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Информация за Чарлз Колсън 

Чарлз  Уендъл  Колсън  (1931-2012)  беше  евангелски
християнски  лидер  и  основател  на  фондация  за  работа  със
затворници. Преди да стане християнин,  като юрист през периода
1969-1973  той  работеше  като  специален  съветник  на  президента
Ричард Никсън за връзките с обществеността и с медиите, и беше
известен като „човекът за мръсни поръчки на президента.“ Той се
прочу по време на скандала „Уотъргейт,“ който доведе до оставката
на Президента Никсън през 1974. Колсън беше обвинен, признат от
съда за виновен и прекара 7 месеца в затвор в Алабама.

Колсън станал християнин през 1973, като се покаял, направил
пълен  обрат  в  живота  си  и  основал  фондацията  „Приятелство  в
затвора“  за  работа  със  затворници,  която  сега,  45  години  след
създаването си, работи в 119 страни по света. Посветил живота си на
разпространяване  на  християнското  учение  и  на  християнското
разбиране за света. Произнасял е много лекции, включително  и по
радиото, и е написал повече от 30 книги. Той беше един от основните
водачи,  които  през  1994  подписаха  документ  за  екоменическо
сътрудничество  между  Евангелските  протестанти  и  католиците  в

САЩ.
Бил е „почетен доктор“ в повече от 15 университети в САЩ и е насител на наградата Темплетън

за 1993, която се дава от кралят на Англия на жив човек, който според преценката на журито „има
изключителен  принос  за  утвърждаването  на  духовните  измерения  на  живота  чрез  своите  мисли,
открития или практическата си работа.“ Паричното изражение на тази награда е над 1 мил. долара,
които Колсън я дарил на фондацията си за разширяване на работа със затворниците. Той дарил и
хонорарите, които получавал за лекциите си и за книгите, които е написал. През 2008 беше награден с
медал от Президента Джордж Буш.
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Предговор

Преди 21 години, на 31.01.1975 аз излязох от вратите на затвора, свободен, след като прекарах 7
месеца там. Като нов християнин, аз не бях сигурен за бъдещето си и търсех слепешком Божията
воля, опитвайки се да разбера бурните събития, които ме отведоха на това място.

Вече  със  сигурност  познавах  висотите  и  паденията  на  живота:  от  властта,  богатството,
престижа и кабинета в съседство с кабинета на Президента на САЩ до ограничаващите стени на
мрачния затвор. Но вървейки по този път, аз бях направил най-важното откритие, което всеки човек
може да направи.

Това  се  случи  в  гореща  и  знайна  вечер  през  август  1973.  Когато  скандалът  Уотъргейт
разтърсваше  президенството  на  Никсън  и  нацията,  аз  –  външно,  горд  и  самоуверен,  а  вътрешно
страхуващ се  и  треперещ –  посетих един близък приятел,  Том Филипс  в дома му.  Филипс  беше
успешен бизнес мениджър и мой клиент (Коментар: Преди да започне работа в Белия дом, Колсън е имал успешна

адвокатска кантора във Вашингтон. Д.Пр.), за който знаех, че има някакъв религиозен опит. Тази вечер Том
ми разказа за неговата среща с Исус Христос и как живота му е бил драматично променен. Аз слушах
съсредоточено.  Никога  не бях чувал човек да говори по този начин.  Въпреки,  че  нещо в  мен се
развълнува, аз контролирах емоциите си, защото бях твърде горд да му позволя да разбере как се
чувствам вътрешно. Разделих се с приятеля си същата вечер, като му обещах да прочета една малка
книжка - „Обикновено християнство“ (Коментар: Превел съм тази книга и мога да я изпратя като PDF файл на

всеки, който пожелае. Д.Пр.), която той ми даде.
Същата вечер, на изходния път от неговия дом, язовирната стена вътре в мен беше пробита и аз

не можех да шофирам. Плаках твърде силно и призовах Бога с първата искрена молитва в живота си.
Дълго време седях там сам – но съвсем не бях самотен.

След този ден нищо в живота ми вече не беше същото. И то никога не можеше отново да бъде
същото. Аз предоставих живота си на Исус Христос.

През тази първа година след излизането от затвора аз написах и отпечатах моята автобиография,
„Роден отново“ (Коментар: Превел съм и тази книга и мога да я изпратя като PDF файл на всеки, който пожелае.

Д.Пр.), която Бог използва мощно. Но аз се борех с Него. Знаех, че това, което ми се беше случило,
беше  станало  с  някаква  цел.  Каква  беше  тя?  Копнеех  да  се  върна  към  спокойния  живот  със
семейството си. Бизнесът и юридическата ми професия ме канеха, а жена ми Пати и аз мечтаехме за
дълги разходки в гората, за повече време с децата, и повече от всичко друго – да бъдем извън фокуса
на общественото внимание.

Но аз не можех. Знаех, че бях призован от Бога да работя със затворниците и през лятото на
1976  шестима  човека  се  събрахме  за  молитва  и  основахме фондацията  „Приятелство  в  затвора.“
Въобще не съм предполагал, че това служение ще обхване цялото земно кълбо – 75 държави, 2000
затвори  само  в  САЩ,  хиляди  доброволци  –  за  да  се  превърне  в  най-масовото  достигане  на
Евангелието до „тези най-малки“ (Мат.25:40) – до затворниците и техните семейства. 

В онези първи години аз копнеех да израсна и да знам пълнотата на християнския живот. Учех
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се  под  ръководството  на  набожни  учени,  като  проф.  Ричард  Лъвлис  и  д-р  Карл  Хенри.  Четях
ненаситно.  Но бях озадачен,  че християнството изглеждаше, че има толкова малко влияние върху
съвременния живот. Питах се какво е това, което Бог всъщност иска от Своите хора? Как би трябвало
да живеем ние? И точно като резултат от тази борба, както обяснявам в следващото въведение, аз
написах книгата, която предстои да прочетете, „Да обичаме Бога“.

Малко неща от това, което Бог направи в живота ми, са ме изненадвали толкова много, както
тази книга. В началото имах скромни цели: надявах се тя да може да достигне до някои сериозно
вярващи хора и може би – да ги развълнува, за да живеят по-дисциплиниран живот. Но вместо това се
оказа, че книгата имаше 26 поредни отпечатвания, беше преведена на повече от 20 езици, само в САЩ
бяха продадени повече от 500000 копия, стотици хиляди други бяха разпространени от фондацията на
Били Греъм и безброй стотици хиляди бяха отпечатани в Европа, Китай, Южна Корея, много голям
брой – в Африка, в цяла Латинска Америка и даже зад бившата „Желязна завеса.“

Изминаха повече от 13 години от публикуването на тази книга.  Аз бях смирен от хилядите
писма,  които  тя  стана  причина  хората  да  ми  напишат,  намирайки  се  в  най-различни  житейски
ситуации  - от министър-председатели до затворници. Съобщението в тези писма винаги е едно и
също: животът на изпращачите на тези писма е бил дълбоко повлиян от тази книга. Някои станаха
вярващи;  други откриха истинският смисъл на християнството – да обичаме Бога и да се обичаме
помежду си.

Нито едно писмо не ме е развълнувало толкова дълбоко, отколкото писмото, изнесено нелегално
от тогавашният СССР и изпратено до свещеникът, който беше превел тази книга на руски език:

„Вие  ни  изпратихте  вашата  книга  „Да  обичаме  Бога,“  но  в  продължение  на  цял  месец
администрацията на затвора не ни я даде. Когато разбрахме, че тя се намира в нашия затвор, ние
се  оплакахме  в  Москва  и  най-накрая  ни  позволиха  да  я  четем.   В  нашият  затвори  има  3000
затворници и всеки от тях е прочел вашата книга. Всъщност, всяка вечер някой четеше на глас пред
15-20 други  затворници,  които слушаха.  Добре  е,  че  вие  сте писали  за  нейният автор,  Колсън.
Когато  научихме,  че  той  също  е  бил  в  затвора,  ние  разбрахме,  че  той  знае  значението  на
свободата. Иначе казано,  ние, които мразехме и мислехме, че всички хора мразят, научихме, че е
възможно да се научим да обичаме Бога и  другите хора...“ Симеон Гороков, Валентин Суконин и
други 3000 затворници. Магадан, Сибир, 12.06.1990“

Все още е жива в съзнанието ми картината на руски затворници, скупчени около една свещ в
студен и безплоден затворнически лагер, които четат думите на тази книга. Не мога да не се върна
обратно в спомените си за моите години в Белия Дом, когато правехме всякакви усилия да повлияем
на политиката на СССР. Това което постигнахме беше нищожно в сравнение с онова, което Бог беше
направил чрез страниците на тази книга, доставяйки едно копие от нея в руски затвор.

Поради това съм радостен от решението на издателството „Зондерван“ да отпечата отново тази
книга. Днес нуждата от нейното послание е огромна и може би е по-голяма, отколкото, когато тя беше
публикувана за  пръв път преди 13 години.  Тогава силите на светското мислене имаха надмощие.
Американската  култура  се  намираше  в  хватката  на  егоистичния  индивидуализъм  и  на  празното
консуматорство; християнските ценности бяха в отстъпление. 

От  тогава  обаче,  културната  война  само  се  усилва;  постмодернизмът  –  вярването,  че  няма
истина и няма Бог  – господства  в  елита по света.  Християнството беше натикано в краищата на
обществото. Поради това никога не е имало по-сериозна нужда християните да се отнасят сериозно
към своята вяра и никога посланието на тази книга не е било по-спешно необходимо.

Моля се, докато четете следващите страници, Бог да докосне живота ви и вие да откриете това,
което са  открили руските  затворници –  че даже в най-грозните времена и в най-грозните
обстоятелства е възможно да обичаме Бога и другите хора.

Чък Колсън, 1996

Как започна всичко:  Въведение

Преди 21 години, на 31.01.1975 излязох от вратите на затвора, свободен, след като прекарах 7
месеца там. Като нов християнин, аз не бях сигурен за бъдещето си и търсех слепешком Божията
воля, опитвайки се да разбера бурните събития, които ме отведоха на това място.

Две здрави сили – една външна и една вътрешна – се обединиха, за да изковат решението ми и
непоколебимостта ми да напиша тази книга. Външната сила беше резултат от това, което виждах, че
се случва в културата около мен в продължение на доста години. Вътрешната сила беше свързана с
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собственият ми духовен живот. Ще поясня.
В продължение на едно поколение Западното общество беше обхванато от търсенето на себе си.

Ние превърнахме вековният философски въпрос за смисъла и целта на живота в съвременна растяща
индустрия. Подобно на Хеинц (Коментар: Огромна американска фирма за производство на хранителни продукти,

която има клонове по целия свят,  която първа е  рекламирала,  че продава 57 вида хранителни изделия.  Д.Пр.), тази
индустрия има 57 разновидности – методи за контрол на дейността на различните органи на тялото
ни, йога, програми за самоусъвършенстване, курсове за самоопознаване и др. - всяка от които жадно
окупира вниманието на хората,  докато не се появи нещо по-ново, за  да замести съществуващото.
Движението  „Нова  Ера“  расте  неконтролируемо.  Популярната  литература  язди  тази  вълна  с
примамливи заглавия, които гарантират успех във всяко нещо – от печеленето на пари до оформянето
на отпуснатите бедра. Тази  „не толкова великолепна“ мания да „намерим себе си“ снесе като хайвер
цял  комплект  фалшиви  ценности:  ние  се  покланяме  на  славата  и  известността,  на  успеха,  на
материалното богатство и на знаменитостите. Искаме „да живеем за успеха,“ като „вземаме за пример
този, който е номер едно“ и нямаме нищо против „да спечелим чрез заплашване.“

Но този „самоопознаващ се“ свят е в отчаяно затруднение. Всяко ново обещание води само до
обезсърчаващ парадокс. Маниите по „самоосъществяването“ доведе до фокусиране на хората само в
себе си и до изолираност, а не до по-пълен и освободен живот, което те предсказваха. Технологиите,
създадени за  да  отведат  човечеството  до  тази  новообещана  земя  хвърлиха  върху  нашата  планета
натрапчивата сянка на един гигантски облак във формата на гъба. Компютрите замениха общуването.
Трите  десетилетия  на  привидно  безграничното  благоденствие  успя  единствено  в  изсмукването  и
изсушаването на нашата култура,  оставяйки я духовно празна и икономически отслабена. Нашият
свят е пълен с вгледани само в себе си, изплашени и празни хора.

Сред тези изнемощяващи парадокси на съвременният живот, мъжете и жените търсят парченце
от смисъл и разбиране на самите себе си.  Но вманиаченото търсене на разбирането на себе си води
само до нарцистично унищожаване на това, към което то жадно се стреми. Замислете се за младата
жена, цитирана в една статия в списанието „Съвременна психология“: нейните нерви били съсипани
от  твърде  многобройните  нощни  партита  и  дискотеки,  животът  й  бил  безкрайна  въртележка  от
марихуана, алкохол и секс. Когато нейният лекар я попитал: „Защо не спреш?“, нейният изплашен
отговор бил: „Искате да кажете, че аз наистина не трябва да правя това, което искам да правя?“ 

И сред всичко това ние имаме църквата – тези, които вървят след Христос. За църквата това
състояние на света би трябвало да бъде един шанс. Единствено църквата може да предостави морално
виждане на лутащите се хора;  единствено църквата може да влезе във вакуума и да покаже, че има
суверенен и жив Бог, който е източникът на Истината.

Но църквата се намира в почти същата беда като културата, защото църквата вярва в същата
система от ценности: слава, успех, материално богатство и знаменитост. Ние гледаме към водещите
църкви  и  водещите  християни  като  наш  пример  за  подражание.  Искаме  на  приличаме  на  най-
известните проповедници с техните най-многобройни църкви и огромните им сгради.

 Прекомерното вглеждане в тези ценности изопачи посланието на църквата. Когато помощникът
на  един  прочут  медиен  пастор  бил  запитан  какъв  е  ключът  за  успеха  на  неговия  шеф,  той  без
притеснение  казал:  „Ние  даваме  на  хората  това,  което  те  искат.“  В  тази  ерест  е  вкоренено  най-
опасното послание, което е проповядвано днес: „Евангелието, от което имам полза.“

„Победоносният християнски живот“ се превърна в победоносен живот на човека, а не на Бога.
Едно популярно ежедневно религиозно издание цитира Пс.65:9: „Реките Божии са пълни с вода“ и
обяснява смисълът на този стих така: „Аз изпълвам мозъка си до преливане с мисли за благополучие
и  успех.  Аз  потвърждавам,  че  Бог  е  моят  източник  и  че  Бог  е  неограничен.“  Това  не  просто
религиозно приспособяване към господстващия в нашата култура стремеж: „вземай пример от хората,
които са първенци; победителят взема всичко; Бог помага на тези хора, които сами си помагат“ - това
е ерест.

Оказва се, че както светът, така и църквата търсят слепешком да намерят отговорите.
Когато видях това, което става около мен, аз осъзнах, че и вътре в самият мен става нещо. То

излезе  наяве  преди  няколко  години,  когато  се  намирах  в  един  от  тези  периоди  на  духовна
пресъхналост, с които всички ние се срещаме. Когато казах за това на един приятел, той ми предложи
да изгледам една записана на видеокасети серия от лекции на д-р Спроул за светостта на Бог.

