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Пиша по времето на едни избори1
 когато кандидатите правят крачка назад, 

за да получат вота на евангелистките християни. (Съвременните кампании 
продължават толкова дълго, че сякаш изборите в САЩ са всяка година.) В 
началото на 2012 г. двама мормони претендираха, че са християни. Други 
републикански кандидати също търсеха резултати използвайки евангелска 
карта. От страната на демократите Барак Обама продължаваше да дава 
своето лично християнско свидетелство дори когато 1/5 от нацията   

мислеше, че той е мюсюлманин. Евангелистът Франклин Греъм попадна в 
новините когато даде явно съмнителна оценка за вярата на президента. 

При цялото говорене за Бога в днешната политика по-младите може да са 
изненадани да научат, че любовната афера на евангелските християни с 
политиката е скорошен феномен. През моето детство консервативните 
християни не се месеха в политиката подчертавайки вместо това личното 
поведение и подготовката за следващия живот. Ние приемахме своя 
малцинствен статус и до 80-те години никой не говореше за морално 
мнозинство.  Подбудени от социални въпроси като абортите и правата на 
хомосексуалистите християните се организираха, започнаха да посещават 
политически събирания и да се кандидатират. 

Скоро се появи ясен модел, който беше потвърден от множество 
статистики: колкото по-явно излизаха християните на политическата арена 
толкова по-негативно бяха виждани те от останалата част от обществото. 
Преди няколко десетилетия преобладаващото мнозинство от анкетираните 
хора неринадлеждащи към никоя вяра все още виждаха християните в 
добра светлина. Според изследването на Дордж Барна едва 16% от младите 
невярващи днес имат добри впечатления от християните и едва 3% имат 
добри впечатления от евангелските християни. 

Какво е предизвикало тази промяна? Огромното мнозинство от хората 
непосещаващи църква свързват следните характеристики с 
християнството: срещу хомосексуалистите, осъдителни, лицемерни, 
старомодни, прекалено въвлечени в политиката, неприемащи другите вери, 
объркващи. Както се изразява един от интервюираните: „Повечето хора, 
които срещам предполагат, че християни означава „много консервативни, 
уверени в своето мнение, срещу гейовете и правото на аборт, нелогични, 
изграждащи лични империи. Те желаят да обърнат всеки и като цяло не са 
способни да живеят мирно с никой, който не вярва в това, в което те 
самите вярват.” 

Исус никога не е казвал на Своите ученици да се представят добре в 
статистическите проучвания и все пак докато гледам списъка с думи, с 
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които хората описват християните се чудя как можем да продължаваме да 
действаме като сол и квас в едно общество, което ни вижда по толкова 
негативен начин. 

Пет подхода 

Какво трябва да е отношението на християните към политиката в едно 
общество като нашето? От своето основаване САЩ са ценели свободата на 
религията, но въпреки това смесването на имигранти от много страни 
гарантирало, че гражданите ще отговарят на този въпрос по много 
различни начини. През ерата на Айзенхауер през 50-те години – по 
времето когато фразата „Ние вярваме в Бога”2

 беше поставена на 
американските монети –  богословът Х. Ричард Нийбур публикува една 
книга, която се превърна в класика. Christ and Culture описва 5 различни 
подхода, според които християните и правителството, или църквата и 
държавата, могат да взаимодействат помежду си. 

Нийбур нарича единия от тези подходи Христос над културата сочейки 
към времената когато църквата е притежавала реална власт над 
правителството. Европа по времето на светата Римска империя 
усъвършенствала този модел: благородниците коленичели пред папата, а 
не обратното. 

В другия край на спектъра анабаптистите и други отцепнически групи се 
противопоставяли на голяма част от заобикалящата ги култура. Нейбур 
нарича този подход Христос срещу културата. Вярвайки, че християните 
трябва да се отделят от света те създали своя собствена контракултура до 
такава степен, че понякога започвали да носят различно облекло. Отказът 
на дисидентите да полагат клетва, да свалят шапките си пред управниците 
и да служат в армията и в съдебно жури разгневил властите и в резултат на 
това в страни като Англия, Русия, Франция и Германия те били жестоко 
преследвани. Северна Америка послужила като убежище за множество 
подобни групи като квакери, амиши, менонити и хутерити. 

Моделът на Жан Калвин възприет от пуританите в Англия и Америка 
призовавал за Христос променящ културата. Като част от падналото 
творение управлението никога няма да бъде окончателно изкупено. 
Въпреки това християните трябва да работят за промяна на по-широката 
култура довеждайки я до съответствие с учението на Исус колкото е 
възможно повече. Както се изразява един холандски богослов, всеки 
трябва да преживее две обръщения: от света към Христос и след това 
обратно към света с Христос. 
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Лутераните развили едно учение за Христос в парадоксални отношения с 
културата. На земята ние принадлежим на две царства, казвал Мартин 
Лутер: царството на Христос и царството на света. Всяко има свой 
собствен обхват и власт и ние сме поданици и на двете. Разбира се, 
управниците понякога може да поискат християните да направят нещо 
противно на моралния закон като по този начин въвличат двете царства в 
конфликт и в родината на Лутер много германски войници използвали 
оправданието: „Просто се подчинявахме на светското царство.” 

Накрая една група идентифицира Христос с културата. Този подход може 
да приеме множество форми от богословите на освобождението, които 
смесват богословие и политика, до секуларистите, които виждат 
либералната демокрация и справедливост като изпълнение на идеите на 
Исус. Нийбур използва движението на социално евангелие като пример за 
тази категория. Докато работят, за да променят обществото тези хора са 
склонни да отразяват културата около себе си и след време отличителните 
характеристики на вярата им могат напълно да изчезнат. 

Книгата на Нийбур, която прочетох в колежанските си дни ме остави с 
чувството на просветление, но и с обичайното ми объркване. Всеки един 
от подходите изглежда имаше какво да даде като в същото време 
съдържаше определени опасности и аз бих могъл да посоча библейски 
примери за това. Цар Соломон на практика слива църквата и държавата. 
Дори когато пророк Илия силно се противопоставя на режимът на Ахав 
един „посветен на Господа вярващ” на име Авдий управлява дворецът на 
Ахав като в същото време крие истинските Гоподни пророци. Амос и Осия 
викат срещу царете, Исая действа като един вид придворен пророк. Данаил 
заема висши държавни длъжности в две различни езически правителства, а 
Неемия води подразделение на персийската конница. 

Критикувайки Нийбур богословът Джон Хауърд Йодър посочва, че 
християните никога няма да прегърнат с цяло сърце или да отхвърлят 

напълно културата, а трябва да правят разлика между различни нейни 
елементи. Ние категорично ще отхвърлим някои елементи (порнографията, 
тиранията, трафика на хора), ще приемем други в определени граници 
(търговия, транспорт, данъци) и ще дадем нови мотивации за други 
(семеен живот, образование, разрешаване на конфликти). Ние ще 
използваме някои аспекти от културата (музика, език, литература) макар и 
по свой собствен начин и с цяло сърце ще застъпваме определени дейности 
(хосписи, подслони за бедни, хранене на бездомни). 

Освен това Нийбур не бил в състояние напълно да предвиди съвременните 
общества, които приемат множество култури, а не просто една. Каква цел 
трябва да следва християнина в една модерна демокрация, която обхваща 



множество различни религии, да не говорим за атеизма? И ако 
християните съставляват мнозинство, както е в САЩ, колко точно влияние 
трябва да очакваме да оказваме на заобикалящата ни култура? 

Историята ни дава множество примери за взаимодействието между вярата 
и културата. Исус приемаше голяма част от религиозната култура около 
Себе Си, покланяше се в синагогата и в храма и приемаше ролята на 
еврейски равин. Въпреки това Той направи няколко важни изключения: 
обърна се към самаряните-„еретици” и към „мръсните” грешници, 
престъпваше правилата за пазене на съботата и със сила очисти храма от 
търговците. В същото време Той не показва особено голяма загриженост за 
светската политика наричайки Ирод „тази лисица,” втрещи Пилат с отказа 
Си да Се защитава и ни остави един енигматичен принцип: „Давайте 
цезаревото на цезаря и Божието на Бога.” 

За разлика от това апостол Павел работел в по-близки отношения с 
държавата използвайки привилегиите на римското гражданство, за да 
свидетелства смело пред римските магистрати и дори пред царе. Той 
посрещал културата с новото послание за Исус дори когато показвал 
уважение към политическите власти. Всъщност той разчитал на римската 
власт за защита от религиозните власти, които се опитвали да го убият и се 
отнесъл към римската правна система, за да отиде в Рим където бил 
изслушан с трагичен  край. 

