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ПРЕДГОВОР

Няма по-дискутирана тема днес от коронавируса, кой-
то бързо се разпространява в света. Актуална информация 
трудно може да се даде, тъй като тя се променя ежечасно 
както по отношение на заразените, така и за смъртните слу-
чаи.

Смятаме, че пандемията от коронавируса не е изненада 
за човечеството. От историята се знае, че такива унищожи-
телни заразни заболявания е имало от древни времена и до-
сега, при които са измирали милиони хора. 

Големият проблем, който днес е завладял света, е стра-
хът, преминаващ в паника. Този страх е основната причина 
защо предприетата широкомащабна реакция в света не съ-
ответства на нивото на опасността.

Моралното състояние на човечеството днес е основната 
причина за появата на това световно бедствие и страха от 
него. И това е така, защото страхът и вярата в Бога са две 
противоположности. А вярата е основата на моралното по-
ведение.

Борбата срещу коронавируса трябва да се води едновре-
менно в следните три основни направления:

- срещу основната причина – духовното и морално със-
тояние на човеците.  Борбата в това отношение се нарича 
покаяние пред Бога и живот според Неговата воля;

- спазване на всички закони и ограничителни разпоредби 
на управляващите и специализираните медицински органи; 

- личната хигиена, както и хигиената на обществените и 
на работните места.

Основната цел на настоящата книга е да покаже причи-
ната за бедствието с коноравируса. Наред с медицинските и 
хигиенни мерки за борба срещу бедствието, авторите призо-
вават хората да се обърнат към Бога и се покаят.

Чрез бедствията в света Бог предупреждава и приканва 
хората да се обърнат към Него и да променят своя начин на 
живот. Така те ще имат мир и благоденствие тук на земята и 
надежда за спасение във вечността.
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„Думите на устата ми и размишленията на сърце-
то ми да бъдат угодни пред Тебе, Господи,

крепост моя и Избавителю мой!“
(Псалм 18:15)

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА

Така формулираното заглавие на настоящата книга 
включва три отделни теми – една основна и две второ-
степенни.

 Основната тема е проблемът със страха, който владее 
в човечеството. 

Двете второстепенни теми са коронавирусът и отно-
шението на християните към бедствията в света. 

Може би за читателя така формулираната наша пози-
ция ще е странна и непонятна, но се надяваме, че след 
като той прочете книгата, ще се убеди в правотата на на-
шето мислене.

Ще започнем изложението с актуалността на тези три 
теми, като ги подредим според тяхното значение за чо-
вечеството – от маловажната (коронавируса) към двете 
по-важни теми (страха и отношението на християните към 
бедствията в света) . 

Може би и такава подредба ще се стори необичайна за 
читателя. Но отново ще повторим - читателят ще се убеди 
в правотата на авторите след като прочете книгата.
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Първа част

КОРОНАВИРУСЪТ

Започваме с актуалността на първата тема – корона-
вирусът.

В края на 2019 г. Китай беше сполетян от едно голямo 
бедствие, което поради обичайното политическо и медий-
но затъмнение в една комунистическа държава, за кратко 
време се разпространи в цял свят. Първоначално в Ита-
лия, след това в останалите големи европейски държави 
и Америка заболяването много бързо се рапространява и 
ежедневно взима стотици жертви. Така за по-малко от два 
месеца Европа стана епицентър на тази зараза, а наско-
ро след това епицентърът се премести в Америка. Така 
коронавирусът в много кратък период стана световен про-
блем. 

Всекидневно медиите предлагат обилна информа-
ция и текуща статистика за проявата на заболяването и 
мерките за предпазване и ограничаване. Съобщава се 
за огромни икономически загуби, растяща безработица 
и невиждани до сега предпазни мерки от страна на пра-
вителства, общество и социални институции. Масово се 
забранява посещение на обществени места. Препоръчва 
се оставане вкъщи. Излизането и влизането в големите 
градове е под контрол.

Няма по-дискутирана тема днес от коронавируса. Ак-
туална информация трудно може да се даде, тъй като тя 
се променя ежечасно, както по отношение на заразените, 
така и за смъртните случаи. Такава информация всеки чо-
век може да получи в изобилие от медиите. За читателя е 
по-важно да знае как се проявява клиниката на заболя-
ването и особено как можем да се предпазим.
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Прояви на заболяването и 
предпазване от него

Ето кратка полезна информация в това отношение, ци-
тирана от „СИНЕВО“ (Коронавирус – Новини – въпроси и 
отговори):

Заболяването COVID-19 обикновено протича с грипо-
подобни симптоми, включително треска и кашлица. При 
някои пациенти (особено в напреднала възраст и с други 
хронични заболявания) симптомите могат да се развият 
в пневмония, с болки в гърдите и недостиг на въздух (за-
дух).

Обикновено инфекцията първо започва с треска, пос-
ледвана от суха кашлица. След около седмица при някои 
пациенти настъпва и задух, заради който 20% от болните 
търсят болнично лечение.

COVID-19 рядко причинява хрема, кихане или болки в 
гърлото (тези симптоми са наблюдавани само при около 
5% от пациентите). Болки в гърлото, кихане и запушен нос 
са най-често признаци на обикновена настинка, дължаща 
се на риновируси, респираторно-синцитиални и други ви-
руси.

Въз основа на всички около два милиона потвърдени 
случаи на COVID-19 досега (21. 04. 2020) могат да се на-
правят следните изводи:

- 80% от инфекциите са леки (с грипоподобни симпто-
ми) и пациентите могат да се възстановят у дома без ус-
ложнения;

- 13% са тежки, с развитие на пневмония и задух;
- 5% от инфектираните са критични с картина на диха-

телни проблеми;
- 2% от съобщените случаи завършват със смърт.
Рискът от смърт се увеличава при по-възрастните.
Продължителност на заболяването:
Леки случаи: приблизително 2 седмици.
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Тежко или критично заболяване: 3 – 6 седмици.
Мъжете имат по-тежко протичане и по-висока смърт-

ност от COVID-19, отколкото жените (2,8% срещу 1,7%).
Мерки за предпазване:
- Избягване на градски транспорт;
- Избягване кашляне и кихане в ръцете, препоръчва се 

това да става в свивката на лакътя и, ако не е възможно, 
незабавно извършване на хигиена на ръцете, без да до-
косвате повърхности;

- Използването на носна кърпа за кихане не изключва 
измиването на ръцете след изхвърлянето им в кошчето;

- Избягвайте контакта с хора, които показват признаци 
на инфекция;

- Избягвайте близки контакти с лицата, които проявя-
ват признаци на заболяване;

- Правилна вентилация на затворени пространства (ча-
кални, класни стаи, градски транспорт, конферентни зали, 
и др.);

- Избягвайте пътуването до засегнатите райони;
- Правилно носене на защитна маска и смяна през 

кратки интервали от време.

Д-р Олег Торсунов за унищожаване на коронавируса.
Този известен руски лекар казва следното относно ко-

ронавируса: 

„Има добра новина: От 15 години аз се занимавам с 
вирусни инфекции и знам със сигурност, че именно този 
вирус се лекува много лесно – с помощта на джинджи-
фил. Ако през деня вие дъвчете джинджифил и пиете сок 
от куркума (слабо концентрирана отвара с мед), то вие 
никога няма да се разболеете от този вирус. Това е невъз-
можно! Вие смучeте джинджифил и няма никакъв шанс 
да се разболеете и да развиете тази инфекция. Такава е 
силата на този джинджифил. Сам по себе си този вирус 
не е силен. Ако дъвчем джинжифил, той няма шансове. 
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Аз дори не използвам маски в самолетите. Чувствам се 
отлично, защото винаги се движа с джинджифил. Затова 
ви казвам: Ако вие дъвчите джинджифил, ако всички, ко-
ито познавате, дъвчат джинджифил, никой от тях няма да 
се разболее. Въпрос: Колко често трябва да го правим? 
Отговор: 3-4 пъти на ден. След като сдъвчете едно парче, 
то действа 3-4 часа. За децата се приготвя ниска концен-
трация на джинджифил с мед“.

Изненада или закономерност е пандемията 
от коронавируса?

Знаем добре, че не всички хора вярват на предсказа-
ния (пророчества), но тук сме принудени да споменем две 
конкретни предсказания за появата на пандемията с коро-
навируса.

Първото предсказание намираме в романа на Дийн 
Кунц „Очите на мрака“, излязъл през 1981 г. Авторът пред-
сказва появата на коронавируса и го назовава “Ухан-400”. 
Според сюжета на книгата създаденият в лабораторни ус-
ловия вирус може да бъде използван за унищожението на 
цели страни. На практика вирусът е биологично оръжие. 

Второто предсказание за появата на коронавируса е 
на пророк Емануил Макандива от Зимбабве. Според ин-
формация на БХТВ пророчеството е изговаряно три пъти 
на три различни части: януари 2015 г. – пророкът посочва 
Китай като мястото, където ще избухне заразата и време-
то, когато това ще стане;  ноември 2016 г. - според това 
пророчество заразата ще дойде от океана, ще има мно-
го висока смъртност; Февруари 2017 г. - потвърждава се 
отново появата на заразата; ще се разпространява много 
бързо, което ще достигне големи размери и ако не се ло-
кализира, заразата ще обхване над половината от насе-
лението на земята. След две години и десет месеца за-
разата пламва в Китай и много бързо се разпространява 
в цял свят.



10

Това, което пророкът и при трите части на това проро-
чество постоянно повтаря, е, че християните трябва да се 
молят, за да ограничи Бог разпространението на заразата. 
Според пророчеството само молитвата ще може да спре 
унищожителното действие на вируса върху човечеството.

Пророкът говори и за демонично заразяване на атмос-
ферата, последвано от заразата с коронавирус.

Смятаме, че пандемията от коронавируса не е изнена-
да за човечеството. Освен споменатите пророчества, от 
историята се знае, че такива унищожителни заразни забо-
лявания е имало от древни времена и досега, при които 
са измирали милиони хора. 

Има теория, че от дълбока древност пандемия се по-
явява на около всеки 100 години и цикличността се на-
блюдава вече няколко столетия.

♦ 1320 година - чума. Черната смърт се разпростра-
нява в Китай и Централна Азия, а в следващите години 
прониква в Близкия Изток, Египет и Европа. До 1352 г. от 
нея загиват 25 милиона души.

♦ 1520 година - Епидемия от вариола (едра шарка) 
погубва милиони хора и унищожава ацтеките на терито-
рията на Северна Америка. Заразата е пренесена от ев-
ропейците.

♦ 1620 година - Лептоспироза (заешка треска). Преда-
ва се на човека от заразени животни. До 1620 година от 
болестта умират десетки хиляди индианци на територия-
та на Северна Америка.

♦ 1720 година - Епидемия от бубонна чума в Марси-
лия и няколко града в Прованс отнема живота на 100 хи-
ляди души.

♦ 1820 година - Пандемия от холера. Тръгва от Индия, 
след това обхваща Азорските острови, Южна Америка и 
Европа и отнема живота на милиони хора, сред които 6 
милиона индийци.

♦ 1920 година - Пандемия от испански грип. От 1918 
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до 1920 година около 550 милиона души от населението 
на света са заразени с испански грип. Загиват между 50 
и 100 милиона. В някои страни обществени институции, 
като съдилища, училища, църкви, театри и кина са затво-
рени за цяла година, а на някои места е въведен и военен 
режим.

♦ 2020 година - Пандемия от коронавирус - COVID-19.

Източник на коронавируса и начало на 
пандемията 2019-2020 г.

По този въпрос през последните два-три месеца медий-
ното пространство е залято от информации, които трябва 
обезателно да се приемат с определена предпазливост. 
Ние считаме, че трябва да се гласува доверие на реноми-
рани научни източници, както и на online информации от 
световноизвестни медицински и научно-изследователски 
центрове с точно посочен източник и автор. По този на-
чин до голяма степен ще се ограничи спекулативния мо-
мент, тъй като ние носим отговорност за автентичността 
на предлаганата информация.

Тук на кратко ще поставим и предложим отговор от ме-
дийното пространство на следните три въпроса: Как се е 
появил коронавирусът? Ако евентуално той е изкуствено 
създаден, кой го е създал и защо? Каква е целта на масо-
вата паника и психоза, които завладяха света?

Ще предложим в съкратен вид следните две статии по 
тази тема: 

1) Проф. Еделев: „Британски вирусолози твърдят, че 
COVID-19 е изкуствено създаден“(Darik news 14 март 
2020, 13:11)

„Редица учени в световен мащаб и водещи вирусолози 
на Великобритания, както и на Русия, официално заявя-
ват, че това е изкуствено създаден вирус. Той има всич-
ките признаци на абсолютно биологическо оръжие, при 
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това от изключително добро качество... Тук бих искал да 
напомня, че смъртността е 3,6 процента в стационарите, а 
колко хора измират и ще умрат в апартаментите и къщите 
си ние все още не знаем. Статистическите 3,6 процента 
е смъртността в болниците. Реалната смъртност от този 
вирус ще установим на по-късен етап. Ние все още не зна-
ем колко точно хора са под карантина в апартаментите и 
колко от тях ще се отърват или пък не.

Британските учени уверяват, че в природата не може 
да има наведнъж четири белтъка от HIV1. Хайде един 
белтък би могъл да попадне в новия вирус, но наведнъж 
да са толкова грамотно и правилно съединени, монтирани 
и “зашити” наведнъж четири белтъка от HIV1 - това е не-
възможно!

Мисля, че всичките крути, драстични и крайни мерки се 
предприемат преди всичко заради това, че на всички им 
е ясно, че това е боен вирус. Все още не разбираме до 
края неговата опасност и последствия. 

2) Васил Проданов „Свободно Слово“ - 04.04.2020 - 
„Кой създаде и кой пусна коронавируса?“

Откакто започна епидемията с коронавируса, светът се 
напълни с конспиративни теории за произхода му. В така-
ва ситуация взаимните обвинения между геополитически 
конкурентни държави, между които се водят търговски, 
информационни и нови студени войни, изглеждат обясни-
ми. Обясними са и конспиративните теории, овладяващи 
масовото съзнание и процъфтяващи във времена на не-
сигурност. 

В същото време, в епохата на интернет, истината може 
да се потърси не само в политическите и пропагандни из-
явления, а и в специализираните научни списания, нара-
стваща част от които са на открит достъп и могат да бъдат 
прочетени от всяка точка на света.

За тази цел ето две научни статии.
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1) „A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses 
shows potential for human emergence“, публикувана 
преди 5 години в авторитетното научно списание Nature 
Medicine (Vol. 21, № 12, Dec. 2015, p. 1508-1513). Тя е 
написана от колектив, включващ американски учени и 
двама изследователи от Ухан, Китай. Повтарям – от аме-
рикански учени и от китайци от град Ухан, където започна 
пандемията. Американските и китайски учени заедно са 
изследвали и провели експерименти по създаването на 
коронавирус.