Единственото, което знаех за Спроул беше, че той е теолог, поради което очаквах голяма доза
теология.  В края на краищата,  разсъждавах аз,  теологията е за хора,  които разполагат с време да
изучават, затворени в кули от слонова кост, далече от бойните полета на човешката нужда. Но, под
влияние на настояването на моя приятел, се съгласих да изгледам серията от лекции на Спроул.
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В края на 6-тата лекция аз паднах на колене, в дълбока молитва на възхита от абсолютната
святост на Бога. Това преживяване промени живота ми, тъй като получих напълно ново разбиране за
святият Бог, в когото аз вярвах и пред когото се покланях.

Духовната ми пресъхналост приключи, но този вкус към величието на Бога ме направи само да
жадувам  повече  за  Него.  Поради  това  събрах  цял  наръч  съвременни  книги  по  темата  за
ученичеството.  Много от тях бяха прекрасни,  особено книгата  „Стремеж към святост“  на  Джери
Бриджис, която считам, че е класическа. Но много други се занимават повече с евангелизма отколкото
с ученичеството; а най-голямата част от тях изглеждат загрижени за това, как да получим ние повече
от християнския живот. А аз исках да науча точно обратното – как да вложа повече в него. 

Разбира се, едно от нещата, което всички книги разглеждаха, беше Божията любов към хората и
как Той е демонстрирал тази любов чрез жертвата на Неговия Син на кръста. Колкото повече четях,
толкова повече исках да знам за това, което започнах да виждам като извод – как да покажа моята
любов към Него. По някакъв начин това изглеждаше, че е ключът към по-голямото инвестиране в
християнския живот.

Исус е казал, че най-голямата заповед е: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с
цялата си душа и с всичкия си ум“ (Мат.22:37). Аз бях запомнил наизуст тези думи, но никога не се
бях замислял какво означават те в практическия живот; т.е. как да изпълняваме тази заповед. Питах
се, дали и другите се чувстваха по този начин. Поради това попитах един от по-опитните християни
как те обичат Бога. Той запелтечи: „Ами...като Го обичам“ и след това добави като вид обяснение: „...с
цялото си сърце, душа и ум.“ А друг ми отговори бързо: „Като поддържам покланящо се сърце и
предлагам себе си като приемлива жертва.“ Когато настоях за по-подробно обяснение, той се спря и
вдигна рамене: „Нека да  помисля повече за това.“ 

Вярното посещение на църквата е често даван отговор, а даването на десятък също се котира
високо в този списък.  Няколко човека казаха за любими техни грехове, от които се отказали, а други
се опитаха да обяснят „обичането на Бога“ като чувство в сърцето им, все едно, че това чувство е
сродно  на  чувството  при  случайна  романтична  среща.  Трети  ме  гледаха  подозрително,  може  би
мислейки си, че в моят въпрос е някакъв вид измама.

Общият ефект от проучването ми ме убеди, че  повечето от нас, които твърдим, че вярваме в
Христос, всъщност не знаем как да обичаме Бога. Ние не само не сме се замисляли какво означава
най-голямата заповед за нашето ежедневно съществуване,  НИЕ НЕ СМЕ Й СЕ ПОДЧИНЯВАЛИ. И
ако това е вярно за отделните вярващи, какви бяха последиците от това неподчинение за църквата?
Вероятно причината църквата да е толкова неефективна в света беше, че и тя имаше нуждата от
същите неща, от които се нуждаех и аз? Виждайки отчаяният глад в културата и разбирайки колко
много ние, като хора на Бога имаме нужда да обичаме Бога, посланието на тази книга оказа спешен
натиск върху мен.

Тогава моят въпрос, както за отделните вярващи, така и за църквата е следният: дали считаме,
че  нашата  вяра  е  великолепна  философия или че  тя  е  жива  вяра;  дали считаме,  че  тя  е  някаква
абстрактна, понякога академична теория или имаме взаимоотношение с жива Личност, заради когото
ние сме готови да се откажем от управлението на живота си? 

Най-унищожителните и тиранични режими на 20-я век, комунизма и нацизма, са резултат от
фанатично и всеотдайно приложение в живота на грешни философии. Какво би станало, ако бяхме
прилагали в живота си Божията истина за прославата на Негово от царство?

Резултатът щеше да бъде свят, обърнат с главата надолу, коренно променен чрез силата на Бога,
работеща чрез отделните християни и чрез църквата като цяло. 

Но ние ще бъдем само слаби и препъващи се вярващи и сакати църкви, ако не не прилагаме в
живота си Божието Слово, т.е. докато истински не обикнем Бога и да действаме според тази любов.

По този начин външната и вътрешната сили ме убедиха да напиша тази книга. Както казах,
търсенето, което доведе до откритията, изложени тук, беше разпалено от учението за светостта на
Бога и от желанието ми да живея като ученик и да обичам Бога. Но решението ми да започна да пиша
дойде в резултат от посещението на едно от мизерните места, където прекарах толкова голяма част от
живота си.

Затвора в Делауер, Сутринта на Великден, 1980 г. ... една от най-важните сутрини в живота ми.
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ПОДЧИНЕНИЕ

„Само този, който вярва е покорен; само този, който е покорен – вярва.“  (Дитрих Бонхофер)

Глава 1

Въведение: парадокс

Беше великолепно утро на Великден, пролетното слънце блестеше и топлеше, въздухът беше
свеж и сладък. Твърде хубав ден, за да бъде прекарван в затвор, но това беше мястото, където отивах.

Докато вървях към просторният комплекс от тухлени сгради, оградени от бодлива тел, аз си
спомних за първото ми идване тук 9 месеца по-рано. Както е в повечето щати,  затворите в щата
Делауер бяха опасно пренаселени. Министерството на правосъдието, въпреки че нямаше желание да
предостави нужните финансови средства, критикуваше безмилостно администрацията на затвора. За
да му помогна да направи своя собствена оценка на ситуацията, губернаторът на щата ДюПонт ме
помоли да изготвя доклад за състоянието в щатският затвор в Делауер. 

В онзи горещ ден през  август аз  обиколих всяко ъгълче на  комплекса.  Минах през  всички
спални помещения, които бяха толкова натъпкани с потни тела, че просто беше трудно да се диша.
Видях  психиатричният  изолатор,  където  един  мъж  се  гърчеше  конвулсивно,  мъчейки  се  да  се
освободи от веригите, с които бяха вързани китките на ръцете му и глезените му. Невъзприемчив към
успокоителните лекарства, той необуздано се опитваше да се самоунищожи. Продължих и стигнах до
„дупката,“ като се спирах и разговарях с всеки човек, затворен там в единична килия.

Един от тях, който сам се представи като Сам Казалвера, беше осъден на доживотен затвор без
право  на  помилване.  Сам беше здрав  и  мускулестите  му  ръце  свидетелстваха  за  дългите  часове,
прекарани с вдигането на тежести.  Предизвикателният му поглед ми казваше, че това е човек,  на
който - даже затварянето в единична килия – не беше пречупило неговия дух.

Сам беше изключението.  Въпреки че съм ходил в толкова много затвори, до края на моята
обиколка  бях  съкрушен  от  гледката  и  зловонието  на  смърт.  Сянката  й  се  виждаше  в  очите  на
затворниците,  във  вървежа  им  с  тътрещи  се  крака,  в  безкрайното  им  вглеждане  в  нищото  през
решетките, за които се държаха със здраво стиснати ръце. Помислих си иронично, че самоубиващият
се пациент в психиатричното отделение беше може би най-разумният от всички останали; той просто
се бореше да доведе тялото и духът си до едно и същото състояние.

Попитах младият затворнически свещеник дали мога да се срещна със затворниците, които са
християни. Събрахме се в малка стая за съвещания, далече от офиса на охраната. От присъстващите 8
затворници, всички с доживотна присъда, 7 бяха чернокожи. (Не беше изненадващо да установя, че
срез  800-те  затворниците  в  този  затвор  има  само  8  християни.  Често  установяваме  това
съотношението от 1%, когато започваме служение в някой затвор.) Тези силни и искрени мъже бяха в
рязък  контраст  с  всичко  останало,  което  току-що  бях  видял.  Радостни  поради  вярата  си,  те
притежаваха  непоколебима  увереност,  че  Исус  е  жив  и  реален,  даже  в  условията  на  човешката
безпомощност в затвора. Помолихме се заедно, държейки ръцете си през масата и тогава обещах, че
ще дойда пак при тях.

Няколко месеца по-късно ние изпратихме в затвора в Делауер един екип от „Приятелство в
затвора.“  С  помощта  на  20  доброволци-християни  от  близката  църква,  двама  членове  на  нашия
персонал (единият от тях – бивш затворник) ръководиха 32-часов курс на обучение. Повече от 100
мъже се записаха да участват в този провеждан за пръв път в затвора семинар и още преди края на
първата седмица 75 от тях повярваха в Христос. Това направи тази седмица да е незабравима, както и
една друга необикновена случка.

Една  от  сбирките  за  обучение  била  прекъсната,  когато  двама  пазачи  нахлули  в  стаята,
поставили белезници на ръцете на един млад затворник, избутали го вън от стаята и го отвели на
двора в един  чакащ микробус. Участниците в семинара, които знаели само, че той е отведен в съда,
се молели пламенно. След пристигането му в съдебната зала, затворникът застанал разтреперан пред
съдия със суров израз на лицето, който казал мрачно: „Млади човече, проверих документите ти.“ Тук
направил пауза и погледнал нагоре. „И реших да намаля срока на  твоята присъда.  Ти си свободен
човек!“ После добавил: „Желая ти късмет!“, кимайки с глава към безмълвния затворник и грабнал
чукчето си.  После със задавен глас затворникът казал:  „Благодаря ви,  Ваше благородие,“  а  после
добавил по-високо: „но господине, ако нямате нищо против, бих ли могъл да остана в затвора до края
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на тази седмица? Бих искал да завърша семинара на „Приятелство в затвора.“ Шокиран, съдията
измърморил, че е съгласен. Мъжът беше върнат при очакващата го група от вярващи от семинара и те
организирали голямо празненство.

През следващите месеци получавах една серия от вълнуващи отчети, в които се съобщаваше за
продължаващото израстване на християнското приятелство в Делауер. Когато пролетта наближи аз
знаех, че искам да прекарам Великден с тези братя. 

Сега,  когато  сутринта  на  Великден  пристигнах  пред  предната  врата  на   затвора,  аз  бях
посрещнат от членът на комисията по превъзпитанието на затворниците, от повече от 75 доброволци
на фондацията „Приятелство в затвора“, от няколко съдии, включително един съдия от Върховният
съд на щата и група други щатски служители. Бързо бяхме ескортирани, за да не преминаваме през
детекторите за метал и стаите за щателна проверка на посетителите – тази сутрин нямаше нужда от
обичайната рутинна проверка. Християните-затворници, чийто брой към този момент беше повече от
100 човека, бяха получили разрешение да бъдат домакини на закуската, която беше организирана за
нас.  Докато ни сервираха в столовата, аз изпитах извратено удоволствие, наблюдавайки как съдиите
отказаха да ядат овесената каша и кренвиршите със съмнителен произход. 

Един от ентусиазираните домакини почука с лъжицата си една чаша и когато групата се смълча,
той обяви, че един затворник, Сам Казалвера, ще прочете стихотворение, написано за този случай и
посветено на Чък Колсън. 

Сам се изправи, усмихвайки се с най-широката усмивка, която съм виждал; беше очевидно, че
това не е същият непокорен затворник, с когото се срещнах преди 9 месеца. Не беше нужно да питам
какво се беше случило. Сам се изкашля, за да прочисти гърлото си и започна да чете: „Чух, че вие
идвате да се поклоните на Бога още веднъж с хората, които  бяха загазили, когато дойдохте преди.“
Той се притесни, пое си дълбоко въздух и продължи: „Ние имахме посоката,  но се нуждаехме от
побутване.  Вие ни дадохте едно обещание, а също и едно желание.“ Сам спря,  за да извади едно
смачкано  парче  плат  от  джоба  си  и  изтри  с  него  очите  си.  „Вашето  обещание  беше  спазено  –
изпратихте „Приятелство в затвора.“ Каквото и  да напиша, то не може да ви каже какво означава
това. Някои, които присъстват тук направиха желанието ви да се осъществи. Те предадоха живота си
на Исус, както и вие сте го предал.“

Мъжете и жените в затвора не плачат. Това е белег за слабост, а в затвора слабостта може да е
опасна.  Но Сам не можеше да контролира емоциите си. Сълзи течаха по бузите му и широките му
рамене се отпуснаха. Аз станах и излязох отпред пред присъстващите, прегърнах го през раменете и
взех листа от ръката му. За момент си помислих да се разплача заедно със Сам, но по някакъв начин
успях да  прочета  останалият  текст  от  неговото стихотворение.  През  целия  си  живот съм обичал
поезията и ценя много класиката, но никой не ме е трогвал така дълбоко, както искрените строфи на
Сам Казалвера.

След закуската нашите затворнически домакини ни изведоха от столовата и в дълга колона ние
тъгнахме към параклиса, който се намира на отсрещната  страна в затвора. Когато започнахме да
преминаваме през двора аз хвърлих бегъл поглед през ярката слънчева светлина и спрях за малко,
когато видях сцената пред мен. Тълпа от затворници беше обкръжила параклиса, някои от тях носеха
плакати. Двеста пъти бях посещавал затвори, но никога не бях виждал подобно нещо. Инстинктивно
си помислих за вероятните причини за това: дали е началото на бунт; дали е демонстрация против
условията в затвора; дали затворниците-мюсюлмани не протестират против нашето присъствие?

Направих още няколко крачки напред  и  успях да  прочета,  за  мое  удивление  и  успокоение,
нескопосано написаните букви на плакатите: на един от тях пишеше „ЕЛАТЕ В ПАРАКЛИСА“, а на
друг: „ИСУС ПРАВИ ЗАТВОРНИЦИТЕ СВОБОДНИ!“. Така както хората в затвора никога не плачат,
по същият начин те никога не демонстрират и вярата си. Да правят това означава да отправят покана
да бъдат презирани, подигравани или нещо по-лошо. А тази група християни парадираше в двора на
затвора, рекламирайки параклиса!

Тяхната  смелост  събаряше  прегради.  Хора  се  събираха  от  целия  затвор.  Параклисът  беше
претъпкан. И понеже 300 затворници бяха затворени в единични килии и не можеха да присъстват,
християнските братя бяха монтирали 4 високоговорители на покрива на параклиса, така че службата
да може да бъде чувана по целия район на затвора. (Съдейки по размера на усилвателите на звука, тя
можеше да бъде чута и от съседите на километри наоколо.)

Богослужението започна с изпълнение на затворническия хор. Тяхната задача беше да подгреят
тълпата и те имаха огромен успех. Даже съдията от Върховния съд, обграден от двете страни от двама
мускулести затворници на първия ред, се отпусна. Борейки се в началото да запази достолепието си,
той постепенно започна да тактува с крака си, да се усмихва и пляска с ръце заедно с другите хора.
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Докато седях на подиума и очаквах да дойде моят ред да отида на катедрата, мислено започнах
да се връщам назад във времето...към ученическите години и спечелените награди, към съдебните
делата,  които  бях  водил  и  печелил,  към  големите  решения,  вземани  от  висшите  правителствени
канцеларии. Моят живот беше перфектната история на успеха, изпълнението на великата американска
мечта. Но внезапно осъзнах,   че Бог използва не моят успех  , за да помогна на хората в затвора или  
на стотици други като тях. Не моят живот на успеха направи тази сутрин да бъде толкова славна
–  всичките  ми  постижения  не  означаваха  нищо  в  Божията  икономика.  Не,  истинското
завещание на моя живот беше моят най-голям провал – че аз бях бивш затворник. Моето най-
голямо  унижение  –  да  бъда  изпратен  в  затвора  –  беше  началото  на  Божията  най-голяма
употреба на моя живот; Той избра единственото преживяване, в което аз не бих могъл да бъда слава
за  Негова  прослава.  Заставайки пред тази  смайваща истина,  аз  открих в тези няколко моменти в
затворническия параклис, че моят свят беше преобърнат с главата надолу.

