ФРАНКФУРТСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА

ХРИСТИЯНСКИ И ГРАЖДАНСКИ
СВОБОДИ

В хода на човешките събития понякога се налага добросъвестни хора да
се изкажат срещу злоупотребата с власт. Това трябва да се прави само след сериозно
обмисляне и молитва, и дори тогава, чрез смирено и уважително отношение към
установените от Бога власти. Такъв протест трябва да се изразява с надеждата, че
гражданските власти, за които е установено, че нарушават правата и свободите, все
пак да могат да изпълнят отговорността си като техни законни пазители.
Няколко загрижени пастири от различни континенти, подтикнати от зараждащия
се тоталитаризъм на държавата над всички сфери на обществото и особено над
Църквата, както и от пренебрегването на дадените от Бога и гарантирани от
конституцията права по време на Ковид кризата, се обединиха в обща кауза, за да
изготвят официална декларация, която цели да отговори на тези заплахи с вечните
истини на Божието Слово. Предлагаме за разглеждане от всички християни и
съответните власти следните потвърждения и отричания, изведени от библейските
принципи, с надеждата, че този документ ще даде светлина и сила за вярно
свидетелство за Исус Христос в наши дни.
2 Царе. 12:1-14; Деяния 4:24-29; Римл. 13:1-7; 1 Петрово 2:13-14

Член 1

Бог Творец като Върховен Законодател и Съдия

Ние изповядваме, че Триединният Бог – Отец, Син и Свети Дух – е личният Създател
на всички видими и невидими неща, благословен и единствен Суверен и върховен
Законодател на цялото човешко поведение. Вярваме, че Той е разкрил в Свещеното
Писание и в съвестта на хората един неизменен морал, който се корени в Неговия
собствен характер, и който определя естеството на доброто и злото поведение за всички
хора през всички епохи. Като Законодател, Бог е определил ден, в който ще съди света
справедливо чрез един човек, възкръсналия Господ Исус Христос. На него да бъде чест
и вечно господство. Амин.
Затова отричаме, че безличностната материя е единствената реалност, която стои зад
всички неща, както и убеждението, че човешкото поведение е просто биологичен или
социологически феномен. Тъй като Бог е върховният Законодател и Съдия, ние отричаме
правото, на която и да е земна власт да определя морала и да изисква безусловно
подчинение от своите граждани, когато това противоречи на Неговия закон. Също така,
имаме сериозни основания да поставяме под съмнение етичните изказвания и моралните
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разбирания на съвременната държава, тъй като техният светски хуманизъм и етиичен
релативизъм нямат трансцендентна основа за човешкото поведение или морал.
Бит. 1:1; 2:15-17; Изх. 1:17; 20:1-17; Ис.Н. 2:3-6; Пс. 9:7-8; Дан. 6:11; Мих. 6:8; Мат. 28:19;
Деян. 4:19; 5:29; 9:25; 12:17; 17:31; Римл. 1:32; 2:14-16; 11:36; Кол. 1:16; 1 Тим. 1:17; 6:15-16;
2 Тим. 3:16-17; Евр. 11:3; Яков 4:12; Откр. 4:11

Член 2

Бог като източник на истината и ролята на науката

Ние изповядваме, че Бог, Творецът, е Истината и че следователно обективната истина
съществува и може да бъде изведена от Неговото откровение в Писанието и природата,
както и от всички факти, които могат да бъдат достоверно проверени. Подкрепяме
науката, която се стреми да открие чрез научения метод и дебати истините, които Бог е
вградил в естествения свят. Ние също така разпознаваме ограниченията на науката,
включително нейната неспособност да говори авторитетно за области извън нейната
компетентност и склонността ѝ да греши, когато липсват данни. Тъй като човекът е
паднало в грях създание, ние също така признаваме, че всички негови мисли, изводи и
институции са покварени до определена степен, като са склонни към изкривяване,
манипулиране или потискане на истината.
Затова отричаме, че човешките правителства са морално и идеологически неутрални
и винаги знаят или търсят това, което е добро за техните граждани, и че техните разкази
трябва да се приемат с безусловно доверие. Ние отхвърляме всяка измама, всяване на
страх, пропаганда и индоктринация от страна на държавата и средствата за масова
информация, както и всички репортажи по критични световни въпроси, които са
преждевременни, избирателни или идеологически манипулативни.
Освен това
отхвърляме твърденията на така наречения "научен консенсус", който изоставя научния
метод и игнорира или потиска опасенията на другомислещите. Отхвърляме също така
сциентизма, тъй като дори когато научните открития правилно описват дадено явление,
те не могат адекватно и нормативно да разглеждат сложни социални реалности или да
предписват политики, които имат етични последици.
Бит. 6:5; Пс. 19:1-8; 31:6; 119:160; Екл. 7:29; Йоан 3:33; 14:6; 16:13; 17:17; Римл. 1:18-20;
2 Кор. 4:2; Еф. 2:3; 1 Тим. 3:15; 2 Тим. 3:16-17; Яков 2:9; Откр. 13:11-15

