ние  сме  призовани  да  подражаваме  на  неговата  съзидателна  дейност  чрез  своето
творчество – като обработваме света и изваждаме на показ неговия потенциал, и като му придаваме
форма и облик.  Всяка работа е достойна, когато е израз на образа на Бога. Когато поставил първата
човешка двойка в Райската градина, Бог им дал първото описание на работата, която те трябвало да
вършат: „Обработвайте земята и се грижете за нея.“ (Бит. 2:15 – май превод).  Даже в Райската
градина, в онова състояние на невинност, работата е била естествената дейност на хората. Теологът Т.
М. Муур казва: „Следователно работата и икономическото развитие, чрез използване на умовете и
ръцете в едно общо усилие на обществото, са част от първоначалната заповед, която сме получили от
Бога.“

Но Библията никога не е романтична или наивна относно състоянието на човека. Светът, който
Бог  първоначално  създал,  много  скоро  бил  опетнен  чрез  Грехопадението  и  сега,  както  казват
теолозите, работата е под „проклятие.“ В текста на Бит. 3:16-17 е използвана една и съща дума на
иврит която, когато бъде употребена за раждането на дете означава „родилни болки,“ а когато бъде
употребена  за  работа  означава  „мъчене,  тежък  труд,  блъскане,  носене  на  тежък  товар.“
Подразбирането е, че поради Грехопадението и двете основни задачи на хората – раждането на деца и
създаването и грижите за семейство – са изпълнени с болка и трудности. Разбирайки това, ние можем
да бъдем реалисти за страданието, отчуждението и липсата на цел в живота в грохналия свят.  Но
скръбта,  която  грехът  инжектира  в  създанието  не  отмени начинът,  по  който първоначално бяхме
създадени,  нито  заповедта  на  Бога  към  нас  да  работим.  А  спасението  ни  направи  способни  да
възстановяваме първоначалният смисъл и цел на работата. Спасението ни дава силата да изпълняваме
задачата, заради която сме създадени – да развиваме културата и цивилизацията. И наистина, когато
работим,  ние  работим  заедно  с  Бога  за  изпълнението  на  задачата  на  спасението,  помагайки  да
освободим света от ефектите от Грехопадението.

Библията ни дава основните принципи на икономиката, като се започне от частната собственост и
се стигне до правилата за търгуване и до икономическата справедливост. Библията ясно ни казва, че
първото изискване за икономическа свобода е наличието на  защитата на частната собственост на
стоките и имуществото. Сами по себе си материалните неща не са имущество – те стават имущество
единствено когато хората творчески намерят начини да ги използват продуктивно. Един пример за
това  е  една  лепкаво,  черно  и  миришещо  вещество,  което  не  е  било  нищо  друго,  освен  беля  и
неудобство, докато хората не създали технология за неговото рафиниране. Тогава, внезапно, нефтът се



210

превърнал в източник на богатство. Гледана в тази светлина, защитата на правото на собственост не е
защита  на  материалните  неща  такива  каквито  те  са,  а  е  защита  на  човешката  съзидателност,
инициативност и изобретателност. (Коментар: А точно тези човешки качества са мощните стимули за
прогреса. Това е една от причините за провала на комунистическата система в икономиката, защото тя
не  стимулираше  тези  качества,  а  правеше  точно  обратното  -  стимулираше  разхищенията,
страхливостта и посредствеността.)

Навсякъде в Библията намираме текстове, в които  правото на частна собственост е признавано и
защитавано. Като морален принцип, тези признания и защита се съдържат в Десетте Заповеди: в 8-та
заповед, която забранява кражбата и в 10-та заповед, която забранява пожелаването на нещо чуждо.
Според Законът на Моисей, от тези които са откраднали някаква чужда собственост, се изисква да я
върнат на нейния собственик (Изх.22). В Библията натрупването на богатство само по себе си не се
счита, че е зло. Хора като Авраам и Соломон са били много богати. Понякога богатството е награда за
духовна вярност, както е било в случаят, когато Бог възстановил имота на Йов, като му дал 2 пъти по-
голямо  богатство  от  онова,  което  е  имал,  преди  да  го  връхлети  нещастието  (Йов  42:10-12).  Но
Библията  ни  предупреждава  да  не  се  стремим  към  богатството  като  своя  крайна  цел  или  да
използваме принуда или жестокост за да натрупването му. Павел казал че „любовта към парите“ (но
не  към  самите  пари),  е  коренът  на  всички  злини“  (1Тим.6:10),  а  пророците  от  Стария  Завет
предупреждават, че богатството лесно води до духовно самодоволство и даже до неподчинение на
Бога (например, вижте Втор.31:1-21; 4Ц.20:12-18; Пс.49; Ам.6:1-4). Казано иначе,  правото на частна
собственост не означава, че ние имаме правото да правим каквото ни искаме с притежанията си. В
края на краищата ние не притежаваме нищо; ние сме само служители на нещата, които Бог ни е
поверил.  Бог е този, който притежава всичко: „Земята принадлежи на Бога и всички неща в нея“
(Пс.24:1 – мой превод). Ние трябва да използваме икономическите си ресурси и работата си така,
както той ни е заповядал, според закона на справедливостта и милостта. Поради това Библията ни
призовава  да  използваме  точни  везни  и  измерителни  средства  (Пр.11:1;  20:23;  Ам.  8:5)  и  ни
предупреждава, че Бог ще осъди потисниците, които не плащат заплатите на служителите си или се
възползват от затрудненията на нуждаещите се (Лев.  19:13; Ам.5:11-12; 8:5-6).  Библията порицава
онези,  които  манипулират  икономиката  заради  свои  лични  греховни  цели,  независимо дали  чрез
монополно положение на пазара или чрез други порочни начини, като лакомия, мързел или измама
(Пр.3:27-28; 11:26; Як.5:1-6). Икономическата справедливост забранява на тези, които дават пари на
заем да се възползват от хората, които са им длъжници; от друга страна хората, които са направили
дългове, са длъжни да изплащат дълговете си (Изх.22:14; 4Ц.4:1-7; Пс.37:21; Пр. 22:7).

Основният принцип е, че частната собственост е дар от Бога, който трябва да бъде използван за
установяване на социална справедливост и грижа за бедните и непривилегированите. На разкаялите
се крадци е казано повече да не крадат, а да работят с ръцете си, с цел да имат нещо, което да дадат на
хората, които са в нужда (Еф.4:28). Малко са местата, където Библията говори по-гръмогласно или по-
ясно отколкото в стиховете, в които Бог заповядва да се грижим за бедните хора. Бог гърми от небето:
„Стремете се към справедливостта, окуражавайте потиснатите. Защитавайте сираците и вдовиците“
(виж Ис.1:17).  Чрез пророк Исая Бог обявява, че истинският пост не е някакъв празен религиозен
ритуал, а означава „да споделяш храната си с гладния и да предоставяш покрив на странника. Когато
видиш голия, да го облечеш, а не да се криеш от своята плът и кръв“ (виж Ис.58:7) Исус задълбочава
чувството ни за отговорност като ни казва, че помагайки на гладните, на голите, на болните и на
затворниците, ние всъщност служим на него (виж Мат.25:31-46).

Но бедните не са  принизени до пасивни получатели на благодеянията;  тези  от тях,  които са
здрави, трябва да работят като отплата за това, което получават.  Този принцип най-добре е обяснен в
законите на Стария Завет,  които изискват от собствениците на ниви да оставят щедри неожънати
краища на нивите си, за да могат бедните да ги ожънат и да се прехранват (Лев. 19:9-10; Втор. 24:19-
22).  В Новия Завет Павел укорява здравите хора,  които отказват да работят и ги подтиква да „се
установят  някъде  и  спечелват  сами  прехраната  си“  (виж  2Сол.3:12).  Бедните  трябва  да  запазват
достойнството си на вещи и отговорни хора, които са способни сами да задоволяват нуждите си.

Както Стария, така и Новия Завети са написани в общества, в които е имало роби и критиците
често пъти атакуват Библията, че тя не се противопоставя на тази практика. Но съобразявайки се с
времето, през което е била написана Библията, тя е един от най-революционните документи, който
някога е написван. В Стария Завет Бог е предоставял начин, чрез който робите да спечелят свободата
си (Втор. 15:12), а в Новия Завет Павел казва, че „ако можеш да станеш свободен, направи го“ (виж
1Кор.7:21). По-важното е, че  Библията призовава както господарите, така и робите да осъзнават, че
преди всичко друго, като хора, те са слуги на Бога „Който е бил призован в Господа като роб, е
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свободен човек на Господа; така и който е бил призован като свободен човек, е роб на Христос“
(1Кор.7:22).  Не са важни толкова икономическите условия, по-важно е състоянието на сърцето на
човека  –  когато сърцето е  променено,  това неизбежно променя начина,  по  който хората  оформят
взаимоотношенията  помежду  си.  Това  е  причината,  поради  която  християните  в  Западния  свят
започнали да осъзнават, че робството е несъвместимо с даденото от Бога достойнство на всички хора
и обяснява защо много християни са станали лидери на движението за отмяна на робството.

СВЕТСКАТА РАБОТА Е СВЯТА
Обръщайки се към свидетелството на историята ние можем да проследим постоянното развитие

на достойнството на хората, отдавано им като личности и според светската им професия. В първите
векове  от  новата  ера  ранната  църква  е  била  принудена  да  очертае  библейската  гледна  точка  за
работата и за икономическото развитие, за разлика от гледните точки, които са били наследени от
древната  гръцка  култура,  която  поставяла  знак  за  равенство  между  материалния  свят,  злото  и
безпорядъка. Вследствие на това гърците омаловажавали всяка дейност и всичко, което е свързано с
материалните неща, включително и ръчния труд. Ръчният труд бил считан, че е дейност, която трябва
да се извършва от робите или животните,  чиято работа освобождавала интелектуалния елит за да
върши това, което гърците считали, че е „по-благородно и аристократично“ - да се занимава с култура
и с философия.

Противопоставяйки се  на  това  наследство,  ранната  църква  защитавала  високата  представа  за
материалния  свят,  защото  той  е  създаден  от  Бога.  Английската  математичка  и  професор  по
философия Мери Хиз пише: „В Юдейската и християнската традиция никога не е имало място за
идеята, че материалният свят е нещо, от което трябва да избягаме и че работата в материалния свят е
унизителна. Материалните неща трябва да бъдат използвани за прославата на Бога и за доброто на
хората.  Поради  това  в  Западна  Европа,  в  епохата  на  християнството,  никога  не  е  имало  същото
подценяване на ръчния труд, каквото е имало в древна Гърция. В Западна Европа не е имало робска
класа, която да върши ръчния труд и занаятчиите са били уважавани.“ Въпреки това, мнозина ранни
философи са били повлияни от гръцката философия, вследствие на което те твърдели, че трябва да
правим разлика  между сферите  на  святото  и  на  светското.  През  4-я  век  от  новата  ера  Еузебиус
написал: „Религиозните служители, чиято работа е свързана изцяло със служението единствено на
Бога, олицетворяват перфектната форма на християнския живот, а земеделците и търговците могат да
достигнат най-много до някакъв вид второстепенно благочестие.“

Това разбиране било оспорено от Тома Аквински, който се противопоставял на влиянието на
учението  на  Платон  върху  християнското  мислене  и  подчертавал  ценността  на  създадения  свят.
Неговата  философия  стимулирала  схоластиците  да  изследват  такива  теми  на  икономиката,  като
собственост,  търговия,  цени  и  натрупването  на  богатство.  Кулминацията  на  тези  изследвания  е
работата учените в училището в Саламанка, Испания през 16 век, която според оценката на великият
икономист  Йосиф  Шумпетер  са  „основателите“  на  науката  икономика!  По  същият  начин
реформаторите  протестирали  енергично  против  разделението  между  святото  и  светското  и
внушаваното  от  това  разделение  обезценяване  на  сътворението.  Мартин  Лутер  написал:  „Когато
извършваме професионалната си работа, подчинявайки се на заповедите на Бога, тогава самият Бог
работи чрез нас, за да изпълни своите цели. Това партньорство с Бога включва всички законни форми
на  работа,  а  не  само  духовните  професии.“  Лутер  изцяло  отхвърлял  представата,  че  монасите  и
свещениците  се  занимават  с  по-свят  вид  работа  в  сравнение  с  работата  на  търговците  и  на
домакините. Той написал: „Привидно светските видове работа са преклонение пред Бога и са израз на
покорство, което е харесвано от Бога.“

Разделянето на работата на два вида - свята и светска не само превръща светската работа във
второкачествена, но и задържала светските работници да се придържат към по-ниски стандарти на
духовност и посветеност на Бога. Реформацията не била съгласна с това разделение и твърдяла, че
нито  един  вярващ  не  е  освободен  от  изискването  да  се  придържа  към  най-високите  духовни
стандарти. Гледайки през обектива на Библията, Лутер написал, че ние виждаме че „целият свят е
пълен със служба на Бога - не само в църквите, а и у дома, в кухнята, в мазето, в работилницата и на
работните места на жителите на градовете и селата.“ Под влиянието на такива откъси в Новия Завет,
като  притчата  на  Исус  за  талантите  в  Мат.  25:14-30,  реформаторите  се  противопоставяли  на
общоприетото средновековно вярване, че е неморално да се печелят пари. Отец Робърт Сирико пише:
„Един от най-простите уроци от тази притча е, че не е неморално да печелим от ресурсите, с които
разполагаме, чрез знанията и съобразителността си и чрез работа. В края на краищата, алтернативата
на печалбата е загуба, а загубата поради липсата на инициативност не е признак на добро слугуване.“
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Бог  очаква  от  нас  да  използваме  талантите  си  –  както  способностите,  така  и  парите  си,  за  да
произвеждаме плод и по този начин да служим на другите хора.

Тези вярвания за  ценността на работата и на предприемаческия талант оформили това,  което
било наречено „Протестантска етика за работата.“ На свой ред тази етика се превърнала в движеща
сила  зад  индустриалната  революция,  която  издигнала  неизмеримо високо  стандарта  на  живот  на
огромен брой общества по целия свят. Влиянието на етиката за работата е един от великите примери
за начина, по който християнската гледна точка може революционно да промени културата.

На  християнската  гледна  точка  за  работата  са  се  противопоставяли различни светски гледни
точки, които се появили след Просветлението. Отхвърлянето на библейското учение за сътворението
довело до отхвърлянето на неговото учение за човешката природа. Вече не се считало, че хората са
създадени от ръката на Бога и трябва да живеят според определените от него висок морал и духовните
цели: да обичат Бога и да служат на своите ближни. Вместо това се считало, че хората са просто част
от природата и се ръководят от собствения си интерес и изгода. Вследствие на това, Протестантската
етика  за  работата била отделена от своя християнски контекст за  служение и била принизена до
нивото на правила за личен успех.

Например, в края на 18-я век основателят на капитализма Адам Смит казал, че работата просто е
средство  за  изпълнение  на  собствения  интерес  на  човека.  Той  твърдял,  че  никой  не  действа,
мотивиран  от  щедростта  и  великодушието,  а  единствено  от  загриженост  за  собственото  си
преуспяване: „Ние очакваме нашата вечеря не от щедростта на касапина, на пивоваря или на хлебаря,
а от тяхната заинтересованост за собственият им интерес. Ние разчитаме не на тяхната хуманност, а
на тяхната любов към себе си.“ Докато както класическата, така и християнската етика считала, че
собственият  интерес  е  порок,  който трябва да бъде побеждаван за  доброто на обществото,  Смит
твърдял, се собственият интерес всъщност е добър за обществото. Неговата теория на капитализма
превърнала в добродетел един вид поведение,  което в миналото било считано,  че е зло. Теологът
Майкъл Новак пише: „Парадоксът се състои в постигането на висок морален резултат (отърваване от
глада и бедността) чрез принизяване на важността на моралните цели и поставяне на ударението
върху практичният личен интерес.“

За Смит икономиката е автономен механизъм, който е лишен от морал, който действа отделно от
моралното влияние на закона, на църквата и на семейството. Той настоявал, че най-доброто нещо за
икономиката е всеки човек да се отстрани от пътя й и да даде свобода за царуването на „невидимата
ръка,“ която гарантира, че между търсенето и предлагането винаги ще има баланс. Тази представа за
саморегулираща се система на производство и размяна отхвърля християнското учение за Божието
царуване и грижа, и го заменя с един взаимосвързан ред на природата. Поставяйки ударението върху
собствената заинтересованост се оказало много ефективно, защото в пропадналият свят това е една от
най-силните  форми  на  заинтересованост.  Но  вместо  на  постави  морално  ограничение,
предизвиквайки хората да отидат отвъд собствената си заинтересованост,  системата на Смит само
привидно изглеждало, че е в хармония с греховната ни природа. Всъщност тя разчита точно на тези
човешки  подбуди,  които  християнството  отхвърля  като  неморални:  собственият  интерес,  вместо
загриженост за общото добруване, лични амбиции вместо човеколюбие и стремеж към лична печалба
вместо саможертва и благотворителност. Системата на Адам Смит привидно изглеждало, че прославя
тези тези подбуди, отнасяйки се към тях като към движещи сили за една здравословна икономика, но
всъщност тя трасира пътя за нова етика на амбициите, агресията и самоизтъкването.

Нещо повече, Смит погрешно си представял, че независимият свободен пазар ще действа по най-
изгоден начин. Оказало се, че резултатът е точно обратен. Както се доказало още в ранните дни на
индустриализацията,  независимият  светски  капитализъм  експлоатира  както  работниците,  така  и
околната  среда,  създавайки  нови форми на  робство,  които  поетът  Уилям Блейк  нарекъл  „мрачни
сатанински мелници.“  Капитализмът е изумително ефективен в натрупването на ново богатство, но
той работи благотворно само когато пазарът е ограничаван от моралните сили, създадени както от
законите, така и от културата, и когато тези ограничители са в хармония с религията. 

Как организираме тези морални сили да се грижат за днешната икономика? Това е главна задача,
която  стои  пред християните  в  тази  област.  Как  да  преобразуваме  светският  и  лишен от  морала
капитализъм в морално отговорна система на свободния пазар?

НАЙ-ВАЖНОТО нещо, което трябва да кажем е, че икономиката не е независим механизъм. На
първо  място тя  зависи от  юридическата  рамка:  от  системата  от  закони  за  поддържане  на  здрава
валута,  от защита на частната собственост,  от защита на сключените договори и от най-строгото
ограничаване  на  корупцията.  Правителството  действа  като  рефер,  като  следи  всеки  участник  в
процеса да спазва правилата и да играе честно. Бизнес сделки не могат да се извършват в общество, в
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което  хората  нямат  доверие  помежду  си,  където  подкупът  и  корупцията  са  правило  и  където
договорите  са  сключвани,  за  да  бъдат  нарушавани.  Достатъчно  е  само  да  погледнем  сегашната
ситуация в Русия за да разберем какво се случва, когато капитализма е въвеждан без да има спазване
на  законите  и  липсва  юридическа  инфраструктура,  която  да  поддържа  ред  в  търговията  -  там
безскрупулни бизнесмени, като например „Руската мафия,“ ограбват страната. Подобни примери за
„приятелски капитализъм“ има и в страните от Третия свят, където хората, които притежават властта,
крадат от населението без да бъдат наказвани. 

Хуманният капитализъм зависи и от здравия морален климат в  държавата,  защото свободния
пазар  с  готовност  задоволява  моралните  избори,  които  правим,  като  доставя  всяко  нещо,  което
клиентите  пожелаят  –  от  Библии  до  порнографии.  Единствено  гражданите  със  здрав  морал  ще
откажат да произвеждат или да продават продукти, които са неморални или вредни. Интересно е, че
идеята за командната икономика беше измислена, защото се считало, че единственият начин да се
гарантира производството само на полезни за  обществото продукти,  е  да се  отнеме вземането на
икономическите решения ръцете на отделните граждани и да се предостави на държавата да ги взема.
Но управлявана от държавата икономика не работела добре. И сега ние знаем, че няма „пряк път“:
моралът на пазара зависи от решенията, вземани от всеки един отделен участник на пазара. Поради
това християнската роля е крайно необходима, защото само ние притежаваме духовните ресурси да
помогнем  за  създаването  на  здрав  морален  климат.  Даже  самото  предприемачество  изисква
придържането към моралните ценности. Тези, които инвестират времето и парите си в реализирането
на  начинания,  в  които  възнаграждението  не  е  незабавно,  трябва  да  работят  много  упорито  и
жертвоготовно и да отлагат получаването на възнаграждението за усилията си. Освен това, те трябва
да са чувствителни и любезни към другите, защото ако не бъдете харесван от клиента, той няма да
работи с вас. Говори се, че когато МакДоналдс отворил първата си закусвалня в СССР, компанията
трябвало да обучи касиерките да се усмихват и да благодарят на клиентите – любезности, които не
били задължителни във всички държавни магазини и заведения, които имали монополно положение.

Всичко това може да бъде обобщено чрез твърдението, че икономическия успех зависи от морала
– колкото и странно да звучи това на някои хора с консервативно икономическо мислене. Понякога
конгресмени от републиканската партия ми казват,  че се борят да задържат заедно в една и съща
партия хората с християнско и консервативно мислене, и хората, които имат корпоративни интереси.
Например, религиозните консерватори настояват за санкции против държавите,  които практикуват
религиозен протекционизъм, а републиканците, които имат бизнес интереси се противопоставят на
санкциите, защото се страхуват, че те могат да навредят на търговията с тези държави. Моят отговор
винаги е бил, че тези две групи не са врагове, а съюзници, които всъщност имат нужда един от друг.
Майкъл Новак пише: „Бизнесите не са растения, които растат в каквато и да е почва.“ Както вече
показахме, бизнесът процъфтява най-добре в култура, в която няма намеса на политиката и се спазват
високи морални принципи.“ Като илюстрация Новак използва трикракия стол: „Здравата демокрация
се състои от политическа свобода, икономическа свобода и морална отговорност. Ако някои от тези
три крака бъде отслабен, столът ще падне.“

Сега, когато държавите по целия свят разкъсват оковите на комунизма и социализма, е по-важно
от всякога християните да говорят за моралната и духовната основа на свободната икономика. Защото
ако в тези държави бъде възприет един напълно светски капитализъм, това със сигурност няма да
доведе  до  свобода,  а  до  нова  форма  на  робство,  точно  така,  както  ранният  капитализъм създаде
„мрачни  сатанински  мелници.“  (Коментар:  Точно  това  се  случи  и  в  България  след  1989.)
Капитализмът предоставя най-добрата възможност за икономически растеж и за човешка свобода, но
само ако той е обуздан от състраданието и от стремежа към социална справедливост. 

КАК ТРЯБВА ДА РАБОТИМ СЕГА?
Съвременната тенденция да се гледа на икономиката като на арена, на която действат неморални

сили и механизми оказа  огромно влияние  върху подредеността  на живота  на  обикновените хора.
Откъснат от християнския контекст, смисълът на работата беше деформиран. Лишени от представата
за вечността и движени от една все по-агресивна култура, много хора станаха обсебени от желанието
да успеят тук и сега, което доведе до голяма промяна в подреждането на социалните приоритети.

За много американци разхлабените връзки със семейството и църквата означават, че работното
място се е превърнало в най-важната социална среда. Колегите се превърнаха в ново семейство, в
племето,  в  социалния  свят.  Кореспондентът  на  списание  „Тайм“  Ланс  Мороу  казва:  „Ние  се
превърнахме почти в граждани на нашите компании и живеем под закрилата на заплатите, пенсиите и
здравните  застраховки.“  Много  корпорации  съзнателно  се  стремят  да  се  превърнат  в  центъра  на
живота на служителите си, като предлагат грижи за децата, здравни центрове, консултации в случаи
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на проблеми с наркотици или алкохола и множество социални услуги. Както казва социологът Робърт
Шранк: „Работното място изпълнява функциите на общество.“

Наистина,  някои  хора  предпочитат  да  имат  истинско  общество.  В  провокативната  си  книга
„Връзката на времето,“ социологът Ърли Хошчайлд твърди, че много родители всъщност избират да
работят извънредно, с цел да избягат от живота в семейството. В далечния 19-ти век домът е бил
считан за небето, където човек може да избяга от стреса на работното място. Но сега за много от
родителите, които Хошчайлд е интервюирал, домът е място, което е пълно с неприятни искания от
шумни деца, безкрайни купища пране и малко на брой осезаеми награди – докато на работното място
те се наслаждават на общуването с възрастни колеги и чувстват, че напрегнатата им работа е високо
оценявана. Една майка на 3 деца му казала: „Обикновено идвам на работа по-рано, просто за да се
махна от къщи.“ Същевременно се натрупват доказателства, че грижите за децата в детските градини
и  училищата  имат  отрицателен  ефект  върху  тях,  като  причиняват  по-чести  заболявания  и
неуправляемо поведение. В резултат от това, много американци иман натрапчивото притеснение от
замяната, която правят, когато ходят на работа и пращат децата си в тези институции  - загриженост,
която  популярната  преса  бързо  забеляза:  „Митът  за  качественото  време“  -  заглавие  на  статия  в
„Нюзуийк,“ а“ ЮС нюз“ анд Уорлд рипорт“ отпечата статия със заглавие: „Малко родители се питат
защо ходят на работа?“

Всичко това е симптом за един по-фундаментален проблем: че американците изгубиха усещането
за по-висша цел,  за да работят.  В нашата материалистична култура работата е принизена до една
прагматична  функция  –  тя  е  средство  за  придобиване  на  ползи  от  този  свят,  а  този  живот  –  в
печеленето на материални блага или за самореализация. Работата вече не е висша цел и средство за
служене на любящият Бог.  При това положение не е чудно, че много хора започват да си задават
въпроса има ли въобще някакъв смисъл в работата. Както пише Мороу, сега хората  питат: „Има ли
някаква вечна стойност в работенето?“ Това предоставя на християните богати възможности да кажат,
че  работата  е  наистина  пълноценна,  само  когато  тя  е  здраво  привързана  към  своите  морални  и
духовни  котви.  Време  е  църквата  да  възстанови  ролята  си  в  тази  важна  част  от  живота,  като
възстанови библейското разбиране за  работата и за  икономиката.  Библейското учение за  работата
трябва да е честа тема за проповеди, както това е било по време на Реформацията, когато изборът на
професия е бил считан за един от важните елементи от ученичеството. За хората, които се намират на
пазара на работната сила, църквите трябва да организират класове по бизнес етика и за изучаване на
библейските принципи за работата.  Църквите трябва да организират и курсове за подпомагане на
здравите, но бедни хора, за да придобият професионални умения, да започнат да работя и сами да се
издържат, а не да зависят от социалните помощи.

Историята показва, че само църквата може да придаде етика на работата и усещането за цел,
които измъкват хората от бедността. Когато корпорацията „Алън-Едмондс Шу“ отвори нова фабрика
за обувки в Милуоки, нейният президент Джон Столънуерк се свърза с няколко пастори от съседните
църкви. Когато бил попитан защо не се е обърнал към местните, щатските или федералните програми
за професионално обучение, за да набере нови служители, Столънуерк отговорил: „Ние никога не сме
правили това.“ Според него, правителствените програми за обучение дават на хората професионални
умения,  но те не осигуряват морални навици за надеждност,  за  усърдна работа и за  вярност към
семейството, които създават добри работници. За разлика от тях, църквите предоставят точно тези
фундаментални качества на обучаваните от тях хора.

Много  църкви  предоставят  прекрасни  модели  на  програми  за  обучение,  които  стимулират
икономическата самостоятелност. Те разработват програми за да помогнат на бедните хора да станат
служители. Те организират взаимно-спомагателни каси, борси за свободни работни места и бизнес-
панаири. Например, в Бруклин, Ню Йорк,  отец Роланд Марино е създал една програма,  наречена
„Ресурси,“  която  обучава  имигранти  да  придобиват  професионални  умения.  После  създавал  свои
собствени фирми,  където ги  назначавал да работят.  В Портланд,  Орегон,  Обединената  евангелска
мисия  основала  програма  за  професионално  обучение,  наречена  „Промяна  на  живота,“  в  която
обучавала углавни престъпници и наркомани. Един 24-годишен мъж бил бездомен наркоман, а сега
учи електроинженерство в университет и има среден успех 3,8 точки. Една 28-годишна жена била
проститутка, а сега е ръководител на магазин за сандвичи в метрото. Една програма на църквата „Глас
на надеждата“ в Западен Далас предлага обучение за ремонт и преустройство на домове, за да даде
професионални  познания  на  юношите  от  гетото.  Младежите  изучават  дърводелство,  боядисване,
градинарство и практическо управление на парите. 

Християнската  църква  на  булевард  Мисисипи  в  Мемфис,  Тенеси,  окуражава  икономическото
развитие  на  района  около  нея,  в  който  живеят  бедни  хора,  като  провежда  пазар  на  паркинга  на



215

църквата. Там дребни производители и търговци продават продуктите си и се свързват помежду си.
Ежегодно църквата провежда и търговски панаир.

Църквата „Бог в Христос“ в Западен Лос Анджелис има корпорация за развитие на обществото,
чиято  цел  е  „икономическо  подсилване“  на  бедните  хора  в  околността.  Програмите  на  тази
корпорация  включват  професионално  обучение  и  предприемачество  и  си  партнира  с  големите
корпорации и бизнеси за да предоставя работни места на жителите в този район.

Докато системата за социално подпомагане се реформира и намалява ролята на правителството в
подпомагането на бедните, църквата разполага с голям шанс за заеме тази ниша. Много християни
вече се мобилизират, за да помагат на получателите на социални помощи да направят промяна и да
започнат да работят,  вместо за зависят от помощите,  което се илюстрира от следващите успешни
истории.

В Мисисипи програмата „Вяра и семейства,“ която среща семействата, които се издържат със
социални помощи с членовете на църквата, вече е работила с 350 семейства. Повечето от половината
от тях вече са престанали да получават тези помощи и сами изкарват прехраната си.  Програмата
помага и в други щати да се се създадат същите програми.

В Тексас 219 църкви се обединиха в програмата „Намиране на път за семействата,“ която помага
на 230 семейства, живеещи със социални помощи, които се опитват да си намерят работа.

В Мичиган само за една година около 60 църкви в окръг Отава са помогнали на 60 семейства,
живеещи със социални помощи. Този окръг е първият в САЩ, който е успял на намери работа на
всеки здрав получател на социални помощи и това е един невероятен успех.

В Мериленд 21 църкви в окръг Ани Арендъл помогнали на 30 семейства да си намерят работа и
да престанат да ползват помощи от държавата.

Във Флорида  една коалиция  от 70 църкви помогнали на  700 възрастни имигранти-инвалиди,
които били жестоко засегнати от реформите в социалното подпомагане.

Подобни принципи на икономическо развитие се прилагат от християните от цял свят, за да се
борят с бедността в Третия Свят. В Манила, столицата на Филипините, една част от къщите в града, в
които живеят повече от 65000 жители са просто колиби, направени от дърво и гофрирана ламарина.
Там  няма  канализация,  няма  водоснабдяване  и  миризмата  е  отвратителна.  Децата  тичат  голи  по
улиците, а възрастните хора седят по тротоарите и гледат отчуждено. В тези отвратителни условия
фондацията „Приятелство в затвора“ започна един малък проект, който изведе хората от съседния
затвор Манталупа, обучи ги в църквата, даде на всеки от тях по 120 $ заем, за да си купят велорикша,
която се използва като такси. Тази програма имаше удивителен успех: 95% от хората, които получиха
такъв заем успяха да го върнат само за 9 месеца. Аз посетих тази програма и видях паркинга, където
имаше 30 ярко боядисани велорикши, на които беше поставено логото на „Приятелство в затвора“ и
те бяха излъскани, подредени и блестяха на слънцето като колите в изложбените зали в магазините за
продажба на автомобили. Посрещнаха ни гордите им собственици (всичките бяха бивши затворници),
а до тях бяха и пасторите, които ги бяха обучавали.

Бившите затворници направиха представление и докато стояха и пееха на сцената, едно малко 4-
годишно момиченце с тъмнокафяви очички се качи на сцената,  отиде при баща си,  който беше в
първата редица.  Детето го гледаше с голямо възхищение,  а той се наведе и започна да я гали по
косата.   Тази  картина  се  запечата  в  паметта  ми;  всичко,  което бях правил  в  продължение  на  25
годишното си служение си заслужаваше да видя този един единствен миг – един бивш затворник,
бивш гангстер, сега имаше любящо семейство, работа и надежда.

Целта на църквата във всички тези програми е да срещне една нужда, която е много по-дълбока
от нуждата за заработване на прехраната:  програмите са насочени за задоволяване на нуждата да
бъдем съзидателни, една нужда, която Създателят е отпечатал във всяко човешко сърце. Александър
Солженицин е успял да улови брилянтно тази истина в книгата си “Един ден от живота на Иван
Денисович,“  неговия  класически  роман,  който  описва  живота  в  Гулаг.  Там,  въпреки  оскъдните
хранителни дажби, въпреки жестоките пазачи, въпреки изтощителната работа, главният герой Жуков
открива,  че  истинските  елементи на  живота  все  пак достигат до  него:  приятелството,  щедростта,
вярата...и  работата.  Даже  когато  тялото  му  е  подпухнало  и  го  боли  Жуков  усеща  бодването  на
гордостта от способността си да иззида стена от тухли в прекрасна и точна права линия.  Докато
пазачите събират затворниците, за да ги отведат в лагера, Жуков хвърля един последен поглед към
работата си и си казва: „Не е толкова лошо!“ След това отива до единия край на стената, за да я огледа
от ляво надясно.  Той имаше око като зидарски нивелир.  Стената беше права.  Ръцете му все още
притежаваха умения. Даже в най-трудните ситуации, работата продължава да е дар от Бога, който ни
дава усещането за лично задоволство и за полезно служение.
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Съвременните тревоги за  икономическото положение са отражение на дълбокото объркване в
светското  общество  –  независимо  дали  се  отнася  до  реформата  в  социалното  подпомагане,  за
напреженията между работата и привързаността към семейството или за връзката между морала и
икономическата политика.  Единствено християнството държи ключа за  тази  дилема.  Защото само
християнската гледна точка осигурява моралния фундамент, който е задължителен за запазване на
системите на свободната икономика; само християнската гледна точка предоставя високата оценка за
работата,  която  придава  смисъл  и  достойнство  на  работата  на  човека.  Още  веднъж  виждаме,  че
християнството предлага истина за реалността, предоставя и пътна карта за да намираме нашия път
сред объркванията и недоуменията на ежедневния живот.

Християнството даже ни дава  основните  предположения,  които са  ни нужни,  за  воденето на
народа  чрез  справедливи и  безпристрастни закони.  Християнството създава  политическа  система,
която  е  свободна  и  добре  подредена.  Всъщност,  християнството  е  изиграло  определяща  роля  за
формирането на нашето собствено правителство, както ще видим в следващата глава.

Глава 39

Висшият призив

“Самата идея за свободата предполага наличието на някакъв обективен морален закон, който
превъзхожда както владетеля, така и поданиците. Субективизмът относно ценностите е вечно
несъвместим с демокрацията...ако няма Закон на природата (Коментар: т.е. Божият закон), нравите
на всяко общество са създавани от неговите владетели, учители и възпитатели.“ (К. С. Луис ) 

Мястото беше Бирмингам, Алабама. Годината – 1963. Датата, няколко дни преди Великден. Бяха
изминали 9 години откакто Роза Паркс отказа да сетне в задната част на автобуса в Селма, Алабама и
почти  толкова  време  откакто  „Конниците  на  свободата“  направиха  своето  мъчително  пътуване  в
автобусите,  за  да демонстрират протеста  си против сегрегацията при разпределение на местата в
автобусите. Една група, съставена от водачи на движението за граждански права – Мартин Лутер
Кинг, Ралф Абернати Мл., Андрю Иънг и други от Южната християнска лидерска конференция, се
събраха  в  стаята  на  „военния  щаб“  в  хотел  Гастон,  за  да  вземат  най-важното  си  стратегическо
решение. Групата стартирала кампания за гражданските права в Бирмингам и хиляди млади хора се
присъединили към водачите си в тези походи на мира. Бойкотът на магазините в центъра на града
започнал да дава резултат. Стратегията за съпротива без насилие работела: Затворите се препълнили с
арестувани демонстранти, което не позволявало да се потуши съпротивата чрез употребата на груба
сила.  Този голям успех в Бирмингам бил забележителен, защото този град бил толкова расистки, че
властите предпочели да затворят парковете и да прекратят спортните срещи на отборите от градската
бейзболна лига, вместо да престанат да разделят хората на бели и чернокожи. Това бил град, чийто
лидери обявили, че по улиците ще се лее кръв, преди те да се съгласят с решението на Върховния Съд
в едно и също училище да се учат деца както на бели хора, така и на негри. Това бил град, в който все
още било забранено на един и същ щанд да се сервира храна на бели и черни хора. В този град през
предишните 6 години били извършени 17 бомбени атентати срещу църкви на чернокожи и срещу
домовете на лидери на движението за граждански права, чиито извършители не били открити. Това
бил град, в който расистките терористи кастрирали един чернокож мъж и изхвърлили тялото му на
един изоставен път. 