Но сега можех да разбирам: чак когато загубих всичко, за което си мислех че е направило Чък
Колсън да бъде голям човек, чак тогава намерих истинската си самоличност, която Бог беше планирал
за мен да бъда и истинската цел на живота ми.

Важно е не това, което правим ние, а онова, което суверенният Бог избира да направи чрез
нас. Бог не иска нашит успех; Той иска самите нас. Той не иска постиженията ни; Той иска нашето
подчинение. Божието царство е царство на парадоксите, където чрез грозното поражение на кръста,
светият Бог е абсолютно прославян. Победата идва чрез поражение; изцелението идва чрез съсипване;
намирането на себе си идва чрез губенето на себе си.

Разбира  се,  нашата  полудяла  за  успеха  и  егоцентрична  култура  не  може  да  схване  тази
съдбоносна истина. Тя става разбираема само тогава, когато фалшивите ценности, които са ни обзели
бъдат премахнати, понякога когато се намираме посред нашите най-жалки провали. Със сигурност
така стана в моя живот, а също и в живота на един човек, който се нарича Борис Корнфилд.

Той бил  руски лекар.  Това,  което  знаем за  него,  може да  бъде  сглобено само парченце  по
парченце от оскъдните записи и разкази на човек,  който го е познавал.  Но това,  което изплува,  е
класическа  илюстрация  на  принципите  на  царството на  парадоксите  –  един пример,  който е  бил
източник на постоянно вдъхновение за мен. Ще ви разкажа неговата забележителна история.

Глава 2

Руски лекар

Нито един репортер не е посещавал концлагерите в Съветска Русия, освен ако самите те не са
влизали там като затворници.  Поради това и до ден днешен разполагаме с  малко информация за
милионите хора, които са живели, страдали и умрели там, особено по времето на терористичният
режим на Сталин. Повечето от тях ще останат безименни през вековете, запомнени само в сърцата на
онези, които са ги познавали и обичали. Но от време на време късчета информация за неколцина се
филтрират. Един от тези неколцина е бил Борис Николаевич Корнфилд. 

Той е бил лекар. Поради това можем да си извадим известни заключения за неговия произход,
защото в Русия след Октомврийската революция през 1917 това медицинското образувание е било
недостъпно за членове на семейства, които по някакъв начин са били свързани с царска Русия. Може
би родителите му са били социалисти, които са свързвали надеждите си с Революцията. Освен това те
са били евреи, но почти със сигурност не са били от онези евреи, които продължавали да вярват в
идването на Месията,  защото името Борис и бащиното име Николаевич показват,  че те са приели
руски имена в някое предишно поколение. Вероятно предците на Корнфилд са били Haskalah, така
наречените „просветени евреи,“ които са приели философията на рационализма, отгледали са в себе
си познанието за природните науки и са се посветили на изкуствата. Чрез изучаването на чуждите
езици, на правилата за обличане и правилата да държане в обществото те се опитвали да направят
себе си колкото е възможно повече да приличат на руските си съседи.

Естествено е за такива евреи да подкрепят революцията на Ленин, защото ужасният царски
антисемитизъм  направил  почти  непоносим  живота  им  през  предишните  два  века.  Социализмът
обещавал  много  по-добри  неща,  отколкото  „Християнска“  Русия.  „Християнска“  Русия  убивала
евреите; може би атеистична Русия ще ги спаси. (Коментар: Прочутият и почитан у нас руски дипломат граф
Игнатиев, на чието има са наречени улици, булеварди и населени места, и има много негови паметници, всъщност е бил
яростен антисемит и след 1880, когато е бил министър на вътрешните работи на Русия, се е отличил с жестоките си
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гонения  против  евреите.  Добре  е  да  знаем  това.  Д.Пр.)  Очевидно  Корнфилд  е  вървял  по  стъпките  на
родителите си и е вярвал в комунизма като път на историческата необходимост,  защото по онова
време политическите затворници не са били граждани, които са се противопоставяли на комунизма
или са искали връщането на царя. Такива хора просто били разстрелвани. Политическите затворници
били хора, които вярвали в революцията – социалисти или комунисти – които, въпреки това – не
опазили чиста своята преданост към лидерството на Сталин.

Ние не знаем какво престъпление е извършил д-р Корнфилд, знам само че е бил политически
затворник. Може би един ден той се е осмелил да каже да свой приятел, че техният водач Сталин е
склонен да греши; или може би просто е бил обвивен, че дава подслон на такива мисли. Това е било
напълно достатъчно обвинение, за да стане човек политически затворник в Русия в началото на 1950-
те;  много  хора  са  умрели и  заради по-незначителни обвинения.  Във всеки  случай със  сигурност
знаем, че заради подривна политическа дейност Корнфилд е бил изпратен в концлагер в Екибастиз,
Казахстан. 

Иронично е, но само няколко години, прекарани зад телените мрежи са били добро лекарство за
излекуване  от  комунизма.  Безчувствената  бруталност,  пропиляването  на  живота  на  хората,
баналността на така наречените обвинения в престъпления, карали хора като Корнфилд да започнат
да се съмняват в прехвалената система.  Освобождавало ги от всички минали привързаности и от
всичко,  което  ги  поддържало  заети  и  в  безопасност  до  тогава  -  това,  че  зад  телените  мрежи
концлагеристите  имали  време  да  мислят.  В  такова  място  мислещите  хора  като  Борис  Корнфилд
намират себе си, преоценявайки вярванията, които са имали още от детството си.

Така този руски лекар изоставил всичките си  социалистически идеи. Всъщност, той отишъл
отвъд това. Направил нещо, което би ужасило предците му.

Борис Корнфилд станал християнин.
Макар малцина евреи по света да считат, че е лесно да приемат, че Исус Христос е истинският

Месия, за руските евреи това решение е още по-трудно. Защото в продължение на два века тези евреи
са опознали непреклонната омраза от хората, който твърдели, че те са най-добри от всички други
вярващи  в  Бога.  Всеки  опит  на  евреите  да  се  примирят  или  приспособят  към  руснаците,  бил
посрещан  с  нови  изобретения  на  омразата  и  преследването,  както  когато  ръководителят  на
управляващия съвет на Руската православна църква  казал, че се надява, че в резултат от руските
погроми, „една трета от евреите ще станат християни, една трета ще умрат и една трета ще емигрират
от Русия.“

Въпреки това, след Революцията се стигнало до странно изравняване. Йосиф Сталин изисквал
неразделена  и  безпрекословна  вярност  към  неговото  правителство;  но  както  евреите,  така  и
християните знаели, че тяхната висша вярност е била към Бога. (Коментар: Знаел го е и Сталин, който на

младини е учил една година в семинария в Тифлис. Д.Пр.) Вследствие на това хората и от двете вери страдали
заради вярата си и често пъти били затваряни в едни и същи концлагери.

По този  начин Борис  Корнфилд се  срещнал с  един вярващ християнин,  добре  образован и
любезен приятел-концлагерист, който говорел за един еврейски Месия, който дошъл за да изпълни
обещанието, което Господ дал на Израел. Този християнин – чието име ние не знаем – казал, че Исус
говорил почти само пред евреи и обявил, че Той е дошъл първо при евреите. Това било в съответствие
с Божията специална загриженост за евреите, за избраните хора;  и този християнин обяснявал, че
Библията  е  обещала,  че  ще  дойде   ново  царство  на  мира.  Този  човек  често  произнасял  гласно
Господната молитва и Корнфилд чувал в тези прости думи странният звън на истината.

Концлагерът  лишил  Корнфилд  от  всичко,  включително  от  неговата  вяра  за  спасение  чрез
социализма. А сега този човек му предложил надежда – но в каква форма! Да приеме Исус Христос –
да стани един от тези, които винаги преследвали неговите сънародници – това приличало на измяна
на семейството му, на отказ от всички, които са живели преди него. Корнфилд знаел, че евреите са
страдали, без да са виновни. Че евреите са били невинни по времето на казаците! Че те са били
невинни по времето на царизма! И че самият той е бил невинен заради това, че е изоставил Сталин;
сега Корнфилд знаел, че е бил несправедливо изпратен в затвора.

Но Корнфилд размишлявал над това, което му казал християнинът-концлагерист. Оценявано по
притежанието на една стока – времето – лекарят бил богат човек. Неочаквано, той започнал да съзира
силни  сходства  между  евреите  и  Исус.  Винаги  е  било  скандално,  че  Бог  е  поверил  Себе  си  по
уникален начин на един народ, на евреите. Въпреки вековете на преследване, самото им съществуване
сред онези, които искали да ги унищожат, е бил знак на Сила, която е по-голяма от силата на техните
потисници. Същото се случило и с Исус – това, че Бог представил Себе си във формата на човек
винаги обърквало мъдростта на света. За гордите и могъщите хора Исус винаги стоял като Знак, който
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изваждал на показ техните собствени ограничености и грях. Поради това те трябвало да Го убият,
точно така,  както властниците трябвало да убиват евреите,  за да поддържат своята самоизмама за
всемогъщество.  Така Сталин, новото божество на славният нов свят на Революцията,  трябвало да
преследва както евреите, така и християните. Всеки от тях се явявал живо доказателство за неговите
богохулни претенции за властта.

Чак когато попаднал в Гулаг, Борис Корнфилд можал да види тази истина.  И колкото повече
размишлявал над истината, толкова повече тя започнала да го променя отвътре.

Въпреки,  че  бил  концлагерист,  Корнфилд  живеел  в  по-добри  условия  отколкото  другите
концлагеристи. Другите концлагеристи били лесно заменими, но лекарите сред тях се срещали рядко
и били държани в отдалечени и изолирани лагери. Властите не можели да си позволят да изгубят
лекар,  защото както охраната, така и затворниците се нуждаели от медицински грижи. Нито един
служител в затвора не искал да умре в ръцете на лекар, към когото се е отнасял жестоко.

Съпротивата на Корнфилд срещу християнското послание може би е започнала да отслабва,
когато оперирал един от онези пазачи, които той се научил да мрази.  Човекът бил намушкан с нож и
една артерия била срязана.  Докато зашивал кръвоносния съд,  лекарят си помислил дали да не се
опита да направи това по такъв начин, че артерията отново да протече скоро след операцията. Пазачът
щял бързо да умре и никой нямало да разбере каква е причината. Процесът на планирането на тази
форма на отмъщение отворил пътя на изгарящата омраза, която изпитвал Корнфилд към този пазач и
на всички хора като него.  Колко силно той презирал своите преследвачи!  Той би могъл с радост
всичките да ги заколи!

И в момент Борис Корнфилд се ужасил от омразата и насилието, които видял в собственото си
сърце.  Да, той бил жертва на омразата, каквито жертви били и неговите предци. Но тази омраза се
промъкнала  ненаситно  и  в  собственото му  сърце.  Какво  смъртоносно  опасно положение!  Той се
оказал в капана на същото зло, което той презирал! Каква свобода би могъл някога да намери, ако
сърцето му е държано в плен от тази смъртоносна омраза? Тя превръщала в концлагер целия свят.

Когато започнал  правилно да зашива мястото на операцията,  Корнфилд се уловил,  че почти
несъзнателно повтаря думите,  които чул от своя приятел,  концлагериста-християнин. „Прости ни
дълговете наши, така както и ние прощаваме на нашите длъжници.“ Странни думи в устата на един
евреин. Въпреки това, той можал да устои да не се помоли с тях. След като видял собственото си зло
сърце, той трябвало да се моли да бъде почистен. И той трябвало да се моли на Бог, който страдал по
същият начин, по който страдал и той: на Исус!

Известно време Борис Корнфилд просто продължил да се моли с Господната Молитва, докато
извършвал  своите  уморителни  и  безнадеждни  задачи  като  лекар  в  затвора.  Те  били  уморителни,
защото  винаги  имало  твърде  много  пациенти.  Те  били  безнадеждни,  защото  концлагерът  бил
проектиран да убива хората. Той се изправял безрезултатно срещу прилива на смъртта, изтръгвайки
от  нея  всеки  затворник:  болест,  премръзване,  преумора,  побой,  недохранване.  Лекарите  в
медицинският  пункт  на  затвора  били  също  молени  да  подписват  заповедите  за  изпращане  на
затворниците  в  наказателния  блок.  Всеки  затворник,  когото  властите  в  затвора  не  харесвали или
искали да премахнат от пътя си, бил изпращан в този блок – единични килии в малка, тъмна, мрачна,
студена  и  използвана  за  мъчения  поредица  от  килии.  Подписът  на  лекаря  върху  формуляра
удостоверявал, че затворника е достатъчно здрав и силен, за да издържи на наказанието. Разбира се,
това било лъжа. Малцина се връщали живи оттам.

Подобно на всички други лекари, Корнфилд подписвал неговата порция документи. Каква била
разликата? Така или иначе, властите не се нуждаели от този подпис; те имали много други начини да
“узаконят“ наказанието. А лекар, който не се съгласявал да подписва, не живеел дълго, въпреки че
броят  на  докторите  бил  недостатъчен.  Но  скоро  след  като  започнал  да  се  моли  за  прошка,  д-р
Корнфилд престанал да  позволява наказанието; той отказал да подписва бланките. Въпреки че до
тогава той бил подписал стотици формуляри, сега не искал да ги подписва. Това, което станало вътре
в него, не ми позволявало да ги подписва. 

Това  неподчинение било достатъчно лошо, но Корнфилд не спрял до тук. Той се превърнал в
доносник. Доносниците били подбирани от група затворници, които съдействали на властите. Като
награда за тяхното съдействие на тях им възлагали по-лека работа вътре в концлагера. Те ставали
готвачи, хлебари, чиновници и санитари в болницата. Другите затворници ги мразели даже по-силно
отколкото мразели пазачите, защото тези затворници били предатели; на тях никога не можело да им
се доверяват. Те крадели храна от другите затворници и с радост биха убили всеки, който се опита да
ги докладва на властите или да им създава неприятности. Същевременно, охраната се правела, че не
забелязва тяхното насилие.  Ежедневно в концлагера умирали хора;  властите имали нужда от тези
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колаборационисти, за да поддържат системата да работи успешно.
Един ден, правейки рутинната си обиколка, Корнфилд стигнал до леглото на един от многото му

пациенти,  които  страдали  от  пелагра,  една  твърде  разпространена  болест  в  концлагера.
Недохранването  причинявало  пелагра,  която  на  свой  ред,  перверзно,  правела  почти  невъзможно
дъвченето на храната. Жертвите буквално умирали от глад.

Тялото  на  този  пациент  било  обезобразено  от  тази  болест.  Лицето  му  било  почерняло  и
посиняло. Кожата на ръцете му се лющела; те трябвало да бъдат бинтовани, за да се даде възможност
да заздравее непрестанното кървене. Корнфилд предписал на пациента да яде бял хляб и херинга, да
да преустанови диарията и да осигури храна на тялото му, но болестта вече го била победила. Когато
лекарят попитал умиращият пациент как се казва, той не можел даже това да си спомни.