Накратко, Новия Завет представя управлението като необходимо, дори 
определено от Бога, но със сигурност не като приятел или поддръжник на 
вярата. По-голямата част от дванадесетте ученици на Исус загинали като 
мъченици и ранните християни периодично се изправяли пред гонения от 
страна на римските императори. 

Два века по-късно християните наблюдавали с благодарност и облекчение 
обръщението на император Константин, който им дал защитен статут, 
който на свой ред скоро превърнал християнството  в официална религия 
на империята. За повече от едно хилядолетие в Европа църквата и 
държавата танцували като партньори понякога здраво прегърнати, а 
понякога обикаляйки се един друг по пода на балната зала. Най-накрая 
Френската революция сложила край на дългия романс между религията и 
европейските власти и оттогава двете се отдалечават все повече. 

Оттогава глобалното разпространение на християнството е донесло още 
множество варианти. Рай за преследваните малцинства САЩ издигнали 
една разделителна стена между църквата и държавата, най-вече за да 
защитават свободата на поклонение. Земите колонизирани от Испания и 
Португалия били склонни да дублират европейския модел като църквата 



оказвала силно влияние върху заобикалящата я култура. Някои 
комунистически и ислямски страни дискриминирали християните в някои 
случаи дори обявявайки религиозното обръщение за наказуемо със смърт и 
църквата неизбежно виждала себе си като „Христос срещу държавата.” В 
по-ново време някои африкански държави са се обявили за християнски, 
при което силата на правителството подкрепя църквата. 

Защо да бъдем добри? 

От своя страна държавата има едно постоянно притеснение, вечният 
въпрос как да накара хората да бъдат добри: как да не позволява 
гражданите да се избиват едни други, да не влизат с взлом в чужди къщи, 
да не лъжат клиентите по пазара и да усвоят сексуално поведение, което не 
разрушава семействата. Съвременния светски свят, който вече не гледа 
към религията за морално водителство, се изправя пред една дилема. По 
важни етични въпроси – социална справедливост, сексуалност, брак и 
семейство, дефиниции за живота и смъртта – обществото силно се нуждае 
от морални напътствия. В противен случай нашите закони и политики ще 
стават все по-избирателни. Медиите вече третират обществените нагласи 
като основен арбитър за добро и зло по такива въпроси както сексуалното 
поведение, абортите, смъртното наказание и асистираното самоубийство. 

Ричард Нийбур предписва следния принцип: „Това, което се изисква от 
закона съчетано с морално отношение вкоренено в една верова традиция.” 

Обичайно религията е давала това морално отношение и верова традиция. 

Както цинично заключава свещеника от романа на Харолд Фредерик The 

Damnation of Theron Ware: „Трябва да има църква. Ако такава не 
съществува тя трябва да бъде измислена. Тя е необходима преди всичко 
като една политическа сила. Второ, тя е нужна, да се изразим така, като 
застраховка срещу пожар….Тя дава най-добрият възможен социален 
механизъм, чрез който да омъжите дъщеря си, да се запознаете с 
подходящите хора, да спрем караниците и т.н. Свещениците заработват 
заплатите си като агенти на тези ценни социални ангажименти.” 

Понякога църквата и държавата са работили ръка за ръка окуражавайки 
моралните ценности, по които са съгласни. Двете най-големи религии се 
стремят да влияят на околната култура. Така например страните с 
мюсюлманско мнозинство се стремят да наложат закона на Шериата, в 
който както религиозните така и светските власти налагат закони 
извлечени от Корана. В по-ранно време във Великобритания царете са 
издавали прокламации за „Насърчаване на благочестието и добродетелите 
и за предпазване и наказване на пороците, нечестието и неморалността.” 

Скоро се появили доброволни организации посветени на „Опазване на 



обществения морал,” „Премахване на публичната похот” и „Външно 
почитане на Господния ден.” 

От време на време както църквата така и държавата прибягвали до 
употребата на сила налагайки морал отгоре надолу. САЩ и нейните 
съюзници водят дълга и кръвопролитна война в Афганистан, отчасти, за да 
освободят афганците от тиранията на фанатичния талибански режим, 
който забранявал обучението на момичета, музиката и провеждал 
ежеседмични публични екзекуции на футболен стадион, на които режели 
ръцете на крадците и убивали с камъни прелюбодейците. В някои 
ислямски страни полицията публично бие жените осмелили се да шофират 
или да се качат на такси сами и непридружавани от своите съпрузи. 

Властите едва ли се нуждаят от религията, за да бъдат съблазнени от 
авторитарното управление. 20 век е виждал тиранията на атеистичните 
режими, които хвърлят в затвора и избиват десетки милиони хора, 
цензурират изобразителното изкуство, литературата и музиката и измъчват 
гражданите, за да ги накарат да променят вярванията си. Моралната 
полиция в Камбоджа и Червените пазители в Китай преследвали хората 
заради престъплението, че носят очила, притежават пари или имат 
университетска степен. 

За свой срам християнството от време на време също е разчитало на 
насилие. Ирландия например е налагала значителна глоба на всеки, който 
не е посещавал църква и депутатите на север понякога насила са завличали 
католиците в протестанти църкви. През 1492 г. Испания решила, че всички 
евреи трябва или да се обърнат към християнството или да бъдат изгонени 
от страната. След множество подобни случаи станало ясно, че когато 
религията се свърже прекалено тясно с държавата това води до 
злоупотреба с властта. Християнските експерименти със смесването на 
църквата и държавата, без значение дали става дума за калвиновата 
Жанева или за Испания и Латинска Америка под Инквизицията, може да са 
работели добре за известно време, но неизменно са водели до реакция 
срещу църквата подобна на тази, която виждаме днес в светска Европа. 

От подобни опитности християните са научили, че благовестието расте по-

добре отдолу нагоре отколкото ако бъде налагано отгоре надолу. Гледайки 
на САЩ от европейска перспектива историкът Пол Джонсън 
идентифицира това като една от нашите най-добри приноси: „Принципа на 
доброволността, централната характеристика за американското 
християнство, бил, че личните религиозни убеждения на отделните хора 
постепенно и неизбежно биха проникнали в обществото чрез убеждаване и 
пример.” Съвременните масови движения към християнството на места 



като Африка и Китай са доброволни и спонтанни, лишени от държавна 
подкрепа. 

Християните и мюсюлманите се изправят пред противоположни 
предизвикателства. Ислямът основан едновременно като религия и като 
държава е склонен да обединява религията, културата и политиката. С 
течение на времето християнския запад се е придвижил в противоположна 
посока от идеала на едно обединено общество към разделяне на църквата и 
държавата и към уважение на религиозната свобода. За един посетител 
разликата е забележителна: докато американските училищни настоятелства 
спорят за легитимността на едноминутна молитва на футболните игри в 
стриктните мюсюлмански държави търговията и транспорта спират при 
призивите за молитва пет пъти дневно. 

Ние на запад можем да научим нещо от културите, които не са изтикали 
религията в периферията, които виждат вярата като засягаща всяка сфера 
на живота  и които гледат към религиозните водачи за водителство по 
социалните и етическите въпроси. Междувременно ислямските народи 
може да научат нещо от християнския запад, който е открил, че 
либералната демокрация е най-добрият начин за защита правата на 
малцинствата в един свят, който става все по-мултикултурен. Да не научим 
този урок води до бедствие както виждаме точно сега в „сблъсъка на 
цивилизациите.” 

Свободата винаги включва риск дотолкова, че една Европа освободена от 
задръжките налагани от една държавна църква е станала до голяма степен 
пост-християнска култура. За отбелязване е, че не съществуват подобни 
пост-мюсюлмански общества освен в регионите където ислямът е бил 
прогонен със сила. Вероятно поради тази причина някои християни 
копнеят за един стил на управление в по-голяма степен наподобяващ 
ислямския. Те също като него търсят политическа сила и законов код, 
който отразява моралът даден ни в откровението. Ще се обърнат ли 
християните още веднъж към един подход, който налага своята воля над 
останалото общество? Правейки това ние ще предадем своят основател, 
Който устоя на изкушението да получи власт над „всички царства на 
света” и Който умря като мъченик от ръцете на силовата държава. По 
думите на Мирослав Волф: „Налагането стои в странен противовес с 
основния характер на християнската вяра, която се състои до голяма 
степен в себераздаване – Божието себераздаване и човешкото 
себераздаване – а не в себе-налагане.” 