При това положение вероятно не е изненада, че властите в Бирмингам решили да се сражават
срещу движението за граждански права, като възприели тактиката, която вече била използвана много
успешно една година по-рано в Албани, Джорджия. Намерили един федерален съдия, който издал
ограничителна заповед против Мартин Лутер Кинг и другите лидери на движението, които обявили,
че планират поход на Разпети Петък. Ако лидерите се подчинели на ограничителната заповед, както
направили в  Албани,  те  нямало да  участват  в  похода,  а  те  вече  знаели какво  се  случило  тогава.
Останало без водачи, движението загубило енергията си и претърпяло неуспех. А ако не се подчинят
на ограничителната заповед, те щели да нарушат заповед на федералния съд и така щели да издигнат
на ново ниво гражданското си неподчинение. Дали това било морално извинимо?
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Съветниците на Кинг го призовавали да се откаже да участва в похода, с цел да може да събере
парите, които щели да бъдат нужни за да платят гаранцията, за освобождаването от затвора на другите
участници в похода. Но как би могъл той да моли другите да стоят в затвора, ако самият той не е готов
да  се  присъедини  към  тях?  (Коментар:  за  разлика  от  Кинг,  след  провала  на  Септемврийското
въстание  в  България  през  1923,  водачите  му Г.  Димитров  и  В.  Коларов  избягали през  Сърбия  в
Австрия,  а  тук  хиляди  комунисти  бяха  избити  или  хвърлени  в  затворите.  Такъв  е  моралът  на
комунистическите водачи!) Призивите на Кинг за участие в похода били отправяни многократно по
време на публични митинги. Ако той не се покажел пред участниците в похода, поддръжниците на
движението щели да бъдат деморализирани и враговете щели да си помислят, че той ги е изоставил.
Какво да направи? Кинг отишъл в една от спалните на апартамента за да се помоли, преди да вземе
решение.  Когато се  върнал след малко повече  от  един час,  той бил облечен  с  нов  работнически
комбинезон, който си бил купил, за да го носи, когато бъде изпратен в затвора и казал: „Ще участвам в
похода. Ние не знаем какво ни очаква. Просто трябва да изпълним по най-добрия начин това, което
сме обещали. Сега ние сме в ръцете на Бога.“ Неговият баща д-р Мартин Лутер Кинг Старши му
казал: „Сине, досега никога не съм се противопоставял на нито едно от решенията ти, но този път си
мисля, че е по-добре да си останеш у дома. Аз не бих нарушил тази заповед.“ За един миг болката от
решението още веднъж сграбчила Кинг. Той помислил малко и после казал: „Не, аз съм решил да
участвам в похода.“ Тогава баща му кимнал с глава и казал: „Добре, щом си решил.“

Един фотограф е успял да заснеме момента на арестуването на Кинг и тази снимка стана прочута
– великият водач на движението за граждански права е окован с белезници и поглежда през рамото си
назад към своите поддръжници, а лицето му е одухотворено. В затвора в Бирмингам той бил заключен
в единична стая с  размерите на монашеска килия,  тясна и без  прозорец.  Престоят в  затвора бил
направен още по-неприятен, когато неговите адвокати му донесли едно копие от вестник „Бирмингам
нюз,“  където  имало  обръщение,  подписано  от  8  бели  свещеници,  които  критикували  неговата
стратегия за гражданско неподчинение. И внезапно Кинг получил вдъхновение. Той решил да напише
опровержение на твърдението на тези свещеници във формата на отворено писмо – една защита на
движението за граждански права, което щяло да бъде призив към съвестта на цяла Америка. Върху
парчета тоалетна хартия и след това върху листи за писане,  Кинг успял лист след лист да изнесе
тайно  от  затвора  цяло  лирическо  послание,  в  което  обяснявал  защо  понякога  е  извинимо  да  се
нарушава закона.

Той потвърдил, че движението за граждански права е получило голяма част от енергията си от
призива  на  хората  да  се  подчиняват  на  решението  на  Върховния  Съд  от  1954,  което  обявило за
незаконна  расовото  разделение  в  обществените  училища.  Поради  това  „на  пръв  поглед  може  да
изглежда доста парадоксално, че ние съзнателно нарушаваме законите. Човек може да попита: „Как
можете да защитавате нарушението на някои закони и да се подчинявате на други закони?“ Отговорът
на този въпрос се намира във факта, че има два вида закони: справедливи и несправедливи. Човекът
не само притежава законна, но има и морална отговорност да се подчинява на справедливите закони.
И  обратното,  човекът  притежава  моралната  отговорност  да  не  се  подчинява  на  несправедливите
закони. Аз се съгласявам с казаното от Св. Августин: „Несправедливият закон въобще не е закон.“ А
каква е разликата между двата вида закони?...Справедливият закон е написан от човека кодекс, който е
в хармония с моралния закон на Бога. А несправедливия закон не е в хармония с моралния закон. По
този повод Св. Тома Аквински е казал: „Несправедливият закон е човешки закон, който не е вкоренен
във  вечния  закон  и  в  природния  закон.“  Кинг  отбелязвал,  че  традицията  на  гражданското
неподчинение започва още от времето на Стария Завет – от Седрах, Мисах и Авденаго, тримата млади
евреи,  които  съзнателно  не  се  подчинили  на  законите  на  Вавилонският  монарх  Навуходоносор.
Реформаторът Мартин Лутер  също не се подчинил, когато декларирал: „Това е моята позиция; не
мога да направя нищо друго. Бог да ми помага.“ Така е постъпил и Джон Бъниън, който, когато е бил
изпратен в затвора заради вярата си, казал: „Ще стоя в затвора до края на живота си, но няма да убия
съвестта  си.“  А  Томас  Джеферсън  оправдал  Американската  революция  със  следните  думи:  „Ние
вярваме, че е очевидно, че всички хора са създадени равни.“

Кинг винаги си спомнял за този престой в затвора като за момент,  в който вярата му е била
подложена на най-тежкото изпитание.  Неговото „Писмо от затвора в Бирмингам“ се превърнало в
едно от най-великите свидетелства на вярата. Голям товар бил вдигнат от разума му, когато научил, че
бързо се събирали парите за освобождаването от затвора на демонстрантите за гражданските права.
Бил изненадан и съживен, и в този момент, както после написал, той „осъзнал едно усещане, за чието
присъствие знаел подсъзнателно – че всъщност никога не съм бил сам в килията. Общуването с Бога
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не  свършваше  при  вратата  на  затворническата  килия.  Не  знаех  дали  в  момента  навън  слънцето
светеше, но знаех, че отново можех да виждам светлината.“

ЗАКОН НАД ЗАКОНЪТ
Мартин Лутер Кинг Мл. си осигури мястото в американската история, когато движението, което

водеше  най-накрая  убеди  американския  народ  да  потвърди,  че  принципите  на  Декларацията  на
независимостта  наистина  са  приложими  за  всички  американци.  Но  колкото  важен  е  успехът  на
неговото движение за гражданските права, толкова важен е и принципът, на който това движение се
основава, защото този принцип е най-фундаменталната основа за нашата републиканска форма на
управление: „Управлението не е просто социален договор между хората и тези, които управляват, а е
социален договор, който е направен, подчинявайки се на властта на един по-висш закон.“

Най-великата морална  борба в  историята  на нашата страна  – кампанията  за  слагане край на
робството – се е опирала на същия принцип. Привържениците на отмяната на робството обявили за
невалиден закона за избягалите роби (чрез който Конгресът изисквал хората да връщат избягалите
роби на собственика им), защото той противоречал на един по-висш закон, въпреки че този по-висш
закон  се  споменава  в  Конституцията.  Линкълн  е  използвал  същият  аргумент,  когато  се
противопоставил на решението на Върховния Съд, което оправдавало робството. Той писал страстно
че „народите, както и хората, са длъжни да се подчиняват на върховната власт на Бога .“ Единствено
дълбоката убеденост  в  нашия дълг да се  покоряваме на една по-висша власт е  могла да придаде
стоманен  характер  на  този  скромен  провинциален  юрист,  за  да  се  противопостави  на  робството
тогава, когато то е било законно утвърдена институция.

Най-забележителният сегашен спор – спорът за аборта, ефтаназията и за другите теми, свързани
с живота – е подхранван от същата убеденост. Движението в защита на живота отказва да приеме
сегашният закон за аборта, въз основата на убедеността, че нито един човешки закон не е валиден,
докато противоречи на по-висшия закон. Това разбиране за висш закон, който е над човешкия закон, е
съдбоносно важно за опазването на свободата и справедливостта. Както е написано в Декларацията за
независимостта, има някои неотменими права, които са извън властта на правителството, което нито
може да ги дава,  нито може да ги отнема.  Правителството единствено може да ги признава като
предварително  съществуващи.  Защото,  ако  правителството  дава  тези  права,  тогава  те  не  са
неотменими, защото правителството може и да ги отнеме, и в такъв случай всяка група от хора, която
е в немилост, може да бъде смазана от егоистичния интерес на мнозинството или от грубата сила на
държавата.

Проф. Робърт Джорджи от Принстънския университет обяснил това по колоритен начин в един
курс  за  изучаване  на  гражданските  свободи,  като  прочел  началните  думи  на  Декларацията  на
независимостта:  „Ние поддържаме, че следните истини са очевидни: че всички хора са създадени
равни и че те са дарени от техния Създател с някои неотменими права.“  След това погледнал към
морето  от  студенти  в  претъпканата  лекционна  зала  и  казал:  „Това  са  фундаменталните  думи  на
американското учение за гражданските свободи и в светлината на съдържанието на това учение, както
е  изразено  в  Декларацията,  вероятно  няма  да  е  неподходящо  да  започнем  нашето  обсъждане  с
изричането на една благодарност към Създателят,  който ни е дарил с тези права.  И така,  нека да
замълчим и  всеки  според  своята  собствена  традиция  и  по  свой  собствен  начин  да  благодари  на
Създателя за нашите скъпоценни права и свободи.“ А слез това добавил палаво: „Онези от вас, които
са невярващи, могат да се възползват от този шанс и да помислят в тишината за източникът на нашите
най-важни права и свободи, които вярвам, че вие също цените високо.“  А когато погледнал отново
към  залата,  той  видял  250  студенти  с  наведени  глави,  а  встрани  от  тях  стояли  няколко  негови
асистенти, които били пребледнели и ужасени. 

Представата за висшия закон има дълбоки исторически корени, които могат да бъдат открити
даже  от  едно  повърхностно  проучване.  В  древната  юдейска  литература  законът  (Тората)  бил
разкриван като божествено откровение. Древните гръцки философи Платон и Аристотел твърдели, че
човешката  справедливост  е  дефинирана  от  по-висши  истини  или  идеали,  които  са  достъпни  за
човешкия разум и познание чрез природния закон, т.е. чрез моралните принципи, които са в хармония
с нашата природа като човешки същества. По подобен начин римляните се позовавали на един вечен
източник на закона, както се разсъждава в едно твърдение на Цезар, в което се казва, че „законът не е
продукт на човешката мисъл, нито е някакъв указ, издаден от хората, а е нещо вечно, което управлява
вселената.“ Около 380 г.н.е. християнството вече било официална религия в Римската империя и от
тогава до сега Западният закон вече бил оформян преди всичко от християнското схващане за закона,
което  се  основавало  на  учението  за  сътворението.  Теолозите  като  Августин  и  Тома  Аквински
твърдели, че човешкия закон трябва да е отражение на моралният ред, който е създаден от Бога, който
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е видим както от вярващите, така и от невярващите, защото това е закон, който е написан в сърцето на
човека. Както е написал Мартин Лутер Кинг от затвора в Бирмингам, закон, който не отразява този
природен закон, е несправедлив закон, който всъщност не е никакъв закон. 

По този начин Западната политическа традиция най-общо е считала,  че за да бъдат валидни,
човешките  закони  трябва  задължително  да  се  основават  на  природния  закон,  чрез  който  Бог  е
подредил своето създание, което на свой ред участва в неговия вечен закон. Това приемане е било
изразено и в Магна Харта от 1215, един основополагащ документ, който гарантира определени права
и привилегии на благородниците в отношенията им с краля. Магна Харта е основата на Английското
законодателство.  (Коментар:  Оригиналът  на  „Магна  Харта  се  съхранява  в  английският  град
Линкълн.)  Великият  юрист  от  18-я  век  Сър  Уилям  Блекстон  е  написал:  „Законът  на  природата,
заповядан  от  Самият  Бог...е  задължителен  за  всички  държави  и  за  всички  времена.  Нито  един
човешки закон не е валиден, ако противоречи на този този закон; а онези закони, които са валидни,
получават  всичката  си  власт  опосредствено  или  непосредствено  от  този  оригинал.“  Блекстон  е
разбирал,  че  гениалността  в  Западното  законодателство  се  състои  в  това,  че  то  е  отражение  на
обичайте, вярванията и традициите на хората и е било създадено от хора, които са били вдъхновени от
Духът на Христос.

Но тогава, с появата на национализма се появили и идеите за националната независимост и за
политическия абсолютизъм, каквито са учението за божественото право на кралете, което твърди, че
кралят царува с пряката власт, която получава от Бога и че законът е това, което царят постанови.
Много християни се противопоставили на тези идеи и препотвърждавали върховенството на закона на
природата.  В края на 1500-те йезуитският теолог Робърт Белармин публикувал няколко памфлети
против божественото право на царете и в подкрепа на върховенството на закона на природата, на
природните права и на независимостта на народа. Неговите книги били толкова влиятелни, че Крал
Джеймс І се почувствал принуден да отговори със серия от свои собствени памфлети.  През 1600-те
шотландският  духовник  Самуел  Ръдърфорд  написал  книгата   Lex  Rex  (Законът  царува),  в  която
твърдял, че законът стои над краля и че той трябва да му се подчинява така, както му се подчиняват
всички други граждани. Книгата била забранена в Шотландия и била публично изгаряна в Англия, а
Ръдърфорд  бил  арестуван.  Но  неговите  идеи  живеели  и  оказали  голямо  влияние  върху  отците-
основатели на САЩ чрез книгите на Джон Уитърспуун и Джон Лок. В новата република гражданите
щели да бъдат управлявани не от хората, а от закона.

Правителството трябвало да бъде ограничено не само чрез правото на закона, но и по отношение
на  обхвата  на  своята  власт  над  обществото.  В  католическата  социална  мисъл  идеята  за
ограничаването  на  правителството  била  развита  чрез  представата  за  субсидарността,  а  в
реформаторската мисъл – чрез представата за сферата на върховната власт.

Представата за субсидарността (от латинската дума subsidium, която означава: „помощ, подкрепа,
подпомагане) твърди, че по-висшите социални институции, като държавата, съществуват само, за да
помагат  на  подчинените  институции,  като  семействата.  Идеята  е,  че  ако  държавата  излезе  извън
обхвата на тази помощ, ако тя ги унищожава или отнема техните функции, тогава държавата действа
незаконно и уврежда реда в обществото.

Идеята  за  сферата  на  върховната  власт  възникнала  сред  реформаторите,  които  твърдели,  че
човека  е  директно  отговорен  пред  Бога,  а  не  стига  до  него  единствено  чрез  посредническата
институция  на  църквата.  Последицата  от  това  разбиране  е,  че  всички  сфери  на  обществото  –
включително  държавата,  семейството,  училището,  фирмите  и  корпорациите,  както  и
професионалните и доброволните асоциации не са подчинени на църквата, а са подчинени директно
на Божията власт. Това разбиране било много освобождаващо, защото означавало, че нито една сфера
не е правилно да бъде контролирана от другите сфери – всички са отговорни директно пред Бога чрез
съзнанието на отделните хора, участващи в тях. Нещо повече, властта на всяка сфера е ограничавана
от властта на другите сфери. Както обяснявал холандският теолог (Коментар: и държавник, той е бил
и премиер на Холандия) Абрахам Кюипер през 19-я век, върховната власт на държавата е ограничена
„от другите власти, които също имат божествен произход, и по-точно – от властта на другите сфери
на обществото.“

Така  реформаторското  наследство  се  превърнало  в  балансирана  представа  за  държавата  като
заповядана от Бога, но в същото време ограничена от божествено заповяданите други институции на
обществото.  Функцията  на  държавата  е  да  ограничава  силата  на  греха,  който  е  развързан  чрез
Грехопадението. Бит. 3:24 ни казва, че Бог е поставил ангел с пламтящи меч, за да охранява дървото
на живота – първият участъков полицай. Чрез този охраняван ред в обществото, държавата позволява
на свободата да процъфтява.  Но на свой ред,  свободата на другите сфери ограничава държавната
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власт.  Тяхната  свобода  е,  както  е  написал  Кюипер  „дадено от  Бога  средство  за  ограничаване  на
властта“ на държавата, която иначе би се изродила в деспотизъм. В тази балансирана представа ние
виждаме корените на това, което основателите на САЩ са нарекли с фразата „подредена свобода.“

Друг  принос  на  християнството  е  била  представата  за  разделението  на  властите,  която  се
основава на учението за Грехопадението. Основателите на САЩ се разбирали, че понеже всеки човек
е склонен да извършва грях, съдбоносна грешка е да се поверява твърде много власт на които и да е
отделен човек или група. (Коментар: както е сега у нас - прокуратурата не е ограничена. Бившият гл.
прокурор И. Татарчев се хвалеше, че над него е само Бог.) Вследствие на това те установили три
клона на правителството – правосъдие, законодателство и изпълнителна власт – основавайки се на
библейското учение,  че Бог е  нашият съдия,  че той е  законодателят  и че  той е  царят (Ис.33:22).
Основателите на САЩ освен това са създали федерална система, в която правителството на всеки щат
упражнява контрол над националното правителство. Поради това Конституцията е запазила на щатите
правото да определят сенаторите и даже изборът на президент се извършва от избирателна колегия,
съставена от избиратели, избрани от отделните щати. Отделните щати притежават реална власт, а не
функционират просто като административни органи на националното правителство.

Основателите на САЩ са изградили система,  която трябвало да ни защитава против пряката
демокрация – против всяка  система,  в  която „глас народен е  глас Божии.“ (Коментар:  А нашите
популисти-политици  колко  обичат  да  изтъкват  това  като  предимство  и  с  него  залъгват  народа!)
Джеймс  Медисън  предупреждавал,  че  „такива  демокрации  винаги  представляват  зрелища  на
размирици и препирни.“ Поради това Основателите изградили една републиканска система, в която
волята на хората е пресявана чрез избрани представители, които се предполагало, че ще са почтени
хора, които са загрижени да общото добро и са способни да се издигат над моментните страсти. В
същото  време,  представителите  оставали  подотчетни  на  хората,  които  са  ги  избрали  и  така  се
постигал един чудесен баланс.

Колко гениален е този план! Никога не съм преставал да му се възхищавам и съм благодарен за
тази  историческа  демонстрация  на  християнската  гледна  точка.  В продължение  на  повече  от  200
години  американският  експеримент  предоставя  драматична  илюстрация  на  начинът,  по  който
библейските  принципи  успешно поддържат  реда  и  свободата.  Но  въпреки  това,  през  последните
десетилетия тези принципи са обект на унищожително нападение от нарастващите агресивни сили на
съвременната светска гледна точка – които са толкова силни, че сега са заплашени властта на закона и
самият характер на нашия политически ред.

ЮРИДИЧЕСКИ ИМПЕРИАЛИЗЪМ
Идеята,  че  човешкият  закон  трябва  да  бъде  отражение  на  по-висшия  закон  беше  сериозно

заплашена в края на 19-я век и по-специално след работата на Чарлз Дарвин.  Неговата теория за
еволюцията  внушава,  че  липсва  сътворен  морален  ред,  който  функционира  като  основа  за
законодателството. Тази теория твърди, че животът е резултат от процес на проба и грешка, в който
новите структури се запазват, ако помагат на организма да получи това, от което се нуждае, за да
оцелее.  Тази  нова  представа,  която  се  появила  с  одобрението  на  науката,  привидно  твърдяла,  че
самата истина се  открива в  процеса на изпробването и грешката -  „истинска“ е  тази идея,  която
работи най-добре за постигане да желаните резултати. Така била родена философията на прагматизма.
Прагматизмът бил формулиран, когато няколко изтъкнати университетски професори създали една
група,  която  нарекли  със  странното  име  „Кеймбриджки  клуб  по  метафизика.“  Тези  водещи
интелектуалци, сред които били Оливър Уендъл Холмс, Чарлз Пиарс и Уилям Джеймс,  дефинирали
истината като хипотеза, която работи най-добре. Или както кратко е написал Джеймс: „Истината е
паричната стойност на идеята.“

Какво означавал прагматизма за закона било обяснено без увъртания от Холмс през 1897, когато
той посъветвал студентите в един университетски курс по право за престанат да мислят за морала и
вместо това да започнат да считат, че законът е наука – наука за принуждението, упражнявано от
държавата.  Иначе  казано,  когато  липсва  Божия  закон  като  висш  морален  стандарт,  законът  е
принизяван до грубата сила. Не толкова отдавна властта на закона получи друг удар от ръцете на
деконстукционизма,  който започна  като  метод на  литературната  критика,  но  сега  се  прилага  към
всички видове текстове, включително и към юридическите текстове. Според деконструкционализма,
езикът  не  разкрива  смисъла  (което  би  означавало,  че  има  висша  сфера  на  истината);  според
деконструкционализма езикът е само една социална конструкция. (Коментар: Това означава, че те
отричат Божието Слово и самият Исус Христос. Странно ли е, че предаването на журналиста Петър
Волгин по радио „Хоризонт“ се нарича Деконструкция?) Всеки текст отразява няколко (често пъти
противоречащи си)  социални  и  културни  сили,  които  имат  за  цел  да  подсилят  властта  на  някоя
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социална група. Тълкуванието на текста няма за цел да определи какво иска да каже авторът, а да се
„демаскират“ прикритите властови взаимоотношения.

През  последните  години  тези  радикални  представи  за  закона  започнаха  да  проникват  и  да
формират реални съдебни решения – първоначално в случаите, отнасящи се до религиозните права.
В тях не е имало антихристиянска конспирация, в тях не е имало противопоставяне в това, в което
много християни са вярвали. Обратното, религиозните текстове са били най-очевидната цел, защото
те най-ясно са свързани с онова,  което сега е трябвало да бъде дискредитирано – властта на по-
висшия Божий закон. Случаите на такива съдебни решения нараствали бързо и драматично. През
1952 съдията Уилям О. Дъглас описал Америка като „религиозни хора, чиито институции предполагат
наличието  на  Висше Същество“  и  призовавал,  че  поради  това  държавата  „трябва  да  приспособи
публичната  си  служба  към  техните  духовни  нужди.“  Дъглас  не  защитавал  нито  една  конкретна
религия, а просто твърдял, че религия е добро нещо за хората и че държавата трябва да я уважава . Но
само 20 години след това, през 1973 Съдът безцеремонно потъпкал най-дълбоките религиозни права
на хората и тревогите им за морала, претендирайки, че е открил в Конституцията едно косвено право
за защита на „интимността“, което защитавало правото на жената да абортира (делото Рои против
Уейд). С един замах съдът искал да загаси политическия спор, който се водел в 50 щатски съдилища
относно  един  чувствителен  морален  въпрос  –  законният  статут  на  първите  етапи  на  човешкия
зародиш. Това бил един акт на правно високомерие, който единствено можел да постави под въпрос
властта на закона и по този начин да потвърди, че спорът за аборта ще продължи и ще става още по
озлобен. И разбира, се съдът направи точно това. 

Но делото „Рои против Уейд“ беше само най-влиятелното в разрастващият се поток от подобни
дела,  в  които ставаше въпрос за  молитвата,  за  публичното излагане на религиозни вярвания и за
сексуалните права,  в които съдиите безцеремонно си присвоиха съдебния процес и показаха една
нарастваща враждебност към религиозните и моралните традиции, които исторически са формирали
американското  законодателство.  Нещо  повече,  в  някои  дела  съдиите  всъщност  отсъдиха,  че
религиозната мотивация, стояща зад даден закон е причината той да бъде обявяван за непригоден.
Например, през 1987 Върховният Съд обяви за невалидно едно решение на съда в щата Луизиана, с
което се разрешаваше в училищата успоредно с учението за еволюцията да се преподава и учението
за сътворението. Защо? Защото Върховният Съд реши, че решението на съда в Луизиана засягало
академичната свобода, а това било преструвка,  зад която се криело желанието в училището да се
налага библейската религия. Това представлява смайващ обрат:  Докато в миналото се считаше, че
библейските принципи са властта, която подсилват закона, сега се счита, че те го правят непригоден.
Едно от най-разрушителните решения през последните години беше делото през 1992 на „Планирано
родителство против Кейзи Зет.“ Въпреки че подкрепи някои скромни ограничения, въведени от щата
относно аборта, Върховният Съд се помъчи да постави правото на аборта, създадено от делото „Рои
против Уейд“ на по-здрава конституционна основа. Съдът изостави старата тактика на оправдаване на
аборта  въз  основата  на  подразбиращото  се  право  на  „интимност,“  криещо  се  в  полусянката  на
Четиринадесетата  Поправка  и  вместо  това  се  позова  директно  на  ясно  формулираното  право  на
„свобода.“ Съдът наказа поддръжниците на забраната на аборта защото са имали нахалството да не се
съгласяват с  решенията на съда и най-общо казано ги предупреди да млъкнат и да си отидат по
домовете.  Така,  след като безцеремонно потъпка  демократичното обсъждане за  аборта през  1973,
двадесет години по-късно Съдът постанови, че даже несъгласието с правото на аборт е оскърбление
към властта на закона. 

После  мнозинството  дефинира  понятието  „свобода“  от  Четиринадесетата  Поправка  със
смайващо помитащи думи. Съдията Антони Кенеди написал: „В сърцевината на свободата е правото
на всеки човек да формулира своята собствена представа за съществуването, за смисъла, за вселената
и  за  мистерията  на  човешкия  живот.“  Казано  накратко,  Върховният  Съд  поставил  отделните
личности,  които  формулират  своя  собствен  представа  за  смисъла,  в  центъра  на  тежестта  на
конституционното  правосъдие.  Колективното  самоуправление  на  хората,  основаващо  се  на
общоприетия морален кодекс беше отхвърлено като „нетолерантност на мнозинството.“ Нещо повече,
Съдът отхвърли всяко вярване в Божествената етика като „нетолерантност“ и по този начин отхвърли
идеята за наличието на по-висш закон, който е над Върховния Съд. През 1992 в делото „Лии против
Уесман,“ Съдът постанови, че даже една безвредна молитва, изричана от свещеник в началото на
учебния час в гимназиално училище, отнасяща се за онзи, който се интересуват, е неконституционна,
защото е посегателство на правото на 15-годишните ученици да не слушат почтително религиозни
изказвания,  с  които не са  съгласни.  Онова,  което само преди едно поколение беше считано,  че е
отличителна черта на вежливостта, сега се превърна в повод за конституционно недоволство. Още по-
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тревожно  е  обаче,  че  религиозното  изразяване,  забранено  от  Съдът,  не  се  отнася  само  за
традиционните вероизповедания, а за „всяко споделено убеждение, че съществува етика или морал,
които са по-висши от човешките измислици. Иначе казано, Съдът каза, че никакъв Божии морал няма
място на обществения площад, а там може да има само постмодернистичната гледна точка, според
която моралът е „човешко изобретение.“

А след като  не  е  разрешено  никакво  призоваване  на  висшата  власт,  тогава  самите  съдии  се
превръщат във  висша власт.  През  1995 в  делото „Ромър против Еванс“ съдиите отхвърлиха един
референдум,  извършен  демократично  от  гражданите  в  Колорадо,  който  забранил  ползването  на
специални граждански права и предпочитания, основаващи се на сексуална ориентация. (Коментар:
Става въпрос за парадите на гейовете и лесбийките и за еднополовите бракове.) Трябва да признаем,
че  референдума  не  е  бил  грижливо  организиран,  но  съдията  Кенеди,  пишейки  за  мнозинството,
напълно  омаловажил  целта,  формулирана  от  участниците  в  този  референдум,  претендирайки,  че
притежава свръхестествена способност да знае по-добре от тях какво мислят самите те. Той написал:
„Законите, които разглеждаме сега предизвикват неизбежното заключение, че наложените неизгодни
състояния  са  пораждани  от  враждебността  към класата  на  засегнатите  хора.“  В едно единствено
надменно изречение една основна морална позиция, споделяна от християни, юдеи, мюсюлмани и
хора от други вероизповедания – и нещо повече позиция, която е била демократично предписана в
закона – била принизена до нивото единствено на личната „враждебност.“ Съдиите вече не просто не
били съгласни с библейската етика; те даже не я считали за етика, а я пропъждали като фанатизъм. 

Същият подход скоро проникнал и до по-ниските нива на съдебното правораздаване. През 1996,
пишейки от името на Девети районен апелативен съд, който отмени референдума в един щат, с който
се забраняваше асистираното самоубийство, съдия Стивън Рейнхард затръшна вратата за достъп до
съда на хората „със силни морални или религиозни убеждения.“ Той написа: „Те не са свободни да
налагат техните гледища, техните убеждения или техните философии на всички други членове на
демократичното общество.“ Но тогава какво представлява демократичния процес, ако не е един опит
на хора със сходни разбирания да се съберат заедно и да предлагат закони, които съответстват на
техните най-добри оценки за правилното и погрешното? И на какво основание един съдия казва, че
всички граждани са  свободни да участват в   този  процес,  освен хората  „със силни морални или
религиозни убеждения“? 

Този съдебен преврат достигна кулминацията си през 1997 с решението на делото „Боирн против
Флорис,“ първото възражение против Акта за възстановяване на религиозните свободи (АВРС) от
1993. Целта на АВРС беше да въведе отново един точен стандарт за защита на упражняването на
религията, който 3 години преди това беше отхвърлен от Върховния Съд. Забележително е, че  АВРС
беше  приет  единодушно  в  Камарата  на  представителите,  в  Сената  само  трима  сенатори  не  го
подкрепиха и беше подписан с ентусиазъм от Президента Клинтън.  Ако някакъв закон е бил израз на
волята на всички хора, това беше АВРС. Въпреки това, в делото „Боирн против Флорис“ Върховният
Съд обяви за неконституционен АВРС, въз основата, че изразената власт на Конгреса в подкрепа на
основните граждански права, гарантирани от Четиринадесетата поправка не е „изрична,“ а е просто
едно  „отстраняване  на  грешка.“  Иначе  казано,  Конгресът  не  може  да  използва  властта  си  за
разширяване конституционната закрила, освен за да коригира нарушение на правата, които самият
Върховен Съд е благоволил да признае. По този начин в това единствено дело съдът събра заедно две
важни  тенденции:  едната  насочена  против  върховното  право  на  религиозна  свобода  и  другата  –
против самоуправлението. Беше обезсилена не само клаузата за свободно упражняване на религията,
но и беше отхвърлено гласуване, изразяващо почти единодушно волята на всички граждани на САЩ.

Нещо повече, Съдът постанови, че единствено той има върховната власт да дава определение за
конституционните свободи и да определя техния обхват, което е едно безочливо заграбване на власт,
което би ужасило Основателите на САЩ. Правото за юридическо преразглеждане не е предвидено в
Конституцията и Джеферсън е предупреждавал за опасността от „съдебна олигархия“ (Коментар:
Което наблюдаваме сега и в нашата страна), а и неговият постоянен противник Александър Хамилтън
също не е бил съгласен с установяването на неограничена съдебна власт.

Трагедията  е,  че  консервативните  съдии  изглежда  не  могат  да  се  противопоставят  на
непобедимата сила на юридическия империализъм. Такива изтъкнати юридически империалисти като
Робърт  Борк,  Едуин  Мийс  и  съдията  от  Върховния  Съд  Антонин  Скалиа  се  стремят  да  се
съпротивляват  с  различни  правни  процедури  на  юридическата  активност,  която  отхвърля
позоваването  на  природния  закон.  Скалиа  отиде  дотам,  че  настоява,  че  съдиите  не  трябва  да  се
съобразяват  с  морала,  обичая  или  даже  със  законодателното  намерение,  когато  вземат  своите
решения,  а  трябва  се  основават  единствено  на  буквалния  смисъл  на  текста.  Например,  Скалиа
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твърдеше, че не е работа на съдиите да се занимават с морала; обратното, хората трябва да привеждат
своите морални убеждения в съответствие със закона. Но разбира се, това са точно този вид закони,
които либералните съдии отменят като незаконни. Така ние сме хванати в капан – от една страна
консервативните съдии казват, че съдилищата не трябва да се съобразяват с морала, а хората трябва да
приспособяват морала си със закона - а от другата страна либералните съдии отхвърлят демократично
изработени закони, които са израз на моралните убеждения на хората, като даже съдиите твърдят, че
тези убеждения са пораждани от лична „враждебност.“

Резултатът от тези две тенденции е, че днес съдилищата, който са неограничавани от висшия
закон и се отнасят пренебрежително към волята на мнозинството от хората, са господстваща сила в
американската  политика.  Както  пише  професорът  по  право  Ръсел  Хътингер,  Върховният  Съд  е
изработил „ново споразумение,“ чрез което е съгласен да дава на гражданите правото да решават
всеки за себе си какъв е смисълът на живота, да решават кое е правилно и кое е неправилно и да
правят това, което им харесва. Давайки им тази гаранция, Съдът иска единствено хората да считат, че
Съдът е върховната власт. Или както е написал Джерард Брайдли от Нотр Дам: „Съдът е казал: „Ние
ще бъдем вашият Върховен Съд, а вие ще бъдете нашите хора.““ 

Но по природата си това ново съглашение със Съдът е нестабилно и след време ще доведе или до
анархия, или до тирания. Липсата на балансираност между трите клона на управлението винаги е
било огромна уязвимост на американската система. От време на време везните се колебаят несигурно;
но можем да кажем, че благодарение на Бога, всеки път балансираността е била възстановявана. Поне
до  сега.  Но  днес  юридическият  империализъм  заплашва  да  унищожи  деликатният  баланс,  който
гарантира  нашата  свобода.  Покойният  историк  Ръсел  Кирк  веднъж  предупреди,  че  „Властта  на
Върховния Съд да прави пакости ще стане почти неограничена,  в  стремежа му да се превърне в
господстваща  сила  в  американския  политически  живот,  защото  това  ще  унищожи  американската
демокрация.“  Точно казано.  Поради това е  толкова належащо християните,  които имат библейско
виждане за закона и справедливостта, да предупреждаваме ближните си за сериозната заплаха, пред
която е изправена нашето управление.

СЪБАРЯНЕТО НА ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ
Християнското разбиране,  че правосъдието се основава на един по-висш закон е  подобно на

разбиранията на голямата част от световните цивилизации в човешката история. Както е казал К. С.
Луис, всички големи религии и морални системи предполагат наличието на един обективен морал
(който Луис нарича Пътят или Тао). „Всички ние, независимо от това, дали сме християни или не,
интуитивно усещаме, че трябва да има някакво висше морално оправдание за правосъдието, нещо,
което го прави то да е правилно. В противен случай всеки закон може да бъде повален с непокорният
кръчмарски израз „Дрън-дрън! Кой казва това?“ Това твърди покойният Артур Леф от Юридическото
училище при университета Йеил в прочутата си реч от 1979.  Леф казал, че ако няма Бог, който е
олицетворението на Добротата и на Справедливостта, не може да съществува висша морална основа
за  правосъдието.  Защото ако няма Бог,  нищо друго не може да заеме неговото място.  Нито един
човешки стандарт, нито един човек, нито една човешка група, нито един документ не е имунизиран
против  отхвърлянето.  Леф  ясно  е  прозрял  последиците  от  светската  гледна  точка.  След  като
Просветлението започна да отрича реалността на Божественото сътворение и откровение, основата на
правосъдието  беше  подкопана.  Мислителите  на  Просветлението  оптимистично  считали,  че  ще
намерят алтернативна основа в човешкия разум и в човешкия опит. Но както образно посочва Леф,
моралните  вярвания  на  всяка  човешка група  могат  да  бъдат  оборени и  отхвърлени.  И логичното
заключение от всички усилия да се изгради правосъдие върху основата на нещо друго, по-малко от
Божия висш закон е моралният скептицизъм – едно велико „Дрън-дрън! Кой казва това?“

Днес  последствията  от  това  разклащат  самите  основи  на  нашето  управление  и  на  нашето
общество.  Първо,  загубата  на  морален  авторитет  в  правосъдието  премахна  ограниченията  за
поведението  на  отделните  хора.  Американците  изглеждат  странно  неосъзнаващи  връзката  между
загубата  на  морален  авторитет  в  правосъдието  и  социалният  хаос,  който  поражда  престъпления,
корупция и загуба на вежливи обноски. Аз открих колко неосъзнаващи са те, когато преди няколко
години поканих група лидери в обществото на разговор за престъпността и правосъдието. По време
на  опознавателния  разговор  докато  обядвахме,  един  висок,  отличаващ  се  мъж  ме  увери  в
привързаността на служителите в неговата компания към религиозната свобода и се похвали: „Ние
проведохме една кампания в нашия град с цел да изнесем Десетте заповеди извън стените на класната
стая.“ Аз го попитах: „Защо направихте това?“ Той каза уверено: „Ние трябва да сме чувствителни
към всички вярвания.“ Аз му казах: „Но християните, юдеите и мюсюлманите – всички те вярват в
Десетте заповеди. Даже будистите и хиндуистите не възразяват срещу тях.“ Той каза: „Отделяне на
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църквата  от  държавата.“  Аз  кимнах:  „Разбира  се.  Но  Десетте  заповеди  и  Божият  закон  са
историческите корени на нашата правосъдна система. Поради това Моисей е включен в групата на
великите  законотворци,  чиито  лица  са  изобразени  чрез  стенописите,  които  украсяват  стените  на
Палатата на представителите на Конгреса.“ Той отговори: „Толерантност, господине.  Времената се
менят и ние трябва да осъзнаваме това.“ После седна наперено на стола си, като един солиден стълб
на обществото.