Веднага след като привършил с този пациент, Корнфилд видял един тромав санитар, наведен
над остатъците от самун хляб, предназначен за болните от пелагра. Човекът го погледнал безсрамно, а
бузите му били издути от натъпканият в устата му хляб. Корнфилд знаел за кражбите на храна, знаел
че това е една от причините пациентите му да не се възстановяват, но ясният му спомен за умиращият
човек сега го пробол. Той не можел просто да свие безпомощно рамене и да отмине.

Разбира се, той не можел да обвини, че смъртта на болните е причинена само от кражбата на
храната.  Имало безброй причини, поради които пациентите му не оздравявали. Острата болнична
воня на изпражнения, липсата на подходящи условия и доставки. Той трябвало да извършва операции
в условия, които били толкова примитивни, че често пъти операциите се оказвали само малко по-
добри от милостивото убиване.  В тази ситуация било абсурдно да се защитава някакъв принцип,
особено когато знаел, че санитаря може да му отмъсти. Но лекарят трябвало да се подчини на това, в
което  сега  вярвал.  Още  веднъж  промяната  в  живота  му  ставала  причина  за  неговото  различно
поведение.

Когато  Корнфилд  докладвал  на  коменданта  на  концлагера  за  извършеното  от  санитаря,
началникът преценил, че това оплакване е много странно. Напоследък имало изблик на убийства в
концлагера и всеки убит бил доносник. Било глупаво и опасно в такова време човек да се оплаква от
някого.  Но комендантът изпратил за 3 дни доносника в наказателния блок, приемайки оплакването с
перверзно задоволство. Отказът на Корнфилд да подписва формулярите за наказание се превърнало в
досада; този случай щял да спести на коменданта някоя беля.  Лекарят сам организирал собственото
си убийство.

Борис Корнфилд не бил особено храбър човек. Той знаел, че животът му ще бъде в опасност,
веднага щом доносникът се върне от блока за наказание. Спането в бараки, охранявани през нощта от
избрани затворници, означавало сигурна смърт. Поради това лекарят започнал да живее в болницата,
открадвайки време за спане когато и където можел, живеейки в странен смътен свят, в който всеки
момент можел да бъде последният му момент.

Но парадоксът е, че заедно с това безпокойство дошла и огромната освободеност. След като
приел  възможността  да  умре,  Борис  Корнфилд  сега  бил  свободен  да  живее.  Вече  не  подписвал
никакви документи, с които да изпраща хората да умират.  Вече не извръщал погледа си,  за да не
вижда грубостта  и  не  свивал безпомощно рамене,  когато  виждал несправедливост.  Говорел това,
което  искал  и  правел  това,  което  можел.  И  скоро  разбрал,  че  гневът,  омразата  и  насилието  в
собствената му душа изчезнали. Питал се, дали в Русия живее друг човек, който да се чувства такава
свободен!

Сега  Борис  Корнфилд  искал  да  каже  на  някой  за  своето  откритие,  за  този  нов  живот  на
подчинение  и  за  тази  свобода.  Християнинът,  който  му  разказвал  за  Исус  бил  изпратен  в  друг
концлагер, поради което лекарят чакал да попадне на правилият човек и то – в правилният момент.

Един следобед той преглеждал пациент, който току-що бил опериран от рак на дебелото черво.
Този млад човек с пъпешовидна форма на главата и наскърбен израз на лицето, като на малко момче,
развълнувал душата на лекаря. Очите му били пълни с тъга и подозрение, а лицето му било дълбоко
набраздено  от  годините,  които  той  вече  бил  прекарал  в  концлагерите,  и  тези  бразди  отразявали
дълбочината на духовна мъка и празнота, които Корнфилд вече познавал.

Така че лекарят започнал да разказва на пациента, обяснявайки му какво се е случило с него.
След  като  веднъж  кълбото  започнало  да  се  развива,  Корнфилд  не  можел  да  спре.  Пациентът
пропуснал първата  част от  историята,  защото все  още се намирал под влиянието на упойката  от
операцията  и  ту  идвал  в  съзнание,  ту  заспивал,  но  страстта  с  която  говорел  лекаря  хванала  и
задържала концентрацията пациента, въпреки че го тресяло. През целия следобед и до късно вечерта
лекарят говорел, описвайки своята обръщане към Христос и новооткритата си свобода.

Късно вечерта, когато лампите по оградата на лагера вече блещукали в прозорците, Корнфилд
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признал пред пациента: „Накратко, аз се убедих, че всяко едно наказание, което идва при нас в този
живот на земята, е заслужено. На пръв поглед то може да няма никаква връзка с това, за което ние
фактически сме виновни, но ако изселваш грижливо и взискателно какво си правил досега в живота
си и се замислиш дълбоко, ти винаги ще си в състояние да откриеш своя грях, заради който сега
получаваш този удар.“

Представете си! Преследваният евреин, който някога се е считал за напълно невинен, сега казва,
че всеки човек заслужава своето страдание, каквото и да е то.

Пациентът разбрал, че слуша едно невероятно изповядане. Въпреки че болката от операцията
била силна,  че усещал тежест в стомаха и обширна болка като от разтопено олово, той слушал в
захлас думите на лекаря, докато не заспал.

На следващата сутрин младият пациент се събудил от шум на тичащи крака и суматоха в района
на операционната стая. В началото той си помислил, че това е лекарят, но неговият нов приятел не се
появил. После шепнешком друг пациент му разказал какво се е случило с Корнфилд.

През нощта, докато лекаря спял, някой се промъкнал до него и му нанесъл 8 удара с чук по
главата. И въпреки, че другите лекари направили всичко възможно да спасят живота му, на сутринта
санитарите  изнесли мъртвото му тяло.

Но свидетелството на Корнфилд не умряло.
Пациентът размишлявал над последните страстни думи на лекаря. Вследствие на това той също

станал християнин. Той оцелял в този концлагер и излязъл от там за да разкаже на света какво е
научил там.

Името на този пациент е Александър Солженицин. 
 

Глава 3

Вяра и подчинение

Борис Корнфилд е олицетворение на великият парадокс. Евреин, който вярвал във вярата на
предците  си.  Лекар,  чиито  години  на  обучение  са  били  безсмислено  пропилени.  Идеалист  в
политиката, чието утопично виждане го довело само до ограденият с бодлива тел сибирски концлагер.
Затворник, който се отказал от живота си заради един самун откраднат хляб. Във всяка една от тези
области Борис Корнфилд бил неудачник – поне според системата на ценностите на света. Но въпреки
това, Бог взел този неудачник и чрез неговото решително подчинение го използвал, за да отведе при
Христос друг човек, който щял да продължи напред и да се превърне в пророчески глас и в един от
най-влиятелните писатели на света.

Защото думите на Корнфилд извършили своята убеждаваща и осъждаща работа,  докосвайки
това, което по-късно Солженицин ще нарече „чувствителна струна.“ Това е бил моментът на неговото
духовно събуждане: той извикал: „Боже на вселената, отново вярвам в Теб! Въпреки, че Те отхвърлях,
Ти ще бъдеш с мен.“ Това е било духовно преливане – животът бил взет от един човек и бил изпомпен
в  друг  човек,  за  да  се  постигне  целта  на  суверенният  Бог.  И  в  своето  обръщане  към  Христос,
Солженицин видял ясно парадокса на Божието царство. Защото в празнотата на този руски Гулаг той
схванал това, което стремящите се към удоволствието милиони хора, които живеят в изобилието на
Западния живот не могат да схванат. По-късно той написал: „Смисълът на земното съществуване се
състои не в благоденствието, както ние сме  свикнали да мислим, а в израстването на душата.“

Краткият християнски живот на Корнфилд бил живян в ограничени условия, почти в изолация.
По много начини може да изглежда, че решението му да не подписва формулярите за изпращането на
затворниците  в  наказателния  блок,  неговите  сигнали  за  корумпираният   санитар,  даже
няколкочасовото му свидетелстване пред може би смъртоносно болен пациент, са били безполезни и
от тези неща той нямало да спечели нищо, а само онова, което ще дойде накрая – жестока смърт от
ръцете на неговите врагове. Но въпреки това, вярата на Корнфилд била силна, уверена и искрена. И
по някакъв начин неговият приятел – концлагеристът-християнин и Светият Дух са му съобщили
един факт:  това,  което Бог изисква от него е подчинение,  каквото и да става. Фокусирано в Бога
подчинение с вяра.

И този урок на живота на руският лекар беше темата на моята лекция в затвора в Делауер: това,
което Бог иска от Своите хора е подчинение,  независимо от обстоятелствата,  независимо от това,
колко неизвестен е резултатът. Това винаги е бил начинът, чрез който Бог призовава хората Си към
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подчинение и в най-добрият случай Той им дава възможност да видят за миг крайният резултат от
усилията им. 

Болшинството от великите личности в Стария Завет умрели, без даже да видят изпълнението на
обещанията, на които изградили живота си. Павел се изразходвал изцяло за изграждането на ранната
църква,  но когато наближил края на живота му,  той можал да види само една огърлица от малки
предни постове по крайбрежието на Средиземно море,  много слабости в тях поради угаждане на
плътта или че те са разделени вътрешно и помежду си поради доктринални спорове.

В по-ново време, великият колониален пастор Котън Метър (Коментар: 12.02.1663 – 13.02.1728. Д.Пр.)
се  молел  за  съживление  по  няколко  часа  всеки  ден  в  продължение  на  20  години,  а  Великото
Събуждане  започнало  в  годината,  в  която  той  умрял.  Британската  империя  най-накрая  отменила
робството, едва когато християнският парламентарист и водач на движението за отмяна на робството
Уилям Уилбърфорс бил на смъртно легло, изтощен от почти 30-годишна кампания против практиката
на поробването на човека.(Коментар: Робството е било отменено на 26.07.1833 –  само 3 дни преди смъртта на

Уилбърфорс. Д.Пр.) Само неколцина души са станали християни по време на мисионерската служба на
Хъдсън Тейлър  (Коментар:  1832  –  1905.  Д.Пр.) в  Китай,  която траяла до края на живота му,  но днес
милиони (Коментар: Поне 100 млн. души. Д.Пр.) китайци са приели вярата, която той толкова търпеливо е
насаждал и отглеждал.

Някои хора може би си мислят, че този метод на работа на Бога е жесток, но аз съм убеден, че
това е проява на мъдростта на суверена. Знаейки колко податливи сме ние на прелъстителния призив
на успеха, Бог не ни позволява да видим и следователно – да се хвалим и гордеем с това, което е
направено чрез нас. Самата природа на подчинението, което Той изисква от нас е, че ние трябва да се
подчиняваме, без да обръщаме внимание на обстоятелствата или на вероятните резултати.

Духовна  аналогия на безпрекословното подчинение,  което очаква Бог  от нас,  може да  бъде
намерена в случката, в която Исус излекувал слугата на римския стотник (Мат. 8:5-13; Лука 7:1-10;
Йоан 4:43-54). Матей и Лука разказват как офицера отишъл при Христос, за да го помоли да излекува
парализираният му слуга. Когато Исус предложил да отде у дома му заедно с него, стотникът бързо
отговорил, те той знае, че това не е нужно и че е достатъчно Христос просто да заповяда, и болният
ще бъде излекуван. Стотникът разбирал как стават тези неща, защото когато заповядал на войниците
си да направят нещо, те го правели. По същият начин той схващал, че властта на Исус е като властта
на военен командир, на когото подчинените му се подчиняват безпрекословно. Радостен, че е открил
такава вяра, Исус не само излекувал слугата, но използвал стотника като пример за вяра в Неговите
думи пред тълпата.

Библията казва ясно, а и случаите, като този с Корнфилд потвърждават, че безпрекословното
приемане и подчинението на властта на Исус е фундаментът на християнския живот. Всичко друго се
основава на този фундамент. Освен това, подчинението предоставя ключът за разбирането на това,
което за мнозина е велика мистерия на християнството: вярата.

Спасяващата вяра – тази вяра, чрез която ние сме оправдавани, ни прави праведни пред Бога – и
тя е дар от Бога; и да, в нея се включва и един мисловен процес, който идва от слушането на Божието
Слово (повече за това ще говорим в следващите глави). Борещият се да намери истината християнин
може  да  каже:  „Добре,  но  от  гледна  точка  на  практическото  приложение,  как  вярата  ми  става
истинска? Как получавам пълната с живот и сила вяра на християнската зрелост?“

От този фундамент на подчинението произтича вярата. Защото зрялата вяра – вяра, която зависи
и израства, когато живеем християнски живот – не е просто знание, а е знание, което е прилагано в
живота. Това не е просто вярване, а е вярване, което е изживявано и практикувано. Апостол Яков е
казал,  че  ние  трябва  да  сме  извършители на  Словото,  а  не  само слушатели.  Германският  пастор
Дитрих Бонхофер, убит като мъченик в нацистки концлагер стегнато и ясно твърди, че решаващата
връзка притежава „Само този, който вярва е покорен; само този, който е покорен – вярва.“

Може да звучи като самопотвърждаващо се твърдение,  но  много неща са точно такива  –  в
истината и в практиката. Помислете си как се научаваме да плуваме. Обяснено ни е какво да правим.
После ние въодушевено влизаме във водата, потапяме се и бързо забравяме всичко, което ни е беше
казано. Пляскаме с ръце в нея, пръскаме като обезумели вода наоколо, борим се да си поемем въздух
и потъваме.  Накрая,  обикновено в  мигът на пълното отчаяние,  улавяме за  момент усещането,  че
водата ни поддържа и ние не потъваме. Разбирайки, че е възможно, ние си спомняме инструкциите,
които сме получили и започваме да ги изпълняваме. И те работят. Подобно на научаването да караме
велосипед или да говорим чужд език, вярата е състояние на ума,   което изниква от нашите действия  ,  
като същевременно ги ръководи.

Така и подчинението е ключът към истинската вяра – непоклатимият вид вяра, която е толкова
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мощно демонстрирана в живота на Йов. Той загубил дома си, семейството си (освен натякващата си
съпруга),  здравето  си  и  даже  надеждата  си.  Съветът  на  приятелите  му  изобщо  не  му  помагал.
Накъдето и да се обърнел, той не можел да намери отговори на въпросите си, защо се намира в това
окаяно положение. Най-накрая остава сам.  Но въпреки, че изглежда, че Бог го е изоставил, Йов се
държи здраво за увереността, че Бог е това, което Той е. Йов потвърдил покорността си със следните
класически думи на вярата: „Въпреки че Той ме убива, аз ще вярвам в Него“ (Йов 15:15 – мой превод).

Това е истинската вяра: да вярваме и да действаме покорно, независимо от обстоятелствата или
противно на очевидното. В края на краищата, ако вярата зависи от видимото доказателство, тя не
може да бъде вяра. Апостол Павеле написал: „Ние вървим чрез вяра, а не чрез виждане“ (2Кор. 5:7 –
мой превод). Абсурдно е християните постоянно да търсят нови демонстрации на Божията сила и да
очакват чудотворен отговор на всяка  нужда: от излекуването на нокът, който растейки се забива в
плътта, до намирането на място за паркиране на колата;  това само води до вяра в чудесата, а не в
Онзи, който ги прави.

Истинската  вяра зависи не от тайнствени знаци,  от небесни фойерверки или от грандиозни
раздавания на подаръци от Бога, който е възприеман като богат и щедър чичо; истинската вяра, както
Йов е разбирал, се основава на увереността, че Бог е този, който Той е. И наистина, върху това трябва
да сме готови да заложим самия си живот. 