Член 3

Човекът като образ на Бога

Ние потвърждаваме, че всяко човешко същество е създадено по образ и подобие на
Бога (imago Dei) и следователно има присъщо достойнство и стойност, както и някои
неотменими права и свободи, необходими за пълноценен човешки живот. Тези права и
свободи включват правото на групово богослужение, лични и междуличностни
отношения, професионална заетост и участие във важни събития от човешкия живот,
като например правото да се утешават болни и умиращи (особено от собственото
семейство), да се присъства на погребения, да се присъства на раждането на нечие
собствено дете, да се сключва брак на публично събрание, да се общува и да се яде заедно
с други хора и да се извършва почтена работа. Ние също така потвърждаваме, че
правителствата трябва да признаят, че всеки човек е отговорен за собственото си телесно
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благополучие и трябва да защитават правото на лично медицинско самоопределение
(свободата на всеки човек сам да избира дали и по какъв начин да се лекува).
Затова отхвърляме нехуманните действия на държавен орган, или която и да е друга
институция, които подлагат, когото и да било на психологическа манипулация и
сплашване. Това включва подхранване на подозрителност към околните, като ги
представя като потенциални заплахи за общото и индивидуалното благо. По същия
начин се противопоставяме на налагането от страна на държавата на медицински
решения за своите граждани, както и на криминализирането, насилствената сегрегация
(отделение), лишаването от професионални права и всяко друго лишаване от права на
лица, които избират да не се подчиняват на медицинските политики на своето
правителство. По този начин отхвърляме всички форми на медицинска принуда и
всякакви ограничения на личните свободи на хора, които не са заразени със заразно,
животозастрашаващо заболяване; това включва въвеждането на ваксинационни
паспорти, социално дистанциране или носене на маски като всеобщи условия за достъп
до обществени места, за достъп до работното място или участие в социалния живот.
Противопоставяме се и на глобалните тенденции към трансхуманизъм и технологично
наблюдение и контрол над човешките същества, тъй като те подкопават човешката
способност, която е така фундаментална за даденото ни от Бога призвание да живеем
като носители на Неговия образ.
Бит. 1:26-28; 2:24; 9:6; Изх. 20:9; Дан. 3:1-30; Мат. 25:31-40; 1 Кор. 6:12-20; 1 Сол. 4:11-12;
Яков 3:9; 5:14-15; Откр. 13:16-17

Член 4

Дадени от Бога мандати и граници на властта

Ние изповядваме, че всички земни власти получават своята власт ("правото да
изискват подчинение") от Бога, който е над всички и пред когото всички ще отговарят.
Вярваме, че Той е определил различните им сфери на отговорност (т.е. мандати) и по
този начин е определил границите на тяхната власт. Бог е дал власт на държавните
власти с цел да възнаграждават доброто и да наказват злото, както и да защитават
дадените от Бога права и свободи, които са предоставени на всички човеци. Също така,
Той е дал власт и на Църквата в различните ѝ проявления, най-вече да прави ученици от
всички народи, като проповядва Божието слово, и да създава и управлява изкупени
общности от вярващи, живеещи под властта на Христос. Освен това Той е дал власт на
семейството, като основната единица на едно общество, с цел насърчаване на
общественото единство и сексуалната вярност, както и да защитава, осигурява, отглежда
и възпитава децата в Господния път. Ние потвърждаваме правото си като граждани,
родители и християни свободно да определяме своите убеждения и поведение въз основа
на тези истини.
Затова отричаме тоталитарните идеологии на правителствата, които не признават
границите на своята власт и узурпират властта, дадена от Бога на Църквата или
семейството. По-специално, ние отхвърляме тенденцията на правителствата да
централизират убежденията и поведението на своите граждани, като създават
авторитарно общество, в което държавата е абсолютна. Такъв тоталитаризъм и етатизъм
е изграден върху вярвания, които фундаментално са преосмислили доброто и злото и
природата на човешките същества и са в разрез с божествения ред на нещата. Ефектът
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от такива вярвания е поробване на индивидуалните и религиозните свободи и пораждане
на идеологическа нетърпимост, която се стреми да заглуши, отмени и превъзпита онези,
които не са съгласни с тях. Противопоставяме се също така на възгледа, че децата са
собственост на държавата и следователно подлежат на индоктриниране, както и на всяко
насърчаване или манипулиране на деца да се подлагат на медицински процедури без
съгласието на родителите.
Втор. 6:6-7; Мат. 22:20-21; 28:18-19; Йоан 17:14; Римл. 12:1-2; 13:1-7; Еф. 5:21-6:4; Фил. 2:1416; Кол. 3:18-20; 1 Тим. 2:1-2; Евр. 13:17; 1 Петр. 2:13-14; 4:15; Откр. 13:7-8