Дори в едни „пост-християнски” общества благовестието ще продължи да 
върши своето подривно дело. Исус използваше малки неща, за да опише 
Своето царство: късче мая, което прави да закваси цялото тесто, щипка 



сол, която запазва късът месо, най-малкото семе в градината, което става 
най-големия храст на който небесните птици свиват гнезда. Практики, 
които някога са били общоприети – човешки жертвоприношения, робство, 
дуели до смърт, детски труд, експлоатация на жените, расистки апартейд, 
затваряне на длъжници, убиване на старите и неизличимо болните – са 
били забранени до голяма степен поради един поток на благовестието 
течащ през културите повлияни от християнската вяра. Веднъж осолено и 
заквасено за обществото е трудно да премахне солта и маята. 

Разбира се, остават още много злини, един факт, който Исус също е 
предсказал, и християните са различават във вижданията си за най-добрите 
начини да им се противопоставят. Ние живеем в състояние на конфликт 
често описван като „културни войни.” 

Бил Клинтън: един пример за културите войни 

Последните няколко американски президенти са говорели по-открито за 
вярата си от повечето от своите предшественици. Джими Картър водеше 
клас в неделно училище по време на своето президентство, спечелвайки 
неохотното уважение на репортерите, които преди това поставяха под 
въпрос неговите думи за религията като политическо заиграване. Въпреки 
това той изгуби много християнски гласове в полза на Роналд Рейгън, 
единственият американски президент, който се е развеждал, който рядко е 
посещавал църква и почти не е давал средства за благотворителност, 
понеже Рейгън подкрепяше много от любимите каузи на религиозната 
десница. Джордж Буш и Барак Обама бяха пълни противоположности като 
Буш защитаваше каузи скъпи на евангелските християни докато Обама 
представляваше гръмоотвод за социалните консерватори. 

Президентът Бил Клинтън, който заемаше поста от 1992 до 2000 г. беше 
донякъде енигма. Аз имах груба среща с културните войни когато посетих 
Белия дом по време на първия му мандат. Поканата дойде по странен 
начин. Нямах лични връзки с политиката и до голяма степен избягвах 
въпроса в публикациите си. Но през 1993 ставах все по-загрижен за 
вълнението, дори истерията, която се наблюдаваше в евангелските кръгове 
– една истерия, която между другото  оттогава насам единствено нараства. 
Написах статия, която завършваше с думите: „Нашето истинско 
предизвикателство не трябва да е да критикуваме САЩ (при всички 
случаи изгубена битка), а да се стремим да бъдем Христова църква в един 
все по-враждебен свят.” 

Редакторите на списанието „Християнството днес” дадоха на статията ми 
доста сензационното заглавие: „Защо Клинтън не е Антихриста.” Получих 
малко писма, по-голямата част от тях от хора, които смятаха, че Бил 



Клинтън всъщност е Антихриста. По някакъв начин статията достигнала 
до бюрото на президента и няколко месеца по-късно когато той покани 12 
евангелски християни на лична закуска моето име се оказа в списъка. 
Някои от гостите представляваха църковни или парацърковни 
организации, а други бяха известни християнски академици. Аз бях 
поканен до голяма степен поради забележителното заглавие на статията. 
(„Е, Бил, все трябва да започнем отнякъде,” казал вице президента Ал Гор 
когато видял заглавието, „Защо Клинтън не е Антихриста.”) 

Не се нуждаех от особено много политическо прозрение, за да схвана, че 
президента ни е събрал поради ниския си рейтинг сред евангелските 
християни, мнозина от които бяха изгубили всякакво уважение към него. 
Когато президентът тичал по улиците на Вашингтон той виждал лепенки 
от типа на: „Да гласуваш за Бил Клинтън е грях спрямо Бога.” Основателят 
на организацията Operation Rescue Рендъл Тери публично нарече Клинтън 
„Ахав и Езавел.” А в деноминацията, в която самият Клинтън беше член, 
Южнобаптистката конвенция, имаше натиск да накаже собствената му 
църква в Арказас понеже не е отнела членството на президента. 

Накратко президента не се радваше на особено голяма благодат от страна 
на християните. „Бил съм достатъчно дълго време в политиката, за да 
очаквам критика и враждебност,” ни каза президента. „Но не бях 
подготвен за омразата, която получих от християните. Защо християните 
мразят толкова?” 

Разбира се, всеки, който се намираше в столовата Линкълн тази сутрин 
знаеше защо президента Клинтън се натъква на подобна враждебност от 
страна на християните. По конкретно, политикита му свързани с абортите 
и правата на хомосексуалистите , заедно с известията за собствените му 
морални падения бяха направили трудно за мнозина християни да приемат 
насериозно неговата изповед на вяра. Един приятел, уважаван християнски 
водач, ми беше казал директно: „Бил Клинтън не може да е искрен за 
своята вяра и в същото време да има подобни.” 

Аз написах статия за тази закуска и няколко  месеца по-късно от Белия дом 
пристигна нова покана този път предлагаща да направя обширно интервю 
с президента. Голяма част от нашия разговор се въртеше около въпросът за 
абортите. Тази сутрин и двамата посетихме Националната молитвена 
закуска, по време на която майка Тереза дръзко разкритикува президента 
заради епидемията от аборти в страната. След закуската Клинтън се беше 
срещнал с нея насаме и изглеждаше решен да продължи разговорът с нас. 

Статията ми, която беше озаглавена: „Загадката за вярата на Бил Клинтън” 

предаваше неговите виждания като освен това изследваше въпроса 



повдигнат от моят приятел. Възможно ли беше Бил Клинтън да е искрен 
относно своята вяра и в същото време да има подобни възгледи? Направих 
значително проучване, включващи разговори с негови приятели и 
спътници от детинство и доказателствата изглеждаха ясни: вярата на 
Клинътн не беше просто поза с политическа цел, а същностна част от 
неговата личност. С изключение на дните си в колежа той вярно беше 
посещавал църква, беше доживотен поддръжник на Били Греъм и страстно 
изучваше Библията. Когато го запитах кои християнски книги е чел 
напоследък той спомена заглавия от Ричард Моу (президента на 
семинарията Фулър) и Тони Камполо. След като избухна скандалът с 
Моника Люински той редовно търсеше съвет от Камполо и Гордън 
МакДоналд. 

Всъщност аз открих, че е почти невъзможно да разберем Клинтън отделно 
от неговата вяра. Хилари Клинтън, методист през целия си живот, вярва, 
че ние сме поставени на земята, за да вършим добро както служим на 
другите. Бил Клинтън, южен баптист, е бил възпитан в традиционен 
ривайвълизъм и „излизане напред,” за да изповяда греховете си. Той със 
сигурност е бъркал през седмицата – кой не е? – но идва Неделята, той 
отива на църква, изповядва греховете си и започва отначало. 

След нашето интервю аз написах нещо, което смятах за балансирано 
описание на президента Клинтън и неговата вяра отделяйки значително 
място на въпроса за абортите, където противопоставях неговите виждания 
с моралният абсолютизъм на майка Тереза. Бях напълно неподготвен за 
огнената буря, която последва. Чудя се дали пощальонът ми някога ще се 
възстанови след мъкненето на толкова препълнени чанти с писма до 
пощенската ми кутия. 

„Казвате, че Клинът има познание върху Библията,” казваше един човек, 
„Добре, дяволът също има! Правете си изводите.” Мнозина от пишещите 
смятаха, че евангелските християни не трябва изобщо да се срещат с 
президента. Шестима правеха паралел с Адолф Хитлер, който цинично 
използвал пастирите за своите собствени цели. Още няколко ни сравняваха 
с църквата сплашена от Сталин. Други припомняха библейските истории 
свързани с противопоставяне: Йоан Кръстител и Ирод, Илия и Ахав, Натан 
и Давид. Защо не бях действал повече като пророк размахвайки пръста си 
пред лицето на президента? 

Един човек пишеше: „Ако Филип Янси види дете да тича през голям 
камион мисля, че ще стои отстрани на пътя и с любов ще помоли детето да 
се дръпне вместо да направи опит да извика силно и да го избута 
настрана.” По-малко от 10% от писмата казваха нещо положително и 
злобният тон и личната атака ме свариха неподготвен. Един читател 



пишеше: „Вероятно прехода от равнината на средния запад в колорадските 
планини с тяхната разредена атмосфера е прекъснала достъпа до кислород 
на г-н Янси и е унищожила способността му да разсъждава трезво.” И 
друг: „Надявам се, че г-н Янси се е насладил на луксозната закуска с яйца 
по бенедиктински в Белия дом понеже докато е бил зает да бърше жълтъка 
от лицето си (за да не потече то по гърба му) администрацията на Клинтън 
е продължавала да изпълнява своят антитеистичен и аморален план.” 