Имало е време, когато 11 мъже направили точно това. Те заложили живота си, подчинявайки се
на своя лидер, даже когато това било против здравия човешки разум. Актът на подчинение произвел
вяра, която ги поощрявала за се изправят срещу света и в периода на своя живот, завинаги да го
променят. 

Четиридесет дни след възкресението Си, Исус призовал учениците си да се срещнат с Него на
Планината на маслините. Представете си тяхното вълнение, вярвайки както очевидно те са вярвали,
че  в  този  ден  техният  Учител  ще  установи  Своето  царство  на  земята  и  ще  изпълни  великото
обещание, за което евреите се държали през вековете на страдания и изгнание. Христос ще бъде цар,
не само на Израел, а на целия свят. И те ще бъдат откъм Неговата страна, ще съдят народите, ще
пресмятат размера на дължимите сметки, ще възнаграждават праведните. Вековната несправедливост
ще бъде поправена. Тези 11 мъже, повечето от които – неграмотни рибари, заложили живота си в
полза на Исус; те загубили всичко на Разпети петък; видели съживяването на надеждите си в денят на
Възкресението; и в този ден щели да видят Исус, в Когото вярвали, че Той управлява земята. Как ли
са туптели сърцата им в очакването, докато са тичали по улиците на Йерусалим и са се изкачвали по
слабия наклон на Планината на маслините.

Тогава настъпил великият момент, който ги оставил без дъх; техният любим Исус ги очаквал,
гледайки  изпитателно  в  очите  всеки  от  тях.  Самото  Му  присъствие  предизвикало  у  тях  такова
възхищение, че един след друг те падали на коленете си. Това било Коронацията.

Накрая  един от  тях  задал  въпросът,  който всички  искали да  зададат:  „Господи,  сега  ли  ще
възстановиш царството на Израел? (Деян. 1:6).

Исус бил рязък, упреквайки ги в Своя отговор: „Не е за вас да знаете времето или датите,
които Отец е положил в Своята собствена власт“ (Деян.1: 7). Той вече им бил заповядал да го чакат
в Йерусалим; сега им казал, че там върху тях ще дойде една власт. „И вие ще бъдете свидетели за
Мен, както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята“ (Деян.1:8).

После,  все едно че вселената духнала, поставяйки море от пространство между Него и тях.
Преди още те да могат да протестират, Той заминал, възнасяйки се в един облак.

Трудно  е  даже  да  си  представим  необузданите  емоции,  които  тези  11  мъже  трябва  да  са
изпитали  в  този  момент.  Свято  страхопочитание?  Ужасяващ  страх?  И  какво  първоначално
разочарование! Те били оставени сами, отхвърлени в собствената си страна. Те имали малко налични
пари с които да се издържат. Отгоре на всичко това, на тях им било заповядано да се върнат обратно и
да чакат – най-трудното нещо за правене от всички хора със силна воля.

След като знаем колко обикновени хора са били те и от къде е дошъл всеки от тях, ние можем да
предположим вариантите, които те са обмисляли: стеснителният Филип може би е искал да се скрие
сред хълмовете; Яков и Йоан може би са искали бързо да разнесат Евангелието; Симеон Зилотът може
би е искал да организира някаква партизанска война; другите може би са виждали своя шанс в такива
неща,  като  установяване  на  контрол  над  управлението  на  държавата  –  същото  нещо,  което  днес
мнозина вярващи считат, че е толкова привлекателно за тях.

Но Исус им заповядал да идат в Йерусалим и да чакат. Какво да чакат? Противно, както това
трябва  да  е  било  на  всеки  техен  инстинкт,  „чакането“  е  точно  това,  което  те  направили.  Те  се
подчинили, и колкото и да е било трудно това за разбиране, те чакали с голяма радост.
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В продължение на 10 дни те чакали – 120 души, събрани заедно, в единомислие и в постоянна
молитва. Те чакали. И после тя дошла. Със силата на хиляди урагани, обещаната власт се установила
върху тях и Светият Дух упълномощил тези обикновени хора да извършват работата на Бога. Всеки от
единадесетте се превърнал в гигант на вярата. В резултат от това, в рамките на един век половината
от тогавашният познат свят отишъл при Христос.

Решението на учениците да се подчинят на Исус след Възнесението, се оказало повратна точка
в човешката история. След това светът вече не бил същият. Разбирането на учениците, че Христос е
Този,  който казва,  че  Той е,  ги  убедило да  Му се  подчиняват.  Това  е  историческата  реалност  на
християнството.

Това разбиране е съдбоносно важно, защото то отличава християнството всички други религии.
Християнската вяра се основава не просто на велики учения или философии, не върху харизмата на
водача, не върху успеха в отглеждането на морални ценности, не върху умението или красноречието,
или добрите  дела  на  своите  защитници.  Ако  тя  се  основаваше на  тези  неща,  тя  не  би  могла  да
претендира за власт, която е по-голяма от казаното от Конфуций или Мао, или Буда или Мохамед, или
който  и  да  е  от  хилядите  култове.  Християнството  се  основава  върху  една  историческа  истина.
Христос е живял, умрял и възкръснал от смъртта, за да бъде Господ на всички хора – това не е просто
една теория или измислица, а е факт. 

С това разбиране, християнството е длъжно да извади от вярващият същият отговор, което то е
извадило от първите ученици:  страстно желание да се подчинява и да бъде харесван от Бога – с
желание  да  влиза  във  възпитанието  и  в  дисциплинирането.  Това  е  началото  на  истинското
ученичество. Това е началото на обичта към Бога.

За учениците това е било пределно ясно; Исус ясно ги инструктирал да се върнат в Йерусалим и
да чакат.  Но как за знаем какво трябва да правим? Такива ясни инструкции обикновено не вървят
заедно с нашето обръщане към Христос; никакъв глас от небето не ни дава указания за пътя, по който
да вървим. Тогава накъде да се обърнем, за да намерим тези указания? 

Един законник и фарисей се опитал да  измами Исус, задавайки Му същия въпрос преди много
векове.  Той го запитал:  „Учителю,  коя е  най-голямата заповед в Закона?“ (Мат.  22:36).  Оттогава
отговорът на Христос е  гравиран в паметта на вярващите:  „Да възлюбиш Господа,  твоят Бог,  с
цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това най-голямата и първа заповед“ (Мат.22:37-
38).

Ние питаме: „Но как да обичаме Господа?“ Исус е отговорил на този въпрос в един разговор с
учениците Си: „Ако Ме обичате, вие ще се подчинявате на това  което Аз ви заповядвам“ (Йоан
14:15 – мой превод). Или както апостол Йоан е писал по-късно: „Това е любовта към Бога: че ние
изпълняваме Неговите заповеди“ (1Йоан 5:3 – мой превод).

А това ни отвежда точно до едно място: до Святата Библия. За да се подчиняваме на Неговите
заповеди, ние трябва да знаем Неговите заповеди. Това означава,  че  ние трябва да знаем и да се
подчиняваме  на  Библията,  тя  е  ключът  към  обичта  към  Бога  и  тя  е  стартовата  точка  за  най-
вълнуващото житейско пътуване.

Но бъдете предупредени: Ако не сте готови да изкорените вашите удобните представи за
живота, може би ще поискате веднага да престанете да четете тази книга.

Преди  няколко  години  една  статия  в  списание  за  моето  служение  в  затвора  стигна  до
заключението, че „затворът коренно промени живота на Чък Колсън.“ Разбираемо е, че репортерът
може да е мислил, че е така, но това просто не е така. Аз можех да изляза от затвора и да забравя за
него. Всъщност аз исках точно това. Но докато всеки човешки инстинкт казваше: „Завинаги изтрий
това  нещо  от  паметта  си,“  Библията  продължаваше  да  ми  разкрива  Божието  състрадание  към
наскърбените, страдащите и потиснатите;  Неговото настоятелно Слово изискваше аз да се грижа за
тях така, както Той се грижи. 

Аз бях коренно променен не от затвора, а от това, че приех в сърцето си истините, разкрити в
Библията. Защото Библията беше тази, която ми се противопостави с новото осъзнаване за моя грях и
за нуждата ми от покаяние; Библията ме накара да гладувам за праведността и да търся светостта; и
Библията  беше  тази,  която  ме  призова  към  приятелство  със  страдащите.  Библията  е  тази,  която
продължава и днес да предизвиква живота ми. Тя е коренната промяна. Тя е неустоимото осъждане.
Тя е властта на Божието Слово и тя променя живота. Със сигурност това е валидно за един млад мъж,
чието преживяване и живот са ме научили толкова много – може би защото аз мога да се оприличавам
толкова ясно с него.

Мъдър в светските пътища, могъщ, потопен в добрия живот, по всички външни признаци той
бил успешен и доволен от себе си, и от живота си – един 31-годишен мъж, който се издига и напредва.
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Но въпреки това и неговият живот бил променен – из основи – от Библията.

БОЖИЕТО СЛОВО

Ние дължим на Библията същата почит, която дължим и на  Бога.  (Джон Калвин)

Божественото вдъхновение не само в основата си е несъвместимо със заблудата, но то и не я
допуска и я отхвърля така абсолютно и естествено, както е невъзможно и Самият Бог,

върховната Истина, да каже нещо, което да не е вярно. (Папа Лъв XIII)

Глава 4

Вземи и чети

Средиземноморското слънце се извиси горещо и ясно над терасата в дома на Аврелий Августин
край Милано, Италия. Отвъд стената на градината големи пространства, засадени с овощни дървета
застилаха  долината,  пълзящи нагоре,  за  да се  срещнат с  полегатите хълмове,  покрити с  лозя.  От
вътрешната страна на стената Августин и най-добрият му приятел, неговият ученик Алипий, седяха
заедно  с  посетителят  Понтисиан.  Въпреки,  че  гърдите  го  боляха,  че  напрегнатият  график  го
притискаше и че умът му беше напълно объркан, Августин отдели време, за да разговаря с този важен
държавен служител. 

Брилянтен, образован и красив, Августин заемаше една от най-завидните професорски места в
града.  Когато той говореше,  думите на този професор по красноречие трещяха като гръмотевица.
Когато спореше, той беше изумително убедителен. Малцина считаха, че са равни на него.

Докато тримата мъже разговаряха учтиво, майката на Августин се появяваше често, привидно
предлагайки  освежителни  напитки  и  други  гостолюбиви  предложения;  но  всъщност  тя  кръжеше,
следейки  отблизо  своя  син.  Моника  беше  майка-покровителка,  с  остър  ум,  практична  и  изцяло
непоколебима, че нейният любим син трябва да стане християнин. Тя ежедневно се молеше за него,
още откакто той беше малко момче. Но понеже обичаше майка си, Августин не й обръщаше никакво
внимание.

Моника не беше изпускала сина си от погледа си още откакто тя овдовя в Северна Африка,
когато Августин беше юноша.  Наложи се той да я измами, за да дойде сам в Италия, като я излъга за
датата на заминаването си, с цел той, неговата метреса и тяхното незаконно дете да могат да отплуват
за Италия без нея. Но скоро след това Моника го последва в Милано. Тя даже успя да го накара да се
сгоди  за  едно  добро  християнско  момиче  и  изгони  неговата  15-годишна  метреса.  Но  неговата
годеница беше много млада и сватбата беше отложена с 2 години; поради това Августин отново спеше
с  една  жена.  Той  казваше,  че  за  него  сексът  е  необходимост,  защото  няма  сили  да  устои  на
естествените си желания.

Моника не можеше да разбере странните представи на сина си за правилното и грешното. Той
се отдаваше на такава безнравственост, без очевидно никакво угризение на съвестта, но съжаляваше
за времето, когато той беше откраднал една праскова от градината на един съсед заедно с една банда
от млади хулигани. Августин си спомняше за тази чисто детска лудория, все едно че това беше най-
голямото зло в живота му, а същевременно практикуваше навици, които според майка му са много по-
греховни. 

Тя никога не престана да се надява, че той ще стане християнин и напоследък надеждата й беше
по-силна от всякога. Наскоро Августин се беше отказал от своята религия, един странен култ, следващ
ученията на един персиец, на име Мани, който твърдял, че силите на тъмнината контролират всяко
същество. Августин престанал да се занимава и с астрологията и започнал да посещава църквата.
Моника си мислеше, че може би епископът беше прав. Преди много години тя посетила един епископ
в Африка с молба той да поговори с нейния син. Но епископът отказал, като й казал, че Августин
всъщност не е готов за такъв разговор и я посъветвал: „Оставете го да живее както иска. Само се
молете на Господа от негово име.“ Епископът добре познавал манихейството. Той вярвал, че човек,
който е толкова умен, като Августин, рано или късно ще види нелепостите на това учение. Но не било
лесно Моника да бъде накарана да чака. Тя плачела неудържимо и умолявала епископа да разговаря с
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нейния син. Най-накрая, загубил търпение, той й казал да си отиде. Когато се разделяли той й казал:
„Невъзможно е да загине синът, за когото се проливат такива сълзи“ и тя запомнила тези думите като
обещание от небето и често напомняла победоносно на Августин за тях. Но Августин не можел да
стане християнин, просто за да достави удоволствие на майка си.

В градината посетителят на Августин,  безцелно гледайки към него,  докато се  готвел  да  си
заминава, взел една книга, лежаща на една малка масичка наблизо. На лицето му се появила озадачена
усмивка и той казал: „Апостол Павел. Това ли четеш, Августине?“ Домакинът кимнал утвърдително.
„Аз не само я чета.  Износих я от четене и изтощих себе си,  опитвайки се да схвана смисъла на
християнската вяра.“ Той се огледал, за да се увери, че майка му не е наоколо и че няма да го чуе. 

Понтисиан се усмихнал нерешително: „Знаеш ли, че аз съм християнин?“ Августин и Алипий
кимнали утвърдително. Те били чули този слух. Понтисиан казал: „А аз си мислех, че това е една от
твоите философски книги. Никога не съм предполагал, че ти четеш Библията.“

Августин признал: „Философите ми помогнаха да разбера Библията.“ Той обяснил, че доскоро е
вярвал, че само това, което можел да види, да измери и логически и систематично да докаже, може да
бъде  реално.  Идеята  за  невидим  и  духовен  Бог  му  се  стрували  просто  празни  приказки.  Но
изучаването на Платон и неговите последователи го убедило,  че истинските неща са невидими и
духовни. 

„Това  много  ми  помогна.“  Августин  бил  необикновено  откровен.  Но  въпреки  това,  той
внимателно   и  напрегнато  наблюдавал  Понтисиан.  „Но  има  една  важна  разлика.  За  да  бъде
последовател на Платон, човек трябва просто да мисли като Платон. Но да бъдеш последовател на
Христос е нещо много повече. Трябва да  вложиш целия си живот в тази вяра и да изоставиш всяко
нещо, което ти пречи да вървиш след Него. Не знам кое е това нещо, което прави човека способен да
предостави себе си на Бога – да посвети себе си на жертвоготовен живот и на вяра. Това е много
повече от приемането на конкретна гледна точка, нали?“

Понтисиан  кимнал,  както  и  Алипий.  Алипий,  който  бил  по-млад  от  Августин  и  всъщност
боготворял Августин. Потънал в мислите си, Августин продължил да говори, все едно че изяснява на
себе си някакъв проблем. „Платон ви отвежда на висок планински връх, откъдето можете да видите
земята на мира.  Но вие не знаете  как да  отидете в  нея.  Би трябвало да има път,  която да стига
директно до тази земя, но вие не можете да я намерите.“ Той поклатил уморено главата си.