След като се нахранихме и аз започнах да говоря по темата за реформата в правосъдието, много
от присъстващите си водеха записки, докато аз съобщавах смразяващите статистически данни. Тогава
същият мъж ме прекъсна и ме попита дали съм видял някои от последните проучвания за училищната
престъпност. Той каза: „Две-трети от децата ни мамят в училището, а една-трета от тях признават, че
крадат.  Какво можем да направим за  това?“ Не можах да се  въздържа и се  усмихнах.  Това беше
същият мъж, който настояваше, че ние трябва да изнесем Десетте заповеди извън стените на класната
стая. Точно в това се състои безизходното положение на посмодерността: Ние искаме да се освободим
от правилата и и от висшите морални принципи, но в същото време  мразим моралният хаос, който се
поражда от това мислене.

Второ, загубата на морален авторитет в правосъдието означава управлението да бъде принизено
до прагматичните процедури. Аристотел казал, че в сърцевината на политиката се намира въпросът:
„Как трябва да подредим заедно живота си?“ Този въпрос предполага, че има някакво общо добро,
около което всички трябва да подреждаме живота  си,  една морална заповед,  която е пригодна за
управлението. А днес се счита, че задачата на правителството е просто да защитава индивидуалната
автономност – да гарантира правото на хората  да правят това, което решат да правят. Джерард Бредли
пише:  „Според  новата  представа  на  Върховния  Съд,  доброто  управление  е  гарантирано  чрез
освобождаването на отделните хора от ограниченията на общоприетия морал, който е поддържан от
традиционните религии.“ В резултат от това, правителството няма позитивна морална задача; вместо
това, то функционира като нещо, което е малко повече от пътен полицай и предпазва хората да не се
сблъскват помежду си, докато всеки от тях върши своята си работа. Управлението се превърна в това,
което проф. Майкъл Сендел от Харвард нарича „процедурална република,“  чийто закони всъщност са
само процедури за подпомагане на хората, за да получат това, което искат. 

Трето, загубата на морална основа за правосъдието означава, че ние повече не можем да влизаме
в  обсъждане  на  морала.  Ако  политиката  се  ограничава  само  до  това  кой  какво  получава,  тогава
политиката се превръща в един безкраен преход на крещенето, с безкрайни препирни свързани със
съперничещите искания за права – които неизменно биват спечелвани  от този, който крещи по-високо
или има повече гласоподаватели. Проблемите се решават не чрез принципи, а чрез  силата и властта.
В тези условия отделните хора се чувстват все по-безпомощни и накрая отстъпват пред политическата
система  –  което  е  една  особено  опасна  тенденция  за  демократичното  общество,  което  зависи  от
участието на информираните и активните граждани.

Накрая,  загубата  на  морална  основа  за  правосъдието  означава,  че  ние  се  лишихме  от
управлението  на  закона  и  се  върнахме  към  деспотичното  човешко  управление.  Управлението  на
закона не може да оцелее,  ако няма един непроменим и висш стандарт,  чрез който да измерваме
човешките  закони.  В  противен  случай  правосъдието  е  каквото  и  да  е,  което  законодателите  или
съдиите кажат, че то е – което може единствено накрая да доведе до сгромолясването на свободното
управление. Покушението на постмодернизма против обективната морална истина ни постави на пътя
към тиранията. Но въпреки това, ние не трябва да губим надеждата, защото християнската истина
продължава да предлага изход от безизходното положение на постмодернизма. Християните могат да
помагат за съживяване на нашата политическа култура и възвръщането на управлението на правото,
чрез разгласяване на библейската гледна точка за правосъдието и за политиката.

ИЗКУСТВОТО НА УБЕЖДАВАНЕТО
Как  трябва  да  работят  християните  за  обновяване  на  нашите  политически  и  юридически

структури? Ако сме научили нещо през последните десетилетия, това е, че не трябва да се свързваме с
крайни и кресливи политически движения, които безразсъдно говорят клишета за Бога и за родината,
и плашат светските ни съседи. Нашата цел е не да сграбчваме властта и да налагаме нашите гледни
точки. Обратното, ние трябва да действаме чрез принципно мнение и с отговорното участие.

Принципно убеждаване
Управление на закона. Убеждаването означава, че първата ни задача е обясняването – стремежът

да  убеждаваме  ближните  си,  че  християнската  гледна  точка  предоставя  най-добрия  път  към
подреденото общество. Можем да предполагаме, че повечето от ближните ни не осъзнаван нуждата от
нещо,  което  е  толкова  фундаментално,  като  управлението  на  закона.  Когато  бях  ученик,  това  се
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преподаваше в първия урок по гражданско общество; днес курсовете по гражданско общество е много
вероятно да са посветени на експлоатацията на коренното американско население от европейските
заселници.

Общественото  добро.  Трябва  да  подчертаваме  важността  на  представата  за  общото  или
публичното добро. Използвайте илюстрацията на червения светофар: За доброто на обществото е от
всички хора да се изисква да спират, когато светофара свети с червена светлина; в противен случай по
улиците ще има хаос и смърт. Този закон важи за християните, за агностиците, за хиндуистите, както
и за защитниците на Нова Ера; независимо от това, дали са засегнати от закона или не, те трябва да се
подчиняват  на  закона  заради  доброто  на  обществото.  Същият  начин  на  разсъждение  трябва  да
прилагаме и към други закони, като например законите, които признават брака само между двама
човека от противоположен пол. Има важни съображения, поради които защитата на брака между хора
с различен пол е в интерес на обществото: Тези закони признават един социален модел, който е бил
приет от всяко цивилизовано общество, за да се размножава човешката раса и да се отглеждат деца.
Християните  трябва  да  се  аргументират,  че  тези  закони  не  представляват  „налагане“  на  някаква
религиозна вяра, а се основат на разумни морални принципи и на исторически доказателства, които
показват, че защитата на семейството работи в интерес на обществото. Можем да се аргументираме,
че християнската гледна точка предоставя най-надеждният стандарт за определяне кое нещо е добро
за обществото и окуражава отговорното лично поведение. 

Може би днес е най-трудно да се убеждават хората, че те трябва да управляват поведението си
заради доброто на обществото. Индивидуализмът избуя толкова много, че повечето хора си мислят, че
обществото съществува само за да ги обслужва и нямат усещането, че самите те дължат нещо на
обществото.  Трябва да доказваме,  че ако  отделните хора доброволно не поставят ограничения на
поведението си заради общото добро, правителството ще трябва да ги ограничи чрез принудителни
мерки – за които ние ще платим със загубата на свободата си. Свидетелствайте за насилието, с което
вече  се  отличават  усилията  за  поддържане на  политическото благоприличие.  Когато хората  не се
съобразяват  с  доброволните  ограничения  на  благоприличието  и  на  обществения  договор  (с
остарелите  обичаи  на  учтивостта),  тогава  държавата  започва  да  управлява  поведението,  като
публикува все по-потискащи закони. Например, свидетелствайте за често пъти смешните опити да се
дефинира какво е или какво не е сексуално измъчване. Университета в Антиохия публикува едно
правило,  изискващо  студентите,  които  имат  любовни  отношения,  да  дават  и  да  получават  устно
съгласие от партньора си на всеки етап от ескалиращото им физическо занимание. Още по-абсурден
пример:  едно  6-годишно  момченце  било  наказано  от  учител  в  обществено  училище  за  това,  че
целунало приятелски по бузата друго 6-годишно момченце, а след това директорът на училището дал
на майката на „злодея“ копие от училищната политика за предотвратяване на сексуални извращения!
А една банка в Канзас била глобена, защото на автоматичния пропускателен пункт към паркинга й
липсвала инструкция, написана на брайловата азбука за слепи хора.

Можем да отминем подобни неща като признаци на преходното умопомрачение на нацията ни, но
те не са нелогични. Те са неизбежната последица от загубата на доброволните самоограничения. В
миналото подхвърлянето на някои расистки епитет щеше да бъде счетен за липса на добро възпитание
и  щеше  да  бъде  потиснато  чрез  общественото  неодобрение  и  отлъчването  на  такъв  човек  от
обществото; но днес, при липсата на такива неформални наказания, подобно подхвърляне на расистки
епитет се превръща в съдебно наказуемо деяние, подклаждащо омраза. В миналото младеж с добро
поведение не би се възползвал от удобната ситуация да прави секс с чужда жена; днес, при липсата на
такива обществени ограничения, жените задължително трябва да бъдат защитавани чрез закони от
сексуалното насилие. Ние се „освободихме“ от „старите“ правила на приличието и морала, само за да
бъдем ограничени от новите правила, които са наложени от закона. За да обърнем посоката на този
процес и от ерозията да го обърнем към свободата, ние трябва да обясняваме, че самоуправлението в
политическия  смисъл  на  тази  дума  зависи  от  самоконтрола  в  личен  смисъл,  което  означава  да
управляваме говоренето си и поведението си според нормите на вежливостта и уважението.

Защитата на свободата. Библията не е политически документ, но въпреки това тя има дълбоки
политически последици, които са важни за  общото добруване на всички граждани.  Хората,  които
твърдят,  че  Исус  и  апостолите  са  пренебрегвали политиката,  не  успяват  да  видят  политическите
последици  от  максимата:  „Давайте  цезаровото  на  Цезаря,  а  Божието  –  на  Бога“  (Мат.22:21).
Християните от първия век са знаели точно какво означават тези думи на Исус – че поради един
политически акт (те никога не биха казали: „Цезар е Господ“), те щели да бъдат разпъвани на кръст,
измъчвани и хвърляни на лъвовете.
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Кое е фундаменталното библейско учение за държавата? От една страна, ние трябва да живеем,
подчинявайки се на държавата. За наша изгода Бог е назначавал царе и управители, за да изпълняват
определените задължения на държавата: да ограничават злото, да защитават реда и на допринасят за
справедливостта. Поради това, ние трябва да „почитаме царя“ и да се покоряваме на управляващите
власти, защото властите, които съществуват са установени от Бога (виж Рим. 13:1; Дан. 2:21; Рим.
13:1-7; Тит 3:1; 1Пет.2:13-14,17). Някои хора тълкуват тези пасажи като предоставяне на абсолютна
власт, означаващо, че ние винаги и във всички случай трябва да се подчиняваме на правителството.
Но заповедта да се подчиняваме е поставена под условието, че властите и съдиите изпълняват целите,
заради които Бог е създал правителството (в Рим.13:4 управителят е наречен „Божий служител“).
Поради това, ако управителите действат противно на предоставената им власт, ако те не постъпват
като  Божии  служители,  тогава  християните  не  са  задължени  да  им  се  подчиняват; вместо  това
вярващите  са  морално  задължени  да  се  съпротивляват.  Например,  ако  държавата  забрани
проповядването на евангелието, това е очевиден акт, който се противопоставя на заповедите на Онзи,
който е дал властта на правителството. Ако държавата действа несправедливо, като например масово
избива юдеите или системно се отнася деспотично към гражданите, тя губи правото си да претендира,
че властта й е дадена от Бога.

През вековете този принцип е бил потвърден от хора като Августин, Тома Аквински, Калвин,
Кнох,  а както видяхме и от Мартин Лутер Кинг Мл.  Църквата трябва да изисква държавата да е
морално отговорна пред висшия съд на Бога, въпреки че този принцип трябва да се упражнява със
сериозно здравомислие, като Христовото тяло колективно търси да получи указания от Светия Дух.
Решението,  което  определя  кои  действия  са  резултат  от  загубата  на  легитимност  от  страна  на
държавата е трудно за вземане и е деликатна тема. В началото на управлението на режима на Хитлер
християните в Германия си задавали този въпрос и се мъчели да намерят верния отговор. Това довело
до публикуването през 1934 на един документ, написан от Дитрих Бонхофер, с който се протестирало
против опитите на нацистите да контролира църквата и се настоявало за независимост на църквата от
държавата. Тези, които били съгласни с тази декларация наричали себе си „Изповедална църква“ и се
включили в нарастваща съпротива на потисническата политика на Хитлер; най-видните водачи на
тази църква били хвърлени в затвора, а някои от тях даже били убити.

Историята е доказала, че християнството е най-надеждният защитник на свободата на хората.
Привързаността към един по-висш закон означава, че християните са били на фронтовите линии на
съпротивата против законите и действията, които ограничават човешката свобода. Библейската гледна
точка е била представена красноречиво от британският държавник Едмунд Бурк в прочутият дебат
през 1788 в Камарата на лордовете по повод отстраняването на Генералния губернатор на Индия.
Генералният губернатор претендирал, че има правото на своеволна власт над непокорните поданици и
твърдял, че в края на краищата, те били привикнали към деспотизма. Бурк отговорил със следните
прекрасни думи: „Мои лордове, Източно индийската компания не притежава своеволна власт, която
да  предоставя на него  (на  Генералния  губернатор).  Кралят не  притежава  своеволна  власт  за  да  я
раздава. Нито вие, Камарата на лордовете, нито Палатата на общините, нито цялата съдебна власт
имат своеволна власт, за да я раздават. Своеволната власт е нещо, което нито един човек не може да
даде...Всички ние сме родени, както високопоставените, така и нископоставените, за да управляваме и
да бъдем управлявани, като се подчиняваме на един велик, неотменим и предварително съществуващ
закон...Този велик закон не произтича от нашите комбинации и споразумения; точно обратното, този
закон им придава всички права, които те могат да имат.“ Това е много точно изказване. Нито кралят,
нито  парламента  притежават  абсолютна  своеволна  власт  даже  над  най-нисшият  поданик  на
Британската империя. (Коментар: На фона на това разбиране, нацизмът и комунизмът наистина са
тиранични режими.)  Тази здрава същност на християнската убеденост ни дава основанието да се
съпротивляваме на земната власт, когато тази власт е несправедлива и поради това, голяма част от
хората, които са пожертвали живота си в защита на свободата, са били  християни.

Тираните много добре разбират това, което обяснява защо китайското правителство преследва
толкова жестоко християните, хвърля пасторите в затворите, изгаряй църковните сгради и забранява
домашните събирания на вярващите. Причината за това поведение не е, просто защото комунистите
са атеисти и искат да стъпчат религията; това се прави, защото те не могат да търпят хора, покланящи
се на Цар, който е над земните царе. Защото вярата в нещо по-висше дава на вярващите основата да
изискват свобода и права от земните царе.  

Управлението  на  закона,  съдействието  на  общото  добро  и  защитата  на  свободата  –  това  са
принципите,  които трябва да се научим да подчертаваме,  когато обясняваме християнската гледна
точка  за  политиката,  докато разговаряме приятелски със съседите  си през  оградата  на двора или
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когато сме поканили приятели на барбекю у нас. Но въпреки, че нашата вяра произтича на първо
място  от  Библията,  в  плуралистичното  общество  ние  трябва  да  разясняваме  вярата  си  пред
невярващите на разбираем за тях език. Например, когато работим за промяна на законите за аборта,
ние не само трябва да се молим за Божието откровение, но и да показваме, че най-основният дълг на
правителството е да защитава беззащитните. (Коментар: Защото нероденото бебе е най-беззащитно.)
Когато  се  противопоставяме  на  узаконяването  на  асистираното  самоубийство  и  на  опитите  за
подобряване на човешката природа (така наречената „евгеника“), ние трябва да посочваме, че самата
цел на управлението е  да  се  предотвратява част използване на  смъртоносна  сила за  лични цели.
(Правителството притежава силата на меча именно с целта отделните хора да не притежават тази
сила.) Трябва да предлагаме публични и убедителни основания, които призовават към здрав разум и
служат като доказателство. 

Да вървим по пътя
Ние трябва да изявяваме гледната си точка чрез начина, по който живеем. Другите хора най-ясно

ще видят истината за  това в което вярваме,  ако ние живеем в хармония с убежденията си и като
отговорни граждани на нашето общество.

Първо,  християните трябва  да бъдат  добри граждани.  Най-елементарното изискване  на  всяко
общество  е  неговите  граждани  да  имат  отговорно  поведение,  да  се  подчиняват  на  закона  и  да
изпълняват  гражданските  си  задължения.  Както е  казал Августин,  християните  трябва да  са  най-
добрите граждани, защото ние правим това поради обичта си към Бога, а другите правят това понеже
са принудени от закона. Това означава, че ние участваме в изборите, плащаме си данъците, грижим се
за района в който живеем и живеем в мир с другите хора. Ние отдаваме почит и се подчиняваме на
водачите си и на правосъдието, молим се за хората, които ни управляват и подкрепяме групите, които
се борят за защита на религиозните свободи.

Второ, християните трябва по изпълняват гражданския си дълг навсякъде в живота си. Когато
Алексис де Токвил дошъл в нашата страна в началото на 19-я век, той бил удивен от степента, до
която гражданите помагали на съседите си, организирайки всякакви видове доброволни организации,
за  да  задоволяват  нужди  на  обществото  и  да  изпълняват  проекти  в  полза  на  всички  хора.  Той
коментирал,  че  не  познавал  даже  10  човека  в  цяла  Франция,  които  биха  направили  това,  което
ежедневно правели американците като нещо, което е в реда на нещата. Повечето от асоциациите, от
които бил впечатлен френският държавник били основани от християни, които изпълнявали заповедта
да обичаме ближния си. Същото заключение е вярно и днес. Хората може да гледат пренебрежително,
когато  видят  надписът  „Исус  спасява“  по  вратите  на  мисионерските  подслони  за  бездомни  и  на
кухните, в които се раздава супа и храна на бедните, но те не могат да отрекат, че в тези места се
раздават милост и състрадание на мизерстващите. Посетете централните части на градовете ни и там
ще откриете,  че  „Армията  на  спасението,“  евангелски мисионерски организации и  католическите
църкви  предоставят огромно многообразие от помощи за бедните хора. В областите с преобладаващо
бедно  население  доброволни  организации  като  „Дом за  хората“  изграждат  домове  и  предоставят
други услуги на бедните. Чрез фондацията „Приятелство в затвора“ хиляди доброволци се грижат за
отхвърлените  от  обществото  –  за  хората  зад  затворническите  решетки.  Чрез  една  от  нашите
организации всяка година за Рождество Христово се изпращат стотици хиляди колети и подаръци на
децата на затворниците. Самото изпълнение на нашия дълг в сферата, в която имаме влияние, може да
даде изненадващи резултати. В началото на 1998 Барбара Вогел разказала на четвъртокласниците от
нейния клас в едно училище в Аурора, Колорадо за войната в Судан, където християните, живеещи в
южната част на тази страна, били арестувани от мюсюлмани и били продавани като роби в северната
част на страната. Учениците започнали да крещят: „А ние си мислехме, че никъде вече няма робство.“
Децата  решили  да  направят  нещо.  Организирали  една  група,  наречена  СТОП.  Научили  за
организацията „Християнска солидарност,“ която освобождава робите, като буквално ги купува и ги
връща при семействата им. Въпреки, че много от учениците на г-жа Вогел живеели в обществени
жилища, те спестявали джобните си пари и продавали лимонада, тениски и стари играчки. Скоро
събрали достатъчно пари, за да бъдат освободени 150 роби! Но учениците не се задоволили с това.
Стартирали една кампания за писане на писма. Изпратили 1500 писма до вестници и обществени
организации. Начинанието добило известност. Един бездомен човек, който живеел в колата си им
изпратил последните си 100 $. Един клас, в който учели недъгави деца събрал пари, като продавали
сладкиши. Един шофьор разказвал на хората по цялата страна за тези деца и събирал пари за тях. За 9
месеца децата събрали повече от 50 000 $ и така били освободени 5 000 роби. Конгресът на САЩ
нарекъл учениците на г-жа Вогел „Малките аболиционисти“ (Коментар:  Аболиционизмът е  било
движение в северната част на САЩ за отмяна на робството) и издигнал едно знаме  над Капитолия в
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тяхна чест. Г-жа Вогел казала: „Като учителка в обществено училище, аз няма правото да кажа в
класната стая, че Христос е най-важното нещо в живота ми, но това не означава, че не мога да бъда
модел на моята вяра.“ Когато участваме в обществените дела, ние се превръщаме в красноречиви
свидетели на вярата. Правейки това, ние заздравяваме самоуправлението и ограничаваме участието на
държавата, защото когато посредническите структури са пълни с енергия, правителството намира по-
малко шансове да се натрапва.

Трето,  християните  трябва  директно да  участват  в  политиката.  Както  вече  отбелязахме,  това
започва с участието в изборите; освен това, трябва да се включваме в граждански групи и в публични
организации и даже да се кандидатираме за избиране на публични длъжности. Когато правим това,
трябва винаги да сме бдителни и да запазваме приоритетите си, за да не направим компромис с вярата
си в Христос или за да не поставим целите на партията на първо място в живота си. Християнските
организации,  които  участват  активно  в  политиката,  трябва  да  си  поставят  ясно  различими
християнски  цели  и  да  бъдат  безкомпромисни  в  своята  библейска  преданост  и  никога  да  не  си
позволяват да бъдат зависими от някаква политическа партия. Пътеката по която трябва да вървим е
тясна, но това може да бъде направено. Добър пример за това е „Приятели на справедливостта“ (ПС),
която е обществено-политическата част от фондацията „Приятелство в затвора.“ Тя събира сили за
работа по определени задачи за  да работят по основаващи се на Библията реформи с криминалното
правосъдие. ПС се придържа към принципите на християнската гледна точка към света.  На база на
създанието, ПС казва, че понеже има свят Бог, има един висш стандарт за правосъдие; следователно,
за да бъдат оценени като справедливи, всички човешки закони трябва да се основават на Божия закон.
На база на Грехопадението, ПС казва, че понеже ние сме морално отговорни същества, правосъдието
трябва да е насочено към нашето съзнание. Ние трябва да дефинираме, че престъплението е морален
проблем,  което изисква намирането на морално и духовно решение.  Поради това „Приятелство в
затвора“ отива  в затворите, за да провежда там курсове за изучаване на Библията и други религиозни
програми.  На  базата  на  спасението ПС казва,  че  криминалните  престъпници  са  призовани да  се
разкаят за престъпленията си и доколкото е възможно, да възстановяват вредите, които са причинили.
„Приятелство в затвора“ призова обществото да участва във възстановява както на престъпниците,
така  и  на  техните  жертви.  А как  възстановяваме  редът  в  обществото,  който  е  бил  разстроен  от
престъпността? ПС призовава да се извършва така нареченото „възстановяващо правосъдие,“  което
включва такива принципи като поощряване на правата на жертвите в съдебния процес, окуражаването
на нарушителите да се  сдобрят със своите жертви и изискванията нарушителите да работят и да
изплащат щетите, които са причинили на жертвите си. Целта на възстановяващото правосъдие е да
излекува  морала  и  възстанови  този  ред  в  обществото,  в  който  Бог  ни  е  призовал  да  живеем.
Програмата, изпълнявана от ПС често пъти пресича партийните граници и тя имаше забележителен
успех,  без  да  прави  компромиси  с  библейските  принципи.  Християните  могат  да  се  стремят  да
попаднат в управлението на партиите и най-добрата стратегия в това отношение е да се раздрусат
обичайните стереотипи. Познавам много мъже и жени, които правят това успешно, както на щатско,
така и на национално ниво. Например, Марк Еърли е бивш мисионер и евангелист, който като щатски
сенатор  във  Виржиния  беше  безкомпромисен  по  моралните  теми  и  въпреки  това  беше  уважаван
заради  усърдната  си  работа  по  различни  проблеми.  Когато  през  19997  той  обяви,  че  ще  се
кандидатира  да  бъде  избран  за  щатски  главен  прокурор,  бърборещите  коментатори  от  съседният
Вашингтон предсказваха, че гласоподавателите няма да харесат този „религиозен зилот.“ Но Еърли
проведе силна предизборна кампания и не само спечели, но спечели с най-голямата разлика пред
съперника си, която е постигана от друг републикански кандидат в историята на този щат.

Четвърто, църквата трябва да действа като съвестта на обществото и като ограничител против
злоупотребите  на  управляващата  власт. Най-общо  казано,  църквата  трябва  ревниво  да  защитава
своята  независимост,  да  запазва  остротата  на  своя  пророчески  глас  и  да  се  съпротивлява  на
съблазните на светската власт. Църквата трябва изисква управлението да е морално отговорно и да
живее според висотата на дадената му от Бога влас, като в същото време призовава всички други
сфери на обществото да са отговорни при изпълнението на функциите, които са им определени от
Бога. Това не означава, че християните трябва да „натрапват“ вярата си на хората, които не желаят да
ги  слушат.  Когато  църквата  говори  по  темите  на  обществото,  някои  светски  хора  ще  мърморят
сърдито, че всъщност църквата иска тя да управлява. Но това не е вярно. Историята показва, че първи
християните са формулирали принципа за отделяне на църквата от държавата, като се започне от Св.
Августин, който прави разлика между Градът на Бога и Градът на човека. Християните разбират, че
Бог  е  определил  управлението  да  е  отделна  институция  със  свои  собствени  различни  цели.
Управлението е гражданска, а не църковна  функция.  Поради това християните често пъти са били
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най-непоколебимите защитници на религиозната свобода, и то за всички вероизповедания. Например,
достатъчно  е  само  едно  сравнение  на  западната  политика,  която  исторически  е  формирана  от
християнството с политиката на исляма, която не прави разлика между църквата и държавата и често
пъти безмилостно потиска и преследва религиозните малцинства.   Говорейки с държавата,  ние не
трябва  да  правим  това  от  позицията  на  някаква  власт,  както  правят  други  хора  със  специални
интереси,  а  на  базата  на  принципа.  Това  е  важно  разграничение,  което  светските  политици  и
журналисти често изпускат да видят. Например, в началото на 1998 Джиймс Добсън от „Фокус върху
семейството“ се срещна във Вашингтон с лидери на републиканската партия в Конгреса,  за да ги
критикува, че не са подкрепили някои социални теми, които те бяха обещали да подкрепят. За Добсън
това  беше  въпрос  на  принцип,  който  е  неизменен.  Но  журналистите  изтълкуваха  постъпката  на
Добсън  като  претенция  за  власт  и  предупредиха  с  апокалиптични  краски,  че  религиозните
консерватори „настъпват към Вашингтон,“ искайки да получат това, което им се полага. Статиите във
вестниците  описваха  християните  като  някакъв  могъщ  синдикат,  който  притежава  гласовете  на
гласоподавателите,  които съставляват  45  % от  гласувалите  през  1994.  Медиите  твърдяха,  че  сега
републиканците са се насочили към Конгреса и предупреждаваха, че сега те искат „своето място на
масата.“ По този начин християните бяха обрисувани със същите думи, които бяха използвани за
описанието  на  профсъюзите  или  за  всяка  друга  група  за  специални  интереси.  Разбира  се,  ние
наистина имаме право на място на масата, подобно на всеки друг гражданин. Да, много хора са с нас,
но само защото милиони американци споделят нашата загриженост за морала. И тези факти не са
основата  на  нашата  политическа  позиция.  Ние  се  борим  за  внасянето  на  определени  истини  в
политическата  програма,  защото  те  са  съдбоносно  важни  за  свободата  и  за  справедливостта  в
обществото и ще правим това, независимо дали с нас са 45 % или 5 % от гласоподавателите. Поради
това нашето послание не е “Ние те поставихме на този пост, затова сега се отплати.“ Обратното, ние
казваме: „Това трябва да бъде направено, защото е правилно, защото това е принцип, който подкрепя
всяко добре организирано общество и защото е дълг на държавата, който й е възложен от Бога.“

Всичко това може да бъде обобщено с твърдението, че ние трябва да демонстрираме най-доброто
от  християнския  патриотизъм,  като  винаги  ценим  собствената  си  държава  и  в  същото  време  я
издигаме  нагоре,  за  да  се  съизмерва  чрез  стандарта  на  Божията  справедливост.  САЩ,  въпреки
всичките си грешки и падения, си остават най-добрата в историята надежда за изграждане на морално
и подредено общество на свободата. Докато все още свидетелстват за забележителните благословии,
донесени  от  религиозната,  политическата  и  икономическата  свобода,  САЩ  ще  бъдат  маякът  на
надеждата за новопоявяващите се държави. Но ако искаме това да продължава и в бъдещето, ние
трябва  да  сме  на  своя  пост,  трябва  да  бъдем  „добри  граждани  на  краля,  но  преди  всичко  –  на
Господа,“ както е казал Томас Мор, когато отивал да бъде екзекутиран заради противопоставянето си
на крал Хенри VIII. Ние винаги трябва да сме готови да показваме пред съгражданите си кой е пътя за
възстановяване на истината и властта на морала в американските закони и в американската политика.

Трябва  да  започнем  това,  като  се  върнем  при  фундамента  на  християнската  гледна  точка  –
принципът на създанието. Защото както видяхме, тъкмо отхвърлянето на представата за създанието
доведе до загубата на представата за вечния закон на Бога, който е над човешкия закон. А това на свой
ред доведе до нова гледна точка на науката, която преобърна с краката нагоре самата дефиниция на
познанието.

Глава 40

Основата на истинската наука

“Материализмът  ни  даде  една  теория,  която  обяснява  всичко  друго  в  цялата  вселена,  но
направи невъзможно да вярваме, че мисленето ни беше правилно.“ (К. С. Луис ) 

Заглавието  на  една  наскорошна  книга,  „Опасната  идея  на  Дарвин“  може  лесно  да  излъже
неподготвеният посетител в книжарницата. Човек може да очаква, че нейният автор, проф. Даниел
Денет  от  университета  Туфтс  иска  да  предупреди  читателите  за  опасностите  от  дарвинизма.  Но
всъщност, Денет се надява да убеди читателите да възприемат „опасните“ внушения на теорията на
Дарвин.  Той  твърди,  че  дарвинизмът,  ако  е  разбиран  правилно,  е  „универсална  киселина,“  която
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премахва всички традиционни морални, метафизични и религиозни вярвания. Защото, ако хората са
създадени чрез материални и безцелни начини, тогава няма основание да вярваме в Бог, който ни е
създал и ни е разкрил истините на морала. Денет даже предлага традиционните църкви и ритуали да
бъдат заточени в „зоологическата градина на културата,“ за да служат за забавление на посетителите.
Тази книга е един от многото колоритни примери на обичайната тактика – да се използва науката като
оръжие за  отстрелване на религиозната вяра.  Стандартното приемане е,  че  науката е обективното
познание,  а  религията е  някакъв израз на субективна нужда.  Поради това религията е длъжна да
приспособява своите твърдения за света към всичко, което науката постанови. По този начин науката
е издигана до нивото на една всеобща философия, която често пъти е наричана „научен натурализъм.“
Според нея единствено реални са само тези неща, които могат да бъдат опознавани и измервани чрез
опита  и  наблюдението.  Всичко  останало  е  нереално  и  е  продукт  на  субективната  фантазия,
включително такива неща като обичта и красотата, доброто и злото, Бог и съзнанието.

Дейвид Хюм, шотландски философ от 19-я век и критик на християнството, изложил дневния ред
на научния натурализъм чрез драматична прозаичност. Той препоръчал от рафтовете на библиотеките
да  бъде  премахната  всяка  книга,  в  която  се  говори  за  религия,  етика  и  метафизика  (Коментар:
Метафизиката е философия, която се опитва да обясни природата на човека и на света в който живеем
и търси отговор на въпросите „Какво има там?“ и „На какво прилича то?“) - т.е. всичко, което не може
да бъде смалено до нивото на емпиричните факти. Той призовавал: „Вземете една книга в ръката си и
се  запитайте:  „Дали тя  съдържа разсъждения,  основаващи се  на  математиката?  Дали  тя  съдържа
разсъждения, основаващи се на факти и експерименти?“ Ако отговорът е „Не,“ тогава я хвърлете в
огъня.“ Ако в книгата не са описани математични или емпирични факти, т.е. ако тя не се занимава с
наука, тогава тя съдържа само увъртания и илюзии. 

Подобно  на  Хюм,  много  сегашни  интелектуалци  считат,  че  науката  е  източникът  на  цялото
истинско  познание.  Независимо  дали  те  вярват  в  научния  натурализъм,  в  позитивизма,  в
материализма или в натурализма, това е господстващата гледна точка в Западната култура. Науката,
която  първоначално  е  означавала  изучаване  на  природния  свят,  била  комбинирана  с  научния
натурализъм, една философия, която твърди, че природният свят е всичко,  което съществува и че
извън него няма нищо друго. Още в 1922 Д. К. Честетон предупредил, че научният натурализъм се е
превърнал във „вероучение“ и е завладял нашите институции, и че „това е система на мислене, която
започва  с  еволюцията  и  свършва  с  евгениката.“  През  1955  един  преподавател  предупреди,  че
„независимо  от  това,  че  обществените  училища  в  САЩ  са  привидно  неутрални,  те  всъщност
пропагандират една конкретна догматична вяра, наречена научен натурализъм.“

Тази „догматична вяра“ агресивно се стреми да включи всичко останало в натуралистичните
категории.  Даже  хората  са  принизени  до  нивото  на  „обекти“  или  „неща,“  които  могат  да  бъдат
изследвани, с тях да се извършват експерименти и накрая да бъдат контролирани. Философът Артур
Кьослер осъжда това, като го нарича „ратоморфична самоизмама,“ (Коментар: На английски думата
rat е плъх) като твърди, че тя се отнася към хората така, все едно че те са лабораторни плъхове.

По същият начин великият защитник на християнството К.С. Луис предупреждава, че надигането
на научния натурализъм ще доведе до „унищожаване на човека,“  защото тази философия отрича
реалността на такива неща, които са централни за природата на човека, като: чувството за правилно и
неправилно, чувството за цел в живота, усета за красотата и наличието на Бог. 

А ако се отречем от нещата, които ни правят истински хора, тогава ние създаваме култура, която
по  определение  е  нечовешка.  Ако  се  отнасяме  към  морала  като  към  субективно  чувство,  тогава
идеалите на морала ще бъдат сведени до сферата на личното, а обществената сфера ще бъде лишена
от всякакъв морал.  Ако отречем реалността на достойнствата, които ни правят да сме по-висши от
зверовете,  тогава  тези  достойнства  изсъхват  и  ние  се  принизяваме  до  нивото  на  зверовете.
Следователно, въпреки че науката е създала технологични подобрения, които правят живота ни по-
лесен и по-здравословен, когато науката бъде объркана с философията на научния натурализъм, това
унищожава точно тези неща, заради които си заслужава животът да бъде живян.  Ние придобиваме
контрола над природния свят, но заплащаме за това с цената на собствените си души.

К. С. Луис видял ясно това опасно положение и написал: „Защото в миналото основният проблем
според мъдрите хора е бил как да приспособим душата към реалността и решението е било – чрез
познанието, самодисциплината и благочестие.“ Целта на живота е била дефинирана като израстване
на душата и е имало постоянен морален стандарт, към който е трябвало да се приспособяваме. Но за
съвременният  технологичен  начин  на  мислене  „проблемът  е  как  да  подчиним  реалността  на
желанията на хората и решението е – чрез техниката.“ Този начин на мислене не признава наличието
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на  постоянни  стандарти  и  поради  това  нямаме  измерителни  средства,  с  които  да  проверяваме
човешкото желание, за да го контролираме и управляваме.

Наблюдавайте как някой добър телевизионен репортер разговаря с днешните учени и бързо ще
разберете,  че  етичният  субективизъм  е  лишил  много  от  учените  от  способността  да  оценяват
последиците даже от собствената им работа. Тяхното етично разбиране не върви успоредно с техните
брилянтни открития. Вследствие на това науката и технологията вървят слепешката без да имат ясна
морална насоченост, създавайки още по-усъвършенствани апарати и устройства, и в същото време
създавайки объркване относно целите, предназначението и стойностите, за чието достигане тези неща
могат  да  служат.  Но  въпреки  тези  зловещи  слабости,  не  е  лесна  задача  да  отместим  научният
натурализъм от позицията му на интелектуално господство, защото в негова полза работят учени с
огромна власт. Ако науката е единственият източник на познание, тогава техния собствен предмет на
дейност потъпква всички останали и единствено те говорят с власт на културата. Поради това, ако
трябва  да  се  изправим  пред  атаките  против  християнската  вяра,  направени  в  името  на  науката,
първата  ни  цел  трябва  да  не  са  конкретните  научни  теории,  каквато  например  е  еволюцията  на
Дарвин,  а  намиращата  се  под  нея  философия  на  научния  натурализъм.  Християните  трябва  да
доказват, че научният натурализъм е непоследователен и противоречи сам на себе си, защото учените
изключват себе  си от рамката,  която предписват на  всички останали.  Според тях  всички хора  са
принизени до нивото на механизми, които действат чрез природни подбуди – с изключение на самите
учени. Защо? Защото за да извършват експериментите си, те трябва да предполагат, че поне те самите,
са  способни да  надвишават нивото,  което действа поради материални подбуди и са  способни да
мислят  логично,  да  участват  в  свободни  обсъждания,  да  формулират  теории  и  да  разпознават
обективната истина. Самите учени трябва да формират единственото крещящо изключение от тяхната
собствена теория. Това е смъртоносното вътрешно противоречие на  научния натурализъм.