Като писател аз съм получавал своя дял от смесени оценки. Въпреки това 
докато четях купът писма, които ме ругаеха разбрах ясно защо света не 
свързва автоматично думата „благодат” с евангелските християни. 

Вредните изпарения на не-благодатта 

По-късно аз написах една книга наречена „Изумителна благодат” (What’s 

So Amazing About Grace?), в която включих разказ за своето интервю с Бил 
Клинтън. Предлагайки книгата на издателя аз предложих заглавието „Защо 
благодатта е толкова изумителна и защо християните не показват 
повече от нея?” (Мъдро, издателят ме убеди, че заглавието е прекалено 
дълго.) Въпреки това този въпрос продължава да ме преследва. Ако 
благодатта е толкова удивителна защо християните не показват повече от 
нея? Как става така, че християните, които са призовани да разпръскват 
аромата на благодат вместо това излъчват толкова вредни изпарения на 
небалгодат? 

Честно казано аз съм виждал дори още по-безблагодатни, да не кажа 
вулгарни, думи отправени към Барак Обама от страна на християни. 
Църквата си е позволила до такава степен да затъне в политически 
въпроси, че е започнала да играе по правилата на състезаващите се сили. 
На нито една друга арена църквата не се намира в по-голям риск да изгуби 
своят призив от тази на общественото пространство. По някакъв начин 
върховната заповед за любовта – дори към враговете – се е изгубила. 
Виждайки това наблюдаващия свят често се чувства отблъснат от 
говорещите високо ученици на Исус вместо да бъде привлечен от тях. 

Опита ми със статията за Бил Клинтън ме накара да видя това. Или може 
би за първи път аз помирисах ясно аромата излъчващ се от някои 
християни и това не беше приятна миризма. Започнах да отделям повече 
внимание на начина, по който християните са виждани от по-широкия 

свят. Например една претрупана редакторска колона в New York Times 

предупреждаваше, че активизмът на религиозните консерватори 
„представлява много по-голяма заплаха за демокрацията от комунизма.” 

Наистина ли те сериозно вярваха това? 



Аз напълно подкрепям правото, всъщност отговорността на християните 
да бъдат политически активни: в морални походи като тези свързани с 
освобождението на робите, гражданските права и антиабортите, 
християните са проправяли пътя. И аз мисля, че медиите силно 
преувеличават „заплахата” от страна на религиозната десница. 
Християните, които познавам и които са ангажирани политически не 
приличат на тези карикатури. Въпреки това аз съм притеснен за 
скорошната тенденция определенията „евангелски християни” и 
„религиозна десница” да се използват взаимозаменяемо. Християните във 
все по-голяма степен са виждани като груби моралисти, които желаят да 
контролират живота на другите. 

Аз разбирам защо някои християни действат безблагодатно: те са водени 
от страх. Ние се чувстваме нападани в училищата, в съдилищата и 
понякога в Конгреса. Междувременно виждаме сред нас самите този вид 
морални промени, които са белег за упадъка на обществото. В категории 
като насилствени кражби, младежки самоубийства, разводи употреба на 
наркотици и извънбрачни раждания САЩ води всяка друга развити страна. 
Социално консервативните се чувстват все повече и повече като воюващо 
малцинство. Техните ценности са под постоянна атака. 

Как могат християните да излагат морални ценности в едно светско 
общество докато в същото време показват дух на благодат и любов? 
Сигурен съм, че зад грубостта на хората, които ми написаха писма е 
лежала дълбока и удачна загриженост за един свят, в който няма много 
място за Бога. Въпреки това аз също така зная, че, както Исус посочи на 
фарисеите, единствено загриженост за моралните въпроси не е достатъчна. 
Морализмът отделен от благодатта не върши добра работа. 

Анди Руни, коментаторът на телевизионното предаване 60 Minutes веднъж 
каза: „Аз реших, че съм против абортите. Смятам, че това е убийство. Но 
аз съм изправен пред една дилема, в която много повече предпочитам 
хората, които са за отколкото тези, които са против аборта. Много повече 
предпочитам да вечерям с първите.” Не е от голямо значение с кого 
вечерят телевизионни фигури като Анди Руни, но е от голямо значение, че 
те не могат да видят Божията благодат в християните при всичката им 
ревност против абортите. 

Когато питам седящите до мен хора в самолета: „Какво ви идва наум 
когато кажа думата „евангелски християнин?” те обикновено споменават 
нещо свързано с политиката. Въпреки това благовестието на Исус Христос 
не е преди всичко политическа платформа. При цялото това говорене за 
гласуващи блокове и културни войни  посланието на благодатта – 

основната разлика, която християните трябва да предлагат – сякаш изчезва. 



Трудно е, ако не и невъзможно, да предаваме посланието на благодатта от 
коридорите на властта. 

Църквата става все по-политизирана и докато обществото разбира това аз 
чувам призиви да подчертаваме по-малко милостта и повече моралът. 
Стигматизирайте хомосексуалистите, засрамете извънбрачните майки, 
притиснете имигрантите, насилвайте бездомните, накажете 
закононарушителите – аз оставам с впечатление от някои християни, че 
само ако прокараме достатъчно твърди закони във Вашингтон можем да 
преобърнем състояние на страната си. Един виден духовен водач твърди: 
„Единственият начин да имаме истинско духовно съживление е чрез 
законова реформа.” Възможно ли е нещата да стоят по точно обратния 
начин? „Да оправдаваме християнството понеже то дава основа за морала 
вместо да показваме необходимостта от християнски морал чрез 
истинността на християнството е много опасно преобръщане,” 

предупреждава Т.С. Елиът. 

През 50-те и 60-те години мейнлайн деноминациите се придвижват от 
прогласяване на благовестието към една по-политическа програма и 
пейките започват да се изпразват намалявайки членската маса наполовина. 
Мнозина от недоволните отиват в евангелските църкви където чуват едно 
послание по-ориентирано към духовните им нужди. Би било иронично ако 
евангелските църкви повторят тази грешка и отблъснат своите членове 
поради прекалено голямо ударение върху консервативната политика. 

Предупреждение към воюващите с дракони 

Без съмнение някои представители на светското ляво показват подобни 
злоба и нетолерантност, които водят до изопачения и лепене на етикети. 
Но аз говоря на евангелските християни понеже те са моето племе и моето 
семейство. Аз работя сред тях, покланям се с тях, пиша книги за тях. Аз 
имам едно голямо притеснение: Какво се случва с благодатта? Дали 
ударението, което християните поставят на морала не унищожава нашето 
послание за Божията любов към грешниците? Ако моето наследство 
изглежда заплашено от изопачение на Христовото благовестие аз трябва да 
говоря. Това всъщност е една форма на себекритика. 

Вярно, медиите изкривяват религиозните права и християнските 
разбирания като цяло. Но християните също са виновни. При едно 
посещение в родния ми град, Рендъл Тери призова християните да станат 
„нетолерантни зилоти” когато става въпрос за „убийци на бебета, 
содомити, раздаващи кондоми и плуралистични глупости.” Тери описа 
жената, която ме представлява в конгреса като „змия, вещица и зла жена.” 

Той каза, че „християните трябва да престанат да бъдат малки страхливи 



котенца в християнски гета играещи си на духовни игрички.” Ние трябва 
да очистим „моралната клоака, в която се е превърнала тази нация” и 
отново да я направи християнска. Дори повече, ние трябва да поведем 
християнски походи към други народи. 

Използвайки категориите на Х. Р. Нийбур Тери очевидно попада в лагера 
на „Христос над културата.” Макар да е възможно Рендъл Тери да не 
изразява вижданията на повечето евангелски християни неговите думи се 
появиха на първата страница на местния вестник създавайки обществен 
образ. Същото направиха и следните му коментари: „Искам от вас да се 
излее една вълна на омраза. Да, омразата е нещо добро…Ние имаме 
библейски задължения, ние сме призовани от Бога да завладеем тази 
страна.” 

Приемам, че повечето хора, подобно на мен самият, приемат подобни думи 
с щипка сол, свикнали репортерите да пренатягат най-пикантните 
изказвания. Лесно мога да сравня тези думи с подобни коментари от 
обратната страна. Въпреки това аз се чудя как звучат подобни коментари 
на една млада жена, която е направила аборт и сега съжалява за това. Зная 
как звучат подобни коментари за хомосексуалиста, който се бори със 
своята идентичност. 

