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дин от укорите, отправени към християнското учение
през III в. сл. Хр., е, че в него има черти, общи с възгледите на други философи, и то всъщност не е някакво
особено и ново учение. Това обвинение изказва неоплатоническият философ Целз. В отговор на него и други нападки
учителят на Църквата Ориген пише книгата си "Против
Целз". Ориген защитава нравоучителната част на християнската вяра - според него няма нищо удивително, че един
и същ Бог е вложил нравствен закон в душите на всички
хора, така че за никого да няма оправдание пред Божия съд.
Като признава общовалидността на нравствените
норми, Целз същевременно се противи на начина, по който
християните се стремят да ги постигнат. Той говори с
презрение за простата им вяра: "Някои от тях не желаят
нито да изказват, нито да изслушват каквото и да било
основание за това, в което вярват, и се ръководят само
от положението: не изследвай, а вярвай - вярата ти ще те

спаси." Ориген оправдава вярата
на обикновените хора, като не
изключва, а дори и одобрява склонните да изследват това,
в което вярват.
Седемнадесет века след Ориген разделянето между тези две групи е ярко изразено. Съвсем малко християни
познават дълбоко Христовите истини, а простата вяра на
множеството дотолкова се отдалечава от учението, възприето от първите християни, дотолкова е преплетена с
езичество и суеверия, че може да предизвика само съжаление. Всъщност Целз не без основание съветва, когато
приемаме християнското учение, да усвояваме неговите
положения посредством разума си. Не, християнството не
предлага спасение чрез знанието, както проповядат гностиците, но вярата без никакво знание също не е християнство, защото по такъв начин обектът на вярата Христос - се изопачава и дори се подменя. Учението Му

претърпява най-различни тълкувания, като от него се отнемат или към него се прибавят най-различни човешки
измислици. Може би плачевното състояние на немалко християни ще се промени точно тогава, когато се върнем към
християнското учение в автентичния му вид или когато
християнството най-накрая се върне при християните. Как
би могло да стане това? Една от възможностите е християнските богослови да се обърнат към ощетената част
от вярващите и наред с научните си разработки, предназначени за тесен кръг себеподобни, да предложат на непросветеното мнозинство поне малка част от своето знание,
изложено достъпно.
Другата възможност или по-скоро необходимост е ние,
християните, да се покаем за допуснатите грехове и отклонения от истината, да се върнем към истинското
християнство. Както казва Йоан Златоуст: "Живяхме по
плът, нека накрая да заживеем по дух. Живяхме в удоволствия, нека се решим да поживеем и в добродетели. Живяхме в нехайство, нека да заживеем в покаяние..." Тогава и само тогава Истината на християнството ще засияе с пълната си спасителна сила и ще стане достояние на всички.
Този брой е посветен на проблема за достойнството на
християнството и недостойнството на
християните, предлага възможности за
решението му, както и едно лично
свидетелство за изхода от него.
Отворете го.