В статията четем, че с помощта на генната инженерия 
е създаден изкуствен вариант на коронавирус от прилеп. 
Създадени са изкуствени мутанти, които са заразни не 
само за мишки, но и за човешки белодробни клетки. Изтък-
ва се, че появата на вируса SARS-CoV „ознаменува нова 
ера в междувидовото предаване на остри респираторни 
заболявания в резултат на глобализацията, водеща до 
бързото му разпространение в света и масирано иконо-
мическо въздействие“.

2) Преди месец, на 3 февруари 2020 г. списание Nature 
публикува статия, според която  сравнението на генетич-
ните секвенции на сегашния вирус и на оригинала SARS-
CoV, който стои в основата на изкуствения вирус, създаден 
през 2015 г., показват 79.5 % съвпадение. „Ние съзнаваме, 
че тази статия се използва като основа за недоказани 
теории, че новият коронавирус, предизвикващ COVID-19, 
е изкуствено създаден. Няма доказателства, че това е 
вярно; учените са убедени, че животно е най-вероятни-
ят източник на коронавируса“.

Световната здравна организация обяви в края на ап-
рил, че на този етап не е възможно да се определи точни-
ят произход на новия коронавирус.

Въз основа на такива противоречиви информации, 
можем да перифразираме думите на Хамлет: „Има нещо 
гнило в коронавируса и в сегашната пандемия“!
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Как реагира светът към заразата 
с коронавируса?

Ежедневно медийното пространство бълва толкова 
много информация, че е много трудно тя да бъде систе-
матизирана и предложена на читателската аудитория в 
кратка и понятна форма, от която да може да се извле-
че определена полза. Ние сме задължени най-напред да 
подходим критично към информацията.

Предвид на това как се възприема и как се реагира на 
вирусната зараза, могат да се видят следните категории 
хора:

Политиците и медиите
Тъй като това са хората, които до голяма степен носят 

отговорността за степента на разпространение и борбата 
срещу заразата, те предриемат многообразни и целена-
сочени действия, които могат да се обобщят в следните 
няколко направления: 

1) Осигуряват непрекъсната ежедневна информация 
относно актуалното състояние на заразата в световен и 
национален мащаб. Това се осъществява от национални-
ят щаб за борба срещу коронавируса.

2) Полагат усилия за снабдяване на медицинските спе-
циалисти с необходимото оборудване за предпазване от 
заразата (предпазни маски, защитно облекло, дезинфектан-
ти и т.н.); преструктуриране на болнични заведения, които 
да са готови да приемат голям брой болни от коронавирус.

3) Създават законова база за ограничаване разпрос-
транението на коронавируса, включително и обявяване на 
извънредно положение. Правителството предлага закони, 
парламентът скоропостижно ги гласува и те влизат в сила.

4) Прилагат на дело ограничителните мерки и следят 
стриктно за тяхното изпълнение. Ето някои от тези мерки: 
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а) ограничение на придвижването между населените мес-
та; б) забрана на събирания на обществени места (кина, 
театри, стадиони, църкви и др.); в) затваряне на учебните 
заведения и преминаване на дистанционнно обучение; г)
регулиране на пазаруването по магазините за хранителни 
стоки и аптеките; д) подготовка на болнични стационари; 
е) активно включване на полицията и армията за поддър-
жане на ред и спазване на указанията; ж) санкциониране 
на нарушителите; з) координация между институциите в 
борбата срещу заразата.

5) Стимулират медицинските специалисти в изпъл-
нение на тяхните задължения – финансово, както и наби-
ране на доброволци и кръводарители.

6) Облекчават гражданите относносрока на изпълне-
ние на данъчни и финансовите задължения.

7) Координират действията си с други държави и чуж-
дестранни институции в борбата с вируса.

8) Облекчават прибирането на българи от чужбина 
чрез осъществяване на транспортни мостове.

9) Финансово подпомагат малкия и среден бизнес, 
при изпълнение на определени условия от съответните 
фирми.Задължително трябва да се споменат огромните 
инвестиции, които правителствата правят за овладяване 
на пандемията.

10) При тази широкомащабна профилактична дейност 
и загриженост на правителството, а така също и обилната 
медийна информация, в огромната аудитория се генерира 
страх, както от това световно бедствие, така и от възниква-
щите екстенциални проблеми, вследствие на безработица.

За сега всички тези мерки дават добри резултати, 
което личи по сравнително слабото разпространение на 
вируса в сравнение с някои европейски държави. Един 
пример към 3 май 2020 г. с Швейцария, която е приблизи-
телно еднаква по територия и брой на населението: Брой 
на заразените 29 702 души, починали – 1 763 . В Бълга-
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рия броят на заразените 1 611 и починали 72. Разбира се, 
тук трябва обезателно да се има предвид на какво коли-
чество от населението е направен тест за коронавирус. 
От 25 април 2020 броят на заразените за денонощие и в 
двете държави намалява.

Заслужава специално да се отбележи реакцията на 
медиите: поне 90% от информационните бюлетини се от-
насят до коронавируса. Положителното в това е, че хора-
та добиват представа относно мащабите на разпростра-
нение и последствията от заразяването. 

Опасността от тази информационна вълна е, че не 
всички информации отговарят на истината, при което 
обикновеният получател на тази информация не винаги 
може да прецени доколко тя е вярна.Това е причината за 
нарастване на страха, който преминава в паника. Така-
ва е картината в света днес.

Обикновеният гражданин

Огромната маса от населението приема напълно се-
риозно информацията, с която политиците и медийната 
индустрия заливат света. Така че този страх преминава 
автоматично и върху обикновения гражданин. Разбира се, 
че това не засяга абсолютно цялото население. Има етни-
чески групи от населението, които не са повлияни от тази 
масова психоза и си продължава по съвсем обичайния на-
чин на ежедневно битие, без да се съобразява напълно с 
предписанията на властите и здравните органи.

Друга малка част от религиозното население няма 
страх, тъй като вярва, че в този свят нищо не става без 
знанието на Бога. Но големият проблем при тези хора е 
дали този Бог, в Когото те вярват, е истинският Бог и ако е 
истинският – дали те Му служат така, както Той иска! Тук 
се има предвид хората от големите езически религии, как-
то и огромната маса от традиционно-битовите християни.

Похвално е, че много знаменитости от различни обла-
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сти на обществения живот (бизнес, политика, изкуство, 
спорт и др.) даряват финанси за подпомагане борбата 
срещу вируса. 

Мнението на лекарите

Разбира се, това е съсловието, което директно е из-
ложено на най-голяма опасност. Практикуващите меди-
цински специалисти препоръчат да се съблюдават строги 
мерки всред населението, с оглед да се ограничи разпрос-
транението на заразата. В това отношение те имат пълно 
право, предвид огромните мащаби на разпространението 
на болестта в света и сравнително слабите възможности 
да се ограничи миграцията между отделните държави, 
както и в рамките на самите държави.

Мнението на учените специалисти:
„Вирусът не е толкова опасен, човечеството ще 

се справи!“

Мнението и реакцията на учените вирусолози до голяма 
степен се различава от преобладаващото мнение на страх 
и паника в света. За потвърждение на това ще цитираме 
мнението на някои известни специалисти от България и 
чужбина. Същността на всички тези мнения гласи: „Виру-
сът не е толкова опасен, човечеството ще се справи!“

А) Проф. д-р Сухарид Бакди. Един от най-известните 
вирусолози в света, завеждащ катедра по микробиология 
към медицинския университет в Майнц (Германия), в ин-
тервю за германска медия критикува мерките на феде-
ралното правителство, като ги нарича безсмислени. „Те 
са катастрофа за населението на нашата страна и ще 
донесат големи поражения и никаква полза. Те застра-
шават нормалния живот на нашите граждани от някак-
ва нереално съществуваща голяма заплаха. Ето защо 
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аз бих ги окачествил като „колективно самоубийство“.
Б) Д-р Борислав Генчев (лекар хирург): „Коронавиру-

сът не спада към особено опасните инфекции и паниката 
е безпочвена... Най-страшното в истерията около корона-
вирусът не е самото заболяване, ограниченията или дори 
огромните финансови загуби. Страшното е, че се показва-
ме като незрели, лесно внушаеми и от там лесно мани-
пулирани общества. 

Все повече си мисля, че ставаме жертва на някакъв 
глобален социален експеримент. Някой тества как реа-
гират различни обществени групи в ситуация, в която се 
имитира голяма заплаха. Как иначе да си обясня, че преди 
две години нямаше такава истерия за ебола, което е мно-
го по-опасно заболяване и беше на път да се разпростра-
ни глобално, нямаше чак такава истерия и при предишни 
подобни вируси, които поразиха не по-малко хора. Но този 
път паниката е в пъти по-голяма.

И това се дължи не на фактите, свързани със заболява-
нето, а на заливането с изкривена информация и втъл-
пяването на чувството за някаква прекомерна опасност. 

Няма особена разлика между коронавируса и обичай-
ния тазгодишен грип като усложнения и смъртност. В мо-
мента отделенията са пълни с заболели от втората вълна 
на стандартния грип. Има и смъртни случаи, свързани с 
него. Но никой не ги брои, както се прави с жертвите на 
коронавируса. Всяка година има 2-4% смъртни случаи при 
всяка грипна вълна без това да причинява блокиране на 
цялото общество“.

В) Обобщено мнение на специалисти, бизнесмени, 
учени, общественици и религиозни дейци от България: Не 
се отрича опасността на въпросния вирус, но и световна-
та реакция не изглежда изобщо пропорционална на опас-
ността. Медиите подхванаха темата в изключителен 
синхрон и го представят като най-голямата опасност, 
пред която човечеството се е изправяло някога. Не се 
отрича, че потенциал вероятно има, но резултатите 
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и жертвите не са пропорционални нито на истерията, 
нито на мерките в световен мащаб. Споменава се, че 
на ден умират 30 000 човека от глад, 220 000 самоуби-
ли се. Ами ако се добавят и смъртните случай от рак и 
сърдечно съдови заболявания, а в миналото от чума, 
туберкулоза и холера и 1 200 000 годишно загиналите 
в света при автомобилни катастрофи? Всичко това е 
несравнимо с жертвите от коронавируса днес...!

Но за всичко това не се говори. Защо? 
Защо именно коронавируса, защо именно сега и защо 

тръгна от Китай и защо атакува най-силно Европа и 
Америка? Отговорът на тези въпроси положително ще 
покаже, че проблемът не е в самия вирус. Необходимо е 
да се знае истинската причина, за да можем да се спра-
вим с проблема...

Има голям напредък с разработване на ваксината 
срещу COVID-19. В световен мащаб учените работят 
усилено и са създадени няколко успешни разработки, 
едната от които вече се тества в Сиатъл.

Има значителен спад на новите случаи на заразе-
ни с коронавирус в Китай и Южна Корея. Там животът 
постепенно се нормализира и магазините започват да 
функционират. 103-годишна жена от Ухан е била изле-
кувана и напълно се е възстановила от коронавируса.

В целия свят се взимат мерки, които неминуемо ще 
дадат положителен ефект в борбата за овладяване на 
епидемията.“

Г) Проф. Игнасио Лопес-Гони е професор по микроби-
ология в Университета в Навара: „Десет успокояващи фа-
кти за корона вируса“ (списание „Поан“ от 12. Март 2020). 
Въпреки сериозността на проблема, този известен испански 
специалист посочва десет неща, които трябва да внесат из-
вестно успокоение от създалата се психоза днес. Ето тези 
факти: 1) Знаем какво причинява болестта. 2) Знаем как да 
открием коронавируса. 3) В Китай положението се подобря-
ва. 4) 81% от случайте са леки. 5) Хората оздравяват и съз-
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дават имунитет. 6) Децата почти не са засегнати. 7) Корона-
вирусът се унищожава лесно. 8) Вече има над 250 научни 
статии за коронавируса. 9) Вече има прототипи на вакси-
ни. 10) В ход са над 80 клинични опита върху антивирусни 
лекарства. В най-малко седем европейски страни започват 
клинични изпитания на четири експериментални форми на 
лечение на коронавируса. Има 3 200 доброволци.

Проф. Лопес-Гони завършва интервюто си с окуража-
ващите думи: „През 1918 г. грипната пандемия уби над 25 
млн. души за по-малко от 25 седмици. Може ли подобна 
ситуация да се случи отново днес? Вероятно не. Всъщ-
ност никога в историята си не сме били по-подготвени 
да се борим с пандемия“.

Ако към тези факти се добавят и драстичните мерки, 
които човечеството взима в борбата срещу коронавируса, 
имаме пълното основание да се надяваме, че по-лесно 
ще се справим със страха, който е завладял хората.

Д) Проф. Лъчезар Аврамов (Българска академия на 
науките): „COVID19: Лечение съществува – евтино, до-
казано, ефективно.Има ли спасение от перфектната 
буря на глупостта?“

„Намираме се в състояние на война срещу невидим 
враг! – тръбят предимно политици, милиционери и дру-
ги поклонници на „твърдата ръка“ и неограничената 
власт. Обединява ги предимно непознаването на виру-
сологията, епидемиологията и икономиката... Засега не 
е ясно къде е взето решение за разпалване на паника... 
В над 80% от случаите прeбoлeдувaнeто преминава 
безсимптомно или c минимални симптоми. Когато се 
натрупа достатъчно имунно население епидемията ще 
намалее или ще спре. Тези мерки, които се вземат, са 
нужни при особено опасна инфекция - вариола или ебо-
ла, при които смъртността e 60-70%. В настоящата 
ситуация, просто ще си разсипем икономиката... Без да 
се вслушва в мнението на експертите, обществото е 
завихрено във вълни на паника, безотговорност и во-
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лунтаризъм... Лечение съществува – евтино, доказано и 
ефективно. При това универсално. Ето три ефективни 
метода за лечение на коронавируса: 1) Интравенозно 
приложение на високи дози витамин С. 2) Озоноте-
рапия при лечението на вирусните инфекции. 3) Би-
омагнитна терапия с магнитни двойки. 