Луис посочил и друго противоречие, което е също толкова смъртоносно. Натурализмът твърди, че
всичко, което съществува може да бъде обяснено с действието на природните сили. Но самото това
предположение не може да бъде резултат от действието на природните сили или то не би могло да се
квалифицира  като  претенция  за  автентична  истина.  Защото  ако  една  идея  е  просто  продукт  от
частички, които се блъскат помежду си в умовете ни, тогава тя нито е истина, нито е фалшива, а
просто един природен феномен. Ако например, някой човек ни каже, че в стаята му има пожар, но ние
знаем, че той просто е глътнал някакво хапче, което предизвиква халюцинации, тогава ние може би
няма да извикаме пожарната команда. Ако си мислим, че една идея е резултат от някакви физически
или химически въздействия върху мозъка, тогава ние ще се отнесем скептично към нея или просто
няма да повярваме, че в нея има някаква логична мисъл.

Научният натурализъм неизбежно налага да стигнем до заключението, че всички идеи са продукт
от природни причини в мозъка – включително и идеята за самият научен натурализъм. Следователно,
ако това е вярно, тогава това не е логично мислене и трябва да бъде омаловажено. Луис написал:
„Всяка теория за вселената, която твърди, че човешкият мозък е резултат от нелогични причини, е
неприемлива. Защото за да мислим, ние трябва да претендираме, че мисленето ни е валидно, което не
е  правдоподобно,  ако  собствената  ни  мисъл  е  просто  функция  от  нашия  мозък,  а  той  самият  е
страничен  продукт  от  един  нелогичен  физически  процес.“  При  това  положение  задачата  на
християните е ясна:  ние трябва да изваждаме на показ дефектите на научния натурализъм, който
короняса  науката  с  върховната  интелектуална  власт.  Ние  трябва  да  правим  това  не  защото  сме
противници на науката,  а защото искаме да върнем науката към правилната й роля да е средство за
изучаване на Божия свят и за облекчаване на страданието. Християните са тези, които водят по пътя,
защото първоначалната представа за  науката  е  била развивана в  контекста на библейската  гледна
точка и само в този контекст тя може да функционира правилно. Всъщност, колкото и изненадващо да
изглежда за много хора, без християнството не би могло да има наука.

СЪЩНОСТТА НА ПРИРОДАТА
Методът на изследване,  който сега познаваме като съвременна наука,  се появи за пръв път в

християнска  Европа,  в  една култура,  която е  просмукана от библейската вяра и в  която повечето
ключови личности в научната революция са били вярващи хора, които са работели, опирайки се на
вярата си. Всъщност, съвременните историци на науката, както християни, така и нехристияни, са в
съгласие, че християнството предоставя основните подходи и интелектуалните предположения, които
на първо място са  направили възможно съществуването на съвременната наука.  Замислете се  над
някои от най-важните елементи на християнската гледна точка, като ги сравните с алтернативните
елементи на светските гледни точки: 



232

Материалният свят е реален, а не е илюзия. Повечето източни култури са възприели представата
на пантеизма,  който твърди, че материалният свят е илюзия. А Библията ни учи,  че Бог е създал
материалният  свят,  че  той  е  реален  и  може  да  бъде  опознат.  Това  предположение  подготвило
западните мислители за ценността на физическия свят и ги стимулирало да решат, че си заслужава да
го изследват и изучават. Природата е добра, но не е свята. Много езически култури се придържат към
анимизма (Коментар:  философия, според която животните, растенията и неодушевените предмети
имат духовна същност.), който учи, че светът е над божественото или че е еманация на самата Божия
същност. Поради това те вярват, че природата е жива, че слънцето е бог, че реката е богиня, а звездите
са божества. В наши дни това древно вярване е съживено. Например, в един филм на Дисни млада
индийска  госпожица  се  кара  на  бял  мъж за  това,  че  си  мисли,  че  „земята  е  мъртво  нещо“ и  го
убеждава, че „всяка скала, всяко дърво и всяко създание е живо, и има дух и име.“ Това е слисващо
ясна демонстрация на анимизма. Но текстът в първа глава на книгата Битие казва точно обратното.
Библията ни учи, че природата не е божествена и е дело на Божията ръка. Слънцето и луната не са
богове, а са светила, които са поставени на небето за да служат на Божиите цели. Историците описват
ефекта  от  това  учение  като  „лишаване  от  божествената  представа“  за  природата  и  това  е
фундаментално първо условие за наличието на науката. Защото когато е заповядвано да се покланяме
пред природата, тогава ровенето твърде надълбоко в нейните тайни ще се счита, че е непочтително.
Чрез „лишаването от божествената представа“ за природата, християнството я превърна от обект, от
който трябва да се страхуваме и пред когото трябва да се покланяме в обект, който може да бъде
изследван и изучаван от науката. Природата е подредена и предсказуема. 

Другият уникален принос на християнството е идеята за законите на природата.  Никоя друга
религия или култура, източна или западна, не е използвала думата закон, говорейки за природата.
Всъщност,  преди съвременността,  повечето хора са  считали, че природата е  тайнствена,  опасна и
хаотична.  Историкът Карл Бекер пише,  че вследствие на това идеята за  природния закон не се  е
появила от ежедневния опит, а единствено от библейското учение, че Бог е както Създател, така и
Законодател.  Учените в древността е трябвало да действат, опирайки се на вярата, че природата е
подредена, много преди да са били събрани достатъчно научни доказателства, които да потвърдят
това.  Хората  могат  да  открият  редът  в  природата.  Нещо  повече,  древните  учени  е  трябвало  да
действат, опирайки се на вярата, че редът в природата може да бъде открит от човешкия ум – една
убеденост, която се основава на библейското учение, че ние сме създадени по образа на Бога. Отново,
едно  сравнение  между  различните  култури  показва  колко  уникална  е  тази  убеденост.  Древните
китайци  вярвали,  че  в  природата  има  някакъв  ред,  но  били  убедени,  че  този  ред  е  присъща
необходимост, която е неразгадаема за човешкия ум. Поради това китайците, въпреки огромните им
технически  постижения,  никога  не  развили  науката  като  самокоригиращо  се  експериментално
начинание (каквото го познаваме ние). В сравнение с тях, библейското учение за образа на Бога е
означавало, че човешката рационалност отразява по някакъв начин рационалността на самия Бог – т.е.
разумността, чрез която той е създал света. Следователно, ние „можем да мислим с Божиите мисли
след него“ (използвайки един израз, който е бил популярен сред древните учени) и да открием редът,
който Бог е вложил в създанието.

Ние трябва да експериментираме. Но как мислим с Божиите мисли? Отговорът на този въпрос е
бил много важен за науката. Древните гърци са дефинирали науката като интуиция, която влиза във
вродената рационалната структура на нещата, от което се подразбира, че светът е такъв, какъвто е,
защото това е рационална необходимост. Следователно, истинското познание на света се придобива
основно  чрез  логическия  анализ.  Но  в  края  на  Средновековието  се  появила  една  форма  на
християнска теология, наречена „волунтаризъм,“ която учела, че рационалният ред не е нещо, което е
вродено в природата, а че този ред е наложен върху природата чрез Божията воля и Божия проект.
Волунтаризмът помогнал за насърчаването на експерименталната методология в науката, защото ако
светът не е структуриран чрез рационалната необходимост, а е създание на свободния избор на Бога,
тогава  ние  не  можем  да  придобием  познание,  седейки  в  някаква  кула  от  слонова  кост,  където
извършваме логически анализи, както са учели гърците. Вместо това, ние трябва да излезем навън и
да видим онова, което Бог всъщност е направил. Ние трябва да наблюдаваме и да експериментираме.

Много  от  древните  учени  за  твърдели,  че  има  ясно  формулирана  връзка  между
волунтаристичната  теология  и  научния  метод.  Например,  Роджър  Котс,  приятел  на  Исаак  Нютон
писал, че „светът произлиза от безпогрешната свободна воля на Бога и поради това ние трябва да
изследваме света чрез наблюдения и експерименти.“ Галилео Галилей твърдял  нещо подобно и дал
един запомнящ се пример за смисъла на това. Когато се опитвал да установи, дали една 10 футова
тежест пада на земята по-бързо от друга тежест с тегло 1 фут, той не си задавал философски въпроси
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(съвременниците  му много  го  критикували,  че  той  не  размишлявал  над  природата  на  тежестта).
Вместо това, той хвърлил двете тежести от върха на наклонената кула в Пиза и наблюдавал какво ще
се случи (коя от тях ще падне по-бързо на земята.)

Редът в природата е математично точен. Съвременната наука се основава на идеята, че порядъкът
в природата е точен и може да бъде изобразен чрез математични формули. Това също е принос на
християнството. Във всички други религии сътворението на света започва в някакъв предварително
съществуващ  материал,  който  боговете  не  могат  изцяло  да  контролират.  Например,  гърците  са
вярвали, че материята е съществувала вечно и че тя е била способна да се съпротивлява на разумният
ред, който е бил наложен от създателят (който е бил някакво второстепенно божество). Вследствие на
това гърците очаквали да намерят някаква липса на прецизност в природата, някаква неяснота по
краищата, някакви често повтарящи се аномалии и нередности. За разлика от тях, Библията ни учи, че
единствено Бог е вечен, че няма предварително съществуващ материал или нещо друго, което или е
извън неговия контрол, или пък е способно да му се съпротивлява. Този свят е създаден изцяло от
Божията  ръка  (сътворение  от  „нулата,“  от  нищото)  и  се  подчинява  изцяло  на  неговата  заповед.
Вследствие на това християните очакват редът в природата да е точно такъв, какъвто Бог е искал да
бъде  –  математически  точен.  Например,  когато  Коперник  твърдял,  че  планетите  се  въртят  около
слънцето, а не около земята, той всъщност не е имал опитно доказателство за новата си теория. Преди
да  е  бил  изобретен  телескопа,  наблюденията  на  планетите  са  давали  основания  да  се  мисли,  че
планетите  от  слънчевата  система  или  се  въртят  около  земята,  или  се  въртят  около  слънцето.
Единственият  фактор,  който  дал  предимство  на  втория  вариант,  че  планетите  се  въртят  около
слънцето е бил фактът,  че от математична гледна точка този вариант бил по-прост и не изисквал
толкова много нагаждания в математическите уравнения.  И тъй като Коперник бил убеден, че Бог е
направил  света  да  е  математически  точен,  за  него  било  достатъчно  указание,  че  вариантът  на
системата от планети с център слънцето се изобразява с по-добри математически формули.  Разбира
се, когато телескопите били изобретени, се оказало, че Коперник е бил прав. Но стоейки на прага на
научната  революция,  Коперник  бил  вдъхновен  не  от  научните  факти  с  които  е  разполагал,  а  от
християнската си вяра. Същата вяра вдъхновила Йоханес Кеплер, човекът, който се прочул с това, че
открил,  че  орбитите  на планетите  не  са  кръгове,  както дотогава  са  си  мислели хората,  а  елипси.
Кеплер забелязал едно малко разминаване между математическите изчисления на орбитата на Марс и
визуалното наблюдение на тази орбита. Различието било толкова малко, че другите учени го отминали
с пренебрежение, но Кеплер бил убеден, че всичко в създанието е точно такова, каквото Бог е искал да
бъде. Ако Бог беше искал орбитите да са кръгови, те щяха да са идеални кръгове; а след като те не са,
тогава те трябва да са точни, но нещото е друго. В продължение на дълги години Кеплер се мъчил да
намери  начин,  за  да  се  получи  съвпадение  между  математическите  уравнения  и  резултатите  от
наблюденията, докато най-накрая открил, че всъщност орбитите са елипси. По време на тези трудни
години тъкмо християнската вяра го мотивирала да продължава да търси решението на проблема –
неговата  убеденост,  бе  библейският  Бог  притежава  пълен контрол над материята  и  следователно,
природата трябва да е математически точна. Историкът Р. Д. Колингууд написал: „Възможността за
приложението на математиката е едно изразно средство, което е в хармония с християнското вярване,
че природата е творение на всевишният Бог.“

НАУКАТА КАТО ВЪЗХВАЛА НА БОГА
От  всички  страни  чуваме,  че  науката  е  опровергала  християнството,  но  днес  историческото

доказателство ни дава ясен отговор: Точно обратното е вярно: християнството направи да е възможно
съществуването на науката. Вместо да се страхуваме от атаките срещу християнството, извършвани в
името на науката, ние можем да покажем, че самото съществуване на научният метод и всичко, което
той е постигнал, е велико и прославящо доказателство за истината на християнството. 

Историята свидетелства, че много вярващи хора са направили точно това. Исаак Нютон, един от
10-те считани за най-велики учени на земята за всички времена, е бил силно вярващ християнин,
чиито постижения в науката са били силно мотивирани от желанието му да защитава вярата. Той
твърдо вярвал, че научното изследване на света ще отведе направо при Бога, който е създал този свят.
Нютон написал, че „Науката ни показва кой стои на първото място, каква власт има Бог над нас и
какви облаги получаваме ние от него, с цел нашият дълг към него, както и помежду ни един към друг,
да  ни  се  изяви  чрез  светлината  на  природата.“  И  защо науката  ни  показва  всичко  това?  Защото
работата на  науката е „от последствията да разкрива причините, докато накрая стигне до най-първата
причина, която със сигурност не е механична.“ Казано с други думи, светът може да действа чрез
механични причини, но когато ги проследим назад по веригата,  ние стигаме до заключението,  че
първата причина трябва да е било едно интелигентно и разсъждаващо Същество.“ 
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Нютон  написал:  „Тази  най-прекрасна  система  от  слънцето,  планетите  и  кометите  би  могла
единствено да произлезе от замисъла и суверенната власт на едно интелигентно и могъщо Същество.“
Не е чудно, че неговият приятел Роджър Котс обявил, че работата на Нютон „ще бъде най-сигурната
защита против атаките на атеистите и че тя е най-сигурният колчан, от който човек може да извади
стрели и да ги използва против групата на безбожниците.“ В стандартните училищни учебници все
още се твърди, че възходът на науката е причинил смъртта на религията, което принуждава младите
християни  да  се  защитават  в  класната  стая.  Този  стереотип  е  наследен  от  първите  съвременни
историци, като Волтер и Гибон, които били мислители на Просветлението и искали да компрометират
християнството.  Те написали истории на Западната цивилизация, в които отхвърлят религията като
враг  на  науката  и  на  прогреса.  Сега  тази  представа  е  толкова  здраво  вплетена  в  общоприетото
мислене, че даже християните, които не са вещи в науката, трябва да знаят доводите, описани в тази
глава, за да се научат да виждат отвъд стереотипите и да са в способни да защитават вярата ни. 

Ще призная, че въпреки, че имах средни оценки при обучението си в университета, аз почти щях
да бъда скъсан на изпита по физика, поради което не се считам експерт в науката (въпреки че Нанси е
писала много по тази тема). Но аз мога да разбирам разсъжданията на защитниците на науката и
твърдя, че повечето обикновени християни също могат да правят това. Нашата кауза е силна и ни дава
инструментите,  за  да  оспорваме  доминиращата  натуралистична  гледна  точка,  като  предлагаме
убедителни доказателства в защита на вярата си. Много християни постъпват точно така. Замислете
се над историята на Филип Джонсън, професор в правния факултет в Калифорнийският университет в
Бъркли, инкубаторът на радикализма от 1960-те. По време на едно свое посещение в Англия през
1987,  Джонсън  купил  няколко  книги  за  еволюцията  на  Дарвин.  Докато  ги  четял  с  острото  си
юридическо  око,  той  с  изумление  открил  колко  погрешна  е  логиката  на  разсъжденията  и  колко
неубедителни  са  доказателствата  на  тази  теория.  Станало  му  ясно,  че  дарвинизмът  днес  е
господстващ не поради силата  на  научното доказателство,  а  защото подкрепя  гледната  точка  към
света, която отхвърля Бога и твърди, че хората са морално независими и автономни. Той разбрал, че
въпросът за проекта е най-важен в битката между двете противопоставящи се гледни точки . Поради
това, облечен в измачкани дрехи и гледащ през очила без рамки, днес Джонсън нарушава графика на
лекциите си в университета, за да приема честите покани да говори за проекта за сътворението на
света  в  зали,  препълнени  с  най-изтъкнати  учени.  Книгите  му  са  сред  най-продаваните  и  той  е
възпитател на група брилянтни млади учени, които работят в областта на изясняване на научните
данни в спора за проекта. Не е нужно човек да е професор, за да защитава каузата на вярата.

През  1996  в  Колорадо  15-годишният  Дани  Филипс  протестирал,  когато  в  класната  стая
прожектирали видеофилм за  размножаването на  човека,  който започвал с  крайно необоснованото
твърдение,  че  животът  се  е  зародил  в  бульон  преди  милиарди  години,  когато  „мощни  ветрове
подбрали случайни молекули от атмосферата.“ Дани отишъл при ръководителите на училището и
казал, че този видеофилм е нарушение на политиката на това училище, която изисквала от учителите
да представят пред учениците еволюцията като една теория, а не като факт. Той изразил мнението си
почтително и убедително, посочвайки, че встъпителното твърдение в този видеофилм е ненужно и
доктринерско,  защото твърди,  без  да представя  нито едно доказателство,  че  животът на земята  е
резултат  от  природни  закони,  които  работят  напълно  случайно,  без  никакъв  проект.  Комисия,
съставена  от  ръководството  прегледала  видеофилма  и  се  съгласила  да  прекрати  употребата  му.
Незабавно,  като  лешояди,  които  се  нахвърлят  върху  някой  труп,  в  училището  пристигнали
представители  на  фирмата,  която  произвела  този  видеофилм,  срещнали  се  с  ръководството  на
училището, заплашили, че ще заведат дело в съда и ръководството отменило решението си. Дани бил
млад  ученик,  който  се  изправил  сам  против  твърдата  опозиция,  поради  което  този  обрат  бил
предсказуем. Но въпреки това, самото поставяне на въпроса е важна първоначална крачка. Начинът,
по който постъпил той ни предоставя добър пример за задаване на въпроси към ръководството на
училищата.  Дани действал  напълно  самостоятелно,  поради  което  критиците  не  биха  могли да  се
отнесат пренебрежително към него, като към една пионка в ръцете на външни групи. Той ограничил
оплакването  си  до  очевидната  истина,  че  натуралистичната  философия  е  била  представяна  като
научен факт. И учтиво предложил за обучението в класа да се използва друг видеофилм, озаглавен:
„Дарвинизмът:  Наука  или  натуралистична  философия?“,  в  който  бил   записан   един  дебат  с
използването на безукорни научни доказателства в Станфордския университет.

Ако християните задават интелигентни въпроси в класната стая и в медиите, използвайки логика
и доказателства,  рано или късно ние ще променим сегашното положение.  Вече  има признаци,  че
ръководителите  на  науката  стават  нервни.  Вестник  „Вашингтон  пост“  в  една  статия,  озаглавена
„Вярата  в  сътворението  се  завръща“  съобщава:  „И  още  по-лошото  е,  предупреждава  списанието
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„Наука,“ че вярата в сътворението се завръща с нова проницателна стратегия.“ Тази нова стратегия
включва насърчаване към усвояване на умения за критическо мислене и подпомагане на хората, за да
правят разлика кое е истинската наука  и кое е натуралистична философия, която се пропагандира,
маскирана като наука, както е във видеофилма, против който протестирал Дани.

Трябва да обясняваме, че основният диспут не е в противопоставянето на конкретните детайли от
еволюцията с конкретните детайли от Битие. Основният диспут е в противопоставянето на гледната
точка, която твърди, че животът е произлязъл от безлични сили срещу гледната точка според която
животът  е  проектиран  от  един  интелигентен  извършител.  Ние  трябва  да  противопоставяме  една
гледна точка на друга гледна точка. Замислете се за абсолютните и догматични твърдения, съдържащи
се в типичните учебници: „Вие сте животно и споделяте общо наследство със земните червеи“ или
„Еволюцията е случайна и неуправляема...без никакъв план и без никаква цел.“ От училищата ни се
очаква да бъдат неутрални по отношение на религията, но тези твърдения очевидно не са неутрални;
те противопоставят на всички религии, които вярват в някакъв бог. Тези твърдения отиват много по-
далече от всяко емпирично доказателство (как би могъл някой да докаже, че еволюцията е безцелна?)
и поради това те са много повече философия, отколкото наука.  След като е така, първата ни цел,
когато говорим за училищата, е да накараме преподавателите да отделят философските твърдения от
научните теории. Казано с други думи, ние трябва ги да принудим да   не   се отнасят към философските
твърдения  така,  все  едно  че  те  са  наука.  Повечето  учители  се  безпристрастни  и  биха  реагирали
положително, ако възраженията бъдат отправени интелигентно и почтително.

Второ, трябва да настояваме науката да се преподава честно. Това означава, че преподавателите
трябва не само да преподават за примерите, които потвърждават еволюцията, но трябва да говорят и
за другите примери, които противоречат на теорията на еволюцията, за аномалиите и за въпросите,
които остават без отговор. В статията си „Образование или индоктриниране,“ ученият и преподавател
Норис Андерсън  илюстрира колко догматично е представен догматизма в учебниците. Например,
„Дарвин  даде  на  биологията  здрава  научна  основа,  като  каза,  че  многообразието  на  формите  на
живота  се  дължи  на  природните  сили,  а  не  на  свръхестественото  сътворение“  или  „Днес
доказателствата за еволюцията са съкрушителни...Еволюцията вече не е само една теория.“ Същият
текст нанася предварителен удар на досадните критици на еволюцията,  като ги изобличава,  че  не
знаят нищо: „Винаги е имало хора, които се противопоставят на призива на еволюцията и казват, че
Дарвин  е  направил  грешка,  с  надеждата  за  някои  че  ще  придобият  доходоносна  известност,  но
обикновено те демонстрират, че не разбират дарвинизма.“ Но Андерсън е разбирал дарвинизма по-
добре  отколкото  повечето  защитници  на  теорията  на  еволюцията.  Тъй  като  бил  бивш  автор  на
учебници, той помагал за подготовката на известната серия озаглавена „Учебна програма за изучаване
на биологичните науки,“ която въвела сегашния догматичен подход в преподаването на еволюцията. С
огорчение той казва: „Практически аз бях евангелист на еволюцията.“ Но той преминал през коренна
промяна,  когато  един  колега  му казал  насаме:  „Вярвам,  че  човекът  е  преминал  през  процеса  на
еволюцията, но за това няма никакво доказателство.“ Андерсън бил ужасен и предложил учебниците
да бъдат пренаписани, за да показват истинското състояние на доказателствата. Но предложението му
било  яростно отхвърлено.  Той казва:  „Оттогава  идеализмът  ми  започна  да  се  разпада.  Видях,  че
учените се спотайват, за да представят един фалшив образ на научна убеденост.“ В отговор на това
той започнал една успешна кампания в родния си щат Алабама за поставяне на едно вмъкване на
текст върху вътрешната челна страница на учебника по биология, в който бил направен списък на
някои аномалии и двусмислици в еволюционната теория. Сега още няколко други щати обмислят да
направят подобни вмъквания. Това е добро начало, защото ние трябва да помагаме на хората да видят,
че  „покерът  се  играе  с  белязани  карти“  и  че  твърденията  са  изцяло  едностранчиви.  Трябва  да
настояваме за честен подход, който ще разтърси този фалшив образ на научната увереност и открито
ще претегли тежестта на доказателствата,  които са „за“ и „против“ всяко изцяло натуралистично
описание на живота и на вселената. 

Може би най-важното нещо, което можем да направим, е да окуражаваме младите християни да
избират науката като своя професия и да демонстрират на практика приложимостта на библейската
представа за  науката.  Повечето християни не мислят за науката като за  мисионерски терен,  което
установих, когато един приятелски настроен младеж дойде да се запознае с мен по време на един
дълъг полет със самолет в САЩ. Той ми каза колко ценни са моите книги за духовното му израстване
и след това  ми обясни,  че  учи  молекулярна  биология  и  че  веднага  след  като  се  дипломира,  има
намерение да замине като мисионер в Южна Америка. А аз му казах: „В такъв случай разбирам, че
книгите ми не са могли да ви насочат правилно в духовното ви израстване.“ Младият мъж се изуми и
аз го попитах: „Защо считате, че за да служите на Бога, трябва да отидете в Южна Америка? Колко
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молекулярни биолози-християни предполагате, че има там?“ Той потвърди: „Само няколко.“ После
той отиде на мястото си. Преди кацането на самолета той отново дойде при мен и ми каза: „Мислих
над това, което ми казахте. Аз мога да бъда мисионер и като молекулярен биолог.“ Точно така. Ако
трябва да изработваме печеливша стратегия за разширяване на Божията власт, за да обхване всичко в
живота,  ние се нуждаем от мисионери в науката и във всяка друга област и професия. И времето за
това  е  дошло.  Въпреки,  че  научният  натурализъм  раздели  науката  и  религията  в  две  отделни  и
противоречащи си категории, стремежът на човека за уеднаквена представа за света премахва тези
изкуствени граници. Центърът за обновяване на науката и културата при Института „Дискъвъри“ в
Сиатъл финансира и публикува изследвания, които разкриват доказателства за проект при създаването
на света в такива сфери като физиката, космоса и биологията. Фондацията „Темпелтън“ подпомогна
изследване на връзката между науката и религията, които изграждат мостове между тях. В резултат от
това, религиозните теми бяха оживено обсъждани на събрания на учените.

Най-важният  въпрос  е  следният:  „Какъв  вид  религия  ще  получи  официалното  одобрение  от
науката?“  По  време  на  годишната  среща  на  Американската  асоциация  за  напредък  в  науката,
участващите учени бяха донякъде озадачени, когато чуха един ясен и приятен женски глас, който се
издигаше  над гласовете на групата, докато пееха химн по време на сутрешното заседание в неделя.
Певицата  беше  Нанси  Абрамс,  съпруга  на  космологът  Джоел  Примак,  а  химнът  се  наричаше
„Почеркът на Бога.“ Текстът на този химн прославя остатъчната космическа радиация от времето на
„Големия взрив.“ В припева на този химн се казва: „Тайните на Бога са записани в първата светлина.
Скоро  ние  ще  четем  Божият  дневник  за  първия  ден.“  Това  изпълнение  подчерта  важността  на
срещата, посветена на връзката между науката и религията, на която участниците обсъждаха различни
теми, като „Значението на религията за разбирането на космологията за Големия взрив“ и „Научни
възможности  за  разбирането  на  глобалният  мит  на  религията.“  Не  е  изненадващо,  че  много  от
изказалите  се  настояваха,  че  традиционните  вероизповедания  са  длъжни да  дадат  път  на  „митът,
основаващ се на науката.“ Те призоваваха своите слушатели да издигнат космическата еволюция до
нивото на „завладяващо религиозно описание и да признаят, че тя има властта да обедини хората в
едно цяло за създаването на нов световен ред.“

Но в тези свещенически изказвания не се казва, че Западната наука е израсла и е преуспяла не от
някакъв „митът, основаващ се на науката,“ а от християнството, както ние ще видим в следващата
глава. А когато учените започнат повече да се интересуват от тези въпроси, за християните е важно да
сграбчат  възможността  и  да  докажат  коя  е  истинската  основа  на  науката.  Бог  ни  призовава  „да
събаряме доводите и  всяка  претенция,  които се  противопоставят на познанието на Бога  и  да
пленяваме всяка мисъл, за да я направим покорна на Христос“ (2Кор.10-5 – мой превод) Не трябва да
пропускаме да изпълняваме този призив, когато става въпрос за съвременната наука, защото иначе
нямаме представа какъв завладяващ, но фалшив нов мит могат да ни съчинят учените, за да хранят
дълбокия духовен глад на нашето общество.

Реформирането на науката и на начинът, по който си представяме реалността не е просто работа
на академиците, които седят в своята кула от слонова кост. Това дава отражение върху цялостната ни
гледна точка към света, - не само върху представите ни за религията и за етиката, но и за изкуството,
за музиката и за популярната култура, както ще видим в следващите глави.

Глава 41

Благословен е човекът

Пътувайки към къщата на майка си на север от Малибу, младият филмов продуцент шофираше
по Тихоокеанската крайбрежна магистрала, когато чу ниското бръмчащо иззвъняване на телефона на
колата. Включи го, чу изплашен глас и каза: „Не, не...не, аз им казах...Виж, ако въобще ще направим
този филм, ние трябва да имаме филмова звезда, която може да привлече вниманието в САЩ...Не,
това не е нещо, което можем да обсъждаме. Сценарият просто не е толкова силен. А ако филмът не
бъде приет добре в нашата страна и не се представи добре в другите страни, ние можем да се озовем
на улицата...Да, да, ние можем да направим това.  Ние сме готови да говорим за хонорара. Не, аз не
искам  да  говоря  с  нейния  агент,  искам  лично  да  се  срещна  с  нея.  Искам  тя  да
почувства...Добре...добре, но само го направи сега, нали?...Добре, благодаря ти.“
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След успехът на филма „Хубава жена“ всяко студио в Холивуд се стараеше да произведе филм по
модифициран сценарий, в който се разказва за проститутка със златно сърце. Подготвяха да пуснат
по кината филми, които от женската гледна точка са „уравновесени“: брутални мъже, самотни майки,
които се борят с житейските трудности, както и за уважаваното от жената право да избира как да
живее живота си. Междувременно, мъжете можеха да не забележат „посланието“ поради очевидно
възбуждащите атракции, които подхранваха фантазиите им. Това беше сексуална политика. Стилът на
Холивуд! Младият продуцент се запита: „Как накрая стигнах до тук?“ Той започна с толкова високи
идеали,  мислейки,  че  ще  напише  и  ще  продуцира  сериозни  филми  за  възрастни,  а  не  някакви
долнокачествени филми. Настрои радиото на любимата си радиостанция за класическа музика, както
правеше често, когато собственият му живот ставаше нехармоничен и чу  слаби, далечни звуци на
контрабас.  От  другата  страна  на  прозореца  къщите,  които  закриваха  от  погледа  му Тихия  океан
започнаха да се раздалечават една от друга и между тях той забеляза синьозеленикавите заливчета с
пенещи се вълни, заобиколени от кафяви отвесни скали.

Музиката,  започната  от  контрабаса  стана  по-силна  и  по-наситена,  когато  към  него  се
присъединиха  и  другите  струнни  инструменти,  добавяйки  ниски  мелодии  една  към  друга  като
погребална  процесия.  По  някакъв начин музиката  продължаваше да  задържа вниманието му към
вълните на заливите от лявата му страна. Все едно,  че мелодията говореше със силата на океана,
който  буботеше  от  ударите  на  вълните  в  сушата  и  то  с  нарастваща  честота,  което  го  накара  да
погледне към синьото небе с бели облачета и да закопнее за...за какво?

Внезапно започна да пее едно сопрано и нейният глас го накара да помисли за майка си, която го
очакваше. Закъсняваше и знаеше, че може да я завари раздразнена. Но тогава отново си спомни, че я
беше чакал през цялото си детство. Очакваше я да се върне от студиото. Да  се върне от снимачната
площадка. Да се върне от погребението на баща му след самолетната катастрофа, която му казаха, че е
„твърде малък, за да разбере.“ Но той беше разбрал загубата на баща си твърде добре. Това което не
можа да разбере беше, защо майка му го отблъсна от себе си в този момент. Или в следващите години,
когато имаше многобройни любовни връзки, а той беше изпратен в училище-интернат. Сега и двамата
се опитваха да възстановят нещо, но въпреки това той отиваше веднъж седмично на техните вечери с
предпазливост, от която не беше способен да се освободи. Не можеше да разбере на какъв език пееше
сопраното, но когато музиката набра височина, той беше завладян от нейната чудесна и изпълнена с
копнеж песен. Внезапно, когато музиката достигна връхната си точка и стана радостна, и горчиво-
сладка, той се разплака, копнеейки за нещо, което не можеше да каже какво е. В такива моменти
хората казват, че са очаровани от музиката. Може би с него се случваше точно това. Музиката беше
вдигнала  шлюза  пред  толкова  много  насъбрани  емоции  и  той  се  остави  изцяло  на  нейното
благоволение.  Спря  колата  встрани  от  пътя  и  се  предаде  на  скръбта  и  екстаза,  предизвикани  от
музиката, с глава, отпусната върху волана на колата. Като фон чуваше шума от преминаващите коли,
но  по  странен  начин  музиката  го  караше  да  седи  неподвижно,  докато  изплака  всяка  загуба  и
страдание, които се бяха насъбрали в сърцето му. Напрежението започна да отслабва и да потъва в
местата, откъдето се беше появило и мъката изчезна. 

Погледна към пясъчната тиквено-кафява скала от дясната страна на колата, после към океана от
другата страна на магистралата, където група инкрустирани с корали големи камъни ту се показваха,
ту се скриваха във вълните. Знаеше, че ще запомни това място край пътя,  това свято място от пътя
към никъде. Никога нямаше да е способен да мине покрай тези обливани от вълните камъни, без да си
спомни първият път, когато беше чул тази очарователна музика. Когато музиката замлъкна дотам, че
си помисли, че тя сигурно е свършила, той повиши силата на високоговорителите, за да чуе името на
пиесата и на нейния композитор. Но вместо това започна друга мелодия. Той реши, че няма да тръгне
оттам, докато не научи какво беше чул, защото тази музика изразяваше точно това, което истинският
артист в него винаги искаше да пресъздаде във филм. Вярност към съвременното преживяване, но
въпреки това придружено от спокойната способност да се занимава с най-дълбоките човешки чувства.
Преди за беше свършила втората мелодия, той взе клетъчния си телефон и позвъни на информацията.
След това поиска да го свържат с радиостанцията и попита: „Как се казва мелодията, която излъчвате
сега?“ „Горетски, Трета симфония. Той е поляк.“ „Мога ли да да я купя на CD?“ „За пръв път ли я
чухте?“ „Да. Обаждам ви се от колата си. Досега не съм чувал подобно нещо.“ „Не само вие и всички
останали не са чували подобно нещо. Тази симфония е на първо място в класацията на списание
„Билборд“ за класическа музика. Тя даже е на 7-мо място в общата класация на всички музикални
произведения. Това е феноменална музика.“

През 1993 светът откри Хенрик Горетски и неговата Симфония № 3S,  симфония на тъжните
песни,  едно  произведение,  композирано  повече  от  15  години  по-рано.  Въпреки,  че  филмовият
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продуцент от нашата история е измислен, неговата реакция се основава на разказите на журналистите
от радиостанцията,  които казват,  че  са били отрупани с обаждания от слушатели, много от които
спирали колите си встрани от пътя за да поплачат, завладяни от музиката. В свят, където сериозната
съвременна музика често пъти е заглушавана от дразнещата липса на хармония в експерименталната
музика,  как успя тази композиция да бъде както напълно съвременна и едновременно с това да е
пълна с патос? Защо „Симфонията на тъжните песни“ говори на толкова много слушатели? А може би
най-тайнственото  и  най-неразбираемото  е,  на  кои  неподлежащи  на  идентифициране  сфери  от
човешкия дух говори Горетски? Кой е този композитор и как прави това?

Хенрик Миколай Горетски е роден в Полша през 1933. Майка му Отилия била пианистка, а баща
му - служител в железниците, бил музикант-аматьор. Майката на Горетски умряла, когато той бил на
2 години и след това баща му се оженил повторно. Горетски не бил окуражаван да се занимава с
музика и даже му било забранено да свири на пианото на майка си. Той сам се научил тайно да свири
и накрая настоял да му бъде позволено да учи музика. Но напредъкът му в музиката бил толкова слаб,
че когато първият път кандидатствал да учи в Музикалната гимназия в Рибник, където учениците
основно се обучавали за изпълнители-музиканти, той не бил приет. 

Но въпреки това, когато през 1955 Горетски се записал да учи в Музикалната консерватория в
Катовице, той вече бил изкусен композитор, а преди дипломирането му негова музика се изпълнявала
на национални фестивали. По-късно получил награди от международни музикални фестивал в Париж
в началото на 1960-те и станал директор на Музикалната консерватория в Катовице. Но това, което
най-добре обяснява геният на Горетски е ролята, която той изиграл в един от най-важните повратни
моменти в края на 20-я век. През 1977 кардиналът на Краков, Карол Войтила, възложил на Горетски
да композира музика за предстоящата 900-на годишнина от мъченическата смърт на Св. Станислав.
Още от началото си, тази задача била свързана със сериозни рискове за музикант в комунистическа
Полша, защото Св. Станислав е олицетворявал моралната власт на християнската вяра над светските
владетели. През 1079 Св. Станислав бил епископ, който си спечелил омразата на крал Бореслав ІІ,
защото се противопоставил на кралските извънбрачни афери и на неговите несправедливи войни. В
началото кралят се покаял, но по-късно се върнал при привичките от миналото си и заповядал на
своите оръженосци да убият епископа. Когато те отказали, самият крал свършил работата. Веднъж,
докато епископ Станислав отслужвал литургия в катедралата, кралят разцепил черепа на светия мъж с
меча  си.  (Коментар:  Аз  не  знам  в  българската  история  да  има  подобно  противопоставяне  на
християнски владика против волята на някой български цар.) 