Августин имал малко илюзии за себе си. Знаел колко лесно умът му се принизява до нивото на
навиците и е оковаван с вериги от тях. Неговите жени. Неговата гордост. Той си мислел: „ Аз съм
изцяло покварен и оставен сам, разумът не може да се победи изкушението на злото удоволствие.“

Докато Августин говорел, Понтисиан започнал да се нервира. Сега скочил, бързо отишъл при
своя  домакин,  енергично  се  завъртял и  го  посочил  с  пръст.  „Чувал  ли си  за  Антони?“  Августин
отстъпил една крачка назад, изненадан от рязкостта на своя посетител и казал: „Е, аз знам няколко
човека  с  името  Антони,  но  никой  от  тях  не  заслужава  да  бъде  споменаван  във  връзка  с  това
обсъждане.“ „Не, не – имам предвид монахът Антони, онзи, за когото Атанасий написа биография.
Много християни са дълбоко повлияни от нея.“ За изумление на Понтисиан нито един от двамата му
слушатели не беше чувал за този Антони. „Тогава ще трябва да ви разкажа за него...Антони е бил
богат младеж, роден в християнско семейство в Египет. Родителите му умрели още когато той бил
юноша; голямото им имение останало за него. Той бързо пораснал, носейки тази отговорност. Имал
всичките пари на света, както и всичките грижи на света. Когато един неделен ден бил в църквата, от
прочита на Библията той чул отговора, който Христос дал на богатия млад управител: „Ако искаш да
бъдеш съвършен, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и
Ме следвай“ (Мат. 19:21).

Нещо в този познат откъс ударило Антони. Все едно, че Исус отправял тези думи директно към
него, лично, точно в този момент. Антони даже не изчакал края на богослужението. Бързо излязъл от
църквата и започнал да подготвя документите си с цел имението му да бъде продадено и получените
пари да бъдат раздадени на бедните. От този ден Антони посветил живота си на молитва. Отишъл да
живее в една колиба на края на града и се занимавал със земеделие и скотовъдство за да се прехранва.
След 15 години той отишъл да живее в пустинята. Искал да покаже, че властта на Бога ще доставя
жива вода в тази безплодна земя и от малкото или нищото Бог може да роди плодовете на Духът.“

После Понтисиан драматично описал чудесата в живота на Антони (Коментар: 251-356, живял е 105

години. Д.Пр.), разказал как, въпреки че се стремял да живее в пълна неизвестност, той станал прочут,
даже живеейки в пустинята. Хората изминавали огромни разстояния за да се срещнат с него. И в
резултат от неговия пример, малки групи мъже и жени започнали да формират общества, които били
посветени на  молитвата.  „За  мен,  Антони е  знак,  че  Бог  ще се  срещне с  нас,  където и да  сме.“
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Понтисиан привършил, гледайки втренчено в очите на Августин, „даже в пустинята на нашия живот.“
Сега Августин се изправил, за да застане до своя гост, с ръка, поставена на челото си.  Той

очевидно бил развълнуван. „Трудно ми е да повярвам, че никога не съм чувал за него,“ казал той.
„Нито за неговите последователи. Има ли някой от тях в Италия?“ Понтисиан бил изумен: „В Италия?
Защо, тук, в Милано, има едно малко общество на такива хора. Те живеят извън стените на града.
Амброз се грижи за тях.“

„Амброз!“  Той  бил  пасторът,  чийто  проповеди  Августин  бил  слушал,  в  началото  –  от
любопитство към стила на  този човек,  защото Августин имал професионален интерес към всеки
добър оратор. Но личността на самият Амброз оказвало по-дълбоко влияние, отколкото неговият стил
на  говорене.  Августин  се  замислил:  „Поради  него  аз  отново  проявявам  повишен  интерес  към
Библията.“

В началото Августин се опитал да чете Библията, когато бил юноша, но не бил впечатлен от
нея. По онова време той бил влюбен в красивия език, а езикът на Библията му изглеждал скучен и
прост,  много  по-незначителен  от  езика  на  великите  римски  автори.  Но  минали  години  оттогава.
Великите  риторични  претенциозни похвати  му изглеждали,  че  вече  не  са  толкова  важни както  в
миналото. Под влиянието на Амброз, простотата на Библията започнала да звучи като простотата на
задълбочеността.

Августин вече бил готов да допусне, че това, което пише в Библията е вярно. Но той не можел
да направи нищо половинчато. Той знаел, че истината на Библията изисквала посветеност на Христос,
а посветеността на Христос означава пълна промяна.  Той трябвало да се откаже от неправилната
употреба на секса. Нещо повече, трябвало да се откаже от мечтите си за успех и слава. Той трябвало
да бъде харесван от Бога, а не от хората около него. Той казвал на себе си: „Едната част от мен иска
това, но другата част е неспособна да го направи.“

Понтисиан прекъснал мислите на Августин: „Когато мисля за Антони, за неговото незабавно
подчинение на Божието Слово в онзи момент, за онова, което той оставил, без да се обърне назад, аз
съм вълнуван до сълзи.“ Той се пресегнал, за да прегърне здраво през раменете своя домакин и казал:
„Августине, когато Бог призовава някой човек, нищо на земята не може да го спре.“

Видимо Августин продължил да се държи учтиво, благодарил на Понтисиан за посещението и
се сбогувал с него. Но вътрешно тревожните му мисли  пътували във всички посоки. След като гостът
му си заминал, той се разхождал на терасата и умствено се бичувал. „О, Господи, когато Понтисиан
говореше, Ти ме обърна обратно към самия мен. Ти ме хвана отзад за собствения ми гръб, където аз
бях поставил себе си, защото не исках да гледам себе си. Ти ме постави лице срещу лице със самия
мен, за да мога да видя колко гнусен човек съм аз, колко съм извратен и осквернен, как съм покрит с
петна и наранявания.  Аз погледнах и бях изпълнен с  ужас,  но нямаше никакво място,  където да
избягам, за да се отдалеча от себе си.“

Той си спомни с горчивина за денят, преди 12 години, как след като беше чел Цицерон, той
реши да посвети живота си в търсене на мъдростта – да предпочита да знае истината повече от всяко
друго удоволствие в живота. Но той само говореше за това, а никога не го направи. Той се носеше по
течението на живота, живеейки за успеха и за всяко нещо, което го правеше щастлив за няколко часа.
„О, Господи, ти знаеш как по времето, когато бях в университета в Картаген, аз установих, че се
намирам посред свистящ котел на похот. Обичах идеята за любовта. Въпреки, че истински се нуждаех
от Теб, аз се надявах на неща, които са изцяло човешки и често пъти са доста отвратителни. Но аз все
още считах,  че съм прекрасен човек. Господи, Ти знаеш как израснах горд във въображението на
моето сърце...Когато си мислех за моето християнско възпитание и решавах да чета Библията, запален
с прекрасна представа за себе си,  аз считах,  че тя е бъркотия от старомодни еврейски суеверие и
погрешни исторически твърдения.“

И преди Августин бил разочарован от себе си, но никога до такава степен. „Спомням си, как
един ден Бог ме накара да осъзная колко крайно порочен бях аз.  Аз подготвях реч с възхвала на
императора  и  имах намерение  в нея  да  включа много  лъжи,  които със  сигурност  щяха  да  бъдат
аплодирани от публиката, която твърде добре знаеше, колко далече от истината бяха тези твърдения.
Аз бях изцяло погълнат от изпълнението на тази задача. Докато вървях по една от улиците на Милано,
аз забелязах един просяк който, предполагах, по някакъв начин се беше нахранил и напил добре, тъй
като се смееше и се шегуваше. Натъжен, аз се обърнах към спътниците си и им говорих за болката и
бедата, които си причиняваме ние чрез собствената си глупост. Моите амбиции бяха поставили на
раменете ми товара на злочестината и колкото повече носех този товар, толкова по-тежък ставаше той,
но единствената цел на усилията, които правим, беше да достигнем целта на целенасоченото щастие.
Този просяк вече беше постигнал тази цел преди нас. А аз може би никога нямаше да я постигна.“
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Алипий погледна изумено към приятеля си. Разбира се, той беше чувал Августин да говори за
своята мъка, но сега изглеждаше, че той наистина страда. Лицето му било почервеняло, очите му се
втренчвали трескаво. „Каква е нашата тревога?“ Августин задал този въпрос с давещ се глас. „Какво е
това? Какво чувате вие? Необразованите се издигат и завземат небето с щурм, а ние, с всичкото си
образование,  но с празно сърце,  гледаме как се въргаляме в плът и кръв.  Срамуваме ли се да ги
последваме? Не е ли срамно за нас, ако не ги последваме?“ Той не можа да продължи, обърна се и
избяга в градината отвъд стената. 

Наистина обезпокоен, сега и Алипий го последва отблизо, страхувайки се, че Августин може да
причини нещо на себе си. Той също трябва да е знаел как ще завърши тази борба, защото какъвто и да
станел Августин, той искал да стане като него. Стигайки толкова далече от дома, колкото можел в
малката градина, Августин се тръшнал на една пейка, а тялото му показвало каква борба се води
вътре в него. 

Едва  ли осъзнаващ какво  прави,  той си  скубел косата,  удрял се  по  челото,  сплитал  заедно
пръстите си и обхващал с ръце коленете си, и се молел: „Знам, че имам воля, така както знам, че съм
жив. Когато избера да направя нещо или да не го правя, аз съм сигурен, че самият аз извършвам този
акт  на  волята.  Но сега  разбирам,  че  злото идва  от  извращаването на  волята,  когато тя  се  отдели
встрани от Теб, О, Боже. Аз мога да кажа, заедно с Твоят апостол (  Павел. Д.Пр.  ), че не върша доброто,  
което трябва да върша. Ти ме издигна, с цел сега да мога да видя, че Ти си там, където може да бъдеш
видян, но признавам, че очите ми все още са твърде слаби. Мисълта за Теб ме изпълва с любов, но и
със страх и разбирам, че съм далече от Теб.“

Августин продължил да говори за живота си – за надеждите си за добра служба, за удобен дом,
да бъде хвален и прочут като мислител и автор. Мислел за жената в живота си и нещо ме прошепнало:
„От  мигът,  в  който  ти  реши  това  нещо  и  това  желание,  то  никога  няма  да  ти  бъде  разрешено,
завинаги.“ Неговите навици му говорели настойчиво: „Считаш ли, че би могъл да живееш без нас?“
Той седял в градината, а приятелят му бил наблизо, безмълвен в тишината на лятната горещина. Само
вътре в него бушувала буря. Мъката се натрупвала, докато накрая изглеждало, че гърдите му ще се
пръснат. Той се хвърлил на земята под едно смокиново дърво и заплакал, без да може да спре. „О,
Господи, докога? Никога ли няма да престана да поставям сърцето си в сенките и да вървя след лъжа?
Докога, О, Господи? Завинаги ли Ти ще бъдеш гневен? Докога? Докога? Утре и утре? Защо не сега?
Защо  точно  в  този  момент  не  сложиш  край  на  моята  нечистота?“  Тогава...един  глас.  Той  чул
глас...Детски, тънък глас, толкова пронизителен, че той не можел да каже дали е мъжки или женски.
Изглеждало, че гласът идва от съседната къща. Той повтарял немелодично, отново и отново: „Вземи и
чети. Вземи и чети. Вземи и чети.“ Какво означавали тези думи? Дали са били част от някаква детска
игра? „Вземи и чети. Вземи и чети.“ Дали те са били предназначени за него? Той извикал: „Алипий,
чу ли това?“ Приятелят му гледал мълчаливо назад.

„Какво да чета?“ - извикал Августин към небето.
Писмата на апостол Павел били близо до него. Всъщност, те станали причината за проведения

разговор за Антони. Дали и той, подобно на Антони, не чува сега думи на Бога, отправени към него?
Трябва  ли той да вземе Библията и да я чете? Августин изтичал и грабнал книгата, която Понтисиан
забелязал и започнал да я чете оттам, откъдето тя била отворена – от Рим.13. Думите се жигосали в
мозъка му:  „Не в пирувания и пиянства,  не в  блудство и разпътство,  не в  свади и зависти.  Но
облечете се Господ Исус Христос и не мислете как да угаждате на желанията на греховната
природа“ (Рим.13:13 – мой превод).

Незабавно, все едно подгонени от тихата светлина,  нахлула в сърцето му, тъмните сенки на
съмнението избягали. Човекът с непоколебимата воля щял да бъде победен от една книга, която преди
изоставил, считайки, че тя е просто една измислица, на която й липсва яснотата и изяществото на
изразяването. Тези думи внезапно разкрили това нещо, което той толкова дълго и напразно търсел.
Сега знаел със сигурност, че  е застанал пред истината. Самите думи:  „облечете се Господ Исус
Христос“  потвърждавали  това;  каквато  и  да  е  цената;  той  щял  да  даде  живота  си  на  Христос.
Поставяйки пръстта си в книгата, за да отбележи мястото, Августин разказал на Алипий какво се е
случило  вътре  в  него.  Развълнуван  от  радостта  на  своя  приятел,  Алипий  казал,  че  и  той  ще  се
присъедини към него – и той щял да тръгне след Христос. После двамата мъже извикали майката на
Августин.

Радостта  на  Моника  била  даже  по-голяма  от  тяхната.  Тя  казала:  „Слава  на  Бога,  който  е
способен да направи повече от това, което ние искаме или мислим.“ Скоро след това тя и Августин се
наслаждавали заедно на едно велико и тайнствено видение. Девет дни след като получила отговор на
молитвите, с които се молила през целия си живот, Моника си заминала тихо от този свят.
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„Вземи и чети.“ През следващите 44 години Августин не просто правил това. Той чел Библията,
за да участва в собственото си спасение, а после я чел и тълкувал, за да разрешава сложни теологични
спорове  вътре  в  ранната  църква.  Неговата  класическа  защита  на  властта  на  Библията  положила
основата за християните от ранната епоха до наши дни. Нито едно сериозно изследване на Библията
не е в състояние да пренебрегне огромният принос на Августин за църковното разбиране на Стария и
Новия Завети. Неговият живот и мислене се възползвали от разкритото слово на Божият Дух.

Преди да стане християнин, Августин считал, че Библията е сбор от текстове, които трябва да
бъдат  тълкувани  и  променяни  в  процеса  на  сравнението  им  със  „съвременната  мъдрост“  на
философите.  Но в градината той разбрал, че Библията не е просто някакви думи, които трябва да
бъдат тълкувани; това са думи, които изясняват какъв е техния читател. Чрез Библията Бог му говорел
лично и непогрешимо. И като глас на Бога, Библията знаела безкрайно повече за Августин, отколкото
Августин знаел за Библията.

Веднага щом станал християнин, Августин започнал да пише свободно и бързо написал няколко
книги.  Неговата  автобиографична книга „Изповеди“  е  пълна с  цитати и  откъси от Библията,  и в
продължение на векове представлява интелектуално предизвикателство и духовно просветление за
християните. Августин станал епископ на Хипо и бил един от най-влиятелните хора в неговата епоха,
докато считаната за вечна Римска империя се разпаднала на части. В отговор на това, той написал
своя шедьовър „Градът на Бога,“ който дал на християните нова надежда и насока сред объркания и
отчаян свят.  Някои казват,  че той почти без чужда помощ е спасил Евангелието от срутването на
империята.

И всичко това започнало, когато Бог, чрез един детски глас му казал: „Вземи и чети.“ Покорен,
Августин осъзнал, че тези думите с ярка светлина изваждат на показ дилемата му и му казват ясно
какво е трябвало да направи той.