От тази световна напаст има спасениеи то е в нашите 
ръце, ум и воля !“

Е) Известното германско списание IDEASpektrum в 
брой № 12 от м. март 2020 г. публикува обилни материали 
относно вирусната пандемия, като се акцентира на духов-
ната страна на този проблем. Ето някои от информациите 
в списанието: а) прави се национално допитване как пан-
демията влияе върху мисленето на хората. 41% отговарят, 
че все повече започват да мислят относно смисъла на жи-
вота и какво става след смъртта; 46% не се интересуват 
нито за смисъла на живота, нито за отвъдното; б) минис-
тър-председателят на Бавария призовава населението за 
обща молитва в духа на Библията (3 Царе 8:37; Псалм 
91:5-6; Лука 13:4-5); в) Испанският грип в продължание 
на две години (1918-1920) е отнел живота на 75 милиона 
души. Това е несравнимо с ниската смъртност (1-3%) при 
коронавируса; г) През първите три месеца на 2020 г. в Гер-
мания са извършени 25 220 изкуствени аборти; списани-
ето окачествява аборта като убийство на бебето в майчи-
ната утроба, като не прави разлика дали това убийство ще 
се извърши преди или след раждането; д) чрез списанието 
се призовават гражданите на Германия последния ден от 
м. март да пребивават в смирение, покаяние и молитва.

Основен извод от тези мнения

След като вирусът не е толкова опасен, както се пред-
ставя, мерките, които са предприети - не са адекватни на 
тази опасност, а има и ефективно лечение - тогава трябва 
да се постави един задължителен въпрос: Защо се пред-
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приемат такива мерки, кой има интерес от тях и каква е 
целта? Тук напълно трябва да се съгласим с мнението на 
българския хирург д-р Генчев: Генерираният панически 
страх е плод на социален експеримент. Кой стои зад него 
и какво цели? Широко застъпваното мнение, че вирусът е 
изкуствено създаден, напълно подкрепя такова мислене.

Мнозина известни специалисти са на мнение, че тук 
става дума за експеримент на радетелите за нов свето-
вен ред. Това напълно се потвърждава от статията: „Под-
ръжниците на движението за нов световен ред отдавна 
се опитват да създадат искуствена световна криза. 
Този път с коронавируса те успяха“.

Дали това е така, ще покаже бъдещето.
Но още на този етап може да се каже следното:
Според данни на Световната здравна организация се-

зонният грип отнема живота на 250 000 до 500 000 души 
всяка година. От появата на коронавируса в Китай през 
ноември 2019 до края на април 2020 загиналите от тази 
зараза в света са 115 000 души. В световен мащаб жерт-
вите и заразените от коронавируса от края на април зна-
чително намаляват, а броят на излекуваните расте.

Тази статистика на Световната здравна организация 
показва следното: 

1) Коронавирусът не е така опасен както други инфек-
циозни заболявания; 

2) Човечеството се справя успешно с тази пандемия.
3) Успехът може да се обясни с изключителните мер-

ки, които човечеството предприе в борбата срещу корона-
вируса и неговото разпространение. 

4) Ваксината, която предстои до края на годината да 
се появи в здравната система, както и биологичният иму-
нитет, който ще създаде вирусът, до голяма степен ще 
разрешат проблема с коронавируса в бъдеще. 

Въз основа на това все пак остава непонятно появата 
на паническия страх, който в кратко време завладя це-
лия свят.
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Втора част

С Т Р А Х Ъ Т,
универсален феномен в живота на човека

„Нападна ги голям страх там,
където нямаше страх...“

(Псалм 53:5)

Тъй като големият проблем, завладял днес света, е 
страхът, който ескалира в паника, то нека да видим какво 
представлява страхът от научна, практическа и от библей-
ска гледна точка и преди всичко до какво води той.

Науката казва: 
страхът е болестно състояние

Ето мнението на специалист-психолог:
Списание „Осем“ публикува статия „Негово величест-

во СТРАХЪТ е по-опасен от вирус“ (12 март 2020). Въз 
основа на сегашната ситуация се поставя въпроса за стра-
ха, който, както казва Гогол, е по-прилепчив и от чумата. 
Къде е границата между здравословното притеснение и 
опасната паника обаче? И кои са причините, поради ко-
ито човек може да покаже своето свирепо лице, когато е 
изправен пред някаква заплаха? Отговор на тези въпроси 
дава клиничният психолог Матей Иванов, който казва 
следното: 

„Какво се случва обаче в момента в цяла Европа и в 
частност у нас, в България? Това така нормално свой-
ство на човека е доведено до крайност. В подобни случаи 
на крайност в човешката психика настъпва хаос и дезор-
ганизация на личността – не можем да вземаме логични 
решения; нямаме никакво критично мислене; подвласт-
ни сме единствено на емоциите си. Това в момента е 



24

действителността. Хората са дезорганизирани, пре-
запасяват се с хранителни продукти, носят маски, 
ръкавици, не приемат дори роднините си вкъщи, в 
случай, че те са пътували извън България. Това на-
истина е крайно!... Страхът е по-опасен от вирус и 
е в основата на неадекватното ни поведение. Оказва 
се, че опасност е не толкова заразата с вируса, колко-
то „заразата“ с тази токсична емоция страх. Страхът 
провокира у нас съпротивата на организма ни срещу не-
удобни за нас усещания и преживявания... Ситуацията 
в България днес ме кара да си мисля, че повечето хора 
са подложени на стрес и напрежение, с които трудно 
успяват да се справят, не са удовлетворени от живота 
си и по никакъв начин не развиват личността си. Това 
всъщност са и част от основните характеристики на 
личността, които благоприятстват лесната податли-
вост на внушение. Ние, хората, сме по-податливи към 
така наречената масова психоза и това всъщност е 
нещото, което трябва да ни безпокои и занимава“.

И тъй, според мнението на специалистите паническият 
страх е ненормално патологично състояние на човешката 
личност, т.е. страхът е болест.

С други думи: Негативните емоции и страхът от ко-
рона вируса са по-смъртоносни от самия вирус.

По този повод един актуален безобиден анекдот: 
Господ изпратил ангела на смъртта на земята да убие 

чрез коронавирус 20000 души. След време ангелът се 
върнал и Господ го попитал дали е свършил работа. Анге-
лът отговорил: „Нося душите на 200000 души“. Господ се 
възмутил и му казал: „Нали ти казах да убиеш 20000?“ 
Ангелът на смъртта отговорил: „Да, така и направих. 
Но останалите 180 000 умряха от страх...“

Ето мнението и на друг учен. Цитираме със съкраще-
ние и с малки допълнения статията на руския специалист 
и християнин Кирил Александров „Операция „коронави-
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рус“ - страхът и умелата ръка на медиите вече кон-
тролират всички хора по света“: 

„В момента става понятен механизмът, по който 
държавите могат да бъдат заставяни да унищожат 
собствената си икономика, да отделят колосални суми 
от бюджета, да орязват права и свободи на хората, при 
това със съгласието на самите хора, и да приемат дру-
ги „ненужни“ решения. И дори онези държавни ръководи-
тели, които осъзнават цялата нелогичност на случва-
щото се, не могат да се противопоставят на общото 
течение и са принудени да вършат същото като оста-
налите. 

Нанася се съществен удар по Църквата. Вече е из-
намерен начинът за прекратяване на дейността й: чрез 
налагане на карантина. Да повторим, смъртността 
от коронавируса е около 0,7%. А какво ще стане с Църк-
вата, ако се появи вирус с ниво на смъртност от 50%, 
като еболата, например? Църквата може да преживее 
без храмове, без държавна регистрация и така ната-
тък, но Тя не може да живее без богослужение, където 
вярващите се съединяват с Бога. А именно това могат 
да й забранят...

Следейки новините за разпространението на коро-
навируса, няма как да не забележим известна нереал-
ност на случващото се. Държавите от Евросъюза, ко-
ито доскоро се гордееха с премахването на границите, 
сега панически затварят границите помежду си. Затва-
рят се ресторанти и кафенета, отменят се концерти, 
спортни състезания и даже богослужения. Влаковете 
спират, самолетите не летят. Замрял е обществени-
ят транспорт. Цели градове и региони са под каранти-
на. Улиците пустеят, хората се страхуват да си пода-
дат ръка...

 Всички средства за масова информация не говорят 
за нищо друго, освен за коронавируса. На сто съобщения 
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за броя на заболелите и починалите се пада едва едно 
за броя на оздравелите. Населението на планетата е 
сковано от страх... Впрочем, много често не самите 
бедствия убиват човеците, колкото страха, че могат 
да ни връхлетят. А страхът е най-ефикасният инстру-
мент за манипулация на човешкото съзнание. И тъкмо 
този инструмент се изпробва днес по целия свят...

Коронавирусът не е толкова страшно заболява-
не, нито по броя на заболелите, нито по скоростта на 
разпространението му, нито по нивото на смъртност. 
И в същото време никоя друга болест не е предизвиква-
ла такива мерки и ограничения, каквито се предприемат 
сега. В абсолютни цифри, от грип всяка година умират 
до 700 хиляди души! Регистрираните смъртни случаи 
от коронавирус засега са не повече от 10 хиляди.

За сравнение ще споменем някои инфекциозни забо-
лявания, които и в този момент отнемат човешки жи-
воти: малария – 750 хиляди смъртни случаи годишно; 
хепатит В – около 1 млн.; туберкулоза – 1,1 млн,- диа-
рия с различен произход – 2,2 млн.; различни инфекциоз-
ни заболявания на белите дробове – 3,2 млн.

Общо от инфекциозни болести в света умират над 
13милиона души годишно. Много от тези болести се 
предават по същия начин, както и коронавируса. Повта-
рям – 13 милиона души! 

Защо никой не говори за затваряне на граници, въ-
веждане на пълна карантина и други мерки, на каквито 
сме свидетели сега. Живеем с този факт и не се стра-
хуваме. Но смъртно се боим от коронавируса, причинил 
смъртта на 10 хиляди души, на средна възраст (внима-
ние!) 79,4 години.

В Светото писание е казано: “Там ще се уплашат те 
от страх, дето няма страх“ (Псалм 13:5).Човешката 
природа е такава, че лесно може да бъде манипулирана 
и хората често се боят не от това, от което тряб-
ва. Онова, от което трябва да се страхуват, е съвсем 
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друго: „И не бойте се от ония, които убиват тялото, а 
душата не могат да убият; а бойте се повече от Онзи, 
Който може и душата и тялото да погуби в геената“ 
(Матей 10:28).

Ние не се боим от Бога, не се боим, когато нарушава-
ме Неговите заповеди. А коронавирусът и въобще всич-
ки болести, както и самата смърт, са последствия от 
това нарушение. Тоест, ние се борим с последствия-
та, но не и с причината.

Във всеки от нас живеят милиарди различни вируси и 
инфекции. Общото тегло на микробите, вирусите, бак-
териите, гъбичките и пр. в организма на възрастния 
човек съставляват около 2,5 кг. колкото тежи и глав-
ният мозък, впрочем. Във всеки момент тези вируси и 
бактерии могат, по непонятни за нас причини, да се ак-
тивизират и да убият човека. Всеки от нас. Във всеки 
момент в света може да избухне поредната епидемия 
от някоя нелечима болест: ебола, атипична пневмония, 
птичи грип, коронавирус и т.н.

Да не говорим за онкологичните заболявания: в чо-
вешкото тяло има трилиони клетки, но ракът се разви-
ва в резултат на злокачествени изменения само в една 
от тях. Кога смъртта ще споходи всеки от нас? От 
кого зависи?

Бог чрез Йов дава отговора: „Роден от жена, човек 
е краткодневен и преситен с тъги: като цвете изниква 
и улита; като сянка бяга и се не спира. И върху него ли 
Ти отваряш очите Си, и мене водиш на съд с Тебе?... 
Ако дните му са определени, и броят на месеците му е 
у Тебе, ако си му турил предел, който той не ще преми-
не...“ (Йов 14:1-5).

И най-важният въпрос: какво ни очаква? Всички рели-
гии, без изключение, под една или друга форма, съдържат 
в себе си учението, че човек ще бъде съден за земните си 
дела и в отвъдното ще наследи или блаженство, или ве-
чни мъки. И даже най-закостенелите атеисти чувстват 
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дълбоко в душата си, че за всичко има възмездие.
Но ние не се страхуваме нито от Бога, нито от 
Страшния съд. Страхуваме се от коронавируса.
Дори да приемем, че той е в състояние да унищожи 

милиони хора, нима се вслушваме в призивите за пока-
яние, което единствено може да предотврати „Божия 
гняв към този свят“?

В Светото Писание има свидетелство за това как 
покаянието може да възпре приближаващите бед-
ствия: „И почна Иона да ходи по града, колкото можеше 
да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: “Още 
четирийсет дена - и Ниневия ще бъде разрушена!” И по-
вярваха ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се 
във вретища, мало и голямо. Тая дума дойде до царя на 
Ниневия, - и той стана от престола си, съблече цар-
ското си облекло, облече се във вретище и седна в пе-
пел, като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от 
името на царя и на велможите му, “щото ни човеци, ни 
добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да 
ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да 
бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; 
всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието 
на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се умилос-
тиви и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв, и не ще 
загинем”. И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от 
лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че 
ще напрати върху тях, и го не напрати.“ (Йона 3:4-10).

Съвременният цивилизован човек днес просто ще се 
изсмее на това. Напразно. Както вече споменах, дори ме-
дицината да победи сегашния коронавирус, на негово мяс-
то ще се появят десетки нови „коронавируси“. Впрочем, 
епидемиолозите в цял свят обръщат внимание на фа-
кта, че през последните десетилетия периодите между 
появата на смъртоносни епидемии се съкращават. И ако 
днес в цял свят се предприемат такива мерки срещу ко-
ронавируса, то какво ще бъде утре, когато ни връхлети 
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следващият вирус? А той непременно ще ни връхлети.
По всичко личи, че основна причина за случващото 

се е това, че хората се боят не от това, от което 
трябва. И този неправилен страх, посят от умела 
ръка в медиите, дава колосални възможности за упра-
вление на всички хора на планетата, на всички държави, 
на всички икономически и социални сфери. 

В тази планетарна „коронавирусна“ паника и суета 
така и не усетихме как ни бяха отнети или съществено 
ограничени основни човешки права и свободи: свободата 
на движение, свободата на събиранията, свободата да 
изповядваш своята вяра, свободата на бизнес и т.н.

Ние, разбира се, не можем да отменим всички съ-
бития, които се случват и ще се случват в бъдеще. Но 
можем да разберем същността им и чрез това разбира-
не да намерим още по-силен повод за лично покаяние и 
укрепване на вярата си в Бога.

Да, вярвам че причината за появата на този вирус 
е духовна. И се моля страхът от вируса да прераст-
не в страх от Бога! Тогава той сам ще изчезне и няма 
да се споменава до века! “

Страхът през погледа на Библията
Науката може да определи истинската същност на 

страха и последствията от него в този свят. Но тя не може 
да отговори на най-важния въпрос относно причината му: 
Защо има страх? Трябва ли страхът да бъде вродена, ес-
тествена част от характера на човека? Кой е източникът 
на страха и каква е неговата цел.