Поглеждам обратно към животът на Исус, който привличаше като магнит 
най-противните характери, морално отхвърлените. Той дойде при 
грешниците, не при религиозните. И когато беше арестуван не най-

големите грешници в Палестина, а моралистите искаха смъртта Му. 
„Внимавай,” предупреждава Ницше, „да не би докато се биеш с дракони 
сам да се превърнеш в дракон.” 

Аз смятам смесването на политиката и религията за една от най-големите 

бариери за благодатта. К. С. Луис веднъж казва, че почти всяко 
престъпление в историята на християнството се е случвало когато 
религията се е смесвала с политиката. Политиците, които винаги играят по 
правилата на не-благодатта, ни подмамват да разменим благодатта за 
власт, едно изкушение, което църквата често не е била в състояние да 
отхвърли. 

Тези от нас, които живеят в стриктно разделение на църквата и държавата 
може да не са в състояние напълно да оценят колко рядко се е случвало 
това през историята – и защо се е получило. Фразата на Томас Джеферсън 
„разделителна стена между църквата и държавата” първоначално се е 
появила в едно писмо до баптисти в Кънектикът, които приветствали 

подобна разделителна стена. Баптисти, пуритани, квакери и други 
отцепнически групи предприели дългия път до Америка с надеждата да 



открият място, което действително разделя църквата и държавата понеже 
те всички били жертви на религиозно гонение от страна на държавата. 
Когато църквата се обедини с държавата тя е склонна да акумулира сила 
вместо да раздава благодат. 

Както посочва Марк Гали в списанието Christian History съвременните 
християни се оплакват от разделението на църквата, липсата на богоугодни 
водачи в политиката и недостатъчното християнско влияние в популярната 
култура. Нито едно от тези неща не се отнасяло за средните векове, едно 
време, в което църквата била единна, християни заемали ключови 
политически постове и вярата пронизвала цялата популярна култура. 
Въпреки това кой днес гледа с носталгия към това време? Кръстоносци 
опустошавали източните земи. Свещеници, маршируващи до войниците, 
„обръщали” цели континенти с острието на меча. Инквизицията 
преследвала евреи, вещици и дори подлагала верните християни на 
жестоки изпитания на вяра. Църквата се била превърнала в морална 
полиция на обществото. Благодатта отстъпила пред силата. 

Когато църквата е имала възможност да задава правилата на цялото 
общество то често е залитало към екстремизмът, за който Исус 
предупреждава. Нека да видим само един пример: Женева на Жан Калвин. 
Там властите можели да привикат всеки по въпроси свързани с неговата 
вяра. Посещението на църква било задължително. Законите покривали 
такива въпроси като максималния брой ястия, които могат да се сервират 
на едно ядене и цвета на дрехите. Жена, чиято прическа надвишавала 
„моралната” височина прекарвала 4 дни в затвора. В няколко случая някои 
от най-близките на Калвин хора били екзекутирани когато били хванати в 
леглото с техните любовници. 

След като представя подобни моменти историкът Пол Джонсън заключава: 
„Опитите да се изградят съвършени християнски общества без значение 
дали са водени от папи или революционери обикновено деградират в 
червен терор.” Този факт трябва да ни накара да се замислим днес преди да 
призоваваме за разрушаване на стената между църквата и държавата и за 
възстановяване на морала в нашето общество. 

В една притча Исус предупреждава, че фермерите, които са прекалено 
съсредоточени в изкореняването на плевелите може заедно с тях да 
повредят и житото. Оставете съденето на Съдията, съветва Исус. Апостол 
Павел има да каже много за неморалността на отделните църковни 
членове, но много малко за неморалността на езическия Рим. Той не вика 
срещу римските злоупотреби – робство, идолопоклонство, гладиаторски 
борби, политическо подтисничество, алчност – макар че подобни 



злоупотреби със сигурност засягали християните от онова време също 
толкова колкото влошаващото се общество засяга днешните християни. 

Когато отидох в Белия дом, за да се срещна с президента Клинтън аз 
напълно съзнавах, че неговата репутация сред консервативните християни 
виси на два въпроса: абортите и правата на хомосексуалистите. Аз съм 
напълно съгласен, че това са важни въпроси – морални въпроса – които 
християните трябва да адресират. Но когато чета Новия Завет аз намирам 
много малко, за който и да е от тях. И двете практики са съществували 
тогава в една различна и по-крайна форма. Римските граждани като цяло 
не разчитали на абортите като средство за контрол на раждаемостта. 
Жените раждали своите бебета и след това ги изоставяли от другата страна 
на улицата на дивите животни и лешоядите. По подобен начин римляните 
и гърците практикували някаква форма на еднополов секс: по-възрастните 
мъже обикновено използвали момчета като свои сексуални роби, под 
формата на педерастия. 

Така по времето на Исус и Павел и двата морални въпроса поставяли себе 
си по начин, които днес би бил криминален във всяка цивилизована страна 
на света. Нито една страна не позволява да се убиват родени, напълно 
развити бебета. Нито една страна не позволява легално секса с деца. Исус 
и Павел без съмнение знаели за тези ужасни практики. И все пак Исус не 
казва нищо за нито една от тях а Павел казва само няколко думи за 
еднополовия секс. И двамата се концентрират не върху езическото царство 
около тях, а върху алтернативното Божие царство. 

Поради тази причина аз се чудя на огромната енергия, която тези дни се 
хвърля за възстановяване на морала в САЩ. Дали не се концентрираме 
повече върху царството на този свят отколкото върху това, което не е от 
този свят? Това, което практически определя евангелската църква днес е 
ударението й върху два въпроса, по които Исус дори не е споменал. Как 
бихме се чувствали ако бъдещите историци гледат назад към евангелската 
църква от нашата епоха и кажат: „Те се борели смело на моралните 
фронтове на абортите и хомосексуалните права” докато в същото време 
кажат, че сме направили малко, за да изпълним великата заповед и да 
разпръскваме аромата на благодатта в света? 

Съветът на Франсис Шефър 

При една от ранните си задачи за  Christianity Today аз прекарах няколко 
дена с Франсис Шефър малко преди неговата смърт през 1984. Той 
живееше в апартамент в Рочестър, за да бъде близо до 
химеотерапевтичната клиника където се лекуваше от рак. Сутрин и 
следобед ние говорехме  докато той се почувстваше изморен, след което аз 



се връщах в мотела си и чаках следващото му обаждане. Макар тялото на 
Шефър да линееше умът му беше напълно буден. Голяма част от неговата 
енергия през последните няколко години на живота му беше посветена на 
въпроси свързани с църквата в обществото. Чрез една книга и серия филми 
подготвени заедно с д-р Еверет Коп (по-късно назначен за главен хирург 
на САЩ) Шефър върна евангелските християни на политическата арена. 
Той ги пробуди за моралните въпроси за абортите, евтаназията и 
детеубийството и насърчи множествата да гласуват, да протестират и дори 
да бъдат арестувани. 

В същото време Шефър твърдеше, че ние не трябва да бъркаме царството 
на този свят с Божието царство. След като беше живял в Европа в 
продължение на няколко десетилетия той добре позоваваше изкушението – 

и окончателния провал – на моделът „Христос над културата.” Макар там 
църквата да беше споделяла трона в продължение на колко века сега 
огромните европейски катедрали служат не за места за поклонение, а като 
музеи, които не са посещавани от никого освен от туристи. Една църква, 
която беше живяла чрез власт умираше. 

Нашите разговори продължаваха да се връщат обратно към този въпрос 
особено понеже църквата в САЩ печелеше място в медиите и в 
коридорите на властта. На няколко пъти аз се опитах да накарам Шефър да 
се идентифицира с някой от моделите описани от Ричард Нийбур. Кой от 
моделите в Christ and Culture би предпочел той? Той отказа. Накрая той 
каза: „Вярвам, че този, който работи най-добре за една нация движена от 
морална съвест е християнският.” Християнската вяра никога не трябва да 
бъде налагана от държавата, каза той. Вместо това законите трябва да 
бъдат формирани в идеалния случай като един вид разпространение на 
християнските разбирания отразявайки Божите ценности така както са 
отразени в Библията: мир, уважение към живота, справедливост към 
средата, расата и икономиката. 

Шефър отдаваше големите постижения на САЩ на факта, че през по-

голямата част от своята история тя е имала нещо подобно на християнски 
консенсус. Доскоро малцина биха поставили под въпрос твърдението, че 
хората са създадени по Божия образ, че единствено трансцедентното дава 
смисъл на живота или че „неоспоримите права” изложени в Декларацията 
за независимост наистина изразяват волята на Създателя. В същото време 

разделяйки църквата и държавата основателите изградили една защита 
срещу моделът на Константин с всичките му проблеми. В продължение на 
два века моралният консенсус – всъщност един вид деизъм – работел 
съвсем добре в САЩ. Макар и не „християнска нация” ние сме приемали, 



че нашите закони почиват на една основа на морален авторитет, който е 
по-висок както от съдилищата така и от публичното пространство. 