Глава 5

Дали тя е просто друга книга?

Историята на Августин грабна вниманието ми.  Това бил велик учен, който изучил и разбирал
гръцките  философи,  и  преподавал  много  неща  от  класическото  и  истинско  учение  във  водещ
университет.  Но  въпреки  това  този  човек  с  огромен  интелект  и  завладяваща  самоличност  е  бил
напълно променен от Божието Слово. Каква власт притежава Библията!

Библията – забранявана, изгаряна, обичана. Четена от най-различни хора по целия свят и по-
често атакувана от всяка друга книга в  историята.  Поколения интелектуалци са се  опитвали да я
дискредитират; диктатори във всяка епоха са я обявявали за незаконна и са убивали хората, които я
четат. Но въпреки това войниците са я носели със себе си в сраженията, вярвайки, че тя е по-силна от
оръжията. Отделни части от нея, внесени тайно в затворническите килии са превръщали безмилостни
убийци  в  истински  светци.  Събрани  и  слепени  разкъсани  парченца  от  страници  на  Библията  са
превръщали в християни цели села от езически индианци.

Ежегодно Библията надминава по продажби всяка най-продавана книга. Само през миналата
година  (Коментар:  Отнася се за 1995 г.  Д.Пр.) по света да отпечатани 500 млн. копия. Части от нея са
преведени на повече от 1800 езици и тя даже е била занесена на луната. Книгите, които са считани за
класика в литературата, са издържали в продължение на векове. Философите формират мисленето на
бъдещите поколения. Съвременните медии оформят сегашната култура. Но въпреки това, нищо друго
не е повлияло за възхода и упадъка на цивилизацията, на характера на културите, на структурата на
правителствата  и  върху  живота  на  отделните  хора  на  земята  толкова  дълбоко,  както  думите  на
Библията.

„Словото Ми, което излиза от устата Ми, няма да се върне при Мен празно, а ще осъществи
това, което Аз желая и ще постигне целта, заради която Аз го изпращам“ (Ис.55:11 – мой превод),
казал Господ  чрез пророк Исая. Даже тези, които са враждебни на Библията, усещат нейната присъща
власт, както аз открих по време на една среща с един от днешните най-прочути атеисти.

През 1978 британският журналист Дейвид Фрост ме покани да участвам в телевизионен дебат с
г-жа Меделин Мъри О`Хеър. Предаването трябваше да бъде записано предварително на живо пред
публика в Ню Йорк и после щеше да бъде излъчено по цялата страна от телевизия NBC.

Преди да се явя за записа, аз проучих записи на предишни участия на  г-жа О`Хеър  в дебати с
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други християни, за да се запозная с нейните методи и доказателства. Научих, че по време на дебатите
се създава впечатлението,  че тя  цитира дълги текстове от Библията,  за  да подкрепи своите анти-
християнски виждания. Но всъщност тя хитро изваждаше цитираният текст от неговия контекст и
едва доловимо променяше неговия смисъл. В светлината на това и знаейки, че това ще я разгневи, аз
реших да взема моята Библия със себе си на дебата.

Още от самото начало г-жа О`Хеър беше вярна на себе си и гневно плюеше нападки срещу
християните въобще и в частност – към мен самият. Когато говорех аз и камерата не я показваше, тя
правеше гримаси и отвратителни жестове в недодялан опит да отвлече вниманието ми. Агресивно
тълкувайки  и  свободно,  и  погрешно  цитирайки  Библията,  в  началото  на  дебата  тя  се  хареса  на
публиката. Аз държах дискретно Библията си откъм невидимата ми от нея страна, но когато тя извика:
„Библията ви учи да убивате,“ аз се наведох през изуменият Дейвид Фрост, който седеше между нас и
й подадох Библията.  „Почакайте за минута!“ -  поисках аз.  „Г-жо  О`Хеър, вие знаете тази книга.
Намерете в нея мястото, където се казва това. Прочетете ми го.“

Тя  побледня,  за  миг  се  запъна,  търсейки  подходящите  думи,  след  това  се  изтегли  назад  в
креслото си, тресейки яростно главата си. Още веднъж и подадох подвързаната с кожа Библия. Тя
отново се отдръпна.  Даже в напрегнатостта на този момент аз бях изумен от отказът й да докосне
Библията. От този миг нататък настъпи пълен обрат в разположението на силите в дебата и след това
тя изглеждаше победена и само се защитаваше. По неизвестни за мен причини, този дебат никога не
беше излъчен по телевизия   NBC  .

След края на записа аз още веднъж помолих г-жа О`Хеър да намери в Библията откъсът, на
който се позоваваше, но тя продължи да отказва да вземе Библията в ръцете си. Разбира се, ако беше
решила да остане атеист, г-жа О`Хеър беше права да не се доближава твърде близо, защото светият
Меч можеше да  прободе сърцето й.

Дали Библията е просто друга книга? Едва ли. Властта на Библията се основава върху факта, че
тя е надеждното, безгрешно и сигурно Божие Слово.  И ако то е вярно – както Библията твърди, че е –
тогава тя има власт над живота на всеки вярващ. Върху това твърдение християнската вяра стои или
пада, защото ако Библията е погрешна, погрешна е и нашата вяра.

Признавам,  че  дълго  време  се  борих  с  основното  твърдение  на  вярата,  че  Библията  е
непогрешимото Божие Слово, просто защото самото то казва, че е такова. Юридическият ми начин на
мислене изискваше да има доказателство за твърдението, нещо повече от това смело само-определяне,
което  в  най-добрият  случай  приличаше  на  тавтология. (Коментар:  По  дефиниция  „тавтология“  е  само-

очевидна истина, която не се нуждае от допълнително доказване. Д.Пр.) Следователно, ако християнската вяра –
моята вяра – зависи от истинността или лъжливостта на това твърдение, беше задължително аз да го
проуча по-задълбочено.

Първото нещо, което разбрах, беше, че твърденията на Библията за самата себе си всъщност
само пораждат въпроси. Ако го нямаше този подтик, никога нямаше да ни хрумне, че книга, която е
написана  преди хиляди години,  може  да  има  абсолютна  власт  над  живота  ни.  Ние  щяхме  да  се
отнасяме към нея като към всяка друга книга за философия или религия. Вземи я или я остави. Или
вземи част от нея и отхвърли останала част. Но книга, която твърди за себе си, че е Божието Слово и е
безгрешна? Това смело твърдение ни принуждава да попитаме: вярно ли е това или не е вярно?

Следващата стъпка беше да намеря авторитетна личност, която да отговори на въпроса. Като
вярващ, аз трябваше да се обърна към Единственият, в когото вярвах, Самият Исус. Христос ясно
потвърждаваше властта и непогрешимостта на Библията. Вижте само няколко примери:

Когато  започнал  служението  Си,  Христос  използвал  Писанията,  за  да  обяви  Своето
пълномощие. „Духът на Господа е на Мен, защото Той ме е помазал да проповядвам добра новина на
бедните. Той Ме е изпратил да обявя освобождаването на  затворниците и възстановяването на
виждането на слепите, да освободя потиснатите, да обявя годината на Божието благоволение“
(Исая 61:1-2 – мой превод). Той цитирал от свитъка на Исая. И наистина, Той многократно цитирал
стихове от Писанията като потвърждение на властта,  с  която работи Той и като доказателство за
Неговата личност. (Йоан 5:39). Той използвал Словото като Своя единствена защита срещу Сатаната и
молел Своя Отец да освети Неговите ученици в истината. („Твоето Слово е истина.“) (Мат.4; Лука 4;
Лука 24:25-27; Втор. 8:3; 6:13; 6:16; Йоан 17:17).

Исус основал цялото Си служение и Своята власт върху Своето пълномощно, дадено му от Бога
и на откровението на Бог в Библията: „Цялата власт на небето и на земята е дадена на Мен“ (Мат.
28:18  –  мой  превод).  Следователно,  ако  твърдим,  че  вярваме  в  Исус,  ние  трябва  да  вярваме  на
Неговата дума за властта на Библията; Библията е била описание на Неговата власт за Неговата власт.

Като обмислях този факт, аз разбрах, че той разрешаваше един проблем и отвеждаше до друг
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проблем.  Ние уповаваме на Библията за  факта,  че  Исус  е  казал тези неща;  но как всъщност ние
наистина знаем, че Той ги е казал? Как наистина знаем, че Неговите думи и случките в живота Му са
точно записани в Библията? И тъй като това е изключително важно, на никой друг въпрос не е
отговаряно  по-изчерпателно  и  критично  през  вековете,  в  сравнение  с  отговарянето  на  тези
въпроси. Моето собствено изследване ме доведе до следните основни заключения.

Хората, които са написали Новия Завет са били евреи и учените са единодушни, че евреите са
били крайно педантични в правенето на точни и буквални записвания и преписвания. Това, което е
било казано или направено, трябвало да бъде описано с усърдна и вярна подробност; ако имало даже
най-малкото  съмнение  относно  някое  събитие  или  подробност,  то  или  тя  не  били  включвани  в
описанието. Нещо повече, описанията на случките в Евангелието са били писани от съвременници на
Исус,  които са  получавали от  първоизточника  информацията  за  Неговия  живот и за  събитията  в
ранната църква (за разлика, например от будистката литература, която е била създадена 2 века след
смъртта на Буда). „Ние оповестяваме на вас това, което сме видели и чули“ (1Йоан 1:3; Лука 1:1-4),
казвали апостолите.

И външните доказателства продължават да се появяват и добавят историческо потвърждение.
Новите  археологически  открития  в  областта  на  библейското  проучване  предоставиха  значителен
принос към доказателството, че Евангелието е било написано от съвременници на Исус. Например, в
един момент критиците твърдяха, че Евангелието на Йоан е написано в края на 2-я век и считаха, че е
възможно то да е романтична измислица за обикновен селянин от Галилея, който бил „обожествен“
много години след смъртта му. Но скорошно откритие на древни папируси, на които е написана Йоан
18, беше научно доказано, че са били създадени не по-късно от 125 г. н.е. 

Разбира  се,  важни  исторически  теми  все  още  не  са  непротиворечиво  обяснени  и  вероятно
никога няма да бъдат.  Но е неоспорим факт, че колкото повече доказателства се откриват, толкова
повече учените стигат до съгласие (даже тези от тях, които не считат, че Исус е Бог), че Новият Завет
е надеждно описание на това, което авторите са видели и чули.

Това ни отвежда до последното предизвикателство на твърдението: приема се като неоспорим
факт, че Исус е използвал Писанията, за да докаже Своята власт и е казал, че и ние трябва да правим
така; приема се, че това, което Той е казал, е било точно записано;  но как ние знам, че Той  е бил
прав? Накратко, как ние знаем, че гледната точка на Христос, която е записана в Библията, е истина?

Ако Исус е както Бог, така и съвършен човек, както Той твърди, Той не може да греши в това,
което поучава и Той не може да лъже. Безпогрешният Бог не може да греши; свят Бог не може да
лъже; съвършен учител не може да греши.  Следователно Той или ни казва истината или Той не е
Този, който Той казва, че е.

Следователно, ако божествеността на Христос и Неговото човешко съвършенство са доказани,
тогава ние считаме, че Неговата гледна точка, че Библията е безгрешна и достоверна, е истина. Тогава,
истинското  доказателство  за  достоверността  на  Библията  се  превръща  в  доказателство  за
достоверността на Христос. Разрешаването на загадката за автентичността на Христос е ключът за
разкъсването на само-потвърждаващото се твърдение, че Библията казва, че Исус е Син на Бога, а
Исус казва, че Библията е истина. Тогава какво доказва автентичността на Христос?

Доказателство за автентичността на Христос е факта, че Той е бил телесно възкресен от гроба.
Историческата истина за тази победа над смъртта и Неговото последвало обявяване за цар над целия
свят потвърждават твърдението на Исус, че е Бог. Възкресението установява властта на Христос и
това потвърждава верността на Неговите учения за Библията и за Самият Него. Павел е пределно
откровен  и  ясен,  когато  казва:  „Ако  Христос  не  е  бил  възкресен,  безполезна  е  вашата  вяра“
(1Кор.15:17 – мой превод). Някои може да считат, че Павел се стреми да подкрепи християнството
заради телесното възкресение, но апостолът е направил това смело твърдение поради две причини.

Първо, Павел е бил абсолютно уверен във възкресението на Христос. Той лично срещнал Исус
на пътя за Дамаск,  а и е разговарял както с апостолите,  които били с Исус,  така и с петстотинте
свидетели, които видели възкресеният Господ.

Второ,  Павел просто бил почтен човек.  Защото,  ако Христос не е бил телесно възкресен от
смъртта – ако Той е останал мъртъв – тогава Той не е Бог и не може да има властта, която Той е
твърдял, че притежава. А ако това е вярно, тогава християнството е жестока измама.

Окончателният анализ на този въпрос е следният: ако вярваме, че текста на Библията е бил
вярно написан, как можем да знаем, че авторите на Библията ни казват истината, когато твърдят, че
Исус е възкръснал от смъртта?

Отговорът, който получих аз дойде от един неправдоподобен източник: от опита за прикриване
на Уотъргейт.  (Коментар: Превел съм книгата „Роден отново“ от същия автор, където подробно и увлекателно е
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описана както аферата „Уотъргейт,“ така и  обръщането на Колсън към Христос. Който поиска, мога да му я изпратя.
Д.Пр.)

Глава 6

Уотъргейт и възкресението

Събота,  17.06.1972 беше топъл и потискащо влажен ден, типичен за лятото във Вашингтон.
Като Специален съветник на Президента на САЩ, аз денонощно бях на повикване и разполагах с
малко време за себе си и за семейството си. Но в този съботен ден ние се наслаждавахме на рядко
случващ се, необезпокояван семеен ден в домът ни в  предградието МакЛеан. Президентът току-що се
беше върнал от победното посещение на своето президентство – срещата в Москва и си почиваше в
убежището си във Флорида. 

Съпругата ми Пати и децата лежаха край басейна, а аз подготвях грила за да готвя на открито,
когато звънна телефонът, който имаше директна връзка с централата на Белия дом. Обади се Джон
Елричман, един от старшите помощници на Президента; без никакво обяснение той грубо ми зададе
очевидно абсурдния въпрос: „Къде е твоят приятел Хауард Хънт?“ Хънт беше бивш таен агент на
ФБР, когото случайно познавах и го бях препоръчал да бъде назначен на една нисша длъжност в
Белия дом, и разследваше изтичането на информация от правителствени документи. Но бяха минали
месеци, откакто не бях се срещал с него. Поради това аз притиснах Елричман: „Кое е това важно
нещо,  свързано  с  местонахождението  на  Хауард  Хънт,  че  да  прекъсваш  спокойният  ми  съботен
следобед?“

Тогава за пръв път научих, че група бивши кубински борци за свобода са били арестувани,
докато  били  проникнали  в  канцелариите  на  Националния  комитет  на  Демократичната  партия,
намиращи се в хотела „Уотъргейт.“ В джоба на един от тези мъже бил намерен документ, на който
било написано името на Хънт.  Все още мога да си спомня разсеяните си мисли,  докато затварях
телефона. Хънт не беше аматьор. Той не би се забъркал в обикновено незаконно нахлуване. Но ако
все пак се беше забъркал...Аз го познавам...името ми би могло да бъде въвлечено в това нещо. После
свих рамене и отхвърлих тези досадни мисли, върнах се обратно при басейна и при изпотяващата
слънчева светлина, и приготвих на грила няколко хамбургери. 