Каква е разликата между житейска опитност и страх? 
Бебето и малките деца страх нямат. Той се появява по-къс-
но. Ако страхът беше защитна реакция за запазване на жи-
вота, то този страх трябваше най-добре да се проявава при 
бебето, тъй като то е най-беззащитно. Защо това е така?

Бедствията, страданията, природните катастрофи, бо-
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лестите и смъртта са само механизмите, чрез които се 
реализира страхът, но не могат да бъдат негов източник. 

И друг един съвсем елементарен въпрос: Кой има ин-
терес от страха?

Веднага трябва да отговорим – това в никакъв случай 
не е човекът, тъй като това е отрицателно емоционално 
състояние, а човек прави всичко възможно да се освободи 
от такава негативна емоционална тежест. 

И това е така, защото негативните емоции пораждат 
стрес, а стресът е универсалната причина за болести и 
страдания. Така кръгът се затваря:

човек не може да бъде източник на страха, но е негов 
обект и носи последствията от този страх.

Единствено правилен отговор на всички тези въпроси 
може да даде Този, Който е сътворил човека и го позна-
ва много по-добре, отколкото самият човек познава себе 
си. Това е истинският Бог, за Който говори Библията. Ето 
защо ние трябва да търсим и ще намерим правилния отго-
вор на тези въпроси в Неговото Слово – Библията.

Страхът e една от основните теми на Библията, където 
самата думите„страх“, „не бой се“, „не се безпокоите“ се 
срещат повече от 500 пъти в Библиятa. Това показва, че 
темата страх, безпокойство, притеснение е много важна 
тема за човека.

Първото, което учи Библията, е, че страхът не е съз-
даден от Бога. Адам и Ева нямаха страх, когато живееха 
в Едемската градина. Когато те нарушиха Божията воля 
(извършиха грях), тогава се появи страхът в техния ха-
рактер. След грехопадението Бог потърси Адам. „Адаме, 
къде си?“. Адам отговаря: „Чух гласа Ти в градината и се 
уплаших, защото съм гол; и се скрих“ (Битие 1:9-10). 

От тези два стиха в Библията научаваме една основна 
истина:

страхът е рожба на греха.
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Освен това от тези два стиха научаваме следните ня-
колко неща: 

1) Източникът на греха е сатана.
2) Грехът отдалечава и разделя човека от Бога.
3) Източникът на страха е сатана. Страхът е в зависи-

мост от греха.
4) Бог обича грешника, търси го, за да му предложи 

освобождение от греха.
5) Грехът има последствия – страх, болести, страда-

ния, смърт.
6) Първородният грях и неговите последствия се пре-

дават по наследство.
7) Грехът е голям проблем, както за човека, така и за 

Бога. 
Проблемът за човека е, че той сам със собствени сили 

никога не може да се освободи от греха. Бог обича човека 
и иска да го освободи от греха. Затова Той изпрати Своя 
Син – Христос, Който понесе греховете на всички човеци 
на кръста. За да се освободи човек от вродената склон-
ност към грях и от самия грях, той трябва да приеме Хрис-
тос в себе си и да живее според Неговата воля. Това е 
същността на целия спасителен Божи план, представен 
в Библията. Всъщност поради това е написана Библията, 
която учи, че човек може да се освободи от греха един-
ствено чрез изповед и покаяние.

Библията говори за три вида страх. 

Първият вид е страх от Бога. 
Това е почтително благоговение пред Бога; почит към 

Неговата власт и слава. Обаче това е също респект към 
Неговия гняв. С други думи, страхът от Бога е пълното 
признаване на всичко, което е Бог, което е следствие от 
нашето познаване на Бога и Неговите качества.

Този Божи страх дарява благословения, той учи на 
мъдрост (Притчи 15:33), отклонява от злото (Притчи 16:6) 
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и води към живот, мир, доволство (Притчи 19:23), той е 
чист (Псалм 18:10) и освен всичко – изразява се в омраза 
към злото (Притчи 8:13). Той е началото на мъдростта и 
води към добро разбиране (Псалм 111:10). Той е изворът 
на живота (Притчи 14:27) и осигурява сигурност и безопас-
но място за нас (Притчи 14:26).

Божият страх не е страх от наказание. Защото ако това 
беше така, то християните нямаше да се различават от 
древните гърци, които се страхуват от Зевс, египтяните - 
от Омон и римляните - от Юпитер.

Това е вторият вид страх – религиозният страх. Това 
е страх от присъдата, от наказанието, от възмездието на 
един строг и отмъстителен Бог. И когато човек в отноше-
нието си към Бога е обладан от такъв вид страх, то тогава 
този религиозен страх поробва човека.

Обладаният от религиозен страх човек изпълнява рели-
гиозните си задължения не от любов към Бога, а от страх 
да не бъде наказан или пък от надеждата и очакването да 
бъде възнаграден. И двете форми на религиозност нямат 
нищо общо с библейската вяра към един любещ Бог, който 
нарича вярващите в Него Свои деца.

Третият вид страх е човешкият страх.
Това е страх от всичко онова, което създава опасност 

за сигурността, спокойствието, благосъстоянието и живо-
та на човека. Този страх не идва от Бога. Този човешки 
тъмен страх е причина човекът да се крие от Бога. Той не 
иска да види Бога, дори отрича Неговото съществуване. 
Този страх кара човека да се крие от себеподобните си.

Страхът среща човека по всичките му пътища. От как-
во само не се страхуват хората по света! Отдалечили се 
от своето доверие към Твореца, те градят земния си жи-
вот, обкръжени от тревоги и опасения, страх и ужас.

Човешкият страх e не само грях, но той е ocнoвeн врaг 
нa cвoбoдaтa и прeди вcичкo – нa любoвтa. Зaтoвa Биб-
лиятa кaзвa, чe „В любовта страх няма, но съвършена-
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та любов пропъжда страха…” (1 Йоан 4:18). Затова не 
трябва да се учудваме, че безлюбието е завладяло света, 
защото човеците живеят в страх.

Страхът от Бога и човешкият страх 
са несъвместими

Между страхът от Бога и човешкия страх съществува 
определена зависимост – там, където има Божи страх, там 
човешки страх няма. Ако хората са обладани от човешки 
страх, то те със сигурност нямат Божия страх или поне 
техният страх от Бога не е на необходимото ниво.

Хората били роби на своя тъмен страх, докато не им 
бил даден нов - висшия страх от святия закон. Бог лекува 
хората от страховете на земята чрез страха на Своя 
закон. Страхуващото се от всичко и винаги от нещо чове-
чество може да бъде излекувано от тъмния си страх само 
чрез нов страх, висш и светъл; вече не чрез безсмислено 
треперене пред ужасите на живота и съдбата, а чрез стра-
ха на благоговението пред закона на Твореца и Неговия 
Дух, чрез страха на нравствената отговорност за дарените 
ни от Бога таланти.

До грехопадението човек имаше само страх от Бога.
След грехопадението човечеството започнало да жи-

вее между два страха: чистия и светъл страх към Бога и 
тъмния и грешен човешки страх, обладано ту от единия, ту 
от другия. Тази раздвоеност в характера не е белег само 
на днешното човечество. В Библията имаме примери на 
Божии люде, при които човешкият страх не е бил чужд.

Такъв пример е Йов. 
Бог казва за Йов, че има страх от Бога, че е непорочен 

и правдив и че няма подобен на него на земята (Йов 1:8); 
шест пъти го нарича „Мой слуга“.

А ето какво казва сам Йов за себе си: „Защото онова, 
от което се боях, ми се случи; и онова, от което тре-
перех, се стовари върху мене“ (Йов 3:25).
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Библията говори, че и някои други от старозаветните 
Божии мъже изпадаха в страх (Авраам, Яков, Давид и др.). 
Дори апостолите, които три години бяха с Христос, не рядко 
бяха обладавани от страх (Йоан 20:19). Този страх изчезна 
напълно в апостолите, след като Святият Дух слезе върху 
тях и те без всякакъв страх проповядваха Благовестието. 
Те нямаха никакъв страх и когато приемаха мъченичество.

Какво показва фактът, че апостолите дълго време имаха 
страх и след това този страх изчезна? Това показва, че човек 
може да бъде освободен от страха. Как? При апостолите 
това стана, когато приеха Святия Дух. Логиката е ясна – в 
когото пребивава Святият Дух, в такъв човек страх няма. 

Библията предлага още една много по-лесна рецепта 
как да се освободим от страха: „В любовта страх няма, 
а съвършената любов пропъжда страха...“ (1 Йоан 4:18). 
И тук логиката е много ясна: който има съвършена лю-
бов към Бога и към ближния си, в такъв човек страх няма. 
Дали в света има любов към Бога и към ближиния? А как 
е при християните? Коментарът и размишленията по този 
въпрос предоставяме на читателя...

Ето някои основни изводи от казаното до тук по тема-
та „страх“: 

1) Проблемите и страхът са плод на греха и са директ-
но свързани с него.

2) Причината за появата на коронавируса е на първо 
място духовна.

3) Това значи, че самият коронавирус е само средство за 
реализация на този проблем. Причината за появата на този 
проблем е в самия човек. Тази причина се нарича ГРЯХ, кой-
то е отдалечил човека от Бога. Както при Адам, така и днес 
Бог търси падналия човек и го пита: „Човече, къде си?“

4) Борбата срещу коронавируса трябва да се води ед-
новременно в следните три основни направления:

а) срещу основната причина – духовното и морално 
състояние на човеците. По-долу ние представяме това 
състояние. Борбата в това отношение се нарича покая-
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ние пред Бога и живот според Неговата воля.
б) спазване на всички закони и ограничителни разпо-

редби на управляващите и специализираните медицински 
органи.

в) личната хигиена, както и хигиената на обществени-
те и на работните места.

Във връзка с всичко казано до тук, сме задължени да 
представим накратко как изглежда моралното състояние 
на човека днес, за да видим защо Бог предупреждава све-
та, както е днес случаят с коронавируса?

Моралното състояние на човечеството - 
основна причина за бедствията, страха и 

страданията
„Поквариха се хората и сториха гнусно беззаконие...

всички заедно се развратиха; няма кой да прави добро, 
няма нито един“ (Псалм 53:1,3).

Ще цитираме известна част от книгата „Здраве, боле-
сти и страдания“:

„Ето само някои от качествата на човешкия характер, 
станали обичайно явление в ежедневието на човека: без-
божие, богохулство, безразличие към духовните ценности, 
езичество и суеверие, тютюнопушене, алкохолизъм, чре-
воугодничество, наркомания, порнография, проституция, 
сексуална необузданост, изневяра, разводи, аборти, пред-
брачен и извънбрачен секс, прелюбодейство, извънбрачни 
раждания, хомосексуализъм, лесбийство, еднополови бра-
кове, инцест, гейпаради, евтаназия, самоубийства, непри-
лично облекло, цъфтяща развлекателна индустрия, без-
отговорност, предателство, доносничество, агресивност, 
престъпност, безлюбие, разврат, егоизъм, безотговорност, 
властолюбие, алчност, лицемерие, лъжа, омраза, грубиян-
ство, демографски и етнически проблеми, кражба, духовно 
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невежество, лъжеучения, окултизъм, идолопоклонство, фа-
натизъм, фундаментализъм, либерално богословие и т.н. 

Да не говорим за всичко онова, което бълват някои не-
добронамерени масмедии и интернет, тровещи мисленето 
и душите на милиони и особено на младите хора! Да спо-
менем и онова, което се върши под маската на религиите 
или сред дивите племена на Южна Америка и Африка, 
където и в наше време се принасят деца в жертва за „уми-
лостивяване на боговете“! 

Знаем, че има твърде много хора, които казват, че някои 
от споменатите по-горе качества на характера са част от 
личната свобода на човека, присъщи на едно демокра-
тично общество и не било редно да се ограничава правото 
на човека да мисли и върши това, което смята за правилно. 
Разбира се, че една заразена със СПИН проституираща си 
мисли, че нейно право е да печели със своето тяло, незави-
симо от това, че заразява и обрича на смърт други хора. 

А какво да кажем за изнасилвания на малолетни, мла-
дите престъпници и детската проституция? Медиите из-
несоха информация, че в един от бордеите на големите 
градове на Индия имало 10 000 проституиращи. Повечето 
от тях били на възраст до 12 години. Така родителите об-
ременяват следващото поколение, което трябва да носи и 
изкупва греховете им. 

Известно е, че в някои южноазиатски страни родители-
те предлагат малките си момичета за плътски удоволст-
вия на богати туристи срещу дребни зелени банкноти. 
Какво да кажем за хомосексуалните бракове, където се 
осиновяват дечица, които никога няма да имат правото да 
произнесат думичките „мама“ или „тате“! 

Спомняме си за трагедията със сестри Белнейски в Па-
зарджик – изнасилени и убити. Сигурни сме, метафорично 
казано, че ако е имало наблизо някой кръвожаден звяр, кой-
то е „наблюдавал“ извършващото се злодеяние, положител-
но е щял да си каже: „Благодаря на Бога, че не съм човек!!!“ 
В животинския свят няма биологичен вид, който да постъп-
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ва по такъв жесток начин с индивид от своя вид, както това е 
при човека. Длъжни сме да се попитаме дали Максим Горки 
има право, като е писал някога: „Човек – това звучи гордо“!

Вече четиринадесет държави в т.нар. „християнска“ ка-
толическа и протестантска Европа са легализирали хомо-
сексуалните бракове. За голямо съжаление държавната 
протестантска църква в някои западни държави венчава хо-
мосексуални двойки – мерзост пред Бога, нямаща равна на 
себе си! Ами еротичната индустрия и порнографията, чрез 
които се пращат „по бързата процедура“ милиони в ада? 

Все по-често масмедиите съобщават за новородени 
бебета, захвърлени в кофи за боклук, пред която картина 
клошари и закоравели престъпници онемяват... Напосле-
дък в някои държави на Европа (Швеция, Дания, Норве-
гия, Швейцария) се предлагат проектозакони за легали-
зиране на сексуалните взаимоотношения в рамките на 
семейството – т.нар. инцест. 

До какво нравствено падение и разруха е 
стигнал човекът! Днешният свят отдавна е 
надминал дните преди потопа по времето 

на Ной!
Какво направи човекът с дарбите, които Бог му е дал 

или пък с големите научни открития? През 1867 г. шведски-
ят химик Алфред Нобел открива динамита. Благородната 
цел е била да се помогне на миньорите при разбиването 
на скалите. А какво направи човечеството с динамита по-
късно? И до днес милиони стават жертва на това науч-
но откритие. През 1938 г. О. Хаан и Ф. Щрасман откриват 
ядреното разпадане на урана. Какво направи човекът 
по-късно от това велико откритие? Атомни бомби за свое 
собствено унищожение. Трябва ли да обвиняваме Бога за 
това нещо? Прав е великият А. Айнщайн като казва: „Го-
лемите открития, попаднали в ръцете на безбожници, 
унищожават човечеството.“
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Голям парадокс е, че човек се бори срещу последстви-
ята на греха и иска да ги отстрани, инвестирайки 

милиарди в тази борба, но нищо не иска да предприеме 
срещу причината, т.е. срещу самия грях.