Обявеният за мъченик Станислав станал покровител на Полша, емблема на моралната власт на
църквата и на порицание на всички тирани, които са управлявали Полша по време на нейната дълга и
тъжна история. Да композираш музика в чест на Св. Станислав в комунистическа Полша означавало
да декларираш, че самият ти се противопоставяш открито на правителството. Но това, че Горетски
приел възложената му работа не можело да изненада властите. Като ръководител на един от най-
уважаваните в Полша образователни институти, Горетски в продължение на няколко години водел
постоянна борба с „джавкащите малки богове“ - както той наричал официалните представители на
комунистическата  партия  –  които  постоянно  се  опитвали  да  се   намесват  в  работата  на
консерваторията. Често пъти на Запад изкуствата са считани за неполитическа сила, но комунистите
знаели,  че  изкуството  може  да  има  политическо  влияние  и  поради  това  строго  „предпочитали“
техните артисти да дават израз на верността си към Марксизма-ленинизма. (Коментар: Абсолютно
вярно,  като инженер аз съм чел  чисто технически учебници,  в  чийто предговор задължително се
подчертаваше  ръководната  роля  на  комунистическата  идеология.  Тогава  това  беше  задължително
изискване.) Горетски бил известен и като силно вярващ католик. Той преподавал на студентите си
великия канон на святата музика не само като някакво историческо човешко творение, а и като жива и
жизнена традиция. Собствените му композиции отразявали същата убеденост и голяма част от тях се
основавали на традиционни свети песнопения и мелодии. Официалната комунистическа идеология
настоявала, че християнството е нещо от миналото, че то е религия за възрастните хора, които скоро
ще умрат. Но въпреки това, Горетски, директорът на един държавен институт и вече един от най-
почитаните полски композитори, извличал вдъхновение от този предполагаемо пресъхнал кладенец.
Композициите  му  играели  ролята  на  порицание,  точно  така,  както  работата  на  Св.  Станислав
направила същото преди 900 години. Сега той имал спокойствието и увереността да създаде музика,
която със сигурност щяла да бъде величествена хорова възхвала на този светец и то точно по времето,
когато „Солидарност“ започнала да разклаща основите на комунистическа Полша. Тътен, към който
Кремълските политическите сеизмографи били болезнено привикнали.
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Тогава, докато Горетски създавал новата си композиция, се случило нещо изумително. През 1978,
една година след като му била възложена тази задача, Карол Войтила, кардиналът на Краков, станал
Папа Йоан Павел ІІ. През следващата година папата планирал да посети родината си, за да отдаде
почит на годишнината на Св. Станислав и комунистическите власти знаели, че неговото посещение
ще бъде наблюдавано от целия свят. Поради това започнали да оказват натиск върху Горетски да спре
работата си върху възложената му композиция. Разразила се истинска борба. Подслушвали телефона
на  Горетски,  проверявали  кореспонденцията  му,  тайно  проследявали  с  кого  се  среща.  На
възпитаниците му било отказвано да заемат определени длъжности, а на него не му било разрешено
да назначава като преподаватели в консерваторията най-добрите млади композитори. Членовете на
комунистическата партия сред преподавателите в консерваторията били окуражавани да организират
заговор против него. По време на една важна годишнина в консерваторията неговия образ на всички
снимки бил боядисан със спрей. Новините по телевизиите за годишнината не показали нито един
кадър с неговия образ.  Горетски се превърнал в „господин Никой.“ Официално той престанал да
съществува. Още колко време ще мине, докато го арестуват...или нещо още по-лошо?

В края на краищата комунистическата партия направила така, че за Горетски да е невъзможно да
продължи да бъде директор на консерваторията в Катовице и през 1979 той подал молба за напускане.
Решил да се възползва от шанса да изкарва прехраната си само чрез музиката си.

Когато на 2 юни през същата година Йоан Павел ІІ пристигнал, полското правителство положило
всички усилия да  ограничи новините за това събитие. Властите поставили пропускателни пунктове
по всички пътища до местата, където папата щял да се появи; изключвали електроснабдяването, за да
попречат на работата на телевизиите, предаващи събитието; направили всичко възможно репортажите
по телевизията да не показват огромните тълпи на присъстващите; изпращали реактивни самолети,
които прелитали ниско, за да плашат тълпите и използвали всевъзможни начини, за да намалят до
минимум въздействието от посещението на папата. Но въпреки това, в цяла Полша, даже в районите,
които били далече от маршрута на Йоан Павел,  хората поставяли плакати на техния любимец на
прозорците на къщите си и даже поставяли цветни гирлянди на вестникарските павилиони, където
била   поставена  неговата  снимка.  Жизнено  важната  свобода  на  човешкия  дух  не  била  убита  от
концентрационните лагери, от тайната полиция, от икономическите лишения по време на дългите и
мрачни години на  Студената  война. Духът на  свободата  бил подслоняван и подхранван от  вечно
живата  християнска  вяра.  Сега  тази  вяра  се  появила  отново  –  победоносна,  радостна  и  пълна  с
надежда.  Планирало се  композицията  на  Горетски,  която вече  била  завършена  и била  озаглавена
Beatus Vir (Благословен е човекът) и по график се предвиждало да бъде изсвирена няколко дни преди
заминаването на Йоан Павел в Полша. Комунистическата партия още повече засилила натиска си
срещу Горетски, като даже притиснали музикантите да не участват в това представление. Вследствие
на това, никой не пожелал да дирижира „Благословен е човекът.“

Тогава Горетски казал: „Добре, аз ще дирижирам хоровото изпълнение.“ Като последно средство
комунистите  стигнали  до  отправянето  на  физически  заплахи.  Наели  една  банда  от  главорези  да
„демонстрират“ пред дома на Горетски. Демонстрантите се разхождали напред-назад и размахвали
плакати, с които протестирали против антипролетарските композиции на Горетски. Когато Горетски
не дал никакъв знак, че отстъпва пред заплахите, разбойниците нахлули в дома му и го оплячкосали.
Непоколебими,  Горетски  и  семейството  му  отишли  в  Краков.  Там,  на  9  юни  вечерта,  във
Францисканската  базилика  в  присъствието  на  Йоан  Павел  ІІ  и  на  много  вярващи,   се  състояла
премиерата  на  „Благословен  е  човекът“.  Чудесният  хор  и  оркестъра  били  дирижирани  от  самия
композитор. Хорът пеел: "Dominus! Dominus! Dominus!" (Господи! Господи! Господи!) 

Чрез  първите  ноти  хорът  призовавал  отново  и  отново  Бога  в  съзвучие,  изразявайки  гласно
искрената  молитва  на  милиони хора,  които  се  молели по  повод  на  тази  годишнина.  Като ехо  те
отразявали молитвата, която е останала неизречена в гърлото на Св. Станислав преди 900 години,
когато кралският меч разцепил черепа му. „Господи! Господи! Господи!“ запял отново хорът и след
всеки вик настъпвала тишина, защото в този момент хорът пеел без акомпанимент.

Тишината питала: „Къде е  Бог?“ Къде беше той, когато светецът извика? Къде е той сега, когато
цяла Полша вика към него? „Господи!“, пеел хорът с цялата спешност на страданието на милионите
поляци и съмишленици от другите Източно европейски страни и на други места по света и на всеки
вик на човешкото отчаяние, призоваващ за Божията милост. Последвала по-продължителна тишина, а
след това оркестъра започнал да свири една дълга и тъжна мелодия, която била в странна хармония
със  събитията  от  последната  седмица.  В срядата  Йоан Павел посетил концентрационните  лагери
Аушвиц и Биркенау. Там отслужил помен в чест на смъртта на двама християни – Отец Максимилиан



240

Колбе и на Едит Штейн, чието мъченичество  ги превърнало в представители на всички, които били
избити от ръцете на тоталитаризма през 20-я век.

Един баритон започна да пее: „О, Господи, чуй молитвата ми. Чуй. Чуй.“ Люлеещият се ритъм
извиква в съзнанието ни една повтаряща се,  даже монотонна молитва за  помощ.  Хорът пее:  „О,
Господи, чуй молитвата ми. В своята справедливост, чуй ме.“ Хорът и баронетът запяват заедно и
гласът им се издига към кулминацията на тази симфония: „О, Господи, Ти си моят Бог.“ Тук бавната
мелодия внезапно се издига,  все едно самият свят още веднъж се преобръща и полюшващото се
движение  на  историята  престава  вече  да  е  монотонен камбанен звън и се  превръща в  ехтене  на
църковни  камбани,  които  провъзгласяват  радостта,  че  „Христос  е  с  нас.“  След  това  великолепие
настъпва пауза,  а после баронетът отново запява първоначалната мелодия, но този път с известно
познание... Защото в края на краищата, какво се е променило? Политическата власт просто преминала
в други ръце: нацистите били наследени от СССР и от полските му сътрудници. Спасението трябвало
да бъде вдъхновено от нещо друго, което ще властва. Музиката настоявала, че нашата съдба остава в
ръцете на Бога, въпреки онези, които държели в ръцете си оръжията на насилието.

После музиката станала изненадващо прекрасна: „О, вкусете и вижте, че Господ е добър.“ В края
на краищата, Йоан Павел ІІ не е ли бил извън обхвата на цялата тази държавна власт, не е ли бил
свободен да изговаря ясно надеждата на потиснатите хора по целия свят? Йоан Павел ІІ не е ли бил
свободен и готов да напомня на света, че истината не може да бъде променена, че тя е неподвластна
на оръжията на насилието, че отвъд обхвата на оръжията на насилието, в сърцата на мъжете и жените
се води една друга, много по-важна битка между доброто и злото?

Камбаните на оркестъра иззвъняват, потвърждавайки, че през цялата човешка история Христос е
издигал  борци за  истината.  Камбаните  звънят,  че  християнството винаги е  издигало борци,  за  да
напомнят на света къде се намира върховната власт. „Блажен е човекът, който вярва в Него.“ Този ден
на духовен триумф ще отмине, давайки път на други, много трудни дни. Но надеждата, която Хенрик
Горетски е съобщил чрез своето могъщо музикално свидетелство няма да бъде забравена.

След този исторически момент Горетски се оттеглил в частния живот и може би щеше да избегне
световната известност, ако не беше неговата Симфония на тъжните песни. Композирана през 1976,
неговата Симфония № 3 е била записвана 3 пъти, но към нея не е бил проявен голям интерес. После,
през  1993,  Лондонският  симфоничен  оркестър  още  веднъж  направил  запис  на  Симфонията  на
тъжните песни, този път със сопраното Доун Ъпшоу. Записът се превърнал в международен феномен.
Може би Господ искал да награди този музикант, който демонстрирал такава посветеност и смелост.

Филмовият  продуцент,  който  спрял  край  пътя  си  мислел  за  майка  си  и  за  взаимната  им
отчужденост. Хенрик Горетски може би си е мислил за своята майка, когато е композирал Симфония
№ 3. Текстът, изпян от сопраното се състои от 3 песни, първата от които е от 15-я век  и е монашески
плач за  Мария в подножието на кръста.  Втората песен е  молитва,  която е открита надраскана на
стената  в  килия в  сграда  на  Гестапо в Полша.  Тя е  била  написана  от 18-годишно момиче,  което
призовава майка си да не плаче за нея и умолява майката на Христос да я запомни. Текстът на третата
тъжна песен е взаимстван от полска фолклорна песен. В нея майка плаче заради смъртта на своя син-
войник.  Тъй  като  Горетски  е  загубил  собствената  си  майка  като  малко  дете,  ние  можем  да  си
представим, че много преди да даде израз на скръбта за човешкото състояние в композициите си,
самият той се е обърнал към Онзи, който може да успокои собствената му тъга и копнежи.

От личното към универсалното, Хенрик Горетски показва какво може да направи смелостта на
един човек, който е заобиколен от огромно зло. Той ни показва невероятната сила на музиката да
достига до душата на измъчения свят. А чрез музиката на Горетски, Христос ни учи да пеем, въпреки
сълзите ни.

Глава 42

Само на Бога слава

„Тъй като християните, артистите и евангелистите имат в себе си Светия Дух, логично е да
стигнем до заключението,  че  артистите,  които пленяват всичко заради Христос пишат,  така
както и живеят, направлявани от Светия Дух...Техните стихотворения не са лични; те са образи,
превърнати в плът за самите тях и за обществото, в което те живеят .“ (Джон Лийкс) (Коментар:
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Джон Лийкс е американски поет, есеист и писател. Бил е професор по английски в колежа Хотън в Ню
Йорк от 1968 до пенсионирането му през 2009)

Симфония № 3 на Хенрик Горетски може би беше първото музикално произведение, което оглави
класациите  както  за  класическа,  така  и  за  популярна  музика.  Церемониалните  служители  в
музикалните магазини бяха слисани, когато видяха нагли рокери с щръкнали прически като гребена
на петел до влизат в магазина им и да искат да си купят CD със запис на тази симфония. Хора от
всякакви възрасти и произход бяха привлечени от натрапчиво красивото и почти литургично звучене,
което представляваше смес от средновековна музика и фолклорни мелодии.  

Но най-важното значимост на произведението на Горетски е, че тя представлява връщане към
тоналната  музика,  към  музиката  на  мажорните  и  на  миньорните  тонове.  В  повечето  класически
музикални произведения от втората половина на 20-я век тези тонове са изхвърлени и композиторите
създават  атонална  музика  (основаваща  се  на  12-тоновата  гама  на  Арнолд  Шьоенберг  или  на
„случайната  музика“  на  Джон  Кейдж.)  Проблемът  е,  че  атоналната  музика  беше  отхвърлена  от
публиката  още  от  самото  й  появяване  заради  откровената  й  непривлекателност.  Например,
дисонантният  стил  на  Сър  Харисън  Бъртуистъл  беше  описан  от  критиците  като  „изключително
яростен,  който е  способен да  причини почти физическа  болка.“  Защо съвременните  композитори
създават музика с такъв рязък дисонанс? Отговорът разкрива една промяна в самото определение на
изкуството.  Традиционно  е  считано,  че  музикалният  език  на  тоналността  представя  естественият
закон  на  тоновете,  (основаващ  се  на  отенъците  на  гласа,  които  придружават  всеки  естествено
произвеждан звук).  Тази представа идва от древните гърци, които открили, че ако разделите една
струна  в  точни математични съотношения  на  дължините,  като  2:1,  3:2  или 4:3,  вие  ще получите
„чисто“ звучащи интервали (консонанс). Но съвременните композитори гледат за тоналността като на
някаква  деспотична  конструкция,  която  може  да  бъде  изхвърлена,  с  цел  да  бъде  изобретен  нов
музикален  език.  Подражавайки  на  тази  мода,  артистите  от  другите  видове  изкуства  изоставиха
традиционната  представа,  че  изкуството  по  някакъв  начин  е  отражение  на  природата  или  на
обективната реалност и я замениха с представата, че артистите създават свой собствен, автономен,
абстрактен и изкуствен свят, от който могат да хвърлят гръмотевици върху света на обикновените
хора. И наистина, много съвременни произведения на изкуството изглежда, че преднамерено имат за
цел да шокират и да унищожават традициите и общоприетите неща.

Преди няколко години в едно предаване на програмата „60 минути“ на телевизията CBS, Морли
Сейфър отправи унищожителна критика на съвременното изкуство.  Програмата  представи Робърт
Гобърт, който създава скулптори, оформени като писоари; Робърт Райман, който боядисва с бял цвят
цели корабни платна и Джеф Кунс, чието произведение на изкуството представлява две баскетболни
топки, плаващи в един резервоар за риба.  Сейфър попита: „Това изкуство ли е?“ 

Това е важен въпрос,  защото начинът, по който дефинираме изкуството има силата да формира
нашата култура. Както видяхме в работата на Горетски, изкуството достига до най-дълбоките нива на
душата. То може да формира мислите ни, да раздвижва емоциите ни, да разпалва въображението ни.
Музиката,  която слушаме,  образите,  които посаждаме в умовете  си,  историите,  които разказваме,
всичко това притежава огромна власт над нас, хората. Всичко това от една страна демонстрира, а от
друга страна формира нашите вярвания и ценности. 

Само се замислете за резултатният начин, чрез който Исус използва образите и историите. Той би
могъл просто да каже: „Грижете се за хората, които са наранени и превърнати в жертва.“ Но вместо
това, той разказал притчата за Добрият самарянин. Можел  просто да каже: „Бог прощава греховете
ви“, но вместо това той разказал притчата за Блудния син. Защо? Защото една история дава такива
аспекти  на  истината,  които  са  отвъд  властта  на  нравоучителното  учение.  Символи,  метафори,
алегории и образи,  които вълнуват цялостно човека – емоциите и усещанията,  както и интелекта.
Богатите  и  емоционално  наситени  думи  на  литературата  са  много  по-могъщи  от  фактическото
описание.  За  християните  изкуствата  са  също  важен  начин  за  разбиране  на  Бога  и  на  неговото
сътворение. Изкуствата ни дават уши и очи да чуваме и да виждаме по-ясно. От Библията знаем, че
създанието е извършено от Бога и че то ни разкрива неговата слава; но често пъти ушите ни са глухи
и очите ни са слепи за това откровение.  Артистите са надарени със специална чувствителност към
начините, чрез които творението прославя Бога и чрез тяхната работа те правят така, че тази слава да
става по-ясно чувана и виждана от другите хора. Помислете си за музиката на Бах, за рисунките на
Рембранд, за скулптурите на Микеланжело.
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Тогава,  защо  сега  изкуството  е  в  такъв  упадък?  Как  стигнахме  от  Бах  до  дисонансите  на
Бъртуистъл? Как стигнахме от  Рембранд до боядисаните корабни платна на Райман? Как стигнахме
от Микеланжело до писоарите на Гобърт? Как загубихме усета си за високото достойнство и цел?

ХАРМОНИЯТА НА СФЕРИТЕ
Отговорът  се  намира  в  промяната  от  обективизма  към  субективизма  в  лежащата  под

повърхността философия и докато изследваме историята на представите за изкуството, ние ще видим
как тази промяна в гледната точка доведе до гибелните последици.

Класическото разбиране е, че  изкуствата са могъщи средства за съобщаване на нещо важно за
реалността  и  са  едно  средство  за  представяне  на  истината.  Това  не  означава,  че  работата  на
изкуството е за улавя събитията като фотоапарат. В края на краищата, рисуването може да извади на
показ  невидими  неща,  като  ангелите  или  абстрактни  представи,  като  например  справедливостта,
изобразена като жена със завързани очи, която държи теглилка в ръката си; въпреки това, тези образи
все пак предават нещо, което е реално. Романът е измислица, но въпреки това той може да представи
прозорливи реалности за човешкото състояние. Музиката е най-абстрактния вид от всички изкуства,
но  въпреки  това,  както  видяхме,  традиционната  музикална  тоналност  е  вкоренена  в  обективната
реалност,  която  се  основава  на  математическите  съотношения  между  честотата  на  звуците,
съществуващи в природата.

От времето на  древните гърци се  е  считало,  че музиката  трябва да отразява една  подредена
математическа структура, която е вградена в самата вселена. С възникването на християнството тези
представи са били възприети в библейската гледна точка. Считало се е, че изкуството е вкоренено в
подредената конструкция и в хармонията на създадената от Бога вселена. Следователно, основното
оправдание на изкуството се намира в учението за сътворението.  Нещо повече,  когато Бог създал
света, той се погрижил достатъчно, за да го направи красив. Няма по-убедителен аргумент за това, че
самият Бог харесва красотата, когато погледнете към нежните отенъци на някое диво цвете на фона на
тъмно зеления мъх, към синия простор на небето в Монтана и към резките контури на Швейцарските
Алпи. Още повече, че когато Бог ни е съобщил Словото си, той го е направил с многообразие от
литературни  стилове:  история,  поезия,  литургични  формули,  етични  принципи,  химни,  писма,
максими и притчи и даже една любовна песен. Тъй като Бог е направил хората по свой образ, нашата
способност за естетическа наслада е част от начинът,  по който той ни е създал и това е един от
неговите  добри  подаръци  за  нас.  Една  очарователна  история,  някоя  величествена  симфония,
рисунката  на  някой  красив  пейзаж  –  тези  произведения  на  изкуството  ни  доставят  естетическо
удоволствие и ни карат да размишляваме не само за красотата на света, който Бог е създал, но и за
вечната красота на самия Бог. Псалмистът казва: „Едно нещо искам от Господа...да мога да гледам
красотата на Господа“ (Пс.27:4 – мой превод). В Библията намираме заповеди да направим храма
красив и той да ехти от музика. Бог иска от нас да използваме най-добрите си артистични умения в
богослужението си пред него.

През цялата история вярващите са правели точно това – използвали са изкуствата за да прославят
Бога и да се поучават помежду си. Ранната църква е издигала гласа си с многообразни монотонни
стилове  (някои  от  които  наскоро  бяха  записани  на  CD-та  и  са  много  търсени  на  пазара).
Средновековието ни даде вдъхващите страхопочитание катедрали, проектирани да издигат човешкия
ум  до нивото на  Божията  истина  и  според думите  на  архитект  Абот Сугер  от  12-я  век,  който е
проектирал огромната катедрала Св. Денис във Франция, това ни дава „наслада в красотата на Божия
дом.“ Наистина, много от трайните съкровища на изкуствата, които са създадени през различните
периоди от историята на Запада са дело на християни.

Музика
В музиката Ренесансът е произвел поразителни богатства на святата многозвучност: спокойната

хармония на Палестина и прекрасните композиции на Джон Тавернер, на Томас Телис и на Уилям
Бирд. Това е музика, която създава усещането, че човек седи в катедрала, а звуците се издигат  нагоре
като високите сводове над главата му.

Бароковият  период  ни  даде  Антонио  Вивалди,  свещеник,  чийто  прякор  е  бил  „Червеният
свещеник,“  поради  буйната  му  червеникава  коса,  Йохан  Себастиян  Бах,  лютеран,  със  силна
евангелска вяра, който подписвал повечето от произведенията си с думите "Soli Deo Gloria" - „Славата
да бъде единствено на Бога.“ Когато Бах композирал величието на „Св.  Матей“,  която изобразява
страданията и смъртта на Христос, той бил толкова дълбоко развълнуван, че лицето му било обляно
със  сълзи.  Произведението  му  било  наситено  с  прочувствени  арии,  които  играели  ролята  на
препинателни  знаци  и  чрез  тях  композиторът  изливал  силната  си  мъка  и  благодарност  заради
страданието на Христос. Джордж Фредерик Хендел, който също е бил лютеран, бил на 56 години,
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когато по време на една криза в живота си се заключил в стаята си, за да композира прочутата си
оратория „Месията.“ През това време според слуховете той изпаднал под властта на толкова силни
духовни чувства, че се разплакал и след това разказал на слугата си: „Наистина си мисля, че видях
цялото небе над мен и всевишният Бог.“ 

В периода на класиката Франц Йосиф Хайдн, католик, използвал молитвата, за да се справя със
затрудненията по време на работата си.  Той разказвал:  „Когато работата ми не напредваше, аз се
опитвах да разбера къде греша по един или друг начин, а след това, чрез опрощаващата милост се
молех за благодат докато почувствам, че Бог ми е простил.“ 

Сред композиторите-романтици Феликс Менделсон бил лютеран, на който му липсвала силна
лична  вяра  (неговият  баща  бил  юдей,  който  станал  християнин).  Менделсон  написал  много
произведения, които прославяли християнската вяра, включително през 1830 година и симфонията си
„Реформацията.“ която завършва с със звучна интерпретация на химна на Мартин Лутер „Могъща
крепост е нашият Бог.“ Антон Дворжак със своите прекрасни славянски мелодии, бил човек със силна
вяра, който записвал в началото на ръкописите си: „С Бога“, а накрая - „Да благодарим на Бога.“

Литература
Много от най-великите майстори на западната литература са били християни. Спомнете си за

Данте,  чиято „Божествена комедия“ рисува богата фреска от срещи на човешката душа със злото
(ада), със страданието (чистилището) и със славата (небето). Спомнете си за Джон Дън и неговите
запомнящи се кратки мъдрости: „Никога не се гордейте,“ „Никой човек не е остров“ и „Никога не
питай за кого бие камбаната; тя бие за теб.“ Спомнете си за Джон Милтън, който написал епическата
си поема „Изгубеният рай“ „за да обясни пътищата на Бога до хората.“ 

Има и много други, за които не можем веднага да се досетим, като например Самуел Тейлър
Колеридж,  който  беше  превърнат  в  икона  в  културата  на  наркотиците  през  1960-те,  защото
композираше някои от своите въображаеми поеми под влиянието на опиума. Но в учебниците по
литература  рядко се споменава,  че  Колеридж се стремял да се  освободи от  зависимостта  си към
опиума, като се обърнал към Исус Христос. Много от традиционните истории и измислени истории
на  Западната  култура  са  или  написани  от  християни,  или  отразяват  характера  на  християнската
култура,  както  показва  Виджън  Гуроиан  в  книгата  си  „Отглеждане  на  добродетелно  сърце.“
Например, добре познатата история за Пинокио, дървената кукла, която се превърнала в истинско
момче,  защото  победило  склонността  си  да  лъже  и  да  си  угажда.  Тази  история  изобразява
проницателната християнска истина, че хората, чието сърце е „вдървено“ от греха могат да станат
„плът“ чрез един процес на морално възстановяване.

По  същият  начин  много  от  класическите  книги  ясно  отразяват  християнската  гледна  точка.
Романът  „Граф  Монте  Кристо“  на  Александър  Дюма  проследява  темите  на  отмъщението  и  на
прошката. Романът „Швейцарското семейство Робинзон“ от Йохан Уис, който описва приключенията
на един швейцарски свещеник и на семейството му е пълен с християнска набожност.  Романите на
Робърт Луис  Стивънсън като „Отвлечен“ и „Островът на съкровищата“ разкриват една библейска
гледна точка. Малко са хората, които са издигали християнските теми и големите морални въпроси в
живота по-брилянтно от Фьодор Достоевски.

Визуални изкуствата
Разглеждайки визуалните изкуства,  ние можем да проследим през историята многообразие на

стилове, които са били използвани за изобразяване на християнската представа. Много картини от
Средновековието  са  прекрасни,  но  са  символични,  композирани  са  в  двуизмерни  образи  и
стилизирани фигури на фона на плосък златен фон. Започвайки от Ренесанса, картините стават по-
естествени.  През  13-я  век  теологът  Тома  Аквински  отхвърлил  описанието  на  света  от
Средновековието и подчертал  важността  на  природния свят като  творение на Бога,  твърдейки че
„милостта  не  отрича  природата,  а  я  прави  съвършена.“  Философията  на  Аквински  бързо  била
възприета  от  художниците,  като  например  Кимабо  и  Джото,  които  започнали  да  рисуват  по-
реалистично, променяйки вцепенените средновековни икони в живи личности.

Реформацията  допринесла  за  по-високото  оценяване  на  ежедневния  живот  и  работа.
Художниците започнали да рисуват обикновени хора – земеделци и домакини, които изпълнявали
ежедневните си задължения на фона на истински пейзажи. Художници като Алберт Дюрер и Якоб ван
Рюиздел,  както  и  несравнимият  Рембранд  втъкавали  духовно  себе  си  дълбоко  в  тъканта  на
шедьоврите си на  ежедневния живот. 

Контра-реформацията произвела богато украсено и грандиозно бароково изкуство, вдъхновено от
новата оценка за превъплъщаването: че в Христос, Бог е изявил себе си в плът. Това довело до по-
висока оценка на творението, особено на физическото тяло, като откровение на Бога. Художници като
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французина Пол Рубенс изобразявали тежки, масивни и солидни фигури, за да предадат по този начин
идеята, че Бог разкрива себе си във физическия свят и че светът носи товара на духовната слава. 

От по-съвременните художници почти всеки човек е запознат с холандският художник Винсент
ван  Гог  и  с  наситените  спираловидни  линии  на  неговите  дървета,  небе,  обсипано  със  звезди  и
слънчогледи. Но малцина знаят, че ван Гог, който е син на протестантски пастор, в началото вярвал че
е призован да работи като свещеник. Работил като мисионер в бедните квартали на Лондон, а след
това в области в Белгия, където имало миньори. Но това продължило до момента, когато той започнал
да показва признаци на умствена нестабилност и загубил финансовата подкрепа на обществото, което
го издържало като мисионер. Тогава започнал да рисува. В една от най-очарователните си картини той
нарисувал  свой  автопортрет  като  Лазар,  в  момента  който  е  възкресен  от  смъртта  –  едно  ясно
свидетелство за неговата вяра. 

Даже само от този повърхностен исторически преглед можем да видим, че християните са играли
важна роля при създаването и поддържането на великото изкуство на нашата култура. Но въпреки
това, вие никога не бихте научили това от повечето светски книги, защото често пъти те прочистват
информацията за религиозната вяра на художниците. Това улеснява светските критици погрешно да
омаловажават влиянието на християнската вяра върху творчеството на художниците. Някой историци
даже  обвиняват  църквата,  че  тя  се  противопоставяла  на  изкуствата.  За  да  отговорим  на  това
обвинение, ние отново трябва да погледнем към свидетелството на историята. Вярно е, че в различни
етапи през вековете,  християните са се противопоставяли против различни форми на изкуството, но
това не означава, че те са били против самото изкуство – те са се противопоставяли на погрешното
използване на изкуството. Например, църквата винаги е осъждала разврата, похотта, вулгарността или
неморалното съдържание в изкуството; църквата не е одобрявала и огромните проекти на изкуството,
които са използвани за самоизтъкване и създаване на обществено положение.

Самото използване на образи в зданието на църквата е изпъстрено с повтарящи се  полемики.
Например,  по  време  на  Реформацията,  протестантските  екстремисти  вилнеели  в  катедралите,
събаряли на пода статуите и чупели витражните прозорци. Поради това някои историци критикуват
Реформацията;  Кенет Кларк в своите влиятелни телевизионни серии „Цивилизацията“ изобличава
това поведение като „абсолютно нещастие“ за изкуството. Но даже противниците на поставянето на
икони в църквата трябва да бъдат разбирани в техния исторически контекст.  Средновековният ум
приписвал огромна духовна сила на образите. Иконите били почитани дълбоко, били целувани и на
тях вярващите се молели. Считало се, че статуите на светците кървят, плачат, извършват чудеса и
даже  дават  някакви  привилегии,   като  например  освобождаване  на  грешните  хора  от  болката  в
чистилището.  Желаейки  горещо  да  се  борят  с  това,  което  според  протестантите  било
идолопоклонство,  борците  против  иконите  погрешно  тръгнали  по  пътя  да  сложат  край  на
поклонението пред светиите чрез счупването на самите статуи.

Но не това  е бил истинският дух на Реформацията.  Истинският дух на реформацията е бил
демонстриран от Мартин Лутер, който след като бил осъден от императора, рискувал живота си, като
излязъл  от  скривалището  си  за  да  спре  бунтовете,  които  изгаряли  картини  и  трошели  статуи.
Любимото  изкуство  на  Лутер  била  музиката  и  той  е  композирал  много  химни,  включително
обичаният от много хора химн: „Могъща крепост е нашият Бог.“ Лутер казвал, че „дарът на езика,
комбиниран с дарбата да пее е бил дадена на човека, за да може да оповестява Божието Слово чрез
музиката.“ По същият начин и Джон Калвин е имал високо мнение за някои от изкуствата: „Понеже
скулптурата и рисуването са дарби от Бога, аз се стремя към чистото и допустимо използване на всяко
от тях.“ В цялата история вярващите са се стремели към същата „чиста и допустима употреба“ на
изкуството.  Тогава как стана така, че накрая тази традиция беше избутана встрани от руслото й? Как
изкуството стана толкова светско, че днес то понякога се стреми само да шокира публиката?

ОТ ИЗКУСТВО КЪМ АНТИ-ИЗКУСТВО
За да разберем защо изкуството загуби своята възвишена цел,  ние трябва да го разгледаме в

контекста на по-широката гледна точка (за която говорихме в гл. 40), когато съвременната наука беше
превърната в идол и единствен източник на познанието. Според тази представа, всяко нещо, което
науката не може да открие и да измери, трябва да не е реално, а това води не само до покушение
върху религията, но и върху сферата на въображението и на интуицията, които са изобразявани в
изкуствата.  Всичко  това  започна  с  критиките  на  рационалистите,  които  гледаха  с  презрение  към
всички митологични същества, които са толкова обичани от поетите и художниците. Рационалистите
казваха:  „Науката доказа,  че  няма такива неща,  като еднорози и кентаври, магьосници и вещици,
змейове  и  циклопи.  Престанете  да  вярвате  в  тези  митове  и  суеверия!“  Накрая  рационалистите
стигнали  до  извода,  че  изкуството,  поради  самата  си  природа,  е  фалшификация  на  реалността.
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Литературата не е ли пълна с измислени истории? Поетите не използват ли метафори и хиперболи?
Художниците могат да рисуват залеза на слънцето с всичките му славни отенъци, но ученият знае, че
залезът  „всъщност“  е  нищо  друго  освен  отражение  на  бялата  светлина,  която  преминава  през
прашните частички, съдържащи се във въздушните пластове, които имат различна плътност. На много
хора започва да им се струва, че ако науката е права, тогава изкуството трябва да е фалшиво или в
най-добрия случай е само израз на лични емоции.

Не е изненадващо, че всички тези атаки поставили художниците в отбранителна позиция и те
започнали да поставят  под въпрос смисълът и целта на онова,  което правели.  Ако изкуството не
изобразява истината по някакъв начин, тогава какво да направи то? Някои художници се предали пред
империализма  на  науката  и  се  опитали  в  картините  си  да  изразят  съгласието  си  с  генералните
принципи на науката, която изисква да подкрепяме това, което чуваме и виждаме. Така се създала
една склонност към още по-силно абстрактно изкуство. Например, кубизмът с неговите геометрични
форми и ъгли може да бъде разбиран като един опит да се изобрази математическата структура, която
е  в  същината  на  физическия  свят.  В  архитектурата  тенденции  като  „баухауз“  в  Германия  и  „де
Стиджл“ в Холандия произвели груби и прилични на кутии сгради, в едно усилие на основат своето
изкуство върху „числата, измерванията и абстрактната линия.“ 

Но по-типичният отговор на художниците бил да отстъпят физическият свят на науката и да
принизят изкуството до един изцяло отделен свят – свят, който изкуството щяло да създаде за себе си.
Всъщност, тогава художниците започнали да говорят за работата си като за „сътворение, творчество
или за създаване.“ Днес тези думи са толкова употребявани, че ние не разбираме, че само преди 4 века
щеше да е шокиращо да се каже, че някой поет или художник  е „сътворил“ нещо ново. Такъв език би
приравнил художника с Бога в неговата уникална роля на Създателят.

Разбирано в библейския контекст, няма нищо лошо в това да се твърди, че човешкото творчество
отразява творчеството на Бога, по чийто образ ние сме създадени. Но когато това е извадено от този
контекст,  представата  много  бързо  се  превръща  в  идолопоклонство.  Защитавайки  работата  си,
художниците започнали да претендират за твърде големи компенсации, като твърдели, че изкуството
всъщност е по-висше от науката. Те твърдели, че въображението, а не научното разсъждаване е най-
близката човешка прилика на Бога. И те настоявали, че изкуството намира най-висшите си форми не
когато  изобразява  реалността,  а  когато  създава  нещо  изцяло  ново  и  въображаемо.  Във  всяко
стихотворение и във всяка картина на артиста се гледало като на създател на някаква нова вселена, на
някакъв нов микрокосмос, в който неговите или нейните решения са неограничени. Изследователят
на  литературата  М.  Х.  Ейбрамс  казва,  че  в  книгата  Битие  творчеството  на  артиста  е  получило
абсолютното разрешение на Йехова.

Започвайки от Романтичното движение през 19 век, артистът започнал да се превръща в идол и
самото  изкуство  се  превърнало  в  заместител  на  религията.  В  пиесата  на  Джордж Бърнард  Шоу
„Дилемата на доктора,“ един художник в предсмъртния си час казва следното кредо: „Аз вярвам в
Микеланжело, във Веласкес и в Рембранд, в могъществото на творчеството, в мистерията на цвета и в
изкуплението на всички неща чрез вечната Красота...Амин. Амин.“ А ако изкуството е религия, тогава
работата на художниците е неподвластна на критиката, защото, както пише Ейбрамс, „единственото
правилно отношение към Божеството е обожанието и преклонението.“ Обикновените хора вече не са
достойни да имат мнение относно това, дали творбите на изкуството са добри или лоши и изкуството
се превърнало в зона на елита.  Историкът Жак Барзун пише: „По този начин изкуството наследи
всички задължения на църквата. Артистите бяха издигнати до нивото на пророците и в двете значения
на  тази  дума:  като  хора,  които  са  надарени  с  уникална  прозорливост,  които  ни  предлагат  една
представа за идеалния свят и като хора, които осъждат греховете на реалния свят. Във първата си роля
хората на изкуството са приветствани като авангарда на обществото, като хората, които виждат по-
надалече  от  другите  хора.  Това  отношение  произведе  такива  стилове  като  символизма,
абстракционизма и експресионизма – всички те са опити да се освободи изкуството от замърсяването
на ежедневния свят и да се създаде един идеален, независим и привидно духовен свят. Във втората си
пророческа роля, хората на изкуството си присвоиха правото да осъждат грозотата на буржоазията, на
материализма и на индустриалното общество, което беше отредило тази толкова ценна роля на хората
на изкуството.  Този подход произведе натурализма в изкуството:  това е опитът да се  изобразяват
болестите на обществото с рязка и безжалостна точност.

