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Едно трудно време да бъдеш католик 

Ако някога е имало време, когато е било трудно да бъдеш католик в Америка, то 

това е било през деветнадесети век. Една масова вълна на европейска емиграция залива 

Съединените щати с над три милиона и половина емигранти, мнозина от тях били 

католици от Ирландия и Германия. Пропорционално на населението, това бил най-

големият емигрантски наплив в американската история
1
. В резултат на тази 

"католическа инвазия", Католическата църква набъбва от петата по големина 

деноминация в страната през 1840 г. до най-голямата деноминация през 1850 г.
2
 Но 

католиците съвсем не били приети с отворени обятия. 

Този феномен подготвил почвата за дълбока неприязън към католиците, след 

като те продължавали да променят социалния, политическия и религиозния пейзаж на 

ревностната протестантска нация. Като един защитен механизъм, протестанти от 

всякакви обществени слоеве подхранвали една параноична мания, която обрисувала 

католиците като "конспиратори срещу християнската република"
3
. Те били обвинявани 

във всякакъв вид зловещи схеми и дори институцията на робството била разглеждана 

като "един светски израз на най-лошите злини на романизма"
4
. 

Стрелите, насочени към римо-

католиците били изострени в началото на 19 

век, след като американците били 

бомбардирани със сензационна пропаганда 

срещу всички католически неща. Вземете 

например популярната литература по това 

време. Ребека Рийд публикувала Шест месеца 

в манастир (1835 г.), едно скандално изложение за нейните ужасяващи преживявания. 

Тя подробно описвала така наречените католически ритуали като близане на пода за 

покаяние. Протестантите поглъщали всичко това и книгата пожънала незабавен успех, 

давайки началото на един нов жанр в американската литература, наричан манастирско 

експозе. Това вдъхновило също така антикатолическите размирици и изгарянето на 

един манастир, близо до Бостън. 

Тя подробно описвала така 

наречените католически ритуали 

като близане на пода за покаяние. 

http://www.lightbearers.org/
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Една година по-късно, още една шокираща книга – Ужасните разкрития на 

Мария Калугерката (1836 г.) – разтърсила нацията и подхранила нарастващия апетит за 

антикатолицизъм сред американците. Разкривайки едно предполагаемо бягство от 

манастир след пет години на мъчение, изложението на автора описва тунели под 

манастирите, където свещеници влизали, за да извършат незаконни действия с 

монахини. След кръщаването на бебетата, родени от тези бременности, те били тайно 

хвърляни в ями в подземията, за да се прикрият всички доказателства.  

Това било нещо пикантно. Било ли е 

истина? Едва ли. Но това не е толкова важно. 

Дори след като била дискре-дитирана, тази 

книга продължила да циркулира масово. През 

40-те години на 19 век били основани дузина 

антика-толически вестници и подклаждали 

безумния огън. 

От амвоните си, служители стояли 

пред своите възбудени църкви и ги стряскали с влиянията на нахлуващия католицизъм 

в Америка. Един презвитериански служител във Филаделфия заявявал, че дълбокото 

безпокойство относно опасностите на папското влияние "не се ограничава само до хора 

с ограничени разбирания и ниско образование", то е нещо влияещо дори на изисканите 

и висши класи в обществото. Той твърдял, че има "сериозна причина да се страхуваме 

от влиянието на папството в тази страна"
5
. Още един гневен протестант писал: "Един 

доказан факт е, че йезуитите обикалят по всички части на Съединените щати 

целенасочено с всички възможни маскировки, за да открият благоприятни ситуации и 

начини да разпространят католицизма."
6
 Така всяка неделя сутрин американците 

можели да получат една добра порция от антикатолическата отрова. 

В политическата област настроението не било по-благоприятно, когато една 

нова политическа партия се появила в резултат от антикатолически настроения. От 

своето начало през 1854, тази партия нараствала чрез тайни събрания, където 

антагонизмът бил разпалван и католиците били набелязани като централният проблем, 

с който се сблъсквала Америка. Партията била наречена "Нищо не знам", защото когато 

членовете ѝ били запитвани за слуховете за тайни събрания, те отговаряли: "Аз нищо 

не знам". Всъщност, това е начинът чрез който получили своето име
7
. Тяхното влияние 

подпомогнало да бъдат издадени закони, които поставили прегради за избирането на 

католици на обществени длъжности и така подбуждали антикатолическа ярост. 