Точно това правят правителствата и медиите в 
света днес в борбата срещу коронавируса – борят се 
срещу последствието (коронавируса), а не се интере-
суват от причината за това страдание – моралното 

падение на човека.

Всеки трябва добре да знае, че това духовно и морал-
но падение не може да не остане без последствия. Ето, 
това е основната причина за страданията в света. За-
конът за причинно-следствената зависимост между грях и 
страдание действа в пълна сила.

Един мъдър човек сподели следната мисъл: „Кога ще 
се оправи светът? - Когато хората започнат да четат 
вестниците по-малко от Библията. Кога ще намалеят 
пациентите в болниците? - Когато се увеличат посе-
тителите в църквата.“

В заключение една безобидна алегория относно оправ-
данието на мнозина, че единствено сатаната е източник 
на страданията. На една неделна служба църквата била 
пълна с богомолци. Накрая дошъл и духовникът. Но преди 
да влезе в църквата, вижда пред входа сатаната да седи 
и да плаче. Духовникът пита: „Защо плачеш?“ Сатана от-
говорил: „Плача от гняв. Кажи на тези вътре да преста-
нат непрекъснато само мене да обвиняват за техните 
страдания. Не съм аз единствената причина. Да погле-
днат себе си и ще видят, че много често причината е в 
тях самите!“

Имаме ли право да се питаме: „Защо страдаме“? Пред-
вид тази тъжна нравствено-морална реалност на 

човечеството днес, имаме пълното основание да се 
учудваме, че все още има толкова много здрави хора.
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По силата на причинно-следствената  зависимост меж-
ду грях и страдание би следвало болестите да са нещо ес-
тествено и закономерно и повсеместно разпространено. 
По-скоро трябва да се поинтересуваме относно велико-
то Божие търпение и да не забравяме думите на апостол 
Петър: „Господ не се бави да изпълни обещанието Си, 
както някои смятат това за бавене; но дълго време ни 
търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се 
обърнат към покаяние“ (2 Петрово 3:9).

Извод:
Не бихме желали читателят да остане с впечатление-

то, че вследствие на моралното падение на човечеството 
Бог наказва това човечество с коронавирус и страдания. 
Считаме, че не Божието наказание е основната причина 
за коронавируса, а предупреждението на Бога. И това 
Бог прави от любов към човеците, за да не отидат във ве-
чна погибел. 

Бог чрез Ной предупреждаваше човеците – те не при-
еха предупреждението и погинаха. 

Бог чрез пророк Йона предупреди ниневийци. Те при-
еха, покаяха се и бяха спасени от унищожение.

Бог чрез коронавируса предупреждава днешното чо-
вечество. Как ще постъпят хората днес? Като човеците от 
времето на Ной или като ниневийци?

Ще бъде доста неразумно и тъжно, ако след като от-
мине тази пандемия, човечеството забрави това Божие 
предупреждение. Ако това стане, трябва да бъдем сигур-
ни, че Бог ще изпрати ново предупреждение, във всички 
случаи много по-тежко от коронавируса...

И това Бог прави от любов към човеците, защото Той 
не иска те да погинат, а да дойдат до познание на истина-
та и живот според тази истина.
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Духовният вирус – грехът, е много              
по-страшен от коронавируса

От всичко, казано до тук относно страха, предизвикан 
от коронавируса, трябва обезателно да се направи съпос-
тавка между двата вида вируси, които са завладели чове-
чеството – духовният и биологичният вирус, т.е. греха и 
коронавируса. Ние ще си позволим метафорично да на-
речем греха вирус, тъй като по същността и последици-
те, които грехът и коронавирусът притежават, има повече 
прилики, отколкото разлики. 

Ето някои от приликите и разликите между вируса-
грях и коронавируса: 

1) И грехът, и коронавирусът причиняват болестни 
състояния – грехът води до духовно страдание, а коро-
навирусът – до биологично заболяване.

2) И при двата вируса се наблюдава една и съща цел–
прекъсване на общението: грехът прекъсва едностранно 
(от страна на човека) общението с Бога, коронавирусът – 
социално дистанциране и общението между хората.

3) И при двата вируса може да се стигне до смърт: 
при греха духовна смърт, при коронавируса- биологична 
смърт; Биологичната смъртност при коронавируса е сред-
но около 3%. Духовната смъртност при греха – духовният 
вирус - е 100%.

4) И при двете болестни състояния може да се получи 
излекуване: при греха това става чрез покаяние и опро-
щение, при коронавируса – по медицински път.

5) Началото на тези две заболявания е различно: чо-
век се ражда на този свят с грях; коронавирусът може да 
се придобие по време на живота на човека.

6) И при двата вида болести може да има кулминация 
или пик на изява; за разлика от коронавируса пикът при 
греха не отзвучава.

7) Грехът се онаследява, коронавирусът се придобива.
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8) Във възрастово отношение смъртта се проявява 
различно; при короннавируса възрастните са по-уязви-
ми, при греха всички възрасти са уязвими.

9) Ако не бъде изповядан, грехът води до вечна смърт; 
ако не бъде лекуван, коронавирусът може да доведе до 
биологична смърт.

10) Коронавирусът е заразен и не зависи от това дали 
човек иска или не иска. Грехът зависи от волята на човека 
да го върши или не.

11) Заболяването от коронавирус може да послужи 
като предупреждение за нравственото падение на чове-
ците; грехът е нравствено падение.

12) Коронавирусът води до създаване на имунитет; 
при греха имунитет няма и не може да се създаде.

13) При коронавируса може да се създаде ваксина и 
да се предпази човек от заразяване; при греха също има 
„ваксина“ – тя се нарича вяра и живот според тази вяра.

14) И двете болестни състояния имат един и същи из-
точник. Това е сатана, който има интерес да прати човека 
в биологична и вечна смърт.

15) Числото на заразените с едния и другия е различно – 
при греха всички човеци, при коронавируса определен брой; 

16) Профилактиката на единия и другия е различна 
– при греха е вярата в Бога, познанието на истината и об-
щението с Бога и между хората, при коронавируса е соци-
алното разделение.

17) При коронавируса има панически страх, от греха 
хората не се страхуват.

Кой стой зад двата вида вируси? 
От всички споменати прилики и разлики личи много до-

бре почеркът на сатана: 
- Атакува жизненоважен орган – белите дробове; 
- Засяга преди всичко възрастните, които нямат много 

време да корегират живота си; 
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- Води до разделение, както от Бога, така и между хо-
рата; 

- Затварят се храмовете, което води до прекъсване на 
общението с Бога по време на богослужението; 

- Нарича се Корона, защото Луцифер искаше да при-
добие короната на Бога и да стане като Него. Поради това 
той беше отхвърлен от Бога и стана сатана; 

- Защото коронавирусът създаде поголовен страх, а 
източник на страхът е сатана. Чрез този страх сатана за-
мъглява най-важното послание на коронавируса – преду-
преждението на Бога. Чрез този страх сатана атакува вя-
рата – най-важното средство за борба срещу страха. 

Страхът и вярата в Бога са две противоположности.

Ние споменаваме всички тези прилики и разлики, тъй 
като грехът е много по-страшен от коронавируса. 

Коронавирусът може да доведе до биологична смърт, а 
грехът – до вечна смърт в ада.

Нека след всичко казано до тук, да поставим и един 
съществен въпрос:

Къде да търсим причината за пандемията?
Не е необходимо дълго да търсим. Достатъчно е да се 

възползваме от думите на Христос: „По плодовете им ще 
ги познаете“.

Какви са плодовете: болест, смърт, разделение, за-
тваряне на църквите, ограничение на общението, удар 
върху икономиката, страх и паника, обвинение на Бога, 
безработица, затваряне на институции и заведения, глоби 
и наказания и т.н.

Каква може да бъде причината за появата на таки-
ва плодове?

Тя трябва да се търси в нарушението на духовните и 
нравствени заповеди на Твореца, които Той е дал на чо-
века, като Негово творение. Това е точно така,  както е при 
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възпитателните методи на родителите към техните деца 
– методите на предупреждението и наказанието. И това 
родителите правят от любов към своите деца. Бог също.

С тази вирусна пандемия човечеството днес е подло-
жено на голямо изпитание, което се изразява в две основ-
ни направления:

първо - да приеме това световно бедствие като пре-
дупреждение поради нравственото падение на човеците. 
А всяко предупреждение трябва да доведе до обръщане 
към Бога, изповядване на греха и покаяние;

второ - да преодолее страха, който е грях в Божиите 
очи. 

Никой не е съвършен и Бог знае това. Ето защо Той 
навсякъде е осеял щедро Библията с насърчения срещу 
човешкия страх. Като започнем от книгата Битие и стигнем 
до Откровение, Бог ни напомня „Не се бойте”. Например, 
Исая 41:10 ни насърчава: „Не бой се, защото Аз съм с 
тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те 
укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с правед-
ната Си десница“.
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Трета част

ХРИСТИЯНИТЕ, КОРОНАВИРУСЪТ 
И БЕДСТВИЯТА В СВЕТА

Четири са социалните групи в едно общество, които 
трябва да имат водещо отношение в борбата срещу тази 
пандемия: 

1) На първо място това са медицинските специали-
сти, които като първа линия посрещат и осъществяват ди-
ректната борба със заразата.

2) На второ място това е държавното и парламентарно 
ръководство, които по административен и законов път ре-
ализират борбата. 

3) На трето място са медиите, които са задължени да до-
веждат до знанието на народа информациите от медицински-
те специалисти и държавно ръководство. Те носят особена 
отговорност относно качеството на предлаганата информа-
ция, която може и да не отговаря на действителното положе-
ние и по този начин се създаде паника сред населението.

4) На четвърто място трябва да бъдат християните, 
които са длъжни да участват в борбата срещу коронави-
руса и изобщо срещу бедствията, които сполетяват света: 
Как? а) чрез молитва; б) чрез участие в медийни преда-
вания; в) чрез църквите; г) да излязат сред народа и да 
кажат основната причина за това световно бедствие.  

Считаме, че тази тема до голяма степен е съдбоносна 
за много хора и цели народи. Поради това християните 
трябва да имат централно място в така създалата се си-
туация днес. И това е така, защото те знаят истината за 
Бога и мястото Му в обществото.

За да представим изчерпателно тази тема, трябва най-
напред да отговорим на няколко основни въпроси,които са 
от съдбоносно значение за вечността на всеки човек:
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1) Може ли да стане нещо в света без знанието на 
Бога?

2) Вярваме ли, че всичко, каквото става в света, е до-
пуснато от Бога? 

3) Ако вярваме, че това е така, това означава, че про-
блемите, които стават в света, имат духовни причини.

4) След като Бог знае за това, което става в света, защо 
го допуска да стане? 

5) След като Бог допуска това да стане, значи, че Той 
иска да каже на човеците нещо много важно за тях.

6) Как човеците могат да разберат какво Бог им гово-
ри чрез бедствията?

Християните са тези, които са длъжни да насочат хора-
та от света към такова мислене. Беспорно коронавирусът 
е световно бедствие. Но със сигурност това бедствие ще 
отмине, така, както и много други бедствия са идвали и са 
си отивали.

Голямият проблем с бедствията в света ще продължа-
ва да съществува. Човечеството ще посреща бедствия 
(природни, социални, здравни, икономически и др.), ще 
инвестира изключително много време, средства и сили, за 
да се справи. И когато се справи с дадено бедствие, след 
време идва друго бедствие. И така започва същият про-
цес на борба с бедствието. И това ще бъде така дотогава, 
докато човечеството не види причината за бедствията и 
започне да се бори срещу причината.

Всички виждаме, че коронавирусът е световно бед-
ствие. След като Бог го е допуснал, Той иска да насочи 
вниманието на човеците към причината на този проблем, 
т.е. да накара човеците да си поставят въпроса: Защо се 
появи това бедствие?

По силата на закона за причинно-следствените вза-
имоотношения, всяко следствие трябва да има своя при-
чина и причинител. Това трябва хората да знаят, за да 
могат да насочат правилно усилията си в борбата срещу 
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проблема – едновременно срещу причината, причини-
теля и последствията. Голямата опасност е, че хората 
виждат последствията и концентрират цялата си борба 
срещу тях. По този начин се игнорира причината, като се 
замества с борба срещу причинителя и последствията.

Точно това се получава сега в борбата с коронавиру-
са. Многообразната изява на страданието (страх, болест, 
смърт, икономически загуби, ограничение на личната сво-
бода, масова безработица, удар срещу общението между 
хората, бедност, глад и т.н.) е последствие от действието 
на коронавируса. С предприетите мерки хората днес се 
борят срещу последствията и не се интересуват от при-
чината. И това ще е така, докато светът не разбере, че 
самият коронавирус не е причината. Той само е при-
чинителят на тези страдания. Те са последствие. Мно-
гообразните мерки, които светът днес предприема срещу 
това бедствие не е нищо друго, освен поставяне на лейко-
пласт върху гнояща рана. И това ще е така, докато не се 
обърне внимание на причината.

Така че днешната пандемия е един взаимно свързан 
тристранен процес: 

Причина-причинител-последствие.

Този тристранен процес се наблюдава и в природата. 
Причината един кръвожаден звяр да нападне и изяде чо-
век е гладът, самият звяр е причинителят (изпълнителят, 
оръдието), а изяденият човек е следствието. Ако един чо-
век застреля друг, причината е омраза, отмъщение или пе-
чалба, причинителят (изпълнителят) е убиецът, а убитият 
е следствието. Същото е и със сегашната пандемия: 

причината е духовното и нравствено падение 
на човеците,

причинителят е коронавирусът,
последствието е заболяването.
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Казано иначе, този тристанен процес може да бъде 
представен с три думи:

грях, коронавирус, страдание.
Ето няколко страдания, при които може да се разбере 

по-добре тази тристранна зависимост. 
При СПИН-а: Безразборните сексуални контакти (грях), 

водят до заразяване с вируса на СПИН (причинител); по-
следствието е страданието на заразения човек. Болният 
от СПИН е само преносител.

Рак на белия дроб: В много от случаите причината е 
пушенето (грях); Причинителят са цигарите; ракът е по-
следствието.