Но въпреки това и двете пророчески роли – представата за идеала и изобличаването на реалното
– бяха обединени в една обща тема: враждебност към реалния свят. Барзун пише: „Накрая, когато
враждебността стана господстваща тема, тогава и двата подхода се деформираха и се превърнаха в
протест, критика и атака на установения морал и на структурите в обществото. Защото независимият
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свят, който стремящите се към идеала хора на изкуството се опитваха да създадат се оказа извън
техните възможности и власт. Нужен е всевишен Бог, за да произведе добро от злото, да направи така,
че последните да станат първи, да свали управниците и да издигне скромните. Поради това, в епохата
на безбожието, само негативната част от промяната остана влиятелна и силна.“ „Единственото, което
ни беше останало, беше да нападаме и да унищожаваме, да рушим и да нарушаваме законите, за да
шокираме буржоазията,“ както каза поетът Шарл Бодлер.

Но изкуството, което атакува всички стандарти накрая се самоунищожава, защото накрая започва
да напада собствените си стандарти и да ги отхвърля.  Поради тази причина през 20-я век Марсел
Дюшамр можа да покаже в една изложба стандартно произведен писоар и да каже, че това е изкуство.
Джаксън Полок изложи една „картина,“ която представлява случайно подредени капки от боя върху
платно. (Коментар: Ако не се лъжа, наскоро една негова картина, която представлява правоъгълник,
на който горната половина е боядисана в жълт цвят, а долната – в син цвят, беше продадена за 85 мил.
долара.)  Анди  Уорхол  възпроизведе  консервените  кутии  със  супа  на  Камбел,  а  Рой  Лихтенщайн
нарисува  образи от  комикси.  Днес художниците правят изложби на  „отпадъчно изкуство“ или на
„намерено изкуство,“ състоящо се от тухли, счупени стъкла и смачкани алуминиеви консервни кутии,
които са  прикрепени към платно или са  подредени като  скулптура.  Общата  тема  на  всички тези
примери е, че липсва какъвто и да е стандарт, който да прави разлика между изкуството и предметите
от ежедневния свят. Подобно развитие в музиката е „случайната музика“ на Джон Кейдж, която е
композирана чрез хвърляне на зарове или чрез някакъв друг механизъм на случайността. Кейдж даже
предлага  музикални  пиеси,  в  които  няма  никакъв  звук.  Изпълнявайки  негово  музикално
произведение,  озаглавено  „4-33“,  пианистът  седи  пред  пианото,  гледайки  към  една  отворена
партитура и ръцете му висят над клавишите все едно, че всеки миг той ще започне да свири. Той
прави това в продължение на 4 минути и 33 секунди, след това затваря партитурата и напуска сцената.

Музикалният аналог на „намереното изкуство“ и „музика на шума,“ и представлява аудиозапис
на  фоновия  шум в  града.  Например,  Луиджи Русоло  записал „пулсирането на  сърдечните  клапи,
шумът от движенията на буталата в цилиндрите на двигател с вътрешно горене, виенето на механична
резачка на дърва и звуците от трамвая при движението му по трамвайните релси и след това написал
името си като автор на това „произведение.“ Изкуствоведът Робърт Хюджис казва: „Самата представа
за  качество  и  за  стандарти  е  отхвърлена  от  много  от  съвременните  хора  на  изкуството  като
„измислено вмешателство.“ Тоталното отхвърляне на стандартите доведе до появата на движението
„анти-изкуство,“ което беше онагледено през 1993 с една изложба в Музеят на изкуството „Уитни“ в
Ню Йорк, озаглавена „Обективно изкуство.“ Изложбата се отличаваше с това, което нейния каталог
описа  като  „унизителни  материали,  като  мръсотия,  коса,  екстременти,  мъртви  животни,  кръв  от
менструация и гниещи и плесенясали храни.“ Изложбата включваше около еднометрова купчина от
синтетични  екстременти,  скулптура,  състояща  се  от  две  осакатени  женски  тела,  извършващи
сексуален акт и един филм, изобразяващ Исус Христос като гола жена.  Каква беше целта на всичко
това? Каталогът обяснява: „Да се противопостави на табуто, свързано с пола и сексуалността, и с
други субективни неща, които господстващата консервативна култура счита, че са неуместни.“ 

Изложбата включваше и произведения,  които и преди това бяха предизвикали противоречиви
дебати: Една снимка на Андрес Серано на разпятие, поставено в едно нощно гърне, една снимка на
хомосексуален акт на Робърт Мапелторп и един филм на порно звездата Ани Спринкъл, наречен
„Уличници и богини: Как да станете сексуални богини чрез 101 лесни стъпки.“ Иначе казано, хората
на изкуството нямат по-висша цел от това да отричат вярванията и стандартите на обикновените хора,
особено на онези, които са имали дързостта да протестират гласно в миналото. По този начин един
влиятелен вид изкуство от  края  на 20-я  век беше принизено до изразяването на  бунта  на две 8-
годишни момченца, които се хилят на шегите си в банята. 

Когато даже престижни музеи на изкуството правят изложби на анти-изкуство е ясно, че вече
никой не може да каже кое нещо е изкуство.  А след като не може да се направи определение за
изкуството, тогава то ще бъде унищожено. Преди няколко години Академията за изящните изкуства в
Манчестър проведе конкурс  и наградата беше присъдена на един акварел,  озаглавен „Ритъмът на
дърветата.“ Журито реши, че тази картината притежава „несъмнено качество на баланс на цветовете,
композиция и технически умения.“ За тяхно огорчение художникът се оказа че е 4-годишно момченце,
чиято  майка  представила  картината  му  като  „шега.“  Стандартите  за  изкуствата  бяха  толкова
старателно  лишени  от  престиж,  че  критиците  на  изкуството  не  могат  искрено  да  кажат  каква  е
разликата между работата на обучен художник и на дилетантската работа на едно малко дете.

Поради това  ние  се  връщаме при въпроса  на  Морли Сейфър:  „Това  изкуство ли е?“  Защото
днешният отговор на  светските хора е „Кой знае?“  Поради липсата на стандарти даже не може да
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бъде определено кое нещо е изкуство. Упадъкът на изкуствата илюстрират задушаващото въздействие
на фалшивата гледна точка за сътворението, за Грехопадението и за спасението. Както видяхме, този
процес  започна,  когато  хората  на  изкуството  възприеха  догмата  на  научния  натурализъм,  която
издигна науката като единствен източник на истинското познание и понижи красотата до нивото на
субективната област. Защитавайки се, хората на изкуството започнаха да твърдят, че самата област е
арената, на която те могат да царуват подобно на Бога чрез способността си да творят. Изкуството се
превърна  в  заместител  на  религията,  а  хората  на  изкуството  започнаха  да  отправят  пророчески
изобличения към „грешниците.“ Но това е религия, която няма властта да спасява и поради това най-
накрая тя се изроди в нападения срещу вярванията и ценностите на повечето обикновени хора.

ЗА ПРОСЛАВА И ЗА КРАСОТА
Единствено християнството притежава ресурсите да възстанови изкуствата и да ги постави на

тяхното правилно място., защото християнството е гледна точка към света, която поддържа човешкото
творчество, но прави това с подходящото смирение. Понеже са създадени по образа на Бога, хората на
изкуството  не  създават  „от  нищото.“  Оз  Гинез  пише:  „Човешкото  творчество  е  производно  и
отразяващо. То действа в рамките на ограниченията, които са поставени от Бога.“ А К. С. Луис казва:
„Авторът не трябва никога да гледа на себе си като на създател на красота или мъдрост, които не са
съществували преди това, а просто и единствено да се опитва да превъплъти според правилата на
собственото си изкуство някои отражения на вечната Красота и на вечната Мъдрост.“

Поради  Грехопадението,  ние  нямаме  ясен  поглед  към  Красотата  или  към  Мъдростта;  ние
виждаме само тяхното неясно отражение. Но благодарение на спасението, което ни дава Христос,
изкуствата могат да бъдат възстановени. Библията казва, че изкуствата са Божие призвание. В книгата
си „Състоянието на изкуствата: От Веселеил до Мерлеторп,“ Джин Едуард Вейт разказва за великият
художник от Стария Завет, наричан Веселеил. Бог избрал Веселеил и казал: „изпълних го с Божия
Дух, с умения, способности и знание за всички видове изкуства“ (Изх.31:3 – мой превод). Обикновено,
когато си мислим за хората, които са избрани от Бога и са изпълнени с Божия Дух, ние си представяме
хората, които са изпратени да станат негови служители или мисионери. Но Веселеил бил призован да
работи като художник, изпълнен с Духът „да направи художествени изделия от злато, сребро или
бронз...всякакви видове произведения на изкуството“ (Изх. 31:4-5 – мой превод). И Веселеил не е бил
сам. На много места в Изход се споменава за хората, на които : „Господ е дал уменията“ да бъдат
майстори в работата си. По същият начин Господ казал на Моисей да направи облекла за свещениците
„за слава и за красота“ (Изх.28:2, 40 – мой превод). Това трябва да бъде мотото на всеки християнски
художник, музикант или писател: да работи за прослава на Бога и за създаването на красота.

За да изпълняват тези духовни принципи, християните имат отговорността да подкрепят хората
на изкуството и да го поощряват. Тъжно е, че много вярващи никога не мислят за изкуствата, докато
не научат, че парите от данъците, които плащат, са използвани от „Службата за държавно подпомагане
на изкуствата“ за да се финансират някои богохулни и непристойни проекти. Но даже в такива случаи,
нашият отговор има склонността да е икономически или политически (бойкоти и протести),  а  не
оценка на липсата на естетика, красота и на художествена стойност. Това улеснява критиците ни да ни
обрисуват като противници на интелигентността и като реакционери, които не разбират от култура.
Но Бог не е призовал хората си просто да тичат насам-натам и да гасят огньовете, които невярващите
са запалили. Бог ни е призовал да запалваме свои собствени огньове и да обновяваме културата.  А
най-добрият начин за прогонване на лошото изкуство е като поощряваме доброто изкуство. Луис е
казал:  „Ако  не  четете  добри  книги,  вие  ще  четете  лоши  книги.  Ако  отхвърлите  естетичните
удоволствия, вие ще се окажете подвластни на сексуалните удоволствия.“ (Коментар: Много е важно
да знаем, че с каквито хора се събираме, такива ставаме и самите ние. Трябва много да внимаваме
какви книги четем, какви предавания по телевизията гледаме, какво слушаме по радиото. Всички тези
неща  оказват  подсъзнателно  влияние  върху  нас  и  върху  манталитета  ни.  Да  се  пазим  и  да  не
проявяваме нездраво любопитство към нещата, които знаем, че ще ни навредят.) Тъй като хората са
създадени по образа на Бога, те ще създават култура от един или друг вид. Единственият въпрос е
дали тази култура ще е упадъчна или ще е за прослава на Бога.

За да правим култура, която е за прослава на Бога, ние трябва да започнем да намираме начини да
се свържем отново със собственото си литературно и художествено наследство. Ходете на концерти,
четете класическа литература, посещавайте музеи на изкуството. Запознавайте се с композитори и с
писатели,  с  художници,  които са били вдъхновявани от християнската  вяра.  Наслаждавайте се  на
изкуствата не само като на изкуство, но и като на посредник, който ни говори духовно. Луиза Коуън,
редактор на книгата „Покана за класиката“ разказва как веднъж изгубила детската си вяра по време на
курсовете по религия в университета, но после отново повярвала в Бога, по време на курсовете по
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литература. Проследяването на християнската тема в творчеството на Шекспир говорило на сърцето й
по начин, по който безсистемните религиозни монографии не успели да й говорят.

Ако класиката ви изглежда далечна, започнете с по-съвременните хора на изкуството, които са
били  в  положението  да  остават  сами  против  течението  на  светската  култура  и  са  дали  мощна
свидетелство за християнска вяра в нашия собствен век. Например, сред композиторите от 20-я век,
които са  създали  музикални  шедьоври,  отразяващи тяхната  християнска  вяра  е  Франсис  Пуленк,
който бил остроумен плейбой на френската  музика,  докато смъртта  на  един негов  приятел  не  го
хвърлил в отчаяние, а след това в дълбока духовна промяна, която вдъхновявала музиката му след
това.  Игор Стравински шокирал света със своята  странна и нехармонична музика,  но по-късно в
живота си той преминал през духовна промяна и написал такива композиции като „Кредо“ - едно
изразяване на „Никейското Кредо“ чрез музиката. Сред съвременните композитори се запознайте с
Джон Тавенер и с Арво Парт,  ортодоксални християни, които изразяват наследството на древната
църковна  музика  със  съвременни  изразни  средства.  Чуйте  образци  от  древна  и  средновековна
църковна музика, пригодена за изпълнение със съвременните музикални инструменти, които днес са
много  разпространени.  Колко  е  иронично,  че  много  църкви  жадуват  да  бъдат  актуални,  като
подражават  на  светски  музикални  стилове,  а  собственото  музикално  наследство  на  църквата  е
превземано чрез щурм от невярващият свят.

В литературата 20-я век ни даде Т. С. Елиот, който често пъти в учебниците е наричан най-добрия
съвременен поет. Но в малко книги се споменава, че Елиот станал християнин, когато бил на средна
възраст,  след  което  написал  такива  забележителни  поеми  като  „Ден  на  постене“  и  „Четири
четвъртини.“ Цветистият език на йезуитският свещеник и поет Джералд Менли Хопкинз ни призовава
да се покланяме пред Бога: „Светът е пълен с величието на Бога.“ Християните трябва да се запознаят
със съвременните поети като: Луси Шоу, Джон Лекс , Пол Мариани и Ирина Ратушинская.

Сред  писателите  християните  трябва  да  изследват  книгите  на  К.  С  Луис,  особено  неговата
космическа трилогия и Хрониката на Нарния; романите на Джордж Макдоналд (наставникът на К. С.
Луис);  детективските  романи  на  Дороти  Сейерс;  свръхестествените  романи  на  Чарлз  Уилямс;
фантастичните  романи  на   Толкин,  особено  неговата  несравнима  трилогия  „Властелинът  на
пръстените.“ От другата страна на Атлантика, работите на Уолкър Перси, на Фленъри О'Конър и на
Алан Тейт представят  католическият  буквален ренесанс  на  1940-те.  Сред съвременните  писатели
християните трябва да се запознаят с Лари Уойуод, с Фредерик Бучанер, с Рон Хенсън, Ани Дилард,
Уолтър  Венгерин  Мл.  и  Стивън  Лоухед.   Не  трябва  да  пренебрегваме  могъщите  романи  на
Александър Солженицин – произведения, които не само изваждат на показ ужасите на съветската
концлагерна система, но разкриват и отговора на човешкото сърце на това неописуемо страдание.

По  същият  начин  художниците  и  скулпторите  изразяват  класическата  християнска  вяра  в
съвременни форми. Сред художниците от 20-я век някои от най-красивите и нежни произведения са
направени от Джорджес Роуолт, който на средна възраст станал евангелски католик. Той използва
съвременните форми на изкуството за да рисува образи, които напомнят на витражните прозорци с
ярко черни линии и с блестящи цветове, един изключителен баланс между традиция и нововъведения.
Съвременните художници, които изобразяват драмата на божествената милост в могъщите образи на
Сандра Боуден, Тед Прескот и Уилям Конгдон.

Църквите може да поеме ролята в обществото за подкрепа на изкуствата, като включват хората на
изкуствата в службите си; да помолят поетите и писателите да създадат драматични представления за
религиозните празници; да окуражават художниците да създават афиши, съобщения и други красиви
неща за църквата. На едно Рождество Христово моят колега Т. М. Моор, президент на  теологичната
семинария Чиизапик организира голяма драматизация по одата на Джон Милтън „На сутринта на
рождество  Христово.“   В  нея  участваха  хорът  и  други  музиканти,  художници,  които  подготвиха
декорите и украсата на сцената, танцьори, артисти, сценични работници и др.

Някои  църкви  се  фокусират  в  изкуствата,  като  провеждат  годишни  фестивали,  в  които  има
семинари, работни срещи, представления, четения и концерти. Други църкви обозначават някоя стая
или вестибюл като картинна галерия, където излагат картини на членове на църквата или на пътуващи
художници. Трябва да подчертаем, че подкрепяйки организациите на християнските художници, като
„Молитвите на Агнето“ и Артистичните трупи на Вашингтон.“

Накрая, всяко християнско семейство може да превърне дома си в място, където се подхранва
културата и изкуствата. Когато децата израстват в среда с най-добрата музика, изкуство и литература,
те се научават да ценят най-доброто.  Свирете класическа музика в дома си. Окачвайте по стените
репродукции на исторически картини на изкуството. Включвайте децата си в четенето на литература,
която вдъхновява моралното им въображение. Добрите истории правят това, което мъмренето или
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изнасянето  на  лекции  никога  не  могат  да  направят:  Те  ни  правят  да  искаме  да  бъдем  добри.
Психологът Бруно Бетелхейм казва, че когато бил дете, моралните избори на децата не се основавали
на абстрактните стандарти за доброто и лошото, а на хората, от които се възхищавали и на които
искали да приличат. „Тогава въпросът пред детето не беше: „Искаш ли да бъдеш добър?“,  а „Като кой
искаш да бъдеш?“  Когато децата четат, те се срещат с герои, от които се възхищават и с които се
оприличават  и  когато  децата  във  фантазиите  си  правят  избори  заедно  с  героите,  от  които  се
възхищават, по този начин се формира и техният собствен характер.

Никой не би трябвало да израства без допир с изкуствата,  защото те ни мотивират да бъдем
почтени хора, а не само развиват способностите да разбираме прочетения текст. Аз открих радостите
на класическата литература чак след като станах християнин, когато обръщането ми към Господа
създаде в мене глад за всички форми на изкуството. Най-любимият ми роман за всички времена е
„Братя  Карамазови“ на  Фьодор Достоевски,  който повдига  дебата  за  огромните  морални дилеми,
които са обсъждани от философите през вековете и стига до незабравимата сентенция: „Ако няма
Бог, тогава всичко е позволено.“ Наскоро реших да повиша познанието си за класическата музика и
като начало купих един комплект дискове с прочути виртуозни произведения. Въпреки, че винаги съм
имал лош музикален слух, тези записи отвориха един нов свят пред мен.

Музиката, литературата и изкуството ни предлагат един прозорец, през който можем да още по-
пълно да оценяваме Божията истина.  Преди няколко години една монахиня се появи по телевизията и
говореше за прочутите произведения на изкуството. В началото зрителите бяха изненадани, но сега
Сестра  Уенди  Одисей  е  една  много  популярен  телевизионен  сериал.  И  защо  да  не  може  една
монахиня да е изкуствовед? Кой повече от християните има добри основания да цени и да създава
художествени произведения? 

Време е църквата да се възползва отново от своето наследство в областта на изкуствата и да
предложи тази духовно посока, от която се нуждаят съвременните хора на изкуството, ако искат да
създават произведения за „прослава и за красота,“ произведения, които вдъхновяват и въплъщават в
себе си култура. Защото това, което се случва сега във висшата култура скоро ще попие надолу, за да
оформи и популярната  култура.  Упадъкът на класическото изкуство и  музика  причини успореден
упадък в телевизията  и  в  популярната  музика  – но  даже тук,  в  тази  област,  която изглежда като
изпепелена за морала, християните могат да донесат обновление и спасение.

Самотният християнин прави точно това и резултатите са изненадващи.

Глава 43

Докоснат от чудо

Една нощ за пръв път Марта влезе във вниманието на безсмъртните домакини, когато ми беше
възложено да участвам в  „Наблюдение на екстремално“ (До точката на смъртта).  Галериите бяха
открити, за да се вижда една калифорнийска кухня,  в която млада жена лежеше по очи на пода,
покрит с мексикански теракотни плочки, ръцете и бяха широко разтворени със смирение и разкаяние,
докато тя предоставяше на Бога кариерата си. Действайки под влияние на духовни копнежи, които
бяха толкова дълбоки, че побеждаваха притеснението й за правенето на драматични жестове, младата
жена даваше израз на желанието си с цялото си тяло и с цялото си същество. Тя определено искаше
Бог да види, да чуе и да отговори.

Славата  каза:  „Тази  жена  е  сериозна.  Внимавай.“  Този  единствен  миг  от  вечността  постави
началото на едно чудо. Или може би самият миг беше чудото. Аз все още не мога да преценя.

Преди да ви разкажа за това чудо, може би ще трябва да ви кажа кой съм аз. Представете си, че аз
съм ангел-хранител. Доверен водач. Средство за наблюдаване на преживяването на Марта както чрез
широкообхватните  лещи  на  вечността  на  телескопа,  така  и  чрез  теле-фото  снимките  отблизо  на
земния живот. Това, което ме озадачава в чудесата, е човешкия фактор. Иначе аз знам достатъчно
добре какво са чудесата. Чудесата се случват тогава, когато Бог действа в човешката история, пресича
границата от вечността и влиза във времето, носейки това, което не може да бъде извършено по друг
начин. През хилядолетията аз виждам моят дял в такива събития, често пъти във времена и места,
които са толкова мрачни, че единствено Божията светлина би могла да достигне до тях. Но аз съм
объркван  и  озадачаван  от  начина,  по  който  Бог  разкрива  волята  си  на  човека  в  тези  действия.
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Вероятно това е причината, поради която ми беше казано да наблюдавам Марта: да науча повече за
начина, по който Бог избира да работи чрез мъжете и жените. Марта направи този жест на пълно
отдаване и подчинение относително рано в християнския си живот, само 3 години след като повярва в
Господа. Може би отчаянието й беше причинено от факта, че тя работеше в Холивуд, където гласът на
Бога много прилича на  глас, който вика в пустинята. Може би тя рухваше под товара на живота,
живян в условията на свободно падане на „индустрията,“ където няма никаква гаранция за работа,
няма  редовни  заплати,  няма  бонуси  от  фирмата,  няма  здравни  осигуровки,  няма  нищо.  Това  е
индустрия, която не прилича на другите индустрии. Поради това Марта имаше нужда от място, което
да е различно от другите места, тя се нуждаеше от увереност, в която няма илюзии. Осъзнавайки, че
единствено Бог, който е създал света, би могъл да я изправи, тя предаде себе си през тази нощ на Бога,
който може да превърне даже Холивуд в свещена земя. 

Марта Уилямсон дойде в Холивуд веднага след като завърши университета. Там тя работеше като
лична асистентка на различни продуценти. Вършеше всичко: от правенето на кафе до вземането на
изпраното пране на продуцента от пералнята, от издирването на някой талант до предпазването на
продуцента от прекомерни желания. Дълго след като по-голямата част от индустрията беше открила
компютрите, Марта продължаваше да печата на една стара пишеща машина обемистите сценарии за
едно много успешно вариететно седмично шоу-предаване.

Когато през 1981 стана християнка, тя беше доверен младши продуцент и помагаше за вземането
на истинските производствени решения и промяната в сърцето й веднага стана видима на работното й
място. Шефът на компанията, който я беше взел под крилото си, започна да я нарича „момичето на
Исус.“ През 1980-те Марта стана член на професионалната асоциация на холивудските директори и
сценаристи,  които се събираха  редовно за  християнско общуване и  окуражаване.  Асоциацията се
молеше редовно Бог да извърши чудо в Холивуд и да даде възможност за появата на ясно християнско
свидетелство, излязло от сърцето на самата развлекателна индустрия.

Участниците в тези събирания на Асоциацията стоели прави, държейки сценарии в ръцете си. Те
купили правата да направят филм по  книгата на К.С. Луис „Племенникът на магьосника,“ която е
пълна с християнска алегория и искали групата им да се моли да намерят продуцент за този филм и да
помогнат за промяна на посоката на движение на цялата филмова индустрия. След това групата се
молила  конкретно  за  успеха  на  този  проект.  Въпреки,  че  Марта  промърморила  „Амин“  на  тези
молитви,  тя  всъщност  си  мислела:  „Никакъв  шанс.“  Съмнявала  се,  че  някога  мечтите  им  ще  се
осъществят.  Тя  познаваше  отвътре  обстановката  в  Холивуд  и  беше  участвала  в  толкова  много
съвещания. Познаваше хората, които ръководят студията и знаеше, че те не работят по начина, по
който приятелите й се надяваха, че ще работят. Проект, пропагандиращ християнското послание би
трябвало да има успех в някоя по-голяма култура, преди някои от продуцентите в Холивуд да реши да
го  осъществи.  Може  би  някой  щеше  да  взаимства  нещо  от  този  проект,  свързано  например  с
движението за гражданските права, но никога нямали да направят филм по книгата „Племенникът на
магьосника.“ Тези хора нямали чувството за мисия. Те бяха в Холивуд само за да правят пари. Честно
казано, такава беше и Марта. Докато другите говореха за промяна на културата на Холивуд, тя през
цялото време искаше просто да й плащат. Достатъчно й беше, че в този град се живее трудно. Но
въпреки това и тя си имаше свои мечти. Вярваше, че има талант да пише смешни и иронични комедии
и драми. Освен това вярваше, че може да пише сценарии за телевизиите.  Не искаше да работи в
християнска филмова компания. Не искаше да пише за героите от Библията и да създава целулоид, с
който да запълва „мъртвото“ време на телевизията в ранните часове в неделния ден. Искаше да пише
за телевизионни програми, които са излъчвани в най-гледаното време и то от християнската гледна
точка.

Тъй  като  беше  твърдо  решена  да  опита  да  прави  това,  тя  престана  да  работи  като  младши
продуцент и станала автор на сценарии. Скоро след тази промяна се случи тази случка, когато тя
лежеше по очи на пода в кухнята си, признавайки пълната си зависимост от Бога. Тя бързо разбра, че
ако планира развитието на собствената си кариера, това може да се окаже вбесяващо занимание и
обеща пред Бога, че няма да прави никакви необичайни усилия да напредва в работата си.  Няма да
планира сложни стратегии за развитието си,  а само ще прави това, което Бог й възложи и ще му
позволи  да  я  отведе  там,  където той  иска  тя  да  отиде.  Вярваше,  че  Бог  знае  най-съкровените  й
желания и че той знае какво да направи с нея. Тя изцяло се предостави на грижата на Бога. 

Както ние, небесните домакини виждаме нещата, чудото беше вътрешната промяна на Марта. Но
това, което виждат повечето хора разглеждат като чудо започна, когато телевизията CBS предложи на
Марта шанса да бъде изпълнителен продуцент на едно шоу, наречено „Таванът на ангела.“ Тя отказа
да приеме предложението им – най-вече защото CBS току-що бяха отхвърлили друг неин проект и тя
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им беше много ядосана за това. Марта беше прекарала последните седмици, работейки като редактор
на един телевизионен пилотен проект, наречен „Под един покрив.“ Шоуто набираше потенциал. То
беше посветено на прочутият Джеймс Ърл Джонс и се занимаваше с проблемите на едно реално
семейство, живеещо в Сиатъл. Това беше точно този тип драматичен сериал, за който Марта винаги
беше искала да работи.  Пилотният проект беше оценен добре и единствената забележка беше, че
трябва да се подобри качеството му. И въпреки това, изненадващо, CBS го отхвърлиха. После, само 4
часа по-късно те й изпратиха предложението си за „Таванът на ангела.“

CBS бяха решили да направят „ангелско шоу.“ Допитването до зрителите показваше, че 70 % от
американската публика вярват в ангелите и че почти всяко телевизионно шоу за ангелите може да има
успех. Но когато видя записа на предаването, което CBS й изпратиха, Марта установи, че в него има
ангели,  които  се  карат  помежду  си  и  се  оплакват  от  Всевишният.  Предаването  много  повече
приличаше  на  полицейски  сериал.  Бог  беше  изобразен  като  тъп  началник,  а  ангелите  –  като
вероотстъпници,  които  успяваха  да  свършат  работата  си  единствено  чрез  нарушаване  на
бюрократичните правила. Остарялата формула за правенето на такива предавания се предвиждаше то
да бъде подсилено чрез специални ефекти, показващи как ангелите висят във въздуха с разперени
криле. Още по-лошото беше това, че в шоуто се казваше, че ангелите всъщност не истински ангели, а
са наскоро умрели хора, които са изпратени на земята по неизвестни причини.

Марта уважаваше ръководителите на  CBS.  Те се бяха грижили за нея в продължение на много
години, те я насочиха към писането на сценарии и подкрепяха работата й. Поради това тя не можеше
да проумее как е възможно те да отхвърлят висококачествено предаване като „Под един покрив“ и в
същото време да одобрят такова банално и изтъркано шоу като „Таванът на ангела.“ Същата вечер,
отивайки на една предварително уговорена вечеря, Марта проведе гневен умствен спор със себе си.
Ясно беше, че тя трябва да преосмисли работните си взаимоотношения със  CBS.  Друга телевизия
вече  й  бяха  предложила  работа,  която  играеше  ролята  на  „птичката  в  ръката.“  Въпреки  това,  тя
продължаваше да се надява, че шоуто „Под един покрив“ може да бъде одобрено, така че тя да може
да продължи да работи със CBS, като напра шоу според собствените си разбирания.

Марта позвънила по телефона на вицепрезидента, който й бил изпратил записа на предаването
„Таванът на ангела.“ Казала му, че това тяхно предложение направо я е подлудило и че тя не иска да
има нищо общо с това предаване.  Каза му че след това ще прецени дали би могла да има някакво
бъдеще в  CBS (което вероятно вече нямаше) и дали ще пише сценарии за друга телевизия (което тя
вероятно щеше да направи).  Каза  на  вицепрезидента:  „Съжалявам.  Знам,  че  вие сте  инвестирали
много в това шоу и се нуждаете от него, за да запълните програмната си схема. Но това шоу просто не
е от този вид предавания, които искам да правя.“ „Но нали точно заради това ние ти го изпратихме на
теб, Марта. То трябва да се превърне в такъв вид програма, която ти и други талантливи хора като теб
искат  да  направят.“  „Не,  съжалявам,  но  не  мога  да  приема.  През  следващата  седмица  можем да
обядваме заедно и аз ще ви посъветвам с каквото мога, за да го предадете на другия човек, на когото
ще възложите тази работа.“

През следващата седмица Марта говори с агента си,  който отново я увери, че тя има всички
изгледи да бъде назначена като сценарист в другата телевизия, въпреки че в нейният бизнес нищо не е
абсолютно  сигурно,  докато  човек  не  получи  превода  на  парите  на  банковата  си  сметка.  За  да
приключи работните си взаимоотношения със CBS, тя обядва с нейните ръководители. Чувстваше се
обезсърчена да постави край на техните добри работни взаимоотношения буквално до последния
момент и когато вече се качваше в колата си и каза „Довиждане“ на колегите си, тя се улови, че
продължава да им дава съвети относно тяхното ангелско шоу. Същият следобед агентът й се обади й и
потвърди, че подробностите, свързани със започването на работата й в другата телевизия са уточнени,
въпреки че продуцентите искат да променят името на длъжността й,  което било сигнал,  че те  се
пазарят за да получат правото на някакъв контрол над творческата й работа. Но заплатата й остава
същата, може би даже малко по-висока. Всичко това бяха обичайни неща.

Но на следващата сутрин всичко се промени. Ако бях телевизионен, а не истински ангел, точно в
този момент от тази история щях да поискам да се появя изненадващо и да кажа на Марта: „Аз съм
ангел, изпратен от Бога“ и след това да й кажа какво Бог иска тя да направи. Но тъй като не съм
телевизионен ангел, тя нямаше никаква представа, че аз седях над нея. Тя само знаеше с внезапна, но
абсолютна увереност, че Бог иска тя да работи за това ангелско шоу. 

Пред дванадесет годишният период от живота си като християнка Марта ставаше все повече и
повече чувствителна към гласа на Господа и то до такава степен,  че си мислеше, че би могла да
разпознае, че Бог я води да пожелае едно или друго нещо. За нея словото от Бога не се съобщаваше
постепенно, с течение на времето то не ставаше по-важно, както става с интуицията или с някоя
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мисъл.  За  нея  словото на  Бога  идваше наведнъж...и  след  това  изискваше  подчинение.  Ако  не  се
подчинеше веднага,  тя знаеше, че после щеше да се  чувства злочеста.  Ако Марта имаше въобще
някакъв напредък в духовния си живот, той се състоеше в това,  че тя се научи на да намалява до
минимум времето между чуването на Божието решение и нейното изпълнение (не просто подчинение
на думи, а практическото изпълнение) на това решение.

Ето,  това  се  случи  в  тази  критична  сутрин.  В  един  момент,  докато  стана  от  леглото,  изпи
сутришното си кафе и си изми зъбите, тя просто знаеше, че Бог иска тя на направи шоуто „Таванът на
ангела.“ тя даже подозираше, че ангел й беше показал, че това е шансът на живота й, за който Бог я
беше подготвил.  Тя разбираше, че не се беше молила за това шоу, преди да откаже да се занимава с
него. Винаги правеше грешка. Разбирайки това, тя изповяда грешката си пред Бога и му каза, че сега
го слуша. Това беше ли истинско чудо? С толкова малко фанфари? Без никакво звуково и светлинно
шоу? Без никакви специални ефекти? Но въпреки това, как иначе можеше да се обясни перфектното
подреждане  във  времето  на  нейния  първоначален  гняв  от  предложението да  участва  в  това  шоу,
ентусиазма на CBS, отношенията на Марта с тази телевизия и отношенията й с Бога? 

Марта се обади на агента си и му каза за промяната на решението си, но той й каза, че сега тя ще
трябва да кандидатства за работата в  CBS,  която довчера беше нейна и тя можеше веднага да бъде
назначена. Тя му каза: „Добре. Уговори ми среща със CBS.” После той й се обади: „Марта, хората от
CBS не могат да се срещнат с теб преди следващата сряда. Договорът ти с другата телевизия е готов и
ти  само  утре  трябва  да  го  подпишеш.  Всичко  ще  свърши  само  след  24  часа.  Ти  трябва  да  го
подпишеш.“ „Не мога.“ „Ти луда ли си? Ти отказваш да приемеш едно прекрасно шоу и огромна
заплата  само заради шанса  да  правиш нещо,  което всеки ще се  съгласи,  че  е  провал?  Това  не  е
разумно.“ „Уреди ми среща със CBS. Сигурна съм, че трябва да работя с тях.“ „Марта, ти захвърли
това шоу в лицето им. Защо си мислиш, че сега те ще го дадат на теб?“ „Знам, че звучи налудничаво,
но Бог е намесен  в това нещо. Просто ми уреди срещата.“

До сутринта в деня на срещата й със CBS Марта не беше написала нищо за предложението си как
би трябвало да се преработи „Таванът на ангела.“ Но въпреки това отиде на срещата напълно уверена.
Според нея, ако Бог й беше казал да кандидатства за това шоу, той щеше да й даде тази работа. На
срещата  ръководителите  на  CBS  седяха  на  една  полукръгла  маса  и  сред  тях  беше  тогавашният
управител Питър Торторичи. Това бяха хора, които нямаха никакво влечение към духовните неща. Как
те щяха да приемат това, което тя трябваше да им каже?

След като се запознаха, Торторичи каза: „Марта, ние сме изненадани, но се радваме, че ти реши
промениш решението си и да поискаш да участваш в този проект. Какво смяташ да направиш с това
шоу?“ 

Тя започна: „Всяко успешно шоу си има свои собствени драматургически правила, но пилотното
представление  не  показа  кои  са  тези  правила.  Или  ако  ги  показа,  то  тези  правила  не  работят.
Например, вие не можете да имате ангели, които не са съгласни със заповедите на Бога. Ангелите са
пратениците  на  Бога.  Те  правят  само  това,  което  Той  казва.“  Тя  усещаше,  че  ръководителите  са
впечатлени  от  нейния  уверен  тон  и  от  дързостта  й,  че  тя  знае  какво  правят  ангелите.  Един  от
ръководителите попита: „Ще видим ли как Бог заповядва на ангелите?“ Марта каза: „Не. Никой не
може да види Бога. Поради тази причина, ако някой иска да види божествено създание, Бог изпраща
ангели. А ангелите не са хора, които наскоро са умрели. Те са ангели още от началото на времето.“
„Но защо хората ще искат да гледат шоу за ангели, ако те не могат да си представят, че самите те
могат да станат ангели?“ 

Мъжете и жените около масата изглеждаха загрижени от тази мисъл. „Защото шоуто не трябва да
е посветено на ангелите. В това е целият проблем. Шоуто трябва да се занимава с темата дали хората
искат да правят това,  което Бог иска. Ето в това се състои драмата,“ каза тя категорично. „И ние
трябва да дадем отговори на всички големи въпроси. Защо Бог позволява бебетата да умират? Къде е
Бог, когато хората умират от смъртоносни болести? Защо Бог не се грижи за бедните хора? Защо Бог
не спре злите хора да не превръщат в жертви беззащитните хора?“

Те я попитаха изненадани: „И ти си мислиш, че ние можем да се занимаваме с тези въпроси?“ Тя
каза: „Ние трябва да намерим отговор на тези въпроси и то от гледната точка, че Бог обича всички
хора  и  иска  само най-доброто за  тях.  И той се  намесва  чрез  ангелите,  които изпраща като  свои
пратеници, с цел героите в нашето шоу, когато са в критични ситуации да знаят, че Бог ги обича и
тогава те да направят правилното нещо. Вие знаете, че съм християнка., но аз не ви предлагам да
превърнем това в християнско шоу. Но ви обещавам, че драматургическите правила на шоуто ще са в
хармония с това, в което вярват вярващите от големите религии за Бога – че той ни обича и че се
грижи за нас.“ Марта усещаше, че е носена от крилата на успеха. „И няма съмнение, че за такова шоу
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има публика.  Религиозните  хора  са  уморени да  се  виждат  изобразявани като  фанатици,  търгаши,
серийни убийци или просто тъпи хора. За разнообразие, публиката за това шоу може да използва
някое истинско вдъхновение.“ Ръководителите внезапно започнаха да говорят за подробностите. Дали
този знак беше добър или лош? Марта се чудеше. „Можете ли да заснемете повторно някои сцени и да
промените пилотния вариант на шоуто? „Не.“ Тя наблюдаваше лицата им, докато те се опипваха да
преглътнат загубата на 2 мил. долара. 