През късните десетилетия на деветнадесети век, общественото мнение към 

католиците продължавало своята възбудена траектория. Нови гласове се надигнали с 

изобретателни атаки, използващи най-тъмната история и впрягащи американските 

страхове срещу католиците. През 1886 г. Чарлз Чиникуи – един недоволен бивш 

католически свещеник от Канада – издал книга, озаглавена Петдесет години в 

църквата в Рим, в която той твърди, че Американската гражданска война била една 

конспирация, ръководена от Ватикана, за да унищожи Америка. Той дори привел 

аргументи, че папството било замесено в покушението на Ейбрахам Линкълн и че 

убийците били лоялни служители на самия папа. Колкото и скандално да звучат тези 

твърдения, не е имало липса на хора, които да ги сърбят ушите и антикатолицизмът 

продължавал да намира подслон в американското общество. 

 

 

Един доказан факт е, че йезуитите 

обикалят по всички части на 

Съединените щати целенасочено с 

всички възможни маскировки … 
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Елън Уайт се появява на сцената 

От всички различни деноминации в Америка през този период, Адвентистите от 

седмия ден били особено подготвени да се нахвърлят върху католиците. По времето, 

когато движението се превърнало в легална и формална организация през 1863 г., 

Църквата на адвентистите от седмия ден имала около 3500 членове и 30 служители
8
. 

Вестта на движението била в процес на внимателно формиране през 40-те и 50-те 

години на 19 век. През 60-те години на 19 век, основните стълбове на една богата 

теологична рамка били вече добре установени. 

Със своето завладяващо разбиране на библейската есхатология и ролята, която 

папството щяло да изиграе в събитията в края на времето, потенциалът за 

антикатолическа враждебност бил по-голям сред адвентните вярващи, отколкото в 

другите протестантски църкви. В действителност Адвентизмът подсказвал, че другите 

протестантски църкви не били отдалечени достатъчно в своето разделение от Рим. 

Самото име на деноминацията предполага, че чрез поддържането на светостта на 

неделята Протестантизмът бил все още в леглото с Католицизма, независимо от 

изповядвания от църквите антикатолицизъм. 

 За Адвентистите от седмия ден било 

много лесно да се присъединят и да прегърнат 

популярното отношение срещу католиците. 

Чрез присъединяването към гневните хорове на 

антикатолическата реторика, те можели да 

поставят себе си в благоприятна позиция сред 

другите американци. И дори да не попаднели в 

тази клопка, те лесно можели да имат 

тенденцията по сходен начин да вземат на 

мушка католиците като личности и да ги 

идентифицират като враг.  

Това, разбира се, би могло да бъде така, ако не съществувала една малка 

възрастна дама, наричана Елън Уайт, която спряла партията, агресивна към католиците. 

В бурния контекст на нейните дни – с цялото напрежение, враждебност и 

насилие – Елън Уайт взела перото и разтърсила Адвентната църква: 

"Има мнозина измежду католиците, които живеят далеч по-добре 

според светлината, която имат, от мнозина, които претендират, че вярват 

в настоящата истина.
 9
" 

 Разтърсващо, нали! 

Надявам се, че тази идея е очевидна сега, но като се има предвид контекста, в 

който Елън Уайт пише, това са провокативни думи. Америка от 19 век не е била една 

удобна епоха, за да продължиш да пишеш благосклонни забележки относно 

католиците. Със сигурност не и от един религиозен водач като Елън Уайт. 

Предложението, че има "мнозина" католици, които са "далеч по-добре" в своя 

християнски живот от "мнозина" адвентисти, трябва да е било едно сурово събуждане 

за църквата. Но тя нямало да спре до там, тя едва започвала. 