Човеците игнорират една желязна логика, която днес 
действа в пълна сила. А тази логика е следната: след като 
има един Бог, Който е създал човеците, и този Бог знае за 
това световно бедствие и го е допуснал, задължителният 
въпрос е: Защо и коя е причината, Той да го допусне? 
Бог обича човеците и в отношението Си към тях Той се 
ръководи от тази обич. 

Бог иска всички хора да се спасят и да дойдат до 
познание на истината (1 Тимотей 2:4). Чрез обстоятел-
ствата Бог иска да покаже на хората, че ги обича и желае 
тяхното спасение. Тези обстоятелства могат да бъдат по-
някога болезнени за хората.

Родителят предупреждава своето дете да не прави 
неща, които са вредни и опасни за него. Методите на ро-
дителите не са винаги приятни за детето. Същото е при 
отношението Бог - човек. Бог предупреждава чрез методи, 
които не винаги са приятни за човеците. 

Това е голямата истина, която е валидна от престо-
ла на Бога до колибата на просяка. Кой трябва да каже 
на света тази велика истина? Само този, който я знае. А 
това трябва да бъдат християните, които трябва да знаят 
тази истина, изявена в Библията. И тук идваме до големия 
проблем: 
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Знаят ли християните тази истина? Ако не я знаят, 
това значи, че те не познават Библията. А ако я зна-

ят, защо мълчат?

Ето връзката между коронавируса и християните. 
Всъщност това е основното и най-важно съдържание и 
послание на настоящата книга.

И тъй, проблемът с коронавируса е първо духовен, 
след това здравен, социален и накрая икономически.

Защо това е така?
Проблемът е духовен, защото Бог има достатъчно 

основания да допусне това световно бедствие. Нека чи-
тателят отново прочете написаното по-горе за моралното 
състояние на човечеството днес и положително няма да 
има въпроси в това отношение. 

Защо? Преди потопа човечеството беше стигнало до го-
лямо морално падение. Сам Бог казва, че „нечестието на 
човека по земята се умножава  и че всяка мисъл и наклон-
ност беше постоянно само зло... А земята се разврати 
пред Бога; земята се напълни с насилие“ (Битие 6:5, 11). 

С пълно право можем да отнесем тази Божия преценка 
на човеците тогава и за човечеството днес. Дори може да 
се каже, че моралното падение днес далеч е надминало 
падението на хората по времето на Ной.

Ние знаем как постъпи Бог тогава с човечеството. Ето 
какво четем в Библията: „Разкая се Господ... и се огорчи в 
сърцето Си. И Господ каза: Ще изтребя от лицето на земя-
та човека, когото създадох...“ (Битие 6:6-7). И човечеството 
беше унищожено, с изключение на семейството на Ной.

След потопа Бог обеща, че няма повече да унищожа-
ва човечеството: „Няма да проклинам вече земята заради 
човека, защото намеренията му са зло още от млади-
ните му... нито ще поразя вече друг път всичко живо, 
както направих. Докато съществува земята, сеитба и 



49

жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да 
изчезнат“ (Битие 8:21-22).

Това, което Бог е обещал, Той изпълнява. Но Неговата 
любов към човека е несъвместима с моралното падение 
на човечеството. Бог страда поради моралното падение на 
човеците. Ето защо Той хилядолетия наред го предупреж-
дава чрез своите посланици, а преди две хиляди години Бо-
жият Син Господ Исус Христос дойде в този свят. Той до-
несе ново познание за Бога, за човека и за вечността, като 
предложи нов закон на човеците. Всички онези, които при-
еха този закон, Христос нарича „Мой народ, към когото ще 
покажа милост към неправдите им и греховете им няма 
повече да помня“ (Евреи 8:10-12).Това са всички истински 
християни, които обичат Христос, познават Неговото Слово, 
живеят според него и го правят достояние на други хора.

Но в света има милиарди, които не приемат Христос и 
учението Му в Неговата пълнота и живеят според своята 
воля или според учението на своята религия. Сам Христос 
предупреждава тези хора с думите: „Ако не се покаете, 
всички така ще загинете“ (Лука 13:3,5).

Бог няма да унищожи човечеството с потоп, но преду-
преждава всички човеци, че ако не се отвърнат от нечес-
тивите си пътища, ще погинат, както биологически, така и 
във вечността. По-голяма трагична участ за човека от та-
къв завършек на живота му не може да има.Сам Христос 
казва за тези, които Го отхвърлят: „Добре щеше да бъде за 
този човек, ако не бе се родил“ (Матей 26:24).

ИЗВОД:
Какво означава неоспоримата истина, че бедствието с 

коронавируса е преди всичко духовен проблем? Поне че-
тири неща: 

1) Мерките за борбата трябва да приемат друго направ-
ление. Както вече споменахме, всички държави в света са 
насочили изцяло борбата срещу последствията от действи-



50

ето на вируса, както и срещу самия вирус. Никой и никъде 
не се пита за причината, поради което съвсем неправилно 
като причина се смята самият вирус. Отново и отново ще 
повторим: вирусът е причинителят. Зад този причинител 
трябва да има причина и тази причина е моралното паде-
ние на човечеството. Последствията виждаме пред нас!

2) Борбата срещу това бедствие трябва да се води едно-
временно срещу причината, причинителя и последствието. 
Това значи, че наред с всички социални, медицински и адми-
нистративни мерки, които сега се провеждат, управляващите 
и народите трябва да обърнат поглед към Бога - да се пока-
ят, да помолят Бога за прощение на греховете и да започнат 
да живеят според волята Му, дадена в Библията. Това ще 
доведе до по-бързото справяне с проблема и ще помогне на 
мнозина да подобрят отношенията си с Бога и трасират пътя 
си към вечния живот, който започва още тук на земята.

3) Предприемане на своевременни мерки за по-бързо 
възстановяване на икономическите, здравните и социал-
ни поражения след като пандемията отмине.

4) Преодоляване на последствията от страховата пси-
хоза, която завладя света по време на пандемията. Основ-
ната роля тук трябва да поемат християнските църкви.

Как християните могат да помогнат в бор-
бата срещу бедствията и страха?

Ще поставим следните два основни въпроса по тази 
тема:

А) Защо именно християните, а не представители на 
някои други религии? Ще посочим две основни причини:

1) Християните са носители на вярата 
в истинския Бог

Въпреки че ние като автори рискуваме да влезем в кон-
фронтация с официални държавни институции (политици, 
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медии и др.) или нехристиянски вероизповедания, сме за-
дължени да дадем първия и най-важен отговор на поста-
вения въпрос. 

А този отговор е: Защото християните изповядват 
истинския Бог. И тъй като бедствието с коронавируса, а 
и всички останали бедствия в света, са на първо място 
духовен проблем, то Този Бог, в Когото вярват християни-
те, ще покаже как човечеството може да се справи с тези 
проблеми.

Ние много добре знаем, че не са малко онези, които 
смятат, че има един Бог, но при различните религии Той 
имал различни имена. Вярно е, че има само един Бог, но 
не е вярно, че Този единствен Бог, е същият Бог при оста-
налите небиблейски религии, Който при тях имал различ-
ни имена. Не е възможно това да е един и същи Бог, тъй 
като тези небиблейски религии са напълно различни както 
доктринално, така и по отношение на тяхната ценностна 
система. 

Ето само един пример: Ако Аллах заповядва: „Убивай-
те неверниците“ (Сура 47:4), а Христос казва: „Обичаите 
враговете си“ (Матей 5:44), това значи, че мюсюлман-
ският и християнският Бог са коренно различни. Само 
един от тях може да бъде истински. И това е Този, Който 
предлага по-добрата ценностна система. Това е Христос. 
Затова единствено в Библията се изявява истинският Бог.

А след като това е истинският Бог, който е създал чо-
века, Този Бог може да даде правилния отговор относно 
смисъла и целта на бедствията в този свят. Християните 
изповядат Този Бог, затова те са призвани и задължени да 
известят волята на Този Бог относно смисъла на бедстви-
ята и борбата срещу тях.

Всички небиблейски религии изповядват несъществу-
ващи богове, поради което те не могат да дадат смислен 
и правилен отговор относно бедствията. Нещо повече, 
една от основните причини за бедствията в света е от-
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ричането на истинския Бог и практикуване на вяра, която 
противоречи на волята и учението на истинския Бог.

Ето защо голяма мерзост пред живия Бог е когато се 
събират за съвместна „молитва“ представителите на 
различни религии и всеки си се моли на своя Бог. Елемен-
тарният въпрос е на какъв Бог се молят представителите 
на религии, които изповядват несъществуващ бог? Жал-
ко, че такива инициативи се предлагат и осъществяват от 
главата на най-голямото християнско вероизповедание - 
католиците. Това значи, че папата няма представа от съ-
щината и волята на библейския Бог и със сигурност той не 
служи на този Бог, защото Бог казва: „Аз съм Бог и няма 
друг“ (Исая 45:22) и още „Всички богове на народите са 
идоли“ (Псалм 95:5). Изключено е такова сборище да се 
нарича молитва. Тъжното е, че го организират хора, които 
се наричат християни!

2) Християните са част от обществото в този свят и 
като такива те са длъжни да допринасят за здравето, мира 
и благоденствието на това общество. Те не само са за-
дължени да се съобразяват с това общество, но са и за-
дължени да предупреждават това общество, когато то се 
отклонява от учението и вярата в истинския Бог.

Б) Какво трябва да направят християните 
при бедствие?

Появи ли се бедствие християните трябва да направят 
следните няколко неща: 

1) Да кажат на хората истината за бедствието от духов-
на гледна точка. Ние по този въпрос вече подробно се за-
нимавахме. Тук отново ще споменем, че всяко бедствие е 
последствие, което има причинител и причина. Тук дейст-
ва в пълна сила законът за причинно-следствените взаи-
моотношения. Дълг на християните е да кажат духовната 
причина за бедствията. А тя в случая е моралното паде-
ние на човеците днес. Ако християните не направят това, 
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то светът периодично ще страда от различни бедствия и 
никога няма да осъзнае своята духовна нищета, която е 
причина за тези бедствия.

Как могат християните да изпълнят този свой дълг?
Това може да стане чрез църквите, чрез медиите (теле-

визия, радио, преса), чрез директно мисионерско служе-
ние, чрез информация и предупреждение към управлява-
щите, чрез използване на информационни бюлетини. Така 
че днешното време предлага достатъчно начини христия-
ните да изпълнят този свой дълг, както към обществото, 
така и пред Бога.

Това е мотивацията, същността и целта на настояща-
та книга - да покаже причинатаза бедствието с коно-

равируса и да призове хората към покаяние.

Изпълниха ли християните в България този свой ми-
сионерски дълг? 

Общото впечатление е, че се наблюдава разлика в по-
ведението между отделните религиозни вероизповедания. 
Едни стриктно спазват мерките на правителството, други 
– само някои от тях. Но общото, което се наблюдава, е, 
че на темата за нравственото състояние на света не се 
отдава необходимото значение. А тя е основната причина 
за бедствието.

Неотдавна в едно телевизионно предаване бяха събра-
ни представители на различни религии, които да коменти-
рат настоящето състояние на пандемия. Всички говореха 
как да се помогне на страдащите и бедните и че трябва да 
се молим на Бога да прояви милост и да премахне това 
бедствие. Нито дума защо Бог допусна това бедствие!!! 
Нито дума за погиващите, които са в духовна тъмнина. А 
тук бяха представители на двете най-големи християнски 
вероизповедания в света.
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Затварянето на храмовете
Твърде много коментари се получиха относно решени-

ето на православната църквада не се затварят храмо-
вете, да се извършват служби и се дава причастие.

Такова едно решение обезателно трябва да се разглеж-
да от библейска, медицинска и социална гледна точка.

От библейска гледна точка решението е правилно. 
Църквите са Божи дом и те не са собственост на църковно-
то ръководство, за да решава то дали да ги затваря. Вед-
нага трябва да се добави, че с такова решение Синодът 
не задължава православните християни да посещават 
църквите. Отговорността за посещението на църквите но-
сят самите християни. А те са задължени да спазват мер-
ките на правителството. Така кръгът се затваря или спо-
ред народната мъдрост „и вълкът сит, и агнето цяло“.

Разбира се, че правителството можеше да задължи 
Синода да затвори църквите. Но не го направи, нито в 
началото, нито по-късно, нито сега... Забележителни са 
думите на министър-председателя, който в интервю по 
този повод каза: „С властта, която имам, всичко мога 
да направя, но не мога да затворя Църквите. Това е над 
мен“. За това той получи одобрение от християни, както в 
България, така и в чужбина. Знае се, че всички останали 
православни църкви затвориха храмовете.

От медицинска и социална гледна точка решението 
на Синода е рисковано. Поради това обществеността го 
осъжда. Следствие на обществената реакция Синодът ко-
ригира до голяма степен това свое решение.

Тук може да се постави един важен въпрос: 
Не нарушава ли Синодът Божията заповед да се под-

чинява на властите? (1 Петрово 2:13-15; Тит 3:1).
Ако дадена заповед на властите противоречи на биб-

лейското учение, то християнинът не е длъжен да я изпъл-
нява. Приоритетът на християнина трябва да бъде „първо 
Царството Божие и Неговата правда“ (Матей 6:33). Така 
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постъпваха апостолите и християнските мъченици. Тук не 
става дума за фанатизъм, а за вярност.

И друго нещо, което трябва обезателно да споменем. 
Съзнателно или несъзнателно, Синодът постулира в об-
щественото пространство един много важен библейски 
принцип: чрез своята позиция предлага преосмисляне на 
баланса между страх и вяра. Вече споменахме, че вяра 
и страх са две несъвместими понятия, противоложни със-
тояния на човешкия характер. Това добре личи от думите 
на Христос към учениците Му, когато те се уплашиха от бу-
рята в Генисаретското езеро: „Защо се страхувате? Още 
ли нямате вяра?“ (Марк 4:40).

Във връзка с това ще споменем един много насърчите-
лен добре известен действителен случай от недалечното 
комунистическо минало. По време на гонение на христи-
яните в Съветския съюз бил арестуван един възрастен 
евангелски християнин. При разпит в полицията офи-
церът му поставил въпроса: „Вярваш ли във всичко, 
написано в Библията?“. Християнинът отговорил: 
„Да, аз вярвам на всичко, което е написано в Биб-
лията“. Тогава офицерът продължил: „В тази чаша с 
вода пред теб има отрова. В Библията е написано: 
„... и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма 
да ги повреди“. Вярваш ли в това?“ Християнинът 
отговорил: „Да вярвам“. В стаята имало куче. Офице-
рът казал: „За да се увериш, че в чашата има отрова, 
ще дадем малко от водата на кучето“. Дали от во-
дата на кучето и то след кратко време умряло. Тогава 
офицерът отново попитал: „Още ли вярваш в това, 
което е написано в Библията?“ Християнинът отго-
ворил: „Вярвам във всичко, което е написано в Биб-
лията“. Офицерът заповядал: „Изпи водата в чаша-
та!“ И християнинът изпил водата. Чакали да умре... 
Чакали да умре. Но това не станало! Като видял това, 
един от разпитващите извикал силно: „Има един ис-
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тински жив Бог! И това е Този Бог, в Когото христи-
яните вярват! Приемам Този Бог за мой Бог!“. Тогава 
християнинът и новоповярвалия офицер били хвърлени 
в затворническата килия.