Член 5

Христос като глава на Църквата

Ние изповядваме, че Църквата на Господ Исус Христос изкупена с цената на
собственнят Му живот, лично Му принадлежи, и че тя е отговорна единствено пред Него
по всички въпроси относно вярата ни и практикуването и. Вярваме, че Христовата
заповед да дадем на Кесаря (т.е. гражданската власт) това, което принадлежи на Кесаря,
и на Бога това, което принадлежи на Бога, установява функционалната независимост на
Църквата от държавата. Вярваме, че Христос, Който е Господ над всички, призовава
всички без каквато и да е разлика да се събират свободно и редовно в Неговото име в
местни събрания, за да Го търсят и да Му служат в истина и любов. Освен това
потвърждаваме, че дейностите на местната църква, доколкото те са съществени актове
на поклонение, трябва да се определят единствено от Христос.
Затова отричаме, че който и да е друг орган има юрисдикция над Църквата да определя
делата ѝ по въпросите на вярата и практикуването и или да принизява дейностите ѝ до
несъществен статут. По този начин отхвърляме всички действия на държавата, които
налагат принудителни мерки над Църквата и криминализират, възпрепятстват или
регулират, която и да е от нейните дейности, които се предприемат като служение към
нейния Господ. И накрая, ние се противопоставяме на тенденцията дигитални
платформи в християнското поклонение и служение да се превръщат в заместители на
съборното и личното служение, които са от съществено значение за нашата вяра.
Мат. 18:20; 22:21; Деяния 5:28-29; 10:36; 20:28; Римл. 13:6-7; 1 Кор. 12:12-13; 2 Кор. 4:5; 5:10;
Еф. 1:20б-23; 3:20; 4:15-16; Кол. 1:27; 1 Тим. 6:3-5; Евр. 10:24-25; Откр. 5:9

Призив за уважение, покаяние и съпротива
Ние приветстваме и изразяваме благодарността си към онези граждански власти,
които зачитат същественото естество на тези християнски вярвания и практики, и които
високо ценят индивидуалните и религиозните свободи. Онези граждански власти, които
пренебрегват тези свободи, призоваваме да се покаят и отново да станат защитници на
свободата и на правата, които Бог е дал на всички хора, за да не станат обект на Божия
гняв, злоупотребявайки с дадената им от Бога власт. На онези, които искат да ни
принудят да се подчиняваме на държавната власт вместо на Бога, ние с уважение, но и с
убеждение казваме (подобно на тримата евреи, които отказали да се поклонят на
златният образ на Навуходоносор): "Няма нужда да ти отговаряме по този въпрос.
Нашият Бог, на Когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от
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твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма
да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме." (Дан. 3:16-18)
На нашите братя и сестри в Христос по света казваме: "Бъди силен и смел; да не се
плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш."
(Ис.Н. 1:9) Изглежда, че светът може би навлиза във време на изпитания не само за
Църквата, но и за всеки, който вярва в свободата и се противопоставя на тиранията. Нека
застанем заедно с онези, които са подложени на тежък натиск, арестувани или
принудително изолирани, защото са избрали да правят това, което е правилно. Нека
бъдем солидарни с онези, чиито църкви са насилствено затворени, както и с онези, които
са изгонени от своите събрания. Нека помагаме и подкрепяме по практически начин
онези, които са глобени или трябва да се лишат от работата си в името на Христос. И
молим нашите братя и сестри, които през целия си живот са живели под гонение, да се
молят за нас, за да ни даде Бог благодатта да благославяме онези, които ни гонят, и да се
молим за тях; да ни даде смелостта да стоим твърдо във вярата си като Негови свидетели;
и Той, Който е Господ над всичко, да ни даде силата да останем верни и да устоим
докрай. Амин.
2 Царе. 12:1-14; Дан. 5:22-23; Мат. 24:12-13; 1 Кор. 16:13-14; Еф. 5:10-13

***
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