Понякога Шефър изглежда се чудеше какво е направил въвеждайки 
евангелските християни в политиката. Сякаш изпитваше носталгия за 
дните когато беше разисквал идеи в L’Abri, в една швейцарска хижа 
вместо да гледа телевизионни камери и полицейски кордони. Резкият тон 
на протестиращите християни го разочароваше както и осъдителните 
изказвания на някои от християнските водачи. Той беше написал книгата  

The Mark of the Christian, за да напомни на църквата, че главният и призив 
в света е да оказваме любов, да даваме благодат. Той изглеждаше раздвоен 
относно това как точно християните могат да влияят на обществото както 

блок в една демокрация когато не съществува християнски консенсус. 

Аз чувствам същият конфликт. След като наскоро отново препрочетох 
книгата на Нийбур Christ and Culture аз вече се съм убеден в своята 
позиция така както бях в студентските си дни. От всичките ми приятели 
една група комунални хутерити, германски имигранти избягали от 
хитлеристка Германия, показват живот, който в най-голяма степен 
отговаря на учението на Исус. В същото време аз уважавам традициите на 
Християнската реформирана църква, която настоява да „покорим всяка 
мисъл” на Христовия ум. Тази малка „трансформираща” деноминация е 
оказала огромно влияние на обществото, философията и изкуствата. И 
макар да не вярвам на модела на Константин аз мога да видя, че на места 
като латинска Америка силата на Католическата църква е помогнала на 
хората да живеят в семейна стабилност, която засрамва нашата в САЩ. 

Така че как християните живеещи в едно разделено общество трябва да 
отговарят на моралните въпроси? Дали да се фокусираме върху личният си 
морал да изоставим публичният морал на светските политици? Или да 
играем някаква гражданска роля, която помага и води по-широката 
култура? Както Лесли Нюбиген поставя въпроса: „Може ли човек, който 
следва пътят на Кръста да седне на трона на Пилат когато последният се 
окаже празен?” Вместо да предложа един единствен път аз ще направя 
серия от наблюдения и предложения, които християните да обмислят 
докато взаимодействаме с един свят, който не споделя задължително 
нашите виждания. 

Пет заключения      

1. Сблъсъците между Христос и културата са неизбежни. 

Джон Хауърд Йодър изброява 51 текста, в които Исус Сам се конфронтира 
с несправедливости. През историята Неговите последователи са правили 



същото. Ранните християни са сложили край на жестоки римски практики 
като гладиаторските борби и детеубийствата, а след това християните са 
водели морални кампании срещу злоупотреби като робството. Дори 
малцинствени групи като анабаптистите, които изглеждат изолационисти, 
трябва да се ангажират с културата – техният пацифизъм например 
представлява силна морална присъда на обществото. 

Църквата винаги трябва да преценява кои несправедливости си заслужават 
борбата, но едно пиетистко отдръпване е лошо както за църквата така и за 
държавата. Нацистка Германия поставила най-суровото изпитание пред 
лутеровата доктрина за двете царства, едно изпитане, в което църквата до 
голяма степен се провалила. Практикувайки една индивидуалистична вяра 
без силна традиция за противопоставяне на държавата германските 
църковни водачи чакали твърде дълго преди да протестират. Всъщност 
мнозина протестантски водачи първоначално приветствали нацистите 
както една алтернатива на комунизма и християните приели едно мото, 
което днес ни изглежда невероятно: „Сватсиката на гърдите ни, кръстът в 
сърцата ни.” 

В крайна сметка едно малцинство се пробудило за опасността. Мартин 
Нимьолер публикувал серия от проповеди с предизвикателното заглавие: 
Christus ist mein Führer – Христос (не Хитлер) е моят фюрер. Той прекарал 
седем години в концентрационен лагер. Дитрих Бонхьофер бил 

екзекутиран в друг. В края на краищата верните християни останали 
единствената значима група, която се противопоставяла на Хитлер в 
Германия. Търговките съюзи, парламента, политиците, докторите, учените, 
университетските професори, адвокатите – всички капитулирали. 
Единствено християните, които разбирали своята лоялност към една по-

висша власт отказали да го направят. Смелата им съпротива привлякла 
международно внимание: от 1933 до 1937 New York Times публикувал 
почти 1000 статии свързани с германската църковна борба. 

Когато войната свършила източната част от Германия се намерила под 
различен вид тоталитарно управление, началото на четири десетилетия 
съветска окупация. Преди няколко години аз интервюирах един пастир в 
Саксония, който разказваше лични истории за трудностите, които 
християните срещали по времето на комунизма. Децата му имали 
ограничен достъп до образование и той трябвало да работи като 
водопроводчик, за да допълва ниските си доходи на пастир. „След като 
стената падна…” (една фраза, която често чувах) всичко се промени. 
Макар че по-малко от 20% от жителите на Саксония принадлежат към 
някоя църква той смята, че 70% от хората в парламента са активни, 
практикуващи християни. След като живели под нацизма и след това под 



комунизма християните бързо стъпили в културния вакуум, за да помогнат 
на наскоро освободеното общество да положи една основа на морална и 
законова структура. Те много добре знаели какво може да се случи когато 
християните са изключени от общественото пространство. 

Както този пастир научил ефективната промяна към демокрация е 
объркана, трудна работа, предизвикателство много по-различно от 
оцеляването при тоталитаризма. Да се постигне морален консенсус в  една 
демокрация изисква хитрост, убедителност и компромис. Стивън Монсма, 
християнин, който служи в законодателството на Мичиган, е писал за 
трудните борби да се наложи законодателството за карането в нетрезво 
състояние – един въпрос, който изисква ясен морален консенсус – да бъде 
прието в щата.  Той свързва своето първоначално виждане да върши добро 
със седенето до уютна камина в гостната избирайки вкусни плодове и 
красиви цветя от каталог за семена. Действителната работа, казва той, 
прилича повече на усилията на градинарят, който копае, изкоренява 
плевели и се бори с насекомите. 

Моралните въпроси често биват представяни в абсолютни термина на 
правилно срещу погрешно и все пак по своята същност демократичните 
политики зависят от постигането на компромис. Докато вършел своята 
работа главният хирург Коп се натъкнал на силна опозиция от страна на 
консерваторите, които следвали подхода на всичко или нищо по 
отношение на морала и се противопоставяли на всеки компромис свързан с 
абортите. Кооп, който споделял техните непоклатими виждания, че всеки 
аборт е погрешен, стигнал до следното заключение: „Един от проблемите с 
движението в защита на живота е, че те поставят искане за 100%. 
Исторически вярно е, че ако движението беше седнало през 1970 или 1972 
заедно с хората настояващи за правото на избор, можехме лесно да 
завършим с едно съгласие за право на аборт в случаи на опасност за 
живота на майката, дефектно дете, изнасилване и кръвосмешение и нищо 
повече. Това би спасило 97% от абортите оттогава насетне.” 

Едва след като изгубило абсолютната битка движението в защита на 
живота променило своята тактика насочвайки се към ограничаване 
финансирането на абортите, изискване на родителско съгласие и сроковете 
свързани с напредъка на бременността. Оттогава стотици такива закони са 
били приети от законодателствата на отделните щати. 

Демокрацията изисква от нас да признаваме правата на другите дори 
когато фундаментално не сме съгласни с тях. Тя изисква цивилизованост, в 
която аз уважавам крайната ценност на човек и се стремя да го убедя, а не 
да го насиля. Поради тази причина съвременната демокрация е израснала 
на християнска почва. Ние трябва да разполагаме с хирургически умения 



решавайки, кои морални принципи да приложим в обществото като цяло и 
как най-добре да ги приложим. 

2. Християните трябва мъдро да подбират битките си 

Питър Бергер е писал за „поддържащата света” и „разтърсващата света” 

роля на религията. Основателите на САЩ разбирали, че една демокрация с 
по-малко наложен ред и повече свобода се нуждае от религиозна основа, 
която да води и мотивира гражданите. По думите на Джон Адамс: „Не 
разполагаме с правителство въоръжено с власт, което да е в състояние да 
се справи с човешките страсти ако не е подпомагано от моралът и 
религията…Нашата конституция е създадена единствено за морални и 
религиозни хора. Тя е изцяло неадекватна за каквото и да е друго 
управление.” Националните водачи разчитали на църквата за тази 
поддържаща света функция, чрез която тя учи и подготвя гражданите да 
бъдат добри. 