Има мнозина измежду католиците, 

които живеят далеч по-добре според 

светлината, която имат, от мнозина, 

които претендират, че вярват в 

настоящата истина. 
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През следващите години тя щяла да 

продължава да представя тази вест у дома. През 

1889 г. тя пише, че "един голям брой в 

католическите църкви" са "много по-верни да се 

покоряват на светлината и да правят най-доброто, 

според своето познание, отколкото един огромен 

брой измежду адвентистите, спазващи съботата, 

които не ходят в светлината.
 
"

10
 Поразително! 

Колко иронична е тази картина? Самото 

движение, което в някакъв смисъл имало най-силни мотиви да осъжда католиците, 

движението, което вярвало, че е най-отдалечено от католическото влияние и най-

способно да различи истинската сфера на папското влияние в Америка, е движението, 

чиито водещ глас се надига над бъркотията, за да предпази църквата от загуба на здрав 

разум. Адвентната вест е прекалено важна, прекалено красива, за да заглушим нейното 

влияние чрез възприемане на една реакционерска и тесногръда идентичност. 

 Но Елън Уайт не е ли говорела също и срещу папството, и не е ли 

предупреждавала другите за неговото влияние? Разбира се. Относно папската система 

тя писала, че представлява "отстъплението на последното време"
11

. За повече по този 

въпрос, прочетете тридесет и пета глава в книгата Великата борба. Но докато тя 

критикувала системата и нейното средновековно наследство, тя била внимателна да 

разграничава системата от личностите. И особено важно е как тя отправяла 

предизвикателство към адвентистите да бъдат с широки възгледи и да разбират, че едно 

просто привързване към тяхното верую от доктринални истини не ги прави 

автоматично по-посветени от хората имащи друго вярване. 

 През 1909 г. тя била все още красноречиво дръзка по тази тема. Прочетете 

внимателно следното изявление: 

"Вярно е, че ни е наредено: "извикай силно, не се щади, издигни 

гласа си като тръба та изяви на людете Ми беззаконието им и на 

Якововия дом греховете им" (Исая 58:1). Тази вест трябва да бъде дадена, 

но макар че тя трябва да бъде дадена, ние трябва да бъдем внимателни да 

не нападаме  притесняваме или осъждаме онези, които не са имали 

светлината, която ние имаме. Ние не трябва да се отклоняваме от нашата 

посока, за да нападаме грубо католиците. Измежду католиците има 

мнозина, които са най-съвестни християни и които ходят в цялата 

светлина, която ги огрява и Бог ще работи в тяхна полза. Онези, които 

имат големи привилегии и благоприятни възможности и които не успеят 

да усъвършенстват своите физически, умствени и морални сили, но 

живеят, за да угаждат на себе си и отказват да понесат своите 

отговорности, са в по-голяма опасност и под по-голямо осъждане пред 

Бога от онези, които са в грешка по доктринални въпроси, но въпреки 

това търсят да живеят за доброто на другите."
12

 

Това е сериозно. Анализирайте го за малко. Тя предполага, че би било по-добре 

да бъдеш един верен католик с грешни доктрини, но търсещ да живее "за доброто на 

другите", отколкото да бъдеш адвентист, който има истината, но въпреки това живее 

"за да угажда на себе си" и не се развива като съвестен християнин. Говорейки на един 

параноичен протестантски манталитет, Елън Уайт сразява всяка плитка религиозност и 

декларира пред света какво представлява истинският Адвентизъм. 

 

Адвентната вест е прекалено важна, 

прекалено красива, за да заглушим 

нейното влияние чрез възприемане на 

една реакционерска и тесногръда 

идентичност. 
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Онези извън тези стени 

И така, как би трябвало съвременните християни, адвентисти от седмия ден да се 

отнасят към онези извън стените на църквата? Мисля, че адвентната история осигурява 

някои завладяващи отговори. В действителност нашата история дори ни информира за 

въпросите, които би трябвало да си зададем. Но аз се чудя колко от нас биха се 

чувствали удобно от тези въпроси. Например, мислейки за баптистите от седмия ден, 

Елън Уайт пита своите читатели: "Защо адвентистите от седмия ден и баптистите от 

седмия ден да не се съгласуват? Защо да не си сътрудничат? Защо да не се обединят в 

работата и да не станат едно, без да се прави компромис с който и да било от 

принципите на истината и без да се навреди на нечий интерес, който заслужава да се 

запази?“
13

 

Шокирани ли сте? Добре, предупреждавам 

ви. Малката възрастна дама е много по-

стряскаща отколкото мислите. 