2) Второто нещо, с което християните трябва да участ-
ват в борбата срещу бедствията, е да отправят ежедневни 
молитви към Бога да покаже милост към страданието и 
да прости греховете на хората. Но за да се получи проще-
ние, то трябва да се поиска от Бога. А за да се поиска, то 
трябва някойда каже на хората. Това трябва да направят 
християните.

И това направи Българска християнска телевизия, 
която неколкократно излъчи едно грандиозно и уникално 
по характера си предаване под мотото: „Национален мо-
литвен маратон 2020 - ИСУС Е ЖИВ И ДНЕС“. Над 40 
духовни ръководители и Божии служители от България и 
чужбина отправиха молитва към Бога по повод световното 
бедствие с коронавируса. Ето в резюме основното съдър-
жание и насока на отправените молитви: 1) Църквата е 
длъжна да се включи активно в борбата срещу бедстви-
ето; 2) Причината за бедствието е духовното и морално 
падение на човеците; 3) Призив към покаяние; 4) Бог до-
пуска изпитания, които човек може да понесе, но Бог дава 
и сили да се издържат тези изпитания (1 Коринтяни 10:13); 
5) Бог знае за бедствието, което е сполетяло света; 6) Мо-
литвеният маратон беше обоснован с думите от Словото 
Божие: „Голяма сила има усърдната молитва на правед-
ния човек“ (Яков 5:16); 12); „Обърнете се към Мене с ця-
лото си сърце с пост, плач и ридание“ (Йоил 2:12); „При-
зови Ме в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме 
прославиш“ (Псалм 50:15); 7) Бяха дадени свидетелства 
от християни, изцелени от коронавирус; 8) Сега е чудес-
но време за сеене на Слово и вяра; 9) Някои се молеха, 
че с поведението си сме задължени да пазим другите от 
заразяване; 10) Призив към смирение; 11) Мнозина се мо-
лиха за духовно съживление; 12) В някои от молитвите се 
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изразяваше голямата радост от факта братя да се молят 
в единомислие и единодушие и виждаха как Бог излива 
Духа Си по такъв особен начин; 13) Някои от молещите се 
виждаха вече дарената от Бога победа над това бедствие; 
14) Молитвата за българския народ беше в основата на 
много от молещите се; 15) Прозвуча и призив към Бога, 
ние християните да бъдем поставени на везни, за да се 
види кое ще надделее в духовната ни същност; 16) Чуха 
се и твърде оригинални молитвени призиви като напр. „да 
погребем страха, който е завладял света“.

Основен извод от този молитвен маратон: 
Преодоляване на доктриналните различия, изява на 

братската христииянска любов, невиждано единство меж-
ду духовните ръководители, изключително насърчение за 
хилядите зрители, които проследяваха това уникално съ-
битие.

3) На трето място християните са длъжни да живеят 
според волята на Христос, дадена в Библията. Никакъв 
смисъл няма, ако християните говорят за Христос, знаят 
Библията и се молят, а водят живот, който е в противоре-
чие с учението на Спасителя. В такъв случай е по-добре 
светът да не знае, че те са християни. Освен че това е 
мерзост пред Бога, такива християни обричат сами себе 
си на вечна погибел, а освен всичко, служат и за съблазън 
на другите, като поради тях се хули Божието име (Римля-
ни 2:24).

4) Християните и съответно християнските църкви са 
длъжни да изпълняват законите на държавата, доколко-
то тези закони не противоречат на християнската вяра. В 
историята има много примери, когато християните не са 
се съобразявали със законите на държавата. Тогава те би-
ват подлагани на гонение и мъченичество. В тази връзка 
може да споменем християните в римската империя през 
първите три века, средновековните малки християнски 
общества в Западна Европа и християните днес в Китай, 
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Северна Корея и някои мюсюлмански държави.
5) Бог казва и конкретно какво трябва да направят тези, 

които вярват в Него, т.е. християните: Във втора книга на 
Летописите 7:13-14 четем: „... ако изпратя мор между на-
рода Си и народът Ми, който се нарича с Моето име, се 
смири и се помоли и потърси лицето Ми, и се отвър-
не от нечестивите си пътища, тогава ще послушам 
от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. 
Очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни 
към молитвата, която се принася на това място“.

Отношението на Бога към бедствията            
в света

Ние досега разгледахме реакцията към коронавируса 
на различни социални прослойки от обществото – лекари, 
специалисти, политици, обикновени граждани и христия-
ни. Неколкократно беше споменато, че Бог като Творец 
на човеците не е безразличен към появата, същността, 
изявата, последствията и вредата от бедствията в света. 
Освен че Бог е Творец на човека, Той обича човека и в 
отношението Си към него, Бог се ръководи единствено от 
тази Своя любов. 

И на трето място, наред с това, че е Творец на човека 
и го обича, Бог иска човекът да достигне вечен живот и 
след биологичната си смърт да бъде на небето заедно с 
Христос.

Ако трябва да се изразим от библейска гледна точка, 
Бог прави всичко възможно, за да възстанови изгубено-
то в Едемската градина общение с човека.

Имайки предвид всичко това, лесно можем да забеле-
жим мястото на бедствията и страданията като част от 
Божия план за спасението на човеците.
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Божият спасителен план за човеците
Ето как в десет точки може да бъде представен Божият 

спасителен план според Библията: 
1) Бог създаде човека за вечно общение със Себе Си.
2) Под влияние на сатана човек съзнателно престъпи 

Божията воля, изгуби общението с Бога и вечния си живот.
3) Бог обича човека и иска да възстанови общението 

Си с него и да му дари вечен живот.
4) Отделен от Бога,човек се ражда и живее в грях, дос-

тигайки дълбоко духовно и нравствено падение, поради 
което, след биологичната си смърт, ще отиде във вечна 
погибел в ада.

5) Със собствени усилия човек никога не може да дос-
тигне спасение. То е дар от Бога и човек има свободата да 
го приеме или отхвърли.

6) Сам Бог в лицето на Исус Христос дойде в света, за 
да предложи на всеки човек път за спасение и вечен жи-
вот. Христос ще дойде втори път като Съдия.

7) Освен чрез Своето Слово (Библията) Бог предупреж-
дава човека по различен начин, приканва го да се отклони 
от злото и се обърне към Него.Бог е изпращал и изпраща 
Свои посланици да предупреждават човеците.

8) Един от многото методи на Божие предупреждение 
и покана за спасение са бедствията и страданията, чрез 
които Бог говори на хората.

9) Всеки човек е поставен пред съдбоносен избор: 
а) да приеме поканата на Бога, да се покае, да живее 

според Божията воля и след биологичната си смърт да жи-
вее вечно с Него на небето.

б) да отхвърли Бога и да отиде в ада, заедно със са-
тана и неговите демони.

10) Съдбоносното решение за своята вечност човек 
може да вземе единствено докато е жив тук на земята; 
Църквата не спасява, но тя е зъдължена да покаже пътя 
към спасението чрез Исус Христос и да помага на човека 
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да достигне това спасение.
След като човеците знаят Божия спасителен план за 

тяхното спасение и вечен живот, те нямат право повече 
при бедствия, страдания и други житейски обстоятелства 
да поставят на Бога въпроса: Господи, защо? Този въ-
прос те трябва да заменят с въпроса: Господи, с каква 
цел? А за днешната ситуация с коронавируса въпросът 
трябва да бъде Господи, какво искаш да ни кажеш с 
това бедствие?

Божиите методи, с които Той иска хората да приемат 
спасението, могат да засягат било отделни личности, цели 
народи или пък цял свят, както е случаят с коронавируса.

Друг е въпросът дали днешният цивилизован човек 
вярва и приема на сериозно всичко това. Мнозина си ми-
слят, че това, което се случва на човека, е просто дело на 
природата, на болестотворни причинители, на социални 
взаимоотношения, на злонамерени хора, на примитивен 
живот, на липса на хигиена и т.н. 

Но очевидно мисловните и духовни способности на 
днешния човек са така ограничени, помрачени и толкова 
повредени, че той забелязва само директния причини-
тел на това голямо зло, но не и истинската причина, ко-
ято е скрита зад този причинител.

Ако човеците не проумеят простата истина, че бед-
ствията в света (пандемията) имат свой причинител 
(коронавирусът), зад който се крие причината (грехът и 
моралното падение), те ще продължават да страдат чрез 
появата на нови и нови бедствия. И това ще продължа-
ва, докато погледнат към Този, от Когото може да дойде 
избавлението. Бог вика към човеците и днес: „Към Мене 
погледнете и спасени бъдете, всички земни краища; за-
щото Аз съм Бог – и няма друг“ (Исая 45:22).

Решението на проблема трябва да започне с причи-
ната (грехът), а не с последствието (пандемията), както 
днес човечеството прави.
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Голямата разлика между причина                   
и последствие

Има една голяма разлика в разрешаването на пробле-
мите с причината и последствията. Каква е тя?

Човек със собствени сили и с цената на много усилия, 
жертви, мъки, страдания, загуби и много време може да 
се справи с последствията, без да е сигурен, че този 
проблем след по-късо или по-дълго време няма отново да 
го сполети. Поради това този човек ще живее с постоянен 
страх от появата на нови бедствия. И така докато е жив.

Човек със собствени сили никога не може да се спра-
ви с причината (греха). Той трябва да предостави реше-
нието на проблема на Друг и Този Друг е единствено Гос-
под Исус Христос (Римляни 7:25). И ако иска да направи 
това, такъв трябва да знае, че решението на проблема му 
няма да му струва нито жертви, нито мъки, нито страда-
ния, нито загуба на време или финанси, а единствено же-
лание и воля да приеме това решение даром от Христос. 
И това може да стане, когато такъв човек с покаяние се 
обърне към Христос, приеме Го за свой Господ и Спасител 
и Му предостави изцяло ръководството на живота си.

Великата размяна
Сега, когато пишем тези думи, е Разпети петък (2020 г.). 

На този ден преди повече от 2000 години стана най-великото 
събитие в човешката история. На Кръста на Голгота Христос 
пое греховете на цялото човечество и дари възможността чо-
век да възстанови общението си с Бога. От Кръста Христос 
протяга ръката Си за спасение към всеки човек. Остава и чо-
веците да протегнат ръка и приемат това спасение даром. 

На Кръста се извърши великата размяна:
Христос поема греховете, слабостите и проблемите 
на човеците и в замяна на това им дарява вяра, сила и 

вечен живот.
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На Кръста Христос каза: „Свърши се“, а след три дни 
Божият ангел каза на Мария Магдалина „Той възкръс-
на“. Това са най-великите думи, които някога човечество-
то е слушало. 

Kакво означават тези думи? Ще отговорим с един при-
мер:  

През август 1941 г. от нацисткия концентрационен ла-
гер в Аушвиц избягал един от арестуваните. Вбесен от яд, 
ръководителят на лагера изкарал всички концлагеристи 
на плаца и започнал да вика на случаен принцип номе-
ра на арестантите, които трябвало да бъдат ликвидирани 
за назидание на останалите. Между извиканите попаднал 
млад поляк на име Франк Гайовничек. Излизайки напред, 
започнал да плаче и да крещи от страх. Тогава от строе-
ните редици излязъл един възрастен човек, застанал до 
ужасения поляк и казал на началника на лагера: „Аз съм 
католически свещеник. Моля Ви, освободете този млад 
мъж. Той има жена и три деца.“ Началникът бил поразен 
от тази постъпка на свещеника и изпълнил неговото жела-
ние. Отец Максимилиан Колбе отишъл на смърт вместо 
младия поляк, който бил спасен и по-късно се завърнал 
при семейството си.

На 10 октомври 1982 г. папа Йоан Павел Втори канони-
зира отец Максимилиан Мария Колбе за светец на католи-
ческата църква с думите на Христос: „Никой няма любов 
по-голяма от тая, да положи душата си за своите при-
ятели“ (Йоан 15:13).

Символиката и поуката: Поради нашия грях ние бяхме 
осъдени на вечна смърт. Тогава Исус застана до нас и по-
моли Своя Отец Той да отиде на смърт вместо нас. И Не-
говият Отец прие тази велика жертва, която Господ Исус 
стори на Голгота за нас.

Ако човек пожелае да даде греховете си и проблеми-
те си, като получи в замяна прощение и вечен живот, та-
къв човек трябва да знае, че с него стават четири важни 
неща:
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- той е станал Божие дете. Това Библията нарича но-
ворождение. „А на онези, които Го приеха, даде право да 
станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Него-
вото име“ (Йоан 1:12). 

 - той винаги и във всичко може да разчита на Христос 
- „всичките си грижи на Него да възлага, защото Той е 
поел грижата за него“ (1 Петрово 5:7). 

 - той няма да има страх от обстоятелствата на еже-
дневието, тъй като Христос е с тези, които вярват в Него и 
живеят според Неговата воля (Матей 28:20).

 - такъв човек ще има твърдата сигурност, че във веч-
ността ще бъде заедно с Христос (Йоан 12:26).

Изход и прогнози
Цял свят днес говори за катастрофалните последствия, 

които ще дойдат след като се преодолее пандемията с ко-
ронавируса. Страх е завладял човечеството от растящата 
икономическа рецесия и социални катаклизми (безрабо-
тица, бедност и т.н.). Да, всички тези негативни неща могат 
и да се случат в една или друга степен.

Какъв може да бъде изходът от 
бедствието с коронавируса?
Това ще зависи от три условия: 
а) дали и кога медицината ще може да се справи със 

създаването на ваксина и сигурна профилактика на забо-
ляването.

б) поведението на отделния човек и на цялото обще-
ство в борбата с този проблем.

в) хората да осъзнаят истинската причина за този 
проблем. 

Ако хората разберат причината, то паниката и страхът 
ще отстъпят място на надеждата за бързо справяне с про-
блема. Когато се премахне причината, Бог обещава пре-
махване на последствията.

Как би изглеждала прогнозата?
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Две са прогнозите:
Песимистичната прогноза е, че ако в скоро времене 

овладеем COVID-19, той ще се превърне в петата най-
страшна световна инфекция, какъвто е грипът и други за-
болявания. Всичко ще зависи от това дали ще успеем да 
го локализираме. Ако не успеем да го локализираме, той 
ще се превърне в постоянна инфекция, която ще се завръ-
ща ежегодно. Тази инфекция е много по-опасна и сериоз-
на от грипа по своя смъртоносен изход.