Когато обаче църквата започне да разтърсва света тя трябва да прави това 
мъдро и загрижено. За съжаление християните въвлечени в политиката 
исторически са били склонни да пренебрегват това. През 1840 и 1850 една 
голяма кампания със странното име „Движение, което не знае нищо” 

демонизирала католиците и издигала истерични страхове относно тях. 
Историкът Марк Нол пише за един исторически бунт от 1844 предизвикан 
от католически епископ, който поискал на католическите училища да им 
бъде позволено да четат от свой собствен превод на Библията вместо от 
версията King James. Бунтуващите се изгорили няколко католически 
катедрали и убили повече от дузина хора. Чак до 1960 Националната 
асоциация на евангелските християни подтиквала евангелските свещеници 
да говорят за опасността от избирането на президент-католик в Девня на 
реформацията, точно преди избора на Джон Кенеди. 

Най-забележителната морална кампания проведена от църквите е свързана 
с въздържанието. Тя мобилизирала повече енергия от страна на 
евангелските християни отколкото всяко политическо усилие. В полза на 
техните водачи трябва да кажем, че те добре разбирали как работи 
демокрацията и как да достигнат до обществен консенсус. Кампанията 
успяла заради неуморното обучение, умела организация и ефективно 
лобиране. Нейните защитници убедили мнозинството хора, че пиенето има 
своята цена измерваща се в здраве, продължителност на живота, бедност, 
разпад на семейства, работоспособност и социално падение. Ранните 
феминисти се присъединили към кампанията разширявайки нейната 
основа. Всъщност имало партия свързана със забраната на алкохол, която 
излъчвала кандидати за президент и за две десетилетия САЩ се 



превърнали от страна с 5 „сухи” щата в страна разписала конституционна 
поправка за цялата нация. 46 от 48 щата я ратифицирали. 

В продължение на 5 години народа като цяло се съобразявал с новия закон. 
След това пиенето бавно започнало отново да нараства съпроводено този 
път с брожения на тълпи, политическа корупция и престъпност. 
Законодателството било прекалено сурово и отчуждавало други 
религиозни групи както евреите и католиците. В крайна сметка историкът 
Пол Джонсън казва: „Това, което отначало изглеждало като най-голямата 
победа за американските евангелски християни се превърнало в най-

голямото им поражение.” Провалът на моралният кръстоносен поход 
изхвърлил протестантите от политическата арена чак до края на 20 век 
когато те масирано се завърнали. 

Колкото повече се фокусираме върху странични въпроси толкова по-малко 
ефективни ще бъде в адресирането на тези от истинско морално значение. 
Чувам много малко от евангелските християни за влиянието на забраната 
за носене на оръжия върху жестоката престъпност, още по-малко пък за 
ядреното разоръжаване. Не чувам почти нищо за здравеопазването на 
бедните и за защита на вдовиците и сираците, два въпроса, които са 
библейски заповеди, и рядко съм чувал да се споменават 13 милиона деца, 
които всяка година умират по света от недохранване. Чувам 
подигравателно отхвърляне на загрижеността за глобалното затопляне, 
един въпрос, който е приеман много сериозно от огромното множество 
учени. Чувам да се говори за семейни ценности, но когато 
администрацията предлага да се позволи на майките да вземат неплатен 

отпуск за отглеждането на деца, консервативните религиозни групи му се 
противопоставят. 

Твърде често програмата на консервативните религиозни групи съвпада 
точка по точка с програмата на консервативните политици вместо да се 
основава на библейските приоритети. Голяма част от предубежденията на 
хората спрямо масовото настоящо участие на консервативните християни  

в политиката са свързани с нашата история на второстепенни кампании и 
шумното ни мълчание относно истински важните. 

3. Християните трябва да водят битките си разумно 

Тук евангелските християни също нямат особено добра история. В един 
случай инженер, който работел за Christian Broadcasting Network използвал 
оборудването за сателитно предаване, за да заглуши Playboy Channel, 
който по това време предавал American Ecstasy със следното послание: 
„Така казва Господ, Пазете съботата Ми и я пазете света. Покайте се, 
понеже наближи небесното царство!” По-късно той бил признат за виновен 



от федералния съд. Неговият началник, Пат Робъртсън, през годините е 
правил няколко грозни изказвания, включително известният цитат за 
Поправката за равни права: „Феминистката политика не е свързана с равни 
права за жените. Тя е от полза за едно социалистическо, антисемейно, 

политическо движение и насърчава жените да изоставят своите съпрузи, да 
убиват децата си, да практикуват магьосничество, да унищожават 
капитализма и да стават лесбийки.” 

За да бъдем чути в едно общество, което вече е скептично относно 
религията е необходима упорита и внимателна работа. По думите на Исус 
ние трябва да сме мъдри като змиите и незлобливи като гълъбите. 
Опасявам се, че нашите непохватни изказвания, наричането с имена, 
истерия по важни въпроси – накратко, нашата липса на благодат – може в 
края на краищата да се окаже толкова унищожителна, че обществото 
изобщо да престане да гледа към нас за така нужното му водителство. 
Подобни тактики, да не говорим за изказвания относно урагани и 
тероризма като Божие наказание, подкопават доверието към християните 
взаимодействащи с културата. 

Междувременно, встрани от светлините на прожекторите, други християни 
са намерили творчески начини да водят морални битки. Prison Fellowship 
International например има такъв успех в грижата за затворниците (друга 
библейска заповед), че няколко правителства са ги молели да поемат цели 
затвори. Друга организация, International Justice Mission, се бори със 
сексуалния трафик в различни страни работейки с местните власти. 
Представител на IJM научил за корумпиран кмет и го посетил в неговия 
офис. „Знаме, че се облагодетелствате от проституция. И двамата също 
така знаем, че това не е законно. Можем да се справим с проблема по два 
начина. Можем да покажем записите от камерите и да ви разобличим пред 
пресата. Или пък можем да ви превърнем в герой, който ни партнира в 
публични кампании, за да пречупим тези групировки. Изборът е ваш.” 

През 1960 г. Мартин Лутер Кинг мл. измислил творческа стратегия, която 
след това е била адаптирана за много различни ситуации. Той свързал 
силата на любовта описана в Проповедта на планината с метода на 
Махатма Ганди за ненасилствена съпротива. „Преди да прочета Ганди,” 

казва той, „смятах, че етиката на Исус е ефективна единствено в личните 
отношения.” Ганди му показал, че едно движение за морална кауза може 
да намери израз и по любещ начин. „Усетих, че това е единственият 
морално и практически смислен метод, с който разполагат потиснатите 
хора в борбата им за свобода.” 

В друга хитра тактика християните-протестанти наскоро са формирали 
алианс с католици, евреи и мюсюлмани по някои въпроси. Всички тези 



групи споделят вярата в един Бог, Който е открил морални принципи, 
според които трябва да живеем и всяка група има какво да даде в 
отношенията с културата. Дори определящият се като фундаменталист 
Тим Лахей твърди, че „ние имаме повече общо помежду си отколкото 
някога ще имаме със секуларизаторите в тази страна.” Станало е обичайно 
да виждаме ортодоксални равини, католически свещеници и евангелски 
пастири хванати за ръце в протест пред клиниките за аборти. 

50 евангелски християни и римокатолици създават алианс с 50 евреи 
идентифицирайки области на обща загриженост: реформа на абортите, 
реформа на разводите, противопоставяне на извънбрачния секс и 
насилието, формиране на характер в училищата. Всъщност понякога 
еврейските равини са тези, които вдигат най-силен шум относно бъдещето 
на едно изцяло светско общество. Равин Джошуа Хаберман е написал една 
популярна статия за Policy Review наречена: „Библейският пояс е 
спасителният пояс на Америка,” в която той, оцелял от хитлеристка 
Германия, казва следното: „Като евреин аз в много неща се различавам от 
вярващите в Библията християни относно богословието, нашата 
национална социална програма и въпросите на обществената политика. 
Понякога съм отблъснат от проявите на фанатизъм и ограничено мислене 
или от грубият догматизъм сред фундаменталистите екстремисти. Въпреки 
това много по-важно от тези различия и възражения е общата морална и 
духовна рамка, която споделям с християните, вкл. и с фундаменталистите. 
Библията е дала моралното видение на нашата нация. И днес 
американският библейски пояс е нашият спасителен пояс, постоянната 
гаранция за нашите фундаментални права и свободи.” 