„А какво ще кажете за артистите? „Те са най-хубавото нещо в това шоу. Рома Дауни и Дела Рииз
са прекрасни, но вие трябва да приемете искреността на Рома и властното държание на Дела и да им
дадете шанса да демонстрират собствения си чар. Това ще бъде някакъв вид здрава привързаност
между тях, отношение на възпитател и на неговия възпитаник. Тези отношения не могат да бъдат
антагонистични.“  Питър Торторичи каза: „Марта, ще отидеш ли в съседната стая за няколко минути.
Ние ще трябва да поговорим за няколко минути насаме.“ Когато после я поканиха да се върне залата
за съвещания, той каза: „Искаме да направиш всичко това, което току-що ни каза. Но искаме първия
епизод да бъде готов след 3 седмици. Веднага ще получиш офис и място за паркиране на колата ти на
паркинга и е най-добре веднага да започнеш. Съгласна ли си?“

Никой ангел не може да каже, дали ръководителите на CBS се намираха под влиянието на Бога
или не. Марта прецени, че решението им се дължи на отчаяното положение, в което се намираха. Те
се нуждаеха от шоуто, но знаеха, че то ще се провали, ако не бъде ръководено от човек, който има
истинска представа за него. Но Марта не можеше да знае това предварително. Поради това може би
истинското  чудо  тук  беше  нейното  непоклатимо  подчинение  даже  пред  опасността  да  изгуби
незабавното си назначение на работа, както и готовността й да играе ролята на инструмент в ръката
на Бога. На мен ми се иска да кажа, че Марта беше Докосната от ангел, както бе  променено името на
нейното шоу, но за да бъда честен ще кажа, че в този случай Бог ме изпрати само да бъда наблюдател. 

В продължение на повече от една година „Докоснати от ангел“ остана рисково предаване с малък
изглед за успех. Ужасният първоначален план беше му създал лоша репутация в медиите, която му
гарантираше неговия провал, още преди усилията на Марта да бяха произвели „светлина в тунела.“
Даже тогава  CBS  не можеха да намерят подходящото време през деня за  излъчване на това шоу.
Поради необясними причини те преместваха часът на излъчването му в програмата на телевизията,
вследствие  на  което  рейтингът  му намаляваше.  Когато  накрая  предаването  прекъснато  временно
поради изчерпване на заснетите серии, имаше вероятност излъчването на „Докоснати от ангела“ да
бъде преустановено само след един сезон. Марта беше уморена до смърт от постоянното напрежение
за  изпълнение  на  графиците  за  подготовка  на  сценариите,  работата  с  артистите,  с  персонала  и
заснемането. Тя искаше единствено да почине и да възстанови силите си. Но Господ й каза нещо
друго: тя трябваше да се бори за обновяване на шоуто с всяка частичка от енергията, която й беше
останала. 

С помощта на колегите си и на приятелите си от Холивуд, тя обиколи със самолети цялата страна,
за да се среща с представители на медиите и да покачи броя на зрителите на последните два епизода
от шоуто, които все още не бяха излъчени по телевизията. Броят на зрителите на тези два последни
епизода не се покачи значително, но те не се и намалиха. Хората от телевизията оцениха, че това е
положителен сигнал: зрителите на шоуто бяха лоялни и се стремяха да го гледат, въпреки че часът на
излъчването му се променяше. Въпреки това, в най-добрият случай само 12% от зрителите гледаха
шоуто „Докоснати от ангела.“ Никой освен Марта и верните й поддръжници не вярваше, че то ще
бъде продължи да се излъчва през следващия сезон.

Накрая Марта отиде в  централното управление на CBS в Ню Йорк и се опита да говори с всеки,
който можеше да й каже нещо за съдбата на шоуто. Накрая успя да получи достъп до президента на
CBS и докато, говорейки с другите хора от ръководството изглеждаше, че тя е накрая на силите си,
когато  говореше  с  него,  тя  говореше  на  душата  му.  Тя  се  осмели  да  му каже:  „Когато  настане
предсмъртния ви час,  вие няма да мислите за това,  колко сте доволен, че сте обновили Уолкър и
Тексас Рейнджър. Вие никога няма да забравите обновяването на „Докоснати от ангела“ и винаги ще
бъдете доволен, че сте направили това.“  Президентът не и обеща нищо и до ден днешен Марта не
знае кое беше това нещо, което промени равновесието на теглилката в нейна полза.  Част от чудото
остава  скрито  в  сърцето  на  някой  друг  човек.  Но  неочакваното  решение  на  CBS  да  продължи
излъчването на „Докоснати от ангела“ за  втория сезон даде шанс на предаването,  от който то се
нуждаеше, за да се превърне в днешното необикновено популярно шоу. 

Животът на Марта Уилиамсон беше докоснат от едно чудо. Както беше докоснат и живота на
милиони хора, които всяка седмица  наблюдаваха резултатите от работата й.
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А какво  научи  от  всичко  това  небесният  наблюдател?  Непрекъсващата  решимост на  Бога  да
направи своята обич да бъде оповестена на всички хора. Какви странни културни сили ще използва
Бога – даже да изпрати един ангел, за да се изпълни волята му. И какви невероятни възможности ще
използва Бог – даже едно лошо заченато телевизионно шоу да започне да оповестява Божията любов.

Глава 44

Дали цялата добра музика  принадлежи на дявола?

“Всяко поколение християни е подлагано на уникални изпитания...За съвременният християнин
изпитанието да живее, заобиколен от популярната култура може да е толкова сериозно, колкото
сериозно е било изпитанието на преследването и болестите за светиите от предишните векове .“
(Кенет А. Майерс)

Преди няколко години бях говорител по време на една молитвена закуска, проведена по време на
Конференция на членовете на националната асоциация за радио и телевизия. Младата жена, която
седеше на масата до мен беше приятна и привлекателна – каза ми, че е сценаристка, която иска да
напише сценарий за успешно телевизионно шоу, което да се излъчва в най-гледаното време и смело да
дискутира  християнските  теми.  Аз  се  усмихнах  и  си  помислих:  “Колко  благородно...но  и  колко
наивно.“ И се запитах колко много умни и млади хора от средния запад на САЩ са разбили мечтите
си в скалите на Холивуд. Казах й: „Е, добре, опитайте се,“ с намерението да я подкрепа малко, преди
тя да се откаже от намеренията си и да се оттегли в някое тихо и безопасно християнско издателство.

Тя ми отговори бодро: „О, ще се опитам. Всъщност, аз вече реализирах един пилотен проект на
моето шоу, но после телевизията го спря. Сега хлопам по вратите за да ги накарам отново да започнат
да го излъчват. Знам, че Бог е намесен в това.“ Внезапно поисках да науча нещо повече за нея и я
попитах: „Простете, не разбрах как се казвате?“ Тя се усмихна: „Марта Уилямсон. Аз ще направя
това. Наистина.“

О, какъв маловерец съм аз.
Много християни недоволстват от боклуците, които ни показват по телевизията и от липсата на

здравословна духовна храна за  семействата,  но Марта  Уилямсон запретна ръкавите  си и направи
нещо, за да промени това положение. Нейната история е още по-забележителна поради факта, че няма
нищо, което да я отличава от много други талантливи и съзидателни хора в Холивуд –  нищо освен
нейната непреклонна вяра. Тя е прекрасен пример за това, как християните са призовани да използват
дарбите си, за променят американската популярна култура.

СРЕДАТА, В КОЯТО ИЗБИРАМЕ ДА ЖИВЕЕМ, НИ ФОРМИРА
Призивът да спасим популярната култура със сигурност е едно от най-трудните изпитания, през

които  преминават  днешните  християни.  Защото,  благодарение  на  съвременните  средства  за
комуникация,  популярната  култура прониква натрапчиво навсякъде.  Буквално е  невъзможно да се
избегне влиянието, което културата ни оказва чрез реклами, магнетофонни записи, компакт дискове,
телевизия,  радио,  филми,  списания,  компютърни  игри,  видео  клипове  и  Интернет.  Популярната
култура е навсякъде и оформя вкусовете ни, езика ни и ценностите ни.

Когато  бях  дете,  влиянието  на  популярната  култура  върху мен  беше  ограничено  –  от  време
навреме гледане на филм в неделя следобед в месното кино, радио сериалите „Зеленият стършел,“
приключенските радио серии „Смелите момчета“ и „Вечерната поща“ в съботния ден.  Това беше
всичко. А днешната популярна култура ни маха от всяко табло за реклами, тръби от телевизора чрез
безбройните му канали 24 часа в денонощието, показва се на мониторите на компютрите ни, нахлува
от радиото в колата ни и украсява тениските ни. Никой не може да я избегне. И тъй като популярната
култура проникна навсякъде, съдържанието й шокиращо загрубя. Не е нужно да споменаваме, че през
последните 30-40 години наличието на секса и насилието се повиши рязко във филмите, в музиката, в
телевизията,  в  рекламите  и  даже  в  комиксите.  Разбира  се,  християните  винаги  е  трябвало  да  се
противопоставят на нещата, които са вулгарни, похотливи и недодялани, но в повечето случаи ние
просто можехме да ги избягваме. Днес това е невъзможно.

Но  въпреки,  че  повечето  от  нас  разбират  опасностите  от  излагането  ни  на  влиянието  на
неморалното  съдържание,  често  пъти  ние  не  успяваме  да  разберем,  че  формата  на  популярната
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култура ни влияе така и то не само поради това, което е казано, но и по начинът, по което то е казано .
Това е имал предвид педагогът Маршал МакЛюин, когато е казал прочутата си сентенция: „Средата, в
която избираме да живеем, ни формира.“ Най-лесният начин да разберем смисъла на тази сентенция е
като направим сравнение с висшата култура. Сонетът или симфонията имат сложна структура и се
изисква  някакво  усилие  за  да  бъдат  разбрани.  Това  е  предизвикателство  към  нас;  ние  трябва  да
работим,  за  да  можем  да  го  оценим.  Поради  това  изучаваме  Шекспир  в  часовете  по  английска
литература  и  Моцарт в  курсовете  за  разбиране  на музиката.  Но кой се  нуждае  от курсове,  за  да
разбере Мадона? Кой се нуждае от обучение, за да я разбира? Кой гледа Сапунена Опера № 101? Тези
форми не се  нуждаят от никаква интелектуална  дисциплина или усилие.  Популярната култура  се
старае да избягва да принуждава публиката да работи, за да я разбере. Тя преднамерено е направена
да  е  проста,  забавляваща  и  лесна  за  разбиране,  предлагаща  незабавно  удоволствие.  Тя  грабва
вниманието ни с привлекателността си, с гръмката си натрапчива музика и с чувствените си визуални
ефекти.  Всичко това е проектирано да избягва мисленето и е насочено директно към чувствата и
емоциите. Нещо повече, често пъти популярната култура и шоу програмите на телевизията са писани
според една формула с предсказуем развой на сюжета и със стереотипни герои, с цел всички ние да
знаем предварително какво ще се случи. Читателите и зрителите се плъзгат по повърхността, без да е
нужно да мислят много за това, какво ще се случи – те просто се наслаждават на природата на чийто
фон се развива действието. Това е един вид „близалка“ за мозъка.

Разбира се, няма нищо лошо да се наслаждаваме на една малка „близалка,“ стига общо взето да
спазваме една балансирана диета. Но има опасност от постоянно консумиране на висококалорична
храна с ниски хранителни качества. Като начало, вие можете да загубите апетита си за здравословно
хранене.  А чрез  „близалката“  за  мозъка  това  става  опасно  лесно.  Популярната  култура  лесно  се
превръща в пристрастяване и убива желанието ни да ядем по-здравословна храна. Може да ни се
стори  много  удобно  да  позволяваме  на  децата  да  гледат  анимационни  и  видеофилми  филми  по
телевизията, вместо да насилваме себе си да им четем класическа литература. Можем да привикнем
да  слушаме популярна музика  по радиото като  фон и  повече  да  не  слушаме компактдискове  със
записи от Бах и Моцарт и по този начин да се научим да ценим класическата музика.  

Още по-лошото е, че популярната музика може да унищожи способността ни да извършваме по-
сложни  умствени  задачи.  Фокусирайки  се  върху  незабавното  преживяване,  популярната  култура
подкопава уменията, от които се нуждаем, за да концентрираме продължително време вниманието си
върху нещо. Предлагайки ни лесна консумация и емоционално задоволство,  тя ни обезкуражава да
анализираме  това,  което  виждаме  и  чуваме.  Трябва  да  разберем,  че  всяка  форма  на  масовата
комуникация  окуражава  протичането  на  различен  вид  умствен  процес.  Например,  когато  четем,
напечатаната страница ни разкрива съдържанието на текста ред след ред и така ни тренира в един
последователен и линеен процес на логично мислене. За разлика от четенето, гледането на телевизия
принизява  сложните  събития  до  бързо  движещи  се  образи,  които  подхранват  и  тренират
кратковременното  фокусиране  на  вниманието,  несвързаното  мислене  и  емоционалните,  а  не
обмислените реакции. Популярната култура е като наркотик: ако продължително време се излагаме на
влиянието й, тя уврежда умствените ни способности.

Но най-обезпокоителното е влиянието, което популярната култура може да оказва върху духовния
ни живот. Фокусирането на вниманието в духовната област изисква да притежаваме напълно различен
набор  от  умения  и  чувствителности  в  сравнение  с  лесните  забавления  на  популярната  култура.
Изучаването  на  Божието  Слово  изисква  умствена  концентрация  и  дисциплина.  Молитвата  и
размишлението изискват да имаме фокусирана памет и способност да се откъсваме от джунглата на
ежедневните събития. Поради това, популярната култура (даже в нейната християнска версия), може
да увреди уменията и дисциплината ни, от които се нуждаем за да живеем здравословен и изпълнен с
труд духовен живот. Библията ни дава този принцип във втората от 10-те Божии заповеди, когато ни
предупреждава да не си създаваме идоли. Нийл Постман  пише, че когато като бил млад и четял
Библията, той се чудел защо Бог забранявал на хората си да си представят Бога във видими образи.
Той казва: „Тази забрана, която е включена като съставна част от етичната система, е странна, освен
ако нейният автор вижда връзка между формите на човешкото предаване на информация и качеството
на културата.“ Точно така е! В древния свят всеки народ е имал свой собствени племенни богове,
които били олицетворявани чрез статуи и рисунки. За разлика от тях,  Библията ни учи, че има един
единствен Бог – една представа, която е толкова абстрактна (отвлечена и трудно разбираема), че тя не
може  да  бъде  изобразена  в  конкретни  образи.  Постман  пише:  „Богът  на  юдеите  е  трябвало  да
съществува  в  Словото  и  чрез  Словото,  една  несравнима  представа,  която  изисква  най-висша
подреденост на абстрактното мислене.“ Постман предполага, че тази цялостна и радикална представа
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за Бога може да влезе в културата единствено, ако бъде забранено изобразяването на Бога в конкретни
образи.  Иначе  казано,  формите  на  културата  на  предаване  на  информацията  упражняват  голямо
влияние върху начина на мисленето на хората – даже върху начина, по който те си представят Бога.

Това означава, че стига съдържанието й да не е неморално, популярната култура сама по себе си
не е вредна. Гледането на някой добър филм по телевизията, потропването с крак докато слушаме
някоя християнска популярна песен или четенето на някой роман, докато си почиваме, може да се
окаже приятно удоволствие. Както ще видим по-нататък, много произведения на популярната култура
даже ни казват истински морални или духовни истини. Но е вредно, ако постоянно се храним само с
популярна култура,  защото тя ни окуражава да реагираме необмислено и емоционално на живота,
вместо да  обмисляме дисциплинирано  и  да  анализираме,  а  това  на  свой ред  може  да  доведе  до
опростен и повърхностен духовен  живот. Популярната култура попада в категорията на нещата, които
е имал предвид апостол Павел, когато е казал: „Всичко е позволено, но не всичко е полезно“ (1Кор.
10:23) Ние можем да се наслаждаваме на културната висококалорична, но нездравословна храна, само
ако сме се научили да избираме какво четем, гледаме или слушаме и стига да не ни стане навик да се
стремим  към  забавления  и  само  когато  си  поставяме  ограничения,  с  цел  чувствеността  на
популярната култура да не деформира характера ни.

Опасностите  от  съвременната  популярна  култура  бяха  предсказани  от  Алсох  Хиксли  в
класическият  му антипопулярен роман „Храбрият  нов  свят,“  който коренно се  различава  от  друг
антипопулярен  роман  –  романът  „1984“  на  Джодж  Оруел.   Оруел  предупреждава  за  едно
комунистическо правителство,  което ще забрани книгите;  Хиксли предупреждава за  едно Западно
правителство,  което  няма  да  има  нужда  да  забранява  книгите,  защото  никой  вече  няма  да  чете
сериозни книги. Оруел предсказва едно общество, което чрез цензурата на правителството е лишено
от информация; Хиксли предсказал едно общество, което е прекомерно наситено с информация от
електронните медии, поради което хората загубват способността си да анализират това, което виждат
и чуват. (Коментар: В един от прекрасните филми на Чарли Чаплин е показан човек, който е вързан
неподвижно  и  един  механичен  робот  постоянно  върти  пред  устата  му кочан  с  варена  царевица.
Човекът повече не може да яде царевицата, но тя продължава да се върти и да се пъха в устата му.)
Оруел  се  страхувал  от  система,  която  прикрива  истината  чрез  пропагандата  и  лъжите  на
правителството. Хиксли се страхувал от система, в която хората престават да искат да знаят истината
и искат само да бъдат забавлявани. (Коментар: Точно в това състояние се намираме ние сега.) Оруел
описвал  един  свят,  в  който  хората  са  контролирани  чрез  причиняването  на  болка;  Хиксли  си
представял свят, в който хората са контролирани чрез причиняването на удоволствие. Доказа се, че и
двата романа са свръхестествено точни. Оруел описал тоталитарната чума на нашия век, а Хиксли
описал болестта на задоволените свободни общества.

Хиксли  стига  дотам,  че  критикува  Западните  защитниците  на  гражданските  свободи,  които
постоянно ни предупреждават за някоя идваща отвън тирания, но не успяха да разберат колко лесно
можем да бъдем съблазнени да изпаднем в лудостта, налагана ни от технологията. Той казва: „Тези
пазачи на свободата пропуснаха да вземат предвид почти безкрайният апетит на човека за забавление.
А никъде другаде апетитът към забавление не е по-прелъстително възбуждан от баналното и глупаво
забавление на популярната култура, както е в Америка. Тогава как предпазваме себе си и децата си от
това меко насилие? Единствено като разбираме откъде е дошла популярната култура, как се е развила,
каква гледна точка представя и какви скрити идеи и тенденции ни доведоха до това положение.

ДУХОВНА ВИСОКОКАЛОРИЧНА ХРАНА С НИСКА ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
Първата  стъпка  в  изучаването  на  гледната  точка,  която  стои  зад  популярната  култура,  е  да

намерим  работещо  определение  на  самата  популярна  култура.  Много  хора  си  представят,  че
популярната култура е съвременната форма на народната култура, но това не е точно така. Народната
култура се състои от истории и митове, приказки и песни, които са възникнали от конкретен начин на
живот   на  хората.  Автентичната  американска  народна  култура  е  произлязла  от  времето,  когато
Америка е била колония и включва в себе си такива форми като танцуване на площада, пеене на
негърски религиозни песни, мелодии, свирени на банджо, приказки за Дейви Крокет и Пол Бъниан,
изкуства и занаяти. От друга страна, популярната култура е относително нова и няма корени в никой
етнос и в никоя народна традиция. Популярната култура е произвеждана масово и е стандартизирана,
оформена  е  преди  всичко  за  да  задоволява  това,  което  се  търси  на  пазара,  а  не  чрез  спонтанно
изразяване на преживяването на хората.

Кенет  Майер  предлага  една  полезна  аналогия  в  книгата  си  „Всички  деца  на  Бога  и  сините
велурени обувки,“ където сравнява културите с кулинарията. Народната култура, с нейните песни и
приказки е като етническа храна – германска наденичка, норвежко ядене с риба и руския борш –
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които произлизат от традиционният начин на живот. А популярната култура е като храната за бързо
хранене,  съдържа  много  сол,  захар  и  изкуствени  оцветители  и  овкусители.  На  външен  вид  тя  е
привлекателна, има силен аромат, но съдържа малко хранителни вещества. Напитки като Кока кола и
сандвичите на Макдоналд не са част от истинското американско културно наследство и могат да се
продават  навсякъде  по  света,  и  наистина  те  могат  да  се  намерят  във  всяка  страна  по  света.  По
аналогия, популярната култура не принадлежи на нито една отделна етническа група, но завладява
всички култури. Например, когато бегълците от южен Китай били спасени от изобилстващите с акули
води на САЩ от „Бреговата охрана,“ единствената английска дума, която знаели те била MTV.

От къде произлиза тази нова,  масово произвеждана и стандартизирана форма на популярната
култура? Огромна част от нея е резултат от същите теории за изкуството, които разгледахме в гл. 42.
Както обяснихме там, когато науката беше помазана като единственият път към истината, изкуството
беше понижено до  нивото на субективната фантазия и хората на изкуството бяха принудени да се
отбраняват. Те отговориха чрез създаването на философия, която оформи изкуството като инструмент
за покваряване и като средство за демонстриране на пренебрежително отношение към традиционното
общество.  Тази „философия на изкуството като бунт“ дойде от Европа в Америка, където се вмъкна в
нашите народни традиции. Например, в музиката нашата етническа култура произведе джаза, блуса,
народната и евангелската музика, но когато в нас нахлу авангардната философия, резултатът беше
появата на рок енд рола. Елвис, Битълс, Ролинг Стоунс... и останалите са история.  И когато новата
философия на изкуството стана доминираща,  безмилостната атака против традиционните ценности
произведе  такъв  трескав  връх  на  богохулството  и  извратеността,  че  днес  имаме  лирика,  която
прославя смъртта и насилието. 

Важно е да отбележим, че упадъка на популярната култура не беше само резултат от упадъка на
вкуса на публиката; този упадък беше директен резултат от промяната на гледната точка към света.
Изкуството започна да подкрепя всичко, което се противопоставя на Просветлението и на науката. То
издига  емоциите  над  разума  и  инстинкта  над  разумността,  чувствеността  над  мисленето  и
примитивизма  над  цивилизацията.  Преподавана  в  началото  само  в  колежите  за  изкуството,  тази
авангардна  философия накрая  успя  да  влезе  и  в  снимачните  студии.  Всъщност,  много  влиятелни
английски рок-музиканти в  началото са  започнали като  студенти,  каквито са  били Кейт Ричардс,
Питър Тауншенд,  Ерик Клептън и Джон Ленън.  Вследствие на  това,  Битълс,  Ролинг Стонс,  Кой,
Крийм  и  много  други  британски  музикални  групи  преднамерено  създаваха  музика,  която
изобразяваше артиста като романтичен герой, който разрушава утвърдената култура за  да създаде
нова култура на освободеност от задръжките на морала, на емоционално отпускане, а спектаклите
преднамерено са били правени така, че да заобикалят ума и да се обръщат директно към чувствата и
усещанията.  Тази рок музика,  чрез  самата си форма,  окуражава такъв начин на мислене,  който е
субективен, емоционален и чувствен – независимо от това, което казва текста на песента. Поради това
християните трябва да се научат да анализират не само съдържанието на популярната култура, но и
самата форма на изкуството и видът на изразяването.

Опасността е, че християнската популярна култура може да подражава на стила на основното
течение  на  културата,  като  променя  само  съдържанието.  Музикалният  пазар  е  препълнен  с
християнски  рок  и  рап,  с  християнски  блус  и  джаз  и  с  християнски  хеви  метал.  Лавиците  в
книжарниците са пълни с „християнски художествена проза“ - от приключенски истории на студенти
до почти еротични любовни истории. Християнската тема се представя като алтернатива на Дисни и
християнските видеофилми за деца са сред най-продаваните. В много случаи това е здравословно
развитие, но ние трябва винаги да се питаме: Създаваме ли истинска християнска култура или просто
създаваме паралелна култура с християнски политура? Не поставяме ли християнското съдържание в
една вече съществуваща форма? Защото формата и стилът винаги изпращат свое собствено послание.
Например,  преди  няколко  години  Нанси  прочете  едно  изумителен  преглед  на  предаванията  по
телевизията  в  списание  „Тайм“  в  който  се  казва:  „Провокативни  образи  изпълват  екрана  на
телевизора. На фона на енергична рок музика един женски глас, настоятелно съблазнителен, разказва
история за притежанията и спасението. Не това не е нов видео клип на Мадона. Това е съвременно
преразказване на библейската история за Исус, който прогонва демоните, наречени „Легион.“ Нанси
поръчала  да  й  доставят  едно  копие  от  този  видео  клип  и  открила,  че  казаното  в  „Тайм“  не  е
преувеличение.  Почти  надхвърлящият  способностите  на  въображението  ни  стил  на  видеото  бил
толкова  ярък,  че  практически  унищожавал  всяко  библейско  учение.  В  коментарът  на  „Тайм“  се
казвало, че „посланието на евангелието е потопено от медията“ и това наистина е вярно. Целта на
продуцента  на  видеото  е  била  похвална  –  да  достигне  до  съзнанието на  младите  хора,  които са
израсли  под  влиянието  на  MTV,  но  ако  даже  прегледът  в  едно  светско  списание  може  да  усети
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противоречието между библейското послание и стилът, чрез който то е предавано на зрителите, тогава
със сигурност ние трябва да сме още по-наясно с това противоречие между съдържанието и формата.

Когато създаваме християнска култура, ние трябва да се грижим не само просто да поставим
християнското съдържание в какъвто и да е стил, който в момента господства на пазара. Вместо това,
трябва да създаваме нещо, което да е отличаващо християнско, както по съдържанието, така и по
своята  форма.  Трябва  да  се  научим как да  разпознаваме гледните  точки към света,  изразявани в
различните  форми  на  изкуството,  за  да  можем  след  това  да  ги  критикуваме  и  да  създаваме
алтернатива, която стои здраво върху основата на Библията.

ТОВА, КОЕТО Е ИСТКИНА, ТОВА КОЕТО Е ВЪЗВИШЕНО...
Начинът да насочим в обратна посока упадъка на популярната култура е още веднъж да свържем

изкуството  с  истината.  Трябва  да  предизвикваме  поддръжниците  на  науката,  които  принизяват
истината само до онова нещо, което може да бъде опознато единствено чрез методите на науката и да
защитаваме основната теза на християнската гледна точка за света: сътворението. Светът е създаден
от Бог, кой самият е Истината,  Добротата и Красотата.  Следователно, красотата е толкова реална,
колкото са реални и наблюдаваните от науката материални частици.  

Щом  като  е  така,  първата крачка  към  спасяването  на  популярната  култура  е  да  създадем
основаваща се на Библията гледна точка за изкуствата (контурите на която са предложени в гл. 42). 

Второ,  има  практически  стъпки,  които  всеки  от  нас  трябва  да  направи,  започвайки  с
дисциплиниране на личните ни навици, за да казваме „Не“ на най-лошото от популярната култура.
(Коментар: Не трябва да сме „всеядни.“ Трябва да сме убедени, че е по-добре понякога човек да е
„гладен,“ отколкото да се храни с отровна храна.)  Популярната култура дотолкова е проникнала в
домовете ни, в училищата ни и в църквите ни, че се налага да започнем да ограничаваме достъпа й.
Църквите, които използват предимно съвременна музика в службите си трябва да оценят какви са
ефектите тази музика и от пренебрегването на класическите химни на вярата.

В  домовете  ни  родителите  трябва  да  имат  смелост,  основаваща  се  на  техните  убеждения  в
отношенията  им  със  собствените  им  деца  –  да  спират  телевизора,  да  забраняват  употребата  на
наушници със слушалки за слушане на музика и да не позволяват на юношите и девойките да обличат
тениски с образите на най-нашумялата музикална група.  Аз даже „подкупих“ внуците си, като им
предложих да внасям ежемесечно по 100    $   в банковата им сметка за плащане на обучението им в
университета,  ако  те  не  гледат  телевизия.  Д-р  Бен Карсон,  световно известен нервохирург,  който
работи в болницата Джон Хопкинз, в миналото си бил едно гневно дете от гетото, което нямало цел в
живота си. Той признава, че невероятната промяна в живота му се дължи на срещата му с Бога и на
дисциплината  на  майка  му,  която  затваряла  телевизора  и  го  принуждавала  да  чете  класическа
литература.  Когато  сега  често  го  питат:  „Как  успя  майка  ви  да  направи  това?“,  той  отговаря  с
неудържимо остроумие: „О, това беше далече в миналото, когато родителите все още контролираха
семействата  си.“  Това  е  едно състояние  на  семейството,  което родителите-християните  трябва  да
възстановят. (Коментар: Очевидно е трагичното състояние в тези семейства, в които родителите са
позволили на децата си да командват в къщи и да правят това, което им се иска.)

Ние, християните можем да направят промяна в това, което се предлага на пазара, като гласуваме
с  парите  си.  Отказвайте  да  купувате  музика,  съдържаща  нецензурни  или  непристойни  текстове.
Откажете  да  подпомагате  филми  или  да  вземате  под  наем  видеокасети,  които  прославят
неморалността.  Отказвайте  да  купувате  любовни  романи,  които  обезценяват  отношенията  между
мъжете и жените и даже граничат с порнографията. Бойкотирането – независимо дали е организирано
или е индивидуално – може не винаги да доведе то изтеглянето на някой продукт от пазара, но то дава
един важен морален сигнал. Например, наскоро няколко християнски групи, включително и моята
деноминация, Южните баптисти, бойкотираха продуктите на Дисни. Аз подкрепям тяхното решение,
защото независимо от това, дали бойкота ще окаже някакъв значителен икономически ефект върху
приходите на Дисни, той служи като важен образователен пример за църквата и обществото. Преди
този бойкот да беше официално обявен, много хора – включително и много християни не знаеха, че
зад познатият образ на Дисни се крие една светска, натуралистична философия, която е враждебна на
християнството. Дисни предлага специални привилегии на хомосексуалните двойки, които са техни
служители и даже провежда специални дни, в които се празнува свободата на хомосексуалистите.
Дисни е собственик на филмовата компания „Мирамакс,“ която произвежда филми като „Свещеникът
и сирените,“ който злостно напада християнството. Дисни е собственик на телевизията  ABC,  която
открито приветства хомосексуалността в програмата си Илен и се подиграва на християнството в своя
комедия „Нищо не е тайна.“ Родителите все още могат да решават дали да позволяват на децата си да
гледат филмите на Дисни или да водят семействата си до парковете на Уолт Дисни, но те поне трябва
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да са наясно за анти-християнската гледна точка, на чието влияние са излагани децата им, с цел да
могат правилно да се справят с това влияние.

Но  бойкотирането на лошите продукти е само началото.  Най-добрият начин да побеждаваме
баналността е като създаваме нещо по-добро. Трябва да се стремим към нещата, за които апостол
Павел пише във Фил.: „това, което е истина, което е възвишено, което е правилно, което е чисто,
което е  прелестно,  което е  възхитително – ако нещо е  превъзходно или похвално – мислете за
такива неща“ (Фил.4:8 – мой превод).  Забележете, че Павел не ограничава този принцип само до
духовните неща; той казва, че ако нещо е превъзходно. Павел ни казва да тренираме вкусовете си, за
да обичаме по-възвишените неща – нещата, които ни карат да мислим, да усъвършенстваме характера
си и да подхранваме любовта си към съвършенството – и това включва музиката която слушаме;
книгите и списанията, които четем; филмите, които гледаме и формите на богослужение, от които се
наслаждаваме.

Ако проявяваме изобретателност, ние можем да намерим висококачествена популярна култура,
която  се  занимава  с  трудните  морални  дилеми по  начини,  които ни  показват  нови  измерения  на
доброто  и  злото  чрез  някоя  завладяваща  история  –  даже  когато  темите  на  тази  история  не  са
прекалено християнски. Например,  филмът „Спасението на редник Райан“ на режисьорът Стивън
Спилбърг изпълва много зрители с чувството на благодарност за кървавата саможертва, направена от
родителите и дядовците им по време на Втората световна война. Филмът „Списъкът на Шиндлер“ на
Спилбърг ни напомня за реалността на злото и за нуждата да му се противопоставяме. „Походката на
мъртвия  човек“  е  могъщо описание  на  християнската  любов и  на  разкаянието;  това  е  моят  най-
съвременен  любим  филм.  Филмът   The  Spire  Grill,  произведен  от  една  група  предприемчиви
монахини,  е  филмов разказ  за  спасението и  за  новия  живот.  Мел Гибсън,  който е  силно вярващ
католик,  създаде  своя  собствена  филмова  компания,  за  да  произвежда  филми,  които  показват
християнското разбиране за доброто и злото, за честта и смелостта. Един от най-успешните филми е
филмът  „Смело  сърце“,  който  е  създаден  по  сценарий  на  Рейндол  Уолас,  бивш  студент  от
семинарията  „Дюк,“  който  решил,  че  можа  да  окаже  по-голямо  влияние  върху  обществото  чрез
разказването на истории, отколкото чрез проповядване от амвона в църквата.

Сред по-старите филми мога да спомена филмът „Огнените колесници,“ който е написан въз
основата на истинската история на един шотландски спортист, който искал да постави Бога по-високо
от Олимпийския медал. Италианският филмов режисьор Франко Дзефирели станал християнин след
една почти смъртоносна автомобилна катастрофа и от тогава ни е дарил с такива филми като „Брат
Слънце, сестра Луна“ (за Св. Франциск от Асизи), „Джейн Еър“ (по едноименният класически роман
на Шарлоте Бронте) и неговия мини телевизионен сериал „Исус от Назарет.“ Даже не-християнин
като режисьорът Уди Алън  понякога  разсъждава  върху морални  теми  по един  сериозен  и  мъдър
начин, както е в неговия филм „Престъпления и лошо държание,“ в който се обсъжда проблема за
вината. (В някои от филмите, за които споменах има груб език, голи сцени или насилие, поради това
първо ги вижте сами и после преценете дали да позволите на децата ви да ги гледат.)

За да  храните семейството си със здравословна духовна храна, проверете класическия отдел във
видеотеката и потърсете филми от последните няколко десетилетия. Много от тях ще открият пред
вас и децата ви един освежаващ свят, защото в тези филми фабулата и действащите герои са много по-
важни от спиращите дъха специални ефекти. Мнозина от нас никога не се ползват достатъчно от
филмите на Франк Капра,  като например неговия филм „Животът е чудесен и г-н Смит отива до
Вашингтон.“ Капра успешно описва характера на главните герои, които защитават традиционните
морални  ценности  –  честност,  смелост  и  саможертва  –  хора,  които  започват  да  се  молят  така
естествено, както и дишат.  Капра,  който е бил практикуващ католик, казал:  „Аз се занимавам със
съмненията на малкия човек...с неговата загуба на вяра в самия себе си, в своя ближен и в своя Бог.“ И
после: „Аз показвам побеждаването на съмненията и смелото обновяване на вярата.“

Накрая,  за  да бъдем освобождаваща сила в  популярната култура,  ние  трябва да окуражаваме
християните да отиват отвъд критикуването и да започнат да бъдат съзидателни. Изненадващо голям
брой  християни  се  стремят  да  бъдат  точно  такива  хора.  Марта  Уилямсон  не  беше  сама,  когато
преминаваше  през  изпитанието  да  работи  в  Холивуд;  тя  беше  окуражавана  през  това  време  от
подкрепящото  приятелство  на  вярващите  хора,  които  работеха  там.  Една  такава  група  се  нарича
„Вътрешна мисия“ и е съставена от сценаристи, продуценти, режисьори и артисти, които се срещат
всяко тримесечие в Ню Йорк и в Холивуд; друга група се нарича е „Католици в медията.“ Центърът на
филмовите студия в Лос Анджелис, една програма на Съвета за християни, учещи се в християнски
колежи и университети, намира работа като стажанти в офисите на големите медийни компании. Те
работят като асистенти и като помощен персонал и така се научават как да намерят своя път в тази
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област. И програмата работи: от повече от 270 дипломирани, сега повече от 70 младежи работят в
Холивуд на различни места, много от тях на стратегически позиции и имат невероятен престиж.