Оптимистичната - че ще го овладеем и ще го забра-
вим. 

В потвърждение на оптимистичната прогноза отново 
ще цитираме статистика от Световната здравна органи-
зация, според която сезонният грип отнема живота на 250 
000 до 500 000 души всяка година. От появата на корона-
вируса в Китай през ноември 2019 до 3 май 2020 броят на 
заразените с коронавирус е 3 446 291, загиналите от тази 
зараза в света са 244 122 души, а излекуваните са над 
1 100 442 . В световен мащаб жертвите и заразените от 
коронавируса от края на април  значително намаляват, а 
броят на излекуваните расте.

Тази статистика на Световната здравна организация 
показва следното: 

1) Коронавирусът не е така опасен както други инфек-
циозни заболявания.

2) Човечеството се справя успешно с тази пандемия.
3) Успехът може да се обясни с изключителните мер-

ки, които човечеството предприе в борбата срещу корона-
вируса и неговото разпространение. 

4) Ваксината, която предстои до края на годината да 
се появи в здравната система, както и биологичният иму-
нитет, който ще създаде вирусът, до голяма степен ще 
разрешат проблема с коронавируса в бъдеще. 

А относно проблема с духовната причина за появата 
на коронавируса, считаме, че могат да станат само две 
неща:
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а) Ако човечеството не потърси причината, не си 
извади поука от сегашното бедствие с коронавируса и не 
приема този световен проблем като Божие предупреж-
дение, това човечество, наред с всички последствия, 
които ще понесе, ще си остане духовно мъртво, като 
продължи със страх да очаква следващо по-голямо 
бедствие. Рано или късно то ще възстанови икономи-
ката си и социалния живот, но ще си остане в морална 
поквара, програмирайки по този начин пагубата си във 
вечността. 

Тогава това човечество ще падне под удара на Божия-
та присъда: „Каква полза ще има човек, ако спечели целия 
свят, а живота си изгуби“ (Матей 16:26). А от християни-
те, които не са предупредили, ще бъде изискана кръвта на 
погиналите (Йезекиил 3:18).

б) Ако хората потърсят и намерят причината за това 
бедствие, обърнат се към Бога, покаят се и помолят за 
прошка, то те ще получат благословението, обещано от 
Бога – прощение на греховете и изцеление от бедствие-
то. 

Такава трябва да бъде естествената и съвсем нормал-
на реакция на хората, когато се появят бедствия, пробле-
ми, болести и страдания.

И ако това стане, едва ли този глобален проблем ще 
изчезне моментално като с магическа пръчка. И това е 
така по простата причина, че има и много други фактори, 
които допринасят за появата на бедствия и страдания в 
този свят (отдалечаването от Бога и моралното падение 
на човеците, наследственото обременяване, демонично-
то обладаване, езическите религии и т.н.).
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Светлина в мрака
„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, 

които обичат Бога, които са призвани според
Неговото намерение“ (Римляни 8:28).

Хората си мислят, че когато са подложени на мъка, стра-
дание, проблеми, вследствие на бедствия и катаклизми в 
техния живот, всичко това е нещо отрицателно, лошо, зло. 
Не са много онези, които могат да видят тези обстоятелства 
като изпитание, допуснато от Бога. Много повече са хората, 
които разглеждат такива ситуации в живота си като тъмен 
дълъг тунел, в който не винаги се вижда изход.

В Библията също се говори за мъка, страдания, про-
блеми. И те започват още с първите човеци. Авел беше  
убит от брат си Каин. Адам и Ева страдаха от това нещо. 
От тогава страданието е съставна част на човешкия жи-
вот. В живота на великите Божии мъже имаше не малко 
страдания и изпитания. 

Един от най-големите примери в това отношение е 
призивът Авраам да принесе в жертва сина си Исак. Това 
изпитание надминава всякаква човешка възможност и 
граничи с божественото. И Сам Бог 2000 години по-късно 
извърши това жертвоприношение на Кръста на Голгота.

Чрез тази най-велика жертва на всички времена Бог 
дари на човеците ново отношение към проблемите, стра-
данията и бедствията. Те не са проклятие и тежест, а тряб-
ва да съдействат за добро на всички онези, които вярват 
в истинския Бог, обичат Го и Му служат така, както Той 
иска да Му се служи. На Своите последователи Христос 
каза, че те живеят в чуждо царство, където ще бъдат пре-
следвани и гонени и ще бъдат като „агнета посред вълци“ 
(Лука 10:3); завеща великите думи: „В света скърби ще 
имате; но дерзайте, Аз победих света“ (Йоан 16:33). 

Тези думи от Библията показват, че във всяко бедствие, 
трудност и изпитание трябва да виждаме Божията намеса. 
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А Божията намеса е израз на Неговата любов към хората.
Ние дотук разгледахме много от негативните неща, ко-

ито стават и ще стават в света вследствие на това светов-
но бедствие. Но нека погледнем сега този проблем през 
призмата на вечността. Можем ли от тази гледна точка да 
видим нещо положително в тази пандемия? Тъй като 
Бог обича хората и без Негово знание нищо не може да 
стане в света, то по силата на логиката това значи, че и 
с това бедствие Бог иска да каже на хората нещо много 
важно, което ще бъде от значение за тяхната вечност. Ето 
защо сме длъжни да си поставим въпроса:

Какво е положителното в това световно 
бедствие?

Наскоро чухме по БХТВ чудесни размишления по този 
въпрос от евангелския пастор и бизнесмен Николай Мар-
ков на тема „Накъде гледаш?“.

Много сполучливо той прави сравнение на коронави-
руса днес със змиите в пустинята по време на пътува-
нето на евреите към Обетованата земя. Ще цитираме със 
съкращения следното от тази проповед: 

- По време на бедствието намаляват различията и 
безлюбието между хората и те става едно цяло в борбата 
срещу този проблем; 

- На изпадналите в смъртен страх евреи в пустинята 
Бог предлага да обърнат поглед нагоре към медната 
змия, за да не умрат. На изпадналите в панически страх 
човеци днес Бог предлага да обърнат поглед нагоре към 
Христос, от където ще им дойде спасението; 

- Важен момент в борбата срещу бедствието трябва да 
поемат християните, които да посочат истинската причи-
на за това бедствие и пътя, по който то да се преодолее;

- Чрез страданието Бог привлича вниманието на хо-
рата към Себе Си, като по този начин превръща злото 
срещу хората в добро за тях.
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Пандемията с коронавируса се превръща 
от бедствие в благословение!

Положителните неща от пандемията с коронавиру-
са са много повече, отколкото отрицателните. Ето някои 
от тези положителни неща:

1) Чрез това бедствие Бог призовава хората да по-
гледнат себе си и преодолеят: своята гордост, надмен-
ност, самочувствие, забързаност, егоизъм, самонадеяност, 
различни зависимости, своето материално самодоволство, 
безраличието си към Бога. И когато преодолеят всичко 
това, в смирение да се обърнат към Бога и да Му предоста-
вят правото Той да поеме ръководството на техния живот.

2) Чрез това бедствие Бог призовава хората да обър-
нат поглед и към другите човеци - към бедните, немощните, 
старите, безработните, болните и да им помогнат с каквото 
могат. Това се нарича добротворство и много хора усети-
ха този Божи призив и го прилагат на дело - започнаха да 
проявяват невиждано до сега добротворство – правят се 
дарения на медицински институции, помага се на бедни и 
бездомни, разнася се храна на стари и немощни хора; дър-
жавата прави редица финансови облекчения на граждани 
и на фирми, отпускат се безлихвени заеми и т.н.

3) Затварянето на хората по домовете им има и своите 
положителни страни – достатъчно време, което дава въз-
можност за четене на Библията, молитва и комуника-
ция чрез съвременните технологични средства (електрон-
на поща, скайп, вайбър, фейсбук  и т.н.); от дома също 
може да се осъществи мисионерско служение и христия-
ните трябва да  използват тази възможност.

4) Разраства се чувството на благодарност между 
хора и институции – феномен, който преди това не беше 
особено популярен. Мосово хората благодарят на меди-
ци, полицаи и правителство и обратно – също.

5) Хора и институции станаха много отворени за 
християнската литература, която се разпространява. 
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Разпространиха се хиляди Нови завети, Детски Библии, 
Християнска етика, както и много християнски книги.

6) Задължителното носене на маски на обществени мес-
та има своето положително значение. Освен като предпаз-
ване от заразяване, маските ще допринесат положително за 
ограничаване на словесните контакти. Така могат да влязат 
в сила думите на Библията: „В безмълвие и увереност ще 
бъде силата ви“ (Исая 30:15). А пророк Софоний изразява 
една голяма истина: „Мълчи в присъствието на Господа 
Йехова, защото близо е денят Господен, защото Господ 
приготви жертва, освети поканените Си“ (Софоний 1:7).

7) Цените на някои важни стоки се сринаха – напр. го-
ривата и някои хранителни стоки; Това даде възможност 
на изпадналите в материални затруднения хора да се 
справят по-лесно с ежедневните си потребности.

8) Хората приеха реалността да не посещават църк-
вите, а да практикуват вярата си в домашни условия. 
Християните през първите три века нямаха църкви, а се 
събираха по домовете или в катакомбите. Това беше вре-
ме, през което християнството се разпространяваше мно-
го бързо. Днес така е в Китай. Така че не мястото е важно, 
където се събират християните, а качеството на тяхното 
общение с Бога и помежду им; Ако тази ситуация в све-
товен мащаб доведе до духовно съживление, това ще 
бъде най-голямата полза от пандемията с коронавируса. 

Тогава короната на този вирус ще бъде отнета и даре-
на на единствения, Който заслужава да носи корона – Гос-
под Исус Христос. Така смъртоносната корона на вируса 
ще се превърне в корона за вечен живот...!

9) В светските институции се чуват гласове, че това бед-
ствие е Божие наказание за света, който се е отдалечил от 
библейските принципи на вяра, морал и етика.Така е било 
и при евреите в древността. Когато те нарушават Божията 
воля, Бог реагира: „Ще изпратя между вас мор...“ (Левит 
26:25). Когато пишем тези редове медиите съобщиха за 
тъжен инцидент: дрогиран младеж блъска с луксозния си 
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автомобил друга кола и убива на място шофьора в нея – 
известен журналист. В коментар по телевизията добре по-
зната обществена личност каза по този въпрос следното: 
„Така ще бъде докато правителството не обърне внима-
ние на моралното състояние на този народ“.

10) Значително се подобриха взаимоотношенията 
между някои правителствени институции, ръководителите 
на които до преди пандемията нямаха любов и уважение 
помежду си.

11) И най-важното положително явление от това световно 
бедствие: темата за религията, църквата и вярата в Бога 
все по-често се споменава в медийното пространство; а има 
и хора, които се обръщат към Бога и стават християни. 

Ето един такъв пример:

От атеизъм към вярата в Бога - един лекар 
става християнин.

Ще цитираме личното свидетелство на италианския 
лекар д-р Джани Джиардинели от Ломбардия (Италия), 
което за кратко време през социалните мрежи обиколи 
света. Ето какво казва д-р Джиардинели:

Никога, нито в най-ужасните си кошмари не съм си 
помислил, че ще изживея някой ден това, което изживях 
тук, в нашата болница, от три седмици насам. Изглеж-
да, че кошмарът продължава и става все по-ужасен и 
неудържим. В началото идваха няколко болни, после де-
сетки, а след това - стотици. 

А сега вече ние не сме лекари, а просто сортираме като 
на конвейр и трябва да решаваме, кой да бъде лекуван и кой 
да бъде изпратен да умре вкъщи, въпреки че всички тези 
хора са си плащали данъците към държавата цял живот. 

До преди две седмици, аз и моите колеги бяхме ате-
исти. Смятахме го това за съвсем нормално, та нали 
учихме медицина, ние сме учени хора, а науката изключва 
съществуването на Бог. Винаги се подигравах на моите 
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родители, когато ходеха от време на време на църква. 
Преди 9 дни дойде при нас различен пациент - еван-

гелски пастир на 75 години. Много кротък човек, но с 
големи дихателни проблеми. Имаше със себе си Библия 
и много ни впечатли, че намираше сили да чете от нея 
на тези, които бяха на смъртното легло и ги държе-
ше за ръка до последно.

Въпреки че ние, лекарите, бяхме уморени и изтоще-
ни физически и психически, от време на време слушахме 
думите му от любопитство. 

Сега сме длъжни да признаем: ние, като хора, сме 
достигнали границите си.

Повече от това не можем да направим нищо, а всеки 
ден гледаме как все повече хора умират. Ние сме прека-
лено изтощени. Двама наши колеги починаха, а ние, дру-
гите, - едвам се държим на крака. Осъзнахме, че, там 
където свършват нашите сили, имаме нужда от 
Бог и от Неговата намеса.

В малкото свободно време започнахме да се молим на 
Бог. Говорим помежду си за това и не ни се вярва, че от 
върли лекари-атеисти стигнахме дотам, да намираме 
утеха в молитва към Бог, да ни помогне да издържим и 
да се грижим за болните. Вчера пастирът почина.

Въпреки че за три седмици при нас починаха над 120 
човека, при смъртта на този човек всички бяхме съсипа-
ни, защото този човек, докато беше при нас, успя да ни 
донесе мир, който никъде не можехме да намерим.

Пастирът отиде при Господа, скоро ще го послед-
ваме и ние.

Аз не съм се прибирал вкъщи от 6 дни и не си спомням 
кога съм ял последно. Виждам само своята безполезност 
на тази земя и искам да си посветя дори последния дъх в 
помощ на другите. 

Щастлив съм все пак, че се обърнах към Бога в 
тези трудни времена, когато около мен са страдание 
и смърт“. 

Д-р Джани Джиардинели 
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В заключение, като се съпоставят негативните неща 
и трудностите, причинени от коронавируса, с всички спо-
менати положителни неща от тази пандемия, може да се 
направи извода, че няма основание за страх и паника, а 
спокойно и с надежда да се приеме това изпитание. Така 
се оправдават думите на светата Библия: „Радвайте се, 
братя, когато попаднете в разни изпитания, като зна-
ете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твър-
дост. А твърдостта нека извърши делото си съвър-
шено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв 
недостатък“ (Яков 1:2-4).

Човек определя своята вечност чрез вярата си, вер-
ността си в служението към Христос и неговото Слово, 
чрез начина на живот, както и чрез понасяне на изпитани-
ята, които Бог допуска в живота му.

Когато знаем всичко това, изпитания, като настоящата 
пандемия, ще се понасят и преодоляват много по-лесно.
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