Тези религиозни водачи желаят да оставят настрана своите различия в 
името на една обща цел понеже усещат отчаяната нужда от силно морално 
виждане. 

4. В своето взаимодействие с културата християните трябва да правят 
разлика между неморално и нелегално 

Президентът Бил Клинтън се опитва да направи тази разлика. Като 
християнин той търси водителство по морални въпроси от Библията. Но 
като президент на САЩ не може автоматично да предложи всичко 
неморално да бъде направено нелегално. Един добре известен национален 
колумнист хвана фразата и написа една цяла статия атакувайки 
„ситуационната етика и фалшива религиозност” на Клинтън. 

Въпреки това Клинтън със сигурност е прав. „Не пожелавай” е морален 
въпрос свързан с една от десетте заповеди. Кое кметство или национално 
правителство обаче може да наложи закон срещу пожелаването? Гордостта 



е грях, може би дори най-лошия, но можем ли да го поставим извън 
закона? Исус обобщи целия старозаветен закон в една заповед „Да обичаш 
Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с 
цялата си сила,” но кой човешки авторитет може да наложи подобна 
заповед? 

Християните имат задължението да се покоряват на Божите заповеди, но 
от това не следва автоматично, че трябва да превърнем тези морални 
заповеди в закони. Дори калвиновта Женева не си е позволявала да наложи 
законов код основан на Проповедта на планината. Кърт Вонегър, 
американски писател-сатирик, пише: „Поради някаква причина, най-

шумните християни сред нас никога не споменават блаженствата. Но – 

често със сълзи на очи – те настояват десетте заповеди да поставени в 
обществените сгради. Разбира се, това е Мойсей, не Исус. Все още не съм 
чувал някой от тях да настоява Проповедта на планината, блаженствата, да 
бъдат поставени някъде.” 

Ръководителят на Върховния съд на Алабама стана известен преди 
няколко години когато пренебрегна авторитета поставяйки 580 фунтов 
паметник с Десетте заповеди в своята съдебна зала. Десетте заповеди са 
основата, на която трябва да стоят законите, твърди той. Като християнин 
аз също приемам десетте заповеди като дадено от Бога напътствие за 
живота, особено при положение, че Исус е повторил всички освен една 
(свързана със Съботата). Въпреки това докато се взирах в новата снимка на 
съдията стоящ зад своя паметник ми хрумна, че само две от десетте („Не 
убивай” и „Не кради”) днес са легално регламентирани. Останалите осем, 
независимо от своята важност, нито едно плуралистично общество не е 
превърнало в закон. 

В момента християните спорят за плюсовете и минусите на правата на 
гейовете – морален въпрос по признанието и на двете страни. Преди 
няколко десетилетия Английската църква спореше по тясно свързан 
въпрос: развода. Библията има да каже много повече за светостта на брака 
и за неправдата на развода отколкото за хомосексуализма. К. С. Луис 
удиви много хора на своето време, когато се изказа в полза на 
позволението за развод основавайки се на това, че християните нямат 
право да налагат своят морал на по-широкото общество. Макар че би 
продължил да се противопоставя на развода на морална основа той твърди, 
че трябва да се прави разлика между морал и закон. 

5. Църквата трябва да е предпазлива в отношенията си с държавата 

Едуард Гибон казва, че в древния Рим всички религии били еднакво верни 
за хората, еднакво погрешни за философите и еднакво полезни за 



правителството. Обществото се нуждае от ограниченията, които религията 
дава и държавата приветства това дотогава докато може да я направлява. 

Евангелските християни, които приветствали Хитлер били изненадани 
един ден да научат, че сега германското правителство ще назначава 
църковните ръководители. Скоро всички пастири трябвало да се закълнат 
на Хитлер и неговото правителство. В Русия, Сталин изисквал от църквата 
да предостави на държавата пълен контрол върху религиозните 
наставления, церемонии, обучение и назначение на епископите. Днес в 
Китай комунистическото правителство плаща заплатите на официалните 
пастири, като един начин да ги държи в подчинение. 

Църквата работи най-добре като една съпротивителна сила, една 
обществена съвест, която се държи на една ръка разстояние от държавата. 
Колкото по-близо се приближава толкова по-малко ефективно тя е в 
състояние да предизвиква заобикалящата я култура и по-голям е рискът да 
изгуби централното си послание. 

За разлика от нормалния модел на света християните издигат отделната 
личност, но гледат с подозрение на институциите. Исус остави на Своите 
последователи заповед да направят ученици от всички народи. Ние можем 
да кръщаваме, учим и държим отговорни отделни личности, но не и едно 
правителство, училище или съдебна система. Нямаме мандат да 
„християнизираме” САЩ или някоя друга страна – една невъзможна цел 
във всеки случай. Братът на Ричард Нийбур, Рейнхолд подчертава 
контраста между отделната личност и институцията. Институцията не 
може да покаже истинска любов, справедливостта е най-многото, което 
може да направи. Всъщност институциите са изправени пред постоянното 
изкушение от гордост и арогантност, които са довели до най-ужасяващите 
злини в историята. 

Един мой приятел, лекар ми разказа, че докато бил в медицинското 
училище чул едно обръщение със забележителното заглавие: „Докторът, 
свещеникът и проститутката.” И тримата, казал говорителят, имат нещо 
общо – поставят личността над обществото. Проститутката уважава 
желанието са своите клиенти независимо от стигмата, което обществото 
слага върху нея. Докторът лекува венерическата болест и огнестрелната 
рана без значение как са получени те. Свещеникът не гони никой грешник 
дошъл да изповядва греховете си. 

Една новина от 1995 удиви и двете страни в културната война. Норма Лея 
МакКарви „Джейн Роу” от известния процес пред Върховния съд от 1973 
г. се обърна към Христос, кръсти се и се включи в кампанията на 
защитниците на живота. Най-удивителното беше, че директорът на 



организацията Operation Rescue, наследникът на Рендъл Тери, й помогнал 
да направи това. Но докато разказваше своята история тя сподели, че 
промяната се случила когато директорът престанал да се отнася с нея като 
с враг и започнал да я вижда като личност. Той се извинил, че публично я 
нарекъл „детеубийца” и започнал да прекарва време с нея докато си 
вземала почивки, за да изпуши една цигара на паркинга. По-късно 
МакКорви приела покана да отиде на църква от седем годишно момиченце, 
чиято майка също работела за Operation Rescue. Хората защитаващи 
абортите отписали Мак Корви – нейната история свързана с употреба на 
наркотици, алкохол, лесбийство и изнасилване създавали лош обществен 
имидж – но християнските водачи отделили време да я наставляват във 
вярата държейки я далеч от светлините на прожекторите в продължение на 
половин година. „В края на краищата Бог е Този, Който променя сърцата,” 

казва днес Мак Корви. „Едно християнско свидетелство е най-силното 
средство за ефективна промяна.” 

Когато църквата приеме за своя най-голяма цел реформирането на по-

широката култура ние рискуваме да замъглим благовестието на благодатта 
и да започнем, да приличаме на силова групировка. В този процес се 
променя самото благовестие понеже гражданската религия има 
склонността да слиза до най-ниското общо кратно. Гражданската религия 
никога не би избрала за свой водач един страхлив предател или човек, 
който се бори срещу човешките права, но това са хората, Петър и Павел, 
които Бог избра, за да занесат посланието на благодатта по целия свят. 
Според стандарта за „добър гражданин” на модерната култура смесицата 
от вярващи в Новия Завет едва ли е представлявала голям успех: те нямали 
финансово богатство и много малко семеен живот, сигурност и 
популярност. Гражданската религия ни приканва да станем участници в 
народната войнствена слава, но благовестието ни казва да вдигнем един 
кръст. Гражданската религия предлага престиж и влияние, а благовестието 
ни призовава да слугуваме. Гражданската религия награждава успеха, а 
благовестието прощава провалите. Гражданската религия цени 
уважението, а благовестието ни призовава да станем „глупави заради 
Христос.” 

По времето на Брежнев, в разгара на студената война, Били Греъм посетил 
Русия и се срещнал с държавни и църковни водачи. Западните 
консерватори остро го критикували поради любезността и уважението, с 
които се отнесъл към руснаците. Според тях той трябвало да заеме една 
пророческа роля осъждайки погазването на човешките права и 
религиозната свобода. Един от критиците му казал: „Д-р Греъм, вие 
върнахте църквата с 50 години назад!” Греъм навел глава и отговорил: 



„Много съм засрамен. С всички сили се опитвах да я върна назад с 2000 
години.” 

 