Някои  бизнесмени  искат  да  инвестират  парите  си  с  цел  извършването  на  промяна.  Норман
Милер, който се изяви като гении в предприемачеството, основа една нова филмова компания, за да
създава висококачествени филми, тясно свързани с християнските теми. Неговият първи филм  „The
Joy riders“ започва да се прожектира по кината сега, докато пиша тази книга. Според Дейв Шифлет,
кънтри  музиката  е  една  област  от  популярната  култура,  която  остава  силна  съставна  част  на
религията.  Виртуозният  музикант Рики Скагс,  който свири на  мандолина  и е  известен с  това,  че
между музикалните си изпълнения проповядва от сцената, казва: „Повечето от музикантите от моето
поколение  идват  от  църквата.  Често  пъти  ние  спираме  концертите  си  и  обясняваме,  че  стилът
„bluegrass“ се роди от църковната музика.“

Както е във всяка друга област, така и в популярната култура най-добрият начин за да достигаме
до невярващата публика е не толкова като проповядваме християнството, а като работим така, че да
демонстрираме християнската гледна точка непряко и ненатрапчиво. К. С. Луис казва: „Можем да
накараме хората да обърнат внимание на християнската гледна точка в продължение на половин или
един час,  но в момента,  в който те излязат от залата,  в която сме говорили или в който прочетат
статията, която сме написали, те отново се гмурват в света, където противоположната гледна точка се
счита  за  нещо  нормално.“  Следователно,  „това  което  искаме  не  е  повече  малки  книжки  за
християнството,  а  повече  малки  книжки,  написани  от  християни  по  други  теми,  в  които  те
демонстрират своето християнско поведение.“

Какво щеше да  се  случи,  ако  най-добрата популярна музика  на  пазара беше композирана от
християни-музиканти?  Ако  най-добрите  книги  в  книжарниците  бяха  написани  от  християнски
автори?  Ако  най-добрите  телевизионни  шоу-програми  представяха  християнската  гледна  точка?
Невярващите хора бързо щяха да разберат, че християнството не е нещо, което може да бъде сведено
до някаква част от живота, носеща етикета „религия,“ а е цялостна гледна точка към света, която
създава по-добро усещане за всички неща, за които те са загрижени.

Дали  цялата  добра  музика  принадлежи на  дявола?  Нашите  избори,  вашият  и  моят  могат  да
направят така, че дяволът със сигурност да не я притежава.

Глава 45

Как трябва да живеем сега?

“Самият Той е нашият мир, който направи двете едно и разруши бариерата, разделящата
стена на враждебността...Неговата цел беше...да примири и двете с Бога чрез кръста, чрез който
уби тяхната враждебност“ (Еф. 2:14-16 – мой превод).

От Жорже Креспо в Еквадор до полицаят Сал в Ню Йорк,  до Хенрик Горетски в Полша, до
Марта  Уилямсон  в  Холивуд  се  проявява  една  обща  черта:  това  са  християни,  които  разбират
библейската  истина  и  имат смелостта  да  живеят  в  хармония  с  нея.  Те  могат  наистина  да  спасят
културата или даже да създадат нова култура. Това е предизвикателството, което се отправя към всеки
от  нас през новото хилядолетие.

Както се постарахме да покажем в тези страници, християнската гледна точка за  света е  по-
последователна, по-разумна и по-работеща в сравнение с гледните точки на останалите религии. Тя
побеждава конкурентите си,  понеже дава правдоподобни отговори на големите въпроси,  на които
трябва да отговори всяка гледна точка: „От къде сме дошли?“ (сътворението); „Каква е човешката
дилема?“ (Грехопадението); и „Какво можем да направим, за да решим тази дилема?“ (спасението).
Начинът, по който виждаме света ни кара да работим, за да променяме света (възстановяването).

Нито една гледна точка не е просто някаква теоретична философия. Гледната точка има силно
практическо значение,  което влияе върху начина,  по който ежедневно живеем живота си,  както и
върху начинът по който влияем на света около нас. Ако възприемем някоя фалшива гледна точка, ние
неизбежно  ще  установяваме,  че  вървим  против  устройството  на  вселената,  което  довежда  до
последствия,  с  които не  можем да  живеем –  нещо,  което откриват  милиони американци.  Но ако
подреждаме живота си в хармония с реалността, ние не само ще намерим смисъл и цел в живота си,
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но и ще открием, че живеем по-здравословно и по-пълноценно. Християнството е точна пътна карта
на реалността и ние трябва да сме готови да обясняваме това на хората, които все повече осъзнават
безплодността на другите гледни точки. Но вие може би си казвате: „На земята живеят повече от 6
млрд. хора и на нас ни се струва, че живеем сред безкрайни страдания, конфликти и войни. Можем ли
въобще да  се  надяваме,  че  ще се намери решение на трудните проблеми,  които противопоставят
народите  помежду им?  Нашият  свят  е  раздробен  чрез  неизмеримите  пропасти  между хората,  от
вековни вражди, чрез липсата на доверие между поколенията и от враждебност, от „греха,  който
толкова лесно ни оплита“ (Евр. 12:1). Тези събития не са ли причинявани от могъщи международни
сили, които са неподвластни на всяко нещо, което вие или аз можем да направим? Отговорът е, че
даже н тези случаи Бог може да използва действията на вярата и предаността, за да излекува най-
грозните рани и да примири и най-дълбоките конфликти между хората и даже между народите. 

В мемориалният комплекс във Вашингтон винаги могат да бъдат видени хора, скупчени пред
Стената, която служи за възпоменание на войниците, които са умрели във Виетнамската война. През
всеки сезон от годината, през всеки час от деня и нощта има хора, които се събират пред тази стена.
Майки и бащи, сега вече дядовци и баби, търсят имената на синовете и дъщерите, които отдавна са
умрели;  деца,  които сега вече са  възрастни хора,  търсят имената на бащите,  за  които едва ли си
спомнят; ветерани си спомнят с тъга за своите другари; туристи се чудят каква е тази война, за която
никога не са разбрали за какво се е водила. Винаги има хора, със тяхната лична тъга, с въпросите,
които са останали без отговор и с тихото страхопочитание, което изпитва човек, когато застане пред
дългите колони с имената на загиналите, които са издълбани в полираният черен мрамор.

Разбира се, по цялата ни страна има очукани паметници – гробници на хора, които са умрели в
Гражданската война, в Испано-американската война, в Първата световна война, във Втората световна
война  и  в  Корейската  война.  Но  въпреки  това,  тъкмо  Виетнамската  война  витае  в  умовете  на
американците повече от всяка една от другите войни, които Америка е водила. Като народ, ние все
още не можем ясно да отговорим защо нашите млади хора трябваше да преминат през изпитанието
Хо Ши Мин и защо много от тях трябваше да загинат. Тези от нас, които са достатъчно възрастни за
да си спомнят снимките на черните чували с трупове на летището в Сайгон, които ни показваха по
телевизията, нарастването на огромният брой взводове, за слуховете за войници, които са застрелвали
командирите  си  и  за  грозните  противопоставяния  у  дома  между  полицията  и  демонстриращите
против войната. И тогава, този последен кадър, на който се вижда  как наши войници бягат и скачат в
хеликоптерите,  които  излитат  от  покрива  на  посолството  ни  в  Сайгон  –  една  гледка,  която  кара
американците да се изчервяват от срам.

През 1996, стремейки се да намерят някакво решение на тези въпроси, няколко мъже, които бяха
високопоставени служители на САЩ и са били отговорни за политическите решения по време на
Виетнамската война, решили да се срещнат със своите високопоставени виетнамски противници от
онова време. Инициатор на тази конференцията, която се провела в в Ханой, бил Робърт МакНамара,
който служил като държавен секретар по отбраната в администрациите на президентите Кенеди и
Линдън  Джонсън.  Две  години  преди  това  МакНамара  публикувал  книгата  „Преосмисляне  на
миналото:  Трагедията  и  уроците  на  Виетнам,“  в  която  след  27  години  мълчание  признава,  че
решенията, които той и другите официални лица в Белия дом са вземали относно Виетнам са били
„погрешни, ужасно погрешни.“ Въпреки това е ясно, че той продължавал да се бори да разбере защо
действията на САЩ се оказаха толкова несполучливи и катастрофални. Може би тази конференция
щяла да даде отговорите, които се изплъзваха от толкова време на всеки от нас.

Но конференцията въобще не отговори на тези въпроси.  Още от самото начало виетнамците,
въпреки че се усмихвали учтиво, упрекнали американците сурово, че са се намесили в нещо, което те
наричали кампания за национално обединение. Те настоявали, че Северен Виетнам никога не е бил
отделна държава;  нито пък считали,  че  самите те  са  се  намесили в работите  на  Южен Виетнам,
същото което са направили янките от Северната част на САЩ, когато са се намесили в работите на
Южната част на САЩ по време на Гражданската война. Американците били изумени и измамени в
надеждите  си.  В  продължение  на  дни  участниците  се  лутали,  водейки  разгорещени  дискусии.
МакНамара даже се опитал да говори насаме с генерал Во Нгуен Гиан, генералът, който победил
френските  и  американските  войски  в  страната  си.  Но генералът през  цялото време му разказвал
„истинската“ история на Виетнам и МакНамара даже нямал шанса да произнесе и една дума. Накрая
бившият  анализатор  от  ЦРУ  Честър  Купър  се  запътил  тежко  към  катедрата  на  говорителя,   с
разхлабена вратовръзката му и с отпуснати рамене, и саркастично обобщил безплодната конференция
във Виетнам, казвайки, че „всяко нещо, което ние направихме след Женевското споразумение от 1954
беше  погрешно  и  неморално,  а  всичко,  което  направихте  вие  (виетнамците)  беше  правилно  и
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морално.“ А след това въздъхнал: „Уморих се да казвам, че ние сме виновни за всичко.“ По-късно
снимките от новините показаха Купър и МакНамара на летището в Ханой, докато чакаха да се качат в
самолета, който щеше да ги върне у дома, костюмите им са намачкани в потискащата горещина, а на
лицата им е изписано умора и обезсърчение. Тяхната мисия беше пълен провал. 

Проблемът  е,  че  МакНамара  търсеше  да  намери  технически  решения,  които  да  използва  за
разрешаване на сложните човешки и духовни дилеми. В същността си той е технократ: Той се прочу
като прекрасен ръководител,  който направил малки чудеса  в  компанията  „Форд,“  а  по-късно и в
Департамента  по  отбрана,  чрез  въвеждането  на  контрол  на  планирането,  основаващ  се  върху
статистиката. Той беше убеден, че по-доброто планиране и управление може да реши всеки проблем,
особено ако може да бъде описан в изброими величини и да бъде обработен чрез математически
формули. Но раните от войната не се лекуват чрез математически анализи и статистики. Истинското
изцеление трябва да дойде по много по-различен начин.

Аз  имам  свои  собствени  спомени  за  ужаса  на  войната  във  Виетнам  и  наистина  разбирам
стремежа  за  намирането  на  решение.  Като  част  от  администрацията  на  Президента  Никсън,  в
продължение на години аз слушах изказванията по време на съвещанията с генерали и адмирали,
четях ежедневните доклади на тогавашният Съветник по националната сигурност Хенри Кисинджър
и слушах многобройните монолози на президента до късно през нощта,  които бяха посветени на
войната във Виетнам. Понякога успявах да помогна на президента да вземе някой от най-трудните
решения, като например за минирането и бомбардирането на пристанището на Ханой през май 1972 и
участвах в тайните преговори след изборите през същата година. Аз бях един от хората на президента
и  напълно  подкрепях  неговата  позиция  и  неговите  решения.  Все  още  терзанията  за  войната  ме
измъчват по различни начини. Но има един образ от войната, който се е запечатал дълбоко в паметта
ми и до ден днешен си остава мъчителен и болезнен...

Преди  изгрева  на  слънцето  на  9.06.1972  аз  се  качих  в  лимузината  си,  за  моето  ежедневно
пътуване до Белия дом. Докато пътувах, бях планирал да прочета обобщението на разузнаването за
новините,  както  и  кратки  информации  за  предстоящи  съвещания  пред  същата  сутрин,  които
подготвяха старшите членове на персонала на президента. Въпреки това, реших първо да прегледам
набързо заглавията на статиите във  вестник „Вашингтон пост.“ Внезапно се почувствах така, все едно
че някой силно ме беше ударил. В горната половина на челната страница имаше снимка от Виетнам,
която показваше последиците от една бомбардировка. Но на нея имаше нещо ужасно погрешно, бяха
показани не виетнамски войници, а деца. Плачещо дете, облечено с къси тъмни гащи. Други две деца
бягаха, хванати ръка за ръка. И след това момичето. В центъра на снимката беше едно младо момиче,
което бяга директно към фотоапарата, с разтворени ръце и с горящи дрехи. Кожата й беше почерняла
от напалма, а ръцете й висяха безжизнено, докато устата й пищеше от болка, а очите й отразяваха
ужаса на черното небе, което избухваше зад нея.

Инстинктивно ужасеният ми разум поиска да помогне на това дете и аз неволно си помислих за
моята собствена скъпа дъщеря Емили. Какво щеше да стане, ако тя беше наранена по този начин?

Още по-лошото беше, че не можех да избегна едно прокрадващо се усещане за собствената ми
отговорност  за  страданието  на  това  младо  момиче.  Нейният  безмълвен  писък  ме  накара  да  се
разтреперя. Собствената ми кожа се зачерви от срам и от чувството, че съм виновен.

В  денят,  в  който  беше  направена  тази  снимка,  двама  журналисти,  Крис  Уейн  от  Англия  и
виетнамският фотограф Ник Ут придружавали един пехотен патрул извън селото Транг Банг край
магистрала  №  1,  която  свързва  Сайгон  с  Камбоджа.  Северовиетнамският  неприятел  наскоро  бил
опустошил селото и тогава южновиетнамците го бомбардирали ожесточено в продължение на 3 дни.
Населението се скрило в сградата на една пагода в един район, приличащ на оазис, обкръжен с палми,
чиито силует бил ясно различим на фона на тъмно-сините планини. Считало се, че храмът е свято
място и нито един войник, даже и американски, няма да насочи оръжието си към него.

Внезапно  стрелбата  станала  по-силна  и  една  цветна  сигнална  ракета  паднала  от  небето  към
пагодата, обозначавайки я като цел. Южно виетнамските войници, намиращи се на терена, видели
ракетата и веднага започнали да избутват селяните да излязат от храма,  като им казвали да бягат
навън, за да се спасят. Крис и Ник погледнали нагоре и видели два самолета. Единият от тях направил
завой  и минал пред пагодата, точно над бягащите селяни. Докато шумът от самолета станал все по-
силен, от него паднали 4 варели. Журналистите затаили дъх. Те знаели, че тези падащи надолу във
въздуха петънца са пълни с огромно количество смес на желатин и бензин. Напалм. В мигът преди
варелите да паднат на земята, всичко изглеждало като замръзнало. После, изведнъж, приливна вълна
от огън помела по пътя си всичко,  превръщайки го  в  пепел.  Асфалтовото покритие на пътя  към
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пагодата се стопило и се превърнало в огнена вълна. Вятърът, причинен от пожара бил толкова силен,
че съборил на земята една огромна палма точно пред фасадата на пагодата.

Тогава започнал маршът на смъртта. От пламъците излезли няколко жени и деца, които били
странно мълчаливи. Една възрастна жена, носеща 3-годишно умиращо детенце, чиито меса висели от
костите му като съдрани парцали. Братче и сестриче тичали заедно, хванати ръка за ръка. После се
появило едно младо момиче, голо, с разперени ръце. Децата, които бягали покрай нея, пищели: „Моля
ви,  помогнете  ни!  Моля  ви,  помогнете  ни!“  Веднага  и  инстинктивно,  фотожурналистът  Ник  Ут
направил снимка на тази сцена. После двамата мъже взели момичето в ръцете си и му дали да пие
вода. Тя постоянно казвала: „Толкова е горещо. Толкова е горещо.“ След като излели една манерка с
вода върху горящите рамене на момичето, те я загърнали внимателно с един дъждобран и я откарали с
джипа си до болницата. Докато пътували, момичето изгубило съзнание.

Крис и Ник от дълго време били военни кореспонденти, но никога дотогава не били виждали
такова  нещо.  На  следващия ден  Крис  и  неговия  видеооператор  Майкъл  Блеки  посетили  младото
момиче в болницата. Тя лежала по очи в леглото, в безсъзнание, страдаща от изгаряне 3-та степен по
целия й гръб и по ръцете й, особено на лявата й ръка. Тъмната й коса била остригана и раните й били
превързани. Нещо изглеждащо като руло тоалетна хартия било поставено покрай устата й. Майка й
седяла в края на леглото и я охлаждала, размахвайки едно ветрило. Журналистите научили, че името
на момичето е Ким Фук, което в превод означавало „Златно щастие.“ Крис попитал санитаря какви са
прогнозите за момичето. Той му отговорил безразлично: „О, тя ще умре. Може би утре или в други
ден.“ Безразличният тон с който било изречено това бил в повече, отколкото Крис можал да понесе
след травмата от наблюдаваната бомбардировка предишния ден. Когато това се случило, Крис носел
един войнишки нож в задния си джоб, едно упование на мъжът-герой в случай на нужда. Той го
извадил, поставил дръжката на ножа в ръката на санитаря и му казал: „Тогава защо не направите
правилното нещо и не я убиете веднага. Вземи това и я убий. Това е по-милостиво в сравнение с това,
което правиш, като й позволяваш да умира с тази бавна смърт!“

Санитарят се втурнал да търси лекари и Крист говорил с тях забързано, шумно и дълго. Накрая те
се съгласили да транспортират момичето до болницата „Барски“ в Сайгон, която била създадена от
един  американски  лекар,  който  пръв  създал  начини  за  хирургическо  лекуване  на   жертвите  от
атомната бомба в Хирошима. Сега тази болница била специализирана за хирургически операции на
деца. През този ден дежурният хирург в „Барски“ д-р Мей Ли се заел със случая на Ким Фук и се
скарал с главната сестра на болницата, която твърдяла, че болницата не разполага с персонал, който
да се грижи за пострадала от скорошно изгаряне, чието състояние може би не е стабилизирано. Но
Мей Ли настоял и главната сестра се подчинила. След като прекарала 14 месеца в болницата и била
оперирана 17 пъти, Ким Фук била изписана и се върнала у дома. Години след това тя продължила да
бъде неизвестна девойка, която винаги ходела облечена с дреха с дълги ръкави, за да крие грапавите
белези от раните си и която се ужасявала, че те са толкова грозни, че никой няма да поиска да се
ожени за нея.

Но фотографът Ник Ут оставил наследство. Аз не съм единственият, който е поразен от това. Той
спечелил наградата „Пулицър“ и се превърнал в символ на САЩ, които си задавали въпроса какъв
беше смисъла да воюват във Виетнам. И така, през 1980, когато светът празнуваше 5-та годишнина от
края на войната във Виетнам, журналистите започнали да питат какво е станало с младото момиче от
тази прочута снимка. Служители на правителството на Виетнам обърнали внимание на тези въпроси
и решили, че могат да използват Ким Фук като пропагандна карта и открили къде се намира. По онова
време тя учела медицина в Сайгон, но властите я извели от университета и я назначили да работи като
секретарка в администрацията на правителството с нейната провинция Тей Линг, за да й бъде удобно
да се появява пред посещаващите журналисти и видни хора. Те редовно я молели да завърта ръкавите
си и да показва белезите от раните си и така превръщали нейният акт в нагледно доказателство за
ужасите на американската агресия.

Ким намразила ролята си в пропагандата и избягала в Сайгон, за да се върне в университета да
учи медицина, което й харесвало. Правителството си отмъстило, като унищожило архивите с взетите
й изпити в миналото. Но даже в това положение Ким се връщала нощем тайно в Сайгон, за да учи
английски език. Веднъж била помолена да се срещне с журналисти, които искали тя да им разкаже
историята си (сред тях били Пери Катц от германското списание „Щерн“ и англичанинът Едуард
Шоукрос). Те я снимали в ресторанта на родителите й, както и как се моли в същата пагода, от която
избягала в прочутата снимка. Семейството й се покланяло пред традиционния Као Дай, една смес от
светска религия  примесена с духовни елементи,  като сеанси в които от умрелите се  изпросвали
съобщения. Когато разговаряла с интервюиращите я, Ким винаги се усмихвала, но вътрешно в себе си
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отчаяно искала да живее свой собствен живот. Но за да предпази семейството си, тя не казвала нищо,
защото  правителството  било  способно  да  унищожи  неща,  които  са  много  по-ценни  отколкото
документите  от  взетите  й  изпити  в  университета.  За  да  затвърди  това  убеждение  в  нея,
правителството отнело всичко, което притежавало семейството й:  ресторантът, голямата им къща,
отнело им всичко, освен живота им. И никой не знаел още колко време те ще останат живи?

Ким се чувствала все по-потисната. Но все още имало една компенсация, която я мотивирала да
продължава да върши работата си в „шоуто“: позволявали й да посещава местната библиотека, където
ненаситно четяла. Там за пръв път прочела Новия Завет. Той описвал Исус като коренно различен от
всичко, което дотогава тя знаела за него и с течение на времето тя започнала да поставя под съмнение
вярата, с която живеела от детството си. Сао Дай изглеждал безсилен да я съживи от депресията,
въпреки, че тя се молела поне по 4 пъти ежедневно в храма. Накрая Ким била поканена да посещава
една баптистка църква с мъжът на сестра си, който бил убеден християнин. Тя била силно привлечена
от християнската  вяра,  но отказвала да напусне семейната  си религия.  Накрая,  един неделен ден
преди да влезе в сградата на църквата, Ким за пръв път помолила Исус Христос за една малка, но
важна услуга. „Имам нужда от приятелка, с която да мога да разговарям. Ако сега видя  самотна
девойка в църквата, тя ще стане моята приятелка.“ И когато влязла в църквата, тя видяла една жена,
която седяла сама. Ким отишла при нея и скоро двете станали приятелки. Ким казва: „Почувствах се
много щастлива. Аз просто опитах и Бог веднага отговори на молитвата ми!“

Скоро след това Ким излязла при олтара в църквата и приела Исус Христос като неин личен
Спасител. „Огънят на бомбата изгори тялото ми, уменията на лекарите закърпиха кожата ми, но беше
нужна силата на Бога, за да излекува сърцето ми.“

След време, през 1986 на Ким й било позволено да продължи обучението си в университета, този
път в Куба, съюзническа на Виетнам комунистическа държава. Студентите живеели на 24-я етаж в
един жилищен блок,  където нямало течаща вода  и  асансьор.  Това  било проблем за  Ким,  защото
нейните изгаряния ежедневно се нуждаели от измиване и намазване с лечебни мазила. Един неин
виетнамски състудент, наречен Тоан, й предложил да носи вода с кофи в апартамента й и скоро бил
привлечен от прекрасният дух на Ким. Но въпреки това Ким продължавала да се държи уклончиво и
нерешително. Тоан пушел цигари, пиел много и продължавал да се придържа към комунистическата
идеология с която бил израснал и възпитан. Тя започнала да му говори за Исус Христос, но неговите
интелектуални бариери към вярата изглеждали непоклатими. Постепенно Тоан започнал да се отказва
както  от  цигарите,  така  и  от  пиенето и  накрая  предложил на  Ким да  се  омъжи за  него.  Ким го
предупредила, че раните й по всяка вероятност ще й попречат някога да има деца, но той постоянно я
уверявал, че въпреки всичко той наистина иска да се ожени за нея. По-важното е, че той уважавал
вярата й. Те се срещали в продължение на 6 години и накрая се оженили през 1992.

Ким и  Тоан  прекарали  медения  си  месец  в  Москва  и  когато  се  връщали към Куба,  техният
самолет  на Аерофлот по график кацнал в Холандия. Ким започнала да се моли и Тоан я попитал:
„Какво правиш?“ Тя му прошепнала: „Тоан, ако Бог отвори пътя, ние трябва да останем и да живеем в
Канада. Аз съм уверена в това.“ „О, Ким, не. Ние никога не трябва да правим това.“ „Тоан, аз вървя
чрез вярата. Ако ме обичаш, върви след мен, защото аз вървя след Бога.“ „Ако ни хванат, те ще ни
изпратят обратно във Виетнам и тогава знаеш какво ще се случи. Те ще ни убият.“ Той толкова силно
се плашел от това, че даже размислял, дали да не й позволи да избяга без него, ако се стигне да прави
такъв избор. „Тоан, аз знам какво рискуваме и те обичам, но обичам и Бога, поради това ще вървя след
него.“

Когато  самолетът  кацнал  в  Канада,  пътниците  влезли  в  аерогарата  за  да  изчакат,  докато
зареждали самолета с гориво. Ким нямала никакъв план как да извърши бягството и била изплашена.
Не може ли просто да се скрие в тоалетната? Не, когато хората от тайната полиция, която пътували
заедно с тях преброят пътниците, те ще разберат, че тя липсва и ще се върнат да я търсят.  Тя се
помолила отчаяно: „О, Боже, как мога да остана тук? Моля те, дай ми знак. Не искам да се върна в
Куба  или  Виетнам.“  Когато  отворила  очите  си,  погледа  й  бил  привлечен  от  една  малка  стая  в
съседство с чакалнята. Вратата била леко открехната и вътре могла да види една група хора, някои от
които разпознала, че са от тяхната група, която пътувала за Куба. Отишла до вратата, надникнала
вътре и ги попитала на испански: „Какво правите тук?“ „Ние искаме да останем.“ „Аз също. Как мога
да направя това?“ „Просто дайте паспорта си на служителя, който е там, пред вратата на стаята.“
Водена от провидението, Ким отишла право с имиграционния офис! Тя бързо извикала Тоан и те
предали паспортите си на служителя, като му казали: „Ние искаме да останем в Канада.“ Служителят
казал: „Да, добре.“ Толкова лесно? Ким се удивлявала. Слава на Господа!
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Но  после  служителят  казал.  „Само  почакайте  10  минути.  Друг  служител  ще  дойде  да  ви
интервюира.“  Десет  минути...даже  това  кратко  забавяне  може  да  означава  живот  или  смърт  за
изплашената  двойка.  Презареждането на  самолета  завършвало и  времето за  престоя  на  летището
привършвало.  Ким  и  Тоан  стояли  край  вратата  на  стаята  и  наблюдавали,  чакайки.  Най-после
пристигнал  друг  служител  и  ги  помолил  да  го  последват  обратно  в  офиса.  В  мигът,  в  който
прекрачили прага към свободата, те чули по високоговорителя поканата към пътниците да се качват в
самолета. Всичкият им багаж бил в самолета; те нямали със себе си абсолютно нищо, само дрехите, с
които били облечени. Но за тях това нямало никакво значение. Ким казва: „Аз просто казах: „Сбогом
и се почувствах много щастлива. Аз съм свободна!“ Ким и Тоан се установили в процъфтяващото
виетнамско общество в Торонто и скоро били благословени с друга благословия. Ким забременяла –
истинско чудо – и двойката се превърнала в горди родители на едно здраво момченце.

В  един скорошен филм за  живота  на  Ким,  2-годишният Томас  и  Ким гледат  един към друг,
седнали край една маса. Ким докосва лицето на Томас, първо тук, после там. Двамата казват: „Бузки.
Устни. Уши.“ След това доближават лицата си едно до друго и потриват носовете си. Любяща майка и
щастлив син, които са толкова далече от ужасният ден през 1972, когато от небето валеше напалм.

Но духовното изцеление на Ким Фук имало за цел да достигне далеч отвъд собствения й дом и да
доведе  до  много  по-обширно  изцеление.  През  1996  Ким  се  съгласила  да  говори  по  време  на
церемонията на Денят на ветераните, проведен в Мемориала във Вашингтон. Тя заела мястото си на
трибуната, а от двете й страни стояли високопоставени военни на САЩ, изправени пред огромна
тълпа от ветерани. Никой не може да каже какво й е струвало просто да застане тук и да гледа това
море от униформи, една гледка, която й припомнила ужасните спомени от войната.

„Както знаете, аз съм малкото момиче, което бягаше от огъня на напалма. Не искам да говоря за
войната, защото аз не мога да променя историята. Само искам да запомните трагедията на войната, с
цел  да  правите  нещата,  които ще спрат  воюването и  убиването по целия  свят..“  Тук  гласът  й  се
разтреперил. „Аз изстрадах много както от физическата, така и от емоционалната болка. Понякога си
мислех, че няма да оживея, но Бог спаси живота ми и ми даде вяра и надежда.“

След това казала още няколко изцерителни думи за милостта и прошката: „Даже ако можех да
говоря с пилота на самолета, които хвърли напалмовите бомби, аз щях да му кажа, че ние не можем да
променим историята, но можем да се опитаме да правим добри неща за настоящето и за бъдещето за
да подпомагаме мира.“ Когато свършила своето кратко, но вълнуващо изказване, ветераните станали
прави и я аплодирали шумно, като много от тях плачели. Един от ветераните казал: „За мен е важно,
че тя е тук. За нея, да ни прости лично, означава нещо.“

Един мъж, победен от емоцията, изтичал до човека от охраната и му подал една бележка, за да я
предаде на Ким. На нея пишело: „Аз съм човекът, за когото говорите.“ Посредниците я попитали дали
тя иска да го види. Тя казала: „Да. Но ако могат да уредят среща, която да е далече от тълпата.“
Служителите  отвели  човека  при  колата  й.  Когато  репортерите  си  заминали,  Ким  се  обърнала  и
погледнала право в очите на мъжа и след това разтворила широко ръцете му...същите ръце, които
разтваряла, когато бягала по пътя, измъчвана от болката от горящата й кожа. Прегърнала човека и той
започнал  да  плаче,  казвайки:  „Съжалявам.  Толкова  много  съжалявам!“  „Всичко  е  наред.  Аз  ви
прощавам, Аз ви прощавам,“ казала Ким Фук, повтаряйки като ехо любимият й стих от Библията:
„Простете и ще бъдете простени“ (Лука 6:37).

През този ден прочутата снимка от преди 30 години на ужасеното малко виетнамско момиченце,
бягащо  от  огнените  пламъци  на  напалма  беше  сменена  в  съвестта  на  американската  нация  със
снимката на една млада майка,  която прегръща един ветеран от войната във Виетнам на фона на
блещукащият силует на тъмния паметник. Думите на прошка на Ким, произнесени в този Ден на
ветерана, помогнаха за изцелението на съвестта на хиляди ветерани, които бяха се събрали там; а
репортерите  разнесоха  тази  история  по  целия  свят;  нейните  думи  и  снимката  помогнаха  за
изцелението на раните на целия народ. Тя донесе възкресителната сила на Христос до едно място,
което служи като колективна памет за 58 000 американци,  показвайки как горчивината на войната
може да бъде победена  с любов.

Не мога да не сравня посланието на Ким Фук за примиряване на продължаващите безплодни
усилия на Робърт МакНамара и много други, които продължават да търсят технократски решения за
войната.  Те искат толкова отчаяно да видят,  но остават слепи.  Единственото истинско решение е
духовно:  това  е  прошката,  разкаянието  и  извършването  на  възстановяване,  активен  стремеж  към
вършенето на добро за нашия бивш враг. Единствено християнството предоставя силата за промяната
на света.
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И така, ние направихме пълен кръг и се върнахме при въпросите, с които започнахме тази книга.
Могат ли християните наистина да направят промяна в света? Дали християнската гледна точка ни
дава картата, от която се нуждаем, за да живеем? Може ли културата да бъде изградена отново така, че
целият свят да види в нея великолепието и славата на контурите на Божието царство? Можем ли ние
наистина  да  направим света  да  е  „ново създание“?  Ким Фук,  заедно с  всички  други,  с  които се
срещнахме в тези страници, ни показват, че отговорът е категорично „Да.“

Всеки ден вие и аз вземаме решения, които помагат за създаването на един или друг вид свят.
Дали се присъединяваме към вманиачената гледна точка на нашата епоха или помагаме за създаването
на нов свят на мира, на любовта и на прошката?

Как трябва да живеем сега?
Като прегръщаме Божията истина, разбирайки материалният и морален ред, който Той е създал,

като се борим с любов с нашите ближни за тази истина и като имаме смелостта да живеем според тази
истина, крачейки в живота си. 

Смело и да, радостно.

Списък на преведените книги от мен книги или подбрани мисли на велики
хора,  които  мога  да  ви  изпратя  безплатно  по  електронната  поща  в PDF

формат, ако пожелаете 

1. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

2. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

3. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

4. Глад за разбиране - Калвин Милър

5. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

6. Давид – Суиндъл

7. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

8. Естир – Суиндъл

9. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

10. Здравото семейство – Суиндъл

11. Илия – Суиндъл

12. Йов - Суиндъл 

13. Йосиф – Суиндъл

14. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

15. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

16. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

17. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

18. Мир с Бога - Били Греам

19. Моисей – Суиндъл

20. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

21. Мъжки разговор – Суиндъл

22. Нещо повече - Катрин Маршал
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23. Основи на християнството - Джон Стот

24. Павел – Суиндъл

25. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

26. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

27. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

28. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

29. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

30. Проповеди от Кърк Нийли - 178 бр.

31. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

32. Проповеди от Спържън - 28 бр.

33. Религиозна класика – христоматия

34. Свободни в Христос - Сесил Хуук

35. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

Част 1а – Как да живеем 

Част 1б – Как да живеем

Част 1в – Как да живеем

Част 2 – За молитвата

Част 3 – За човешките отношения

Част 4 – За решителността, смелостта, страха и волята

Част 5 – Да се подчиняваме на Бога и на родителите си

Част 6 – За позитивния подход, радостта, щастието и смеха

Част 7 – За приятелството

Част 8а – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 8б – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 9 – Да не съдим другите, да не обвиняваме, да не отмъщаваме

Част 10 - Справедливост и несправедливост, добро и зло

 Част 11 - За Светия Дух и духовността

Част 12 - За греха, изкушението и бдителността

Част 13 - Смирение, кротост, покорството, слава, гняв, гордост, високомерие и самолюбие

Част 14 - Как да говорим и как да мълчим

Част 15 - За любовта и омразата

Част 16 - За разкаянието и опрощението

Част 17 - Отмъщение, състрадание и толерантност

Част 18 - Търпение, издръжливост и отчаяние, упоритост и нерешителност

Част 19 - Престъпление, наказание и дисциплиниране

Част 20 - Страст, чувства и емоции, страх, ужас и смелост
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Част 21 - Завист, ревност, богатство и успех

Част 22 - Глупост, суета, лицемерие и самохвалство

Част 23 а - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 б - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 в - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 24 - Достойнство, почтеност, честност и непротиворечивост

Част 25 а - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 б - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 в - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 26 - Задоволство от живота, щедрост и даряване

Част 27 - Благодарност, благородство и хваление на Бога

Част 28 - Трудолюбие, усърдие, старание и мързел

Част 29 - Свобода, робство, самодисциплина, дълг и отговорност

Част 30 – Самосъжаление

Част 31 а - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 б - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 в - Истина, лъжа и заблуда

Част 32 - Оплакване, огорчение и недоволство

Част 33 - Душевен мир, християнска любов и милосърдие

Част 34 - Отношение на християнина към другите религии и към атеизма

Част 35 а - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 б - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 в - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 36 - Стремеж към Бога, към духовната зрелост и към светостта

Част 37 - Демони и дяволи

Част 38 -  Факти и данни за  Исус,  за  човешкото тяло,  за  света,  за  вселената  и живота  и
изказвания на велики хора

Част 39 - Изпитанието, страданието и чакането

Част 40 - Как Бог пречупва упорството на човека

Част 41 - За евангелизацията

Част 42 - Деца, родители и семейство

Част 43 - Смисълът на живота, на смъртта, на ада и на целомъдрието

Част 44 - За Библията и църквата

Част 45 - За кръстът на Христос, за нашият кръст и за служението ни на Бога

Част 46 - Минало, настояще и бъдеще

Част 47 - За действието, за мисленето, за активността и пасивността

Част 48 - Бог променя хората
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Част 49 - Самота и самоубийство

Част 50 - Сърце и ум, вяра и наука

Част 51 - Красота, съвършенство и мечти

Част 52 - За кръщаването и спасението

Част 53 - За ученичеството и последователите

Част 54 - Традиции, религия и морал

Част 55 - Бог лекува

Част 56 - За лидерството

Част 57 - Божият план за моя живот

Част 58 - Да се страхуваме само от Бога и от нищо друго

Част 59 - Някои Библейски пророчества, които са се сбъднали

Част 60 - Хумор, мисли и интересни истории

36. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

37. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

38. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

39. Цар Давид - Дейвид Пиърс

40. Целенасочената църква - Рик Уорън


	Съдържание
	Въведение 4