Въпреки че тя подкрепя една отличителна 

адвентна идентичност, тя апелира за 

възможността да работим с баптисти от седмия 

ден в Съботно-училищната дейност. Това, вярва 

тя, било една дейност "която никак нямало да 

достави удоволствие на врага"
14

. 

Дали идеята за работа с други деноминации ви кара да се чувствате неудобно? 

Чудите ли се как такива алианси могат изобщо да бъдат възможни без да допуснем 

компромис с адвентната вяра и идеали? Страхувате ли се, че това може да бъде една 

стъпка надолу по хлъзгавия път към икуменизма? Добре, разбирам. Аз също се чудя за 

тези неща. Аз съм един категорично правоверен адвентист, изцяло правоверен. Но 

вероятно аз не съм повече адвентист от самата Елън Уайт. А вие? Със сигурност вие 

може би ядете повече тофу (соево сирене) отколкото тя е яла, но по тази тема аз съм 

склонен да се вслушам в нея. Елън Уайт ясно счита за възможно да си стиснем ръцете с 

други извън нашите адвентни стени, докато в същото време оставаме верни на нашата 

индивидуалност. 

Имам ли отговорите за това как би изглеждало това нещо? Не. Но ако ние можем 

изобщо да се ангажираме във възможния, открит диалог с нашите братя и потърсим 

креативни начини да мислим в тази посока, ние бихме, както казва тя, разстроили 

"лукавия враг". И това ми звучи като нещо, в което бих могъл да участвам. 

Със сърце, ангажирано с бремето за следващото поколение адвентисти, което 

щяло да се появи на сцената, Елън Уайт пише: 

"Един голям урок би трябвало да предадем на нашите деца и това е 

– освобождението от всяка частица егоизъм и тесногръдие. Те би 

трябвало да бъдат научени, че другите души извън нашата вяра са скъпи и 

че насмешката, подигравката, сарказмът или неуважението към онези 

извън нашата вяра ще бъде едно престъпление към Бога. Такова едно 

поведение ще нарани душите, ще попречи на молитвите и ще обезсили 

духовния растеж на онези, които си ги позволяват. Ние би трябвало да 

образоваме децата си да бъдат не ограничени, но отворени...“
15

 

 

 

Дали идеята за работа с други 

деноминации ви кара да се 

чувствате неудобно? 
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Дали това означава, че ние трябва да разводним вестта на настоящата истина? 

Получаваме едно звучно "не" от перото на Елън Уайт. Вестта няма захаросана обвивка, 

но не бива да я обвиваме с отблъскваща рязкост. Далече от мисълта да скопява 

адвентната отличителната вест, провокативният апел на Елън Уайт в действителност ни 

квалифицира да я прогласяваме. Защото ние дори не можем да започнем да 

представяме "вечното благовестие" (Откровение 14:6), докато не сме наясно относно 

нашата осакатяваща склонност към тесногръдие, което възпрепятства нашата 

способност да отразяваме благоуханието на Исус пред онези, които не виждат нещата, 

както ние ги виждаме. 

Независимо, че тези идеи могат да бъдат 

предизвикателни, аз виждам една важна 

възможност. Какво би станало, ако възприемем 

това виждане за едно дълбоко посветено 

движение с една ясна идентичност и една 

непреодолима вест? Какво би станало, ако 

съчетаем това съзнание за цел с един 

доброжелателен подход към света около нас? 

Какво би станало, ако адвентистите приемат 

това предизвикателство, така че "по всякакъв 

начин направят привлекателно учението за Бога 

Нашия Спасител" (Тит 2:10, NKJV)? 

Можете ли да си представите потенциала на това? 
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