Така за мен започна Уотъргейт.  През следващите седмици се успокоявах чрез вярата ми, че
никой в Белия дом или участвал в предизборната кампанията на Никсън би бил толкова глупав, за да
си помисли, че влезлите с взлом биха могли да намерят нещо важно в канцелариите на банкрутирала
партия, която беше пренебрегната от своите собствени кандидати. Това не беше оценка на морала, а
просто практичен политически извод. Даже да беше открита връзка на арестуваните мъже с Хауард
Хънт и с неговия колега Г. Гордън Лиди, тя е била счетена за маловажна; двамата мъже бяха нещатни
консултанти на Белия дом, но преди месеци бяха отстранени от тази длъжност.

Според закона на щата Вашингтон, това влизане с взлом не беше нищо повече от шпионска
операция  –  подобно  на  кражба  на  сигналите  към  привържениците  на  противниковия  отбор.  Със
сигурност това влизане с взлом не беше нещо повече от нещата, които самият аз бях вършил или
други бяха вършили през 20-годишният ми опит в политическите кампании. (Чак 2 години по-късно,
през  лятото на 1974,  когато бяха  разпространени магнетофонните  записи за  „димящия пистолет,“
тогава светът, както и някои от нас, вътрешните хора, научихме, че в първите дни след това нахлуване
с взлом, Президентът е  бил въвлечен в опит да отклони разследването на ФБР; по-късно това се
превърна в прикриването.) (Коментар: Оказало се, че Президента Никсън е имал в кабинета си тайно монтирана
апаратура за магнетофонно записване на всички разговори там. След като ФБР иззема тези записи и ги прослушва, се
установява, че самият Президент е замесен в тази мръсна операция и е правил опит да я прикрие. Оповестяването на
тези записи стана причина за отстраняването на Президента и за тежка политическа и морална криза в САЩ. Д.Пр.)

В светлината на това, което се случи по-късно това звучи наивно, но по онова време аз вярвах,
че на карта не беше поставено нещо повече от резултатите от предстоящите избори през ноември.
Тогава цялата тази афера щеше да бъде добре погребана под коментарите за резултатите от изборите и
че ние щяхме да се захванем с по-важната работа свързана с управлението на държавата. Или поне
така си мислех аз.

В еуфорията след изборите в този месец ноември никой не обръщаше внимание на Уотъргейт.
Спомням  си  само  да  случайни  разговори  за  тази  афера  с  Президента,  който  беше  ангажиран  с
разочароващите преговори в края на войната във Виетнам. Хенри Кисинджър постоянно пътуваше
напред-назад до Париж и обратно за Парижките преговори за мир. Шефът на персонала на Белия дом,
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Боб  Халдеман  и  Джон  Елричман  бяха  заети  с  реорганизирането  на  администрацията  за  второто
президентство на Никсън. Джон Митчел, бившият Главен прокурор и ръководител на президентската
кампания,  се  беше  върнал  обратно  при  своята  доходна  адвокатска  фирма  в  Ню  Йорк.  А  аз  си
разчиствах  кабинета  и  се  подготвях  да  се  върна  при  моята  собствена  работа  като  адвокат  във
Вашингтон.

Тогава,  през януари 1973,  Уотъргейт,  поне от моя гледна точка,  започна да придобива нови
въвличания. Хауард Хънт, страхувайки се да не попадне в затвора, изпрати своя адвокат да се срещне
с мен. Адвокатът настояваше да получи уверение, че Хънт ще бъде помилван (което аз отказах да му
дам) и тогава за пръв път научих, че на хората, които бяха влезли с взлом в Уотъргейт са им били
давани пари със съдействието на Белия дом като подкрепа и за плащане на адвокатските такси. Това
беше  опасен  бизнес  и  аз  казах  после  на  Холдеман.  Той  се  изсмя,  с  очевидно  приповдигнато
настроение, докато зимната слънчева светлина нахлуваше през високите прозорци на кабинета му зад
него и каза: „Хайде, Чък, няма нищо лошо в събирането на пари за защита в съда. Анжела Дейвис
(Коментар: Прочута комунистка, обвинена за убийство. А по онова време   България беше представяна като жертва на
режима в САЩ. Д.Пр.) направи това. Защо и ние да не го направим?“

Вгледах се в Боб, чудейки се дали той се преструва, че действа в моя изгода или наистина си
вярва в това, което казва. Счетох, че той беше искрен и сега, връщайки се обратно в спомените си
разбирам, че като практикуващ християнин-сциентолог, Холдеман никога не би си позволил да мисли
или види нещо погрешно. По същият начин и Елричман, който също беше  християнин-сциентолог
изглежда, че пренебрегваше или отричаше проблемите, свързани с Уотъргейт.

Но Холдеман и Елричман не бяха единствените, които правеха това. Съдейки по спомените на
другите, които са писали за тази самоубийствена десетка от хора, единствено Джон Дийн, младият
съветник  на Президента признава, че той не е имал никаква реална представа за Уотъргейт преди
януари 1973. Той също казва, че с никой не е споделял тревогите си.

Как можаха толкова много юристи – Елричман, Митчел, Кро, Дийн и Колсън – а това са само
неколцина от много други – да бъдат толкова неосъзнаващи това, което по-късно стана толкова явно?
Колко смъртоносна се оказа тази слепота. (Мисля, че имаше 2 причини за това. Първо, по дефиниция „заговор“ е
сбор  от много  съставни  части;  хората,  които  участват в  заговора,  често  пъти  виждат само  техните  собствени
парченца и  рядко виждат цялата  картина.  Второ,  единственото пълно изложение  на  криминалният закон,  с  което
разполагат  98%  от  юристите  в  САЩ  е  един  курс  в  юридическия  университет  и  понякога  –  криминалните  случаи,
разглеждани в съответния съд, които обикновено бързо биват разрешавани чрез извънсъдебно договаряне на двете страни
в  съдебния  процес  –  това  е  странна  особеност  на  американската  юридическа  система.  В  най-добрият  случай,
мнозинството юристи стигат до драмата на противопоставянето в съдебната зала, когато наблюдават телевизионни
сериали по телевизията късно вечерта. Първата ми лична среща с препятстването на юридическия статут беше, когато
самият аз бях обвинен и изпратен в затвора.)

След посещението на адвоката на Хънт аз се консултирах с моя партньор в адвокатската ни
фирма, Дейв Шапиро, опитен ветеран в участието в съдебни дела, който си беше проправил пътя
нагоре, започвайки от улиците в Бруклин. Двамата се заровихме в четенето на юридическите книги. И
тогава, в края на януари 1973, докато преглеждахме ситно написаните колони с прекрасно качество на
отпечатването в криминалния закон, аз за пръв път започнах да разбирам възможните криминални
замесвания за Белия Дом. Така,  в средата  на февруари, след като най-после свърши войната във
Виетнам,  аз  събрах  смелостта  да  се  противопоставя  на  Президента.  Това  стана  по  време  на
последното съвещание в Овалния кабинет, преди да се върна към моята частна практика като адвокат,
когато, в един подходящ момент аз дадох на Президента Никсън един болезнен съвет: „Който и да е
разпоредил Уотъргейт, нека да си замине...нека да се отървем от това сега. Нека да поемем нашите
загуби.“ (Това е официален запис от архива на Белия Дом от 13февруари 1973, обнародван от специалният прокурор на

случая Уотъргейт.) Президентът се беше излегнал назад в своя стол със скръстени крака, подпрени на
неговото масивно махагоново бюро. Едва думите бяха излезли от устат ми, когато той свали краката
си  на  пода  и  седна  изправен  с  стола  си.  „Добре,  и  кой  мислиш,  че  е  направил  това?...Митчел?
Магрудер? (Тази фраза е от същият източник, както по-горе.)

Той беше ядосан, основателно, както предположих аз, заради това, че аз предлагах да посочим с
пръст  някой  верен  помощник.  И  днес  все  още  вярвам,  че  той  беше  забравил  за  възможните
криминални замесвания на Белия дом, даже когато мрежата вече беше стягана все по-здраво около
всички нас.

Според подробните документи, съставени въз основа на магнетофонни записи, планините от
документи,  безкрайните  записите  от  изслушванията  в  Конгреса  и  огромните  томове,  пълни  със
свидетелски показания,  първото сериозно обсъждане  в  Овалния  кабинет  относно вероятността  за
криминално въвличане на Белия дом е станало на 21.03.1973; това е било гибелното съвещание, по
време на което Джон Дийн (Коментар: Това е човекът, който през вторият мандат на Никсън е наследил Чарлз
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Колсън на поста Специален съветник на Президента. Д.Пр.) предупредил Президента за „раковото образование
в неговото президентство.“

След  това,  на  21.03.1973  (конкретните  дати  са  важни),  Холдеман  се  обадил  на  Митчел
(Коментар:  Бившият Главен прокурор и  бивш Министър на правосъдието според  Конституцията на САЩ Д.Пр.), а
Митчел на свой ред се обадил на Джеб Магрудер (Коментар: Това са двете имена, които Никсън споменава по-

горе. Д.Пр), неговият помощник в кампанията за президентските избори и му казал, че той (Митчел) ще
му съдейства (на Магрудер), ако той отиде в затвора. Освен това, в този същият ден са били преведени
допълнително  75000$  на  Хънт  за  „адвокатски  такси.“  Президентът  отново  обсъждал  темата  с
Холдеман, Елричман и Дийн. Същата вечер Президентът, без да ми разкрива каквото и да е, което е
било направено в този напрегнат ден, ми се обади по телефона и говорихме 31 минути.

Въпреки,  бе  официално аз вече не  бях член на неговия персонал,  не  беше изненадващо да
получа обаждане от Президента; той ми беше казал, че иска да продължи да ми се обажда, когато се
нуждае от моя съвет. Изненадващ обаче, беше нетърпящият възражение и почти обезумял глас на
Президента. Бях прекарал безброй часове край неговото бюро или по телефона и можех почти винаги
да позная какво е настроението му. Когато мислеше за важни неща, като например за бомбардирането
на Виетнам или преговорите с Китай, Президентът беше удивително спокоен. А когато вниманието
му беше ангажирано с дребни неща, като например оказване на натиск върху медиите с някаква цел,
той изглеждаше най-изнервен.

Вечерта на 21.03.1973 той бързо приключи с разговора по дребни теми и се гмурна в Уотъргейт.
„Според  твоята  преценка  какво...какво трябва  да  бъде  направено сега...дали би трябвало да  бъде
направено някакво съобщение,  или нещо, ти знаеш, или просто да клечим и чакаме...или какво?“
Официалните магнетофонни записи показват какъв е бил моят отговор: „Според моето предвиждане,
проблемът не е в това, което се е случило до сега – т.е. мистерията на Уотъргейт. (Коментар: Ширели са
се слухове в пресата, че  влизането с взлом в щаб-квартирата на Демократичната партия в хотела Уотъргейт преди
изборите за президент е станало със знанието на Никсън и така е нарушен законът, като оттам е открадната ценна
информация за тактиката на Демократите и това е допринесло за преизбирането на Никсън по време на президентските
избори в края на 1972. Не виждате ли прилика в сегашните обвинения на демократите, които не могат да приемат
простият факт, че са загубили изборите и винаги търсят оправданието, че това е станало поради външна намеса, в
сегашния случай - 46 години по-късно сега те обвиняват Тръмп и Русия.  Д.Пр.) Аз не знам дали някой друг, на
висока позиция в Комитета за преизбирането, би трябва да бъде споменат по име или не, но за мен не
това е най-голямата последица за страната ни, ако се случи. Това, което ме тревожи е, че е възможно
някой да повдигне обвинение за възпрепятстване на правосъдието – иначе казано, че последващите
действия биха ме тревожили повече от всичко друго.“

После  продължих  и  предложих  Президента  да  уволни  Дийн  и  да  назначи  един  независим
Специален съветник,  който да се  занимава с  Уотъргейт от негово име.  Въпреки че  тогава не бях
наясно от по-ранните срещи с Дийн и другите, но това беше, както анализът след събитията потвърди,
един  добър  съвет. Но   смразяващите  ми  думи  „възпрепятстване  на  правосъдието“  трябва  да  са
отровили денят  на  Президента.  Не  е  чудно,  че  през  следващите  2  седмици той не  ми се  обади!
(Записът на този разговор не беше включен в документите за делото Уотъргейт и беше публикуван
чак през 1981 г.)

След 21.03.2073 всичко се промени – всичко се превърна в движение надолу и то – бързо.
Разговорите ми с Президента станаха мъгляви и тежки: разговор за лъжесвидетелстване, за протакане
на нещата, за възпрепятстване на правосъдието,  за неща, от които на възрастни мъже им омекват
коленете и им се изпотяват дланите.

На  23.03.1973  съдия  Сирика  публикува  писмо,  написано  от  един  от  хората,  проникнали  в
Уотъргейт,  който беше постигнал споразумение  с  прокурора;  той ще каже всичко,  а  в  замяна  ще
получи по-лека присъда. Същият следобед ми се обади Холдеман с една серия от въпроси: „Дали съм
обещавал на Хауард Хънт,  че той ще бъде помилван от Президента? Дали съм подтиквал хората,
участвали в предизборния екип на Никсън да се сдобият с информация за Демократите?“ Гласът на
Боб беше спокоен, както винаги, но от начинът, по който той повтаряше отговорите ми аз бях сигурен,
че някой друг беше заедно с него – Президентът. Неговите въпроси освен това разкриха какво се
случва зад дебелите метални врати на 1600 Пенсилвания Авеню. (Коментар: Това очевидно е пощенският

адрес на Белия дом. Д.Пр.) Обитателите оборудваха бункерите за това, което сега разбираха, че ще бъде
кървава обсада. Тъй като все повече нямах доверие на моите колеги и усещах, че нещата не отиваха
на добре, аз продиктувах на секретарката си една паметна записка за нашия разговор, веднага щом
затворих телефона.

Едва  прикрита  паника  започна  да  връхлита  плюшените  канцеларии  на  достолепните  стари
сгради, които даваха подслон на най-влиятелните и могъщи хора на света. Събитията толкова бързо
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станаха многобройни, че просто нямаше начин всички да бъдат следени. Когато вестниците обявиха
на първите си страници твърденията, че нахлуването в хотела Уотъргейт е станало по нареждане на
официални ръководители на предизборния щаб на Никсън, Дийн бързо замина в Кейп Дейвид, за да
пише „съобщение.“

На  26.03.1973  голямото  жури  беше  събрано  отново,  за  да  чуе  нови  обвинения  от  един  от
участниците във взлома. В същият този ден Дийн се обадил по телефона на Магрудер и записал на
магнетофон своя разговор.

На 27.03.1973 Холдеман и Елричман обсъждали с Президента кризата в продължение на 2,5
часа. Освен това, на същия ден Митчел се срещнал с Магрудер за да обсъждат помилването, а Марта,
съпругата на Митчел, направила едно от легендарните си обаждания по телефона до вестник „Ню
Йорк Таймс“ и отправила обвинението, че някои се опитвал да превърне съпруга й в „жертвен козел.“

Докато бил в Кемп Дейвид, на 25.03.1973 Джон Дийн тайно се свързал с един стар приятел-
състудент от юридическия университет, за да го попита кой е най-добрия криминален адвокат, който
той  би  могъл  да  наеме.  Пет  дни  по-късно  той  наел  коравият  бивш  държавен  обвинител  от
администрацията на Кенеди, Чарлз Шейфър. По-късно, на 8.04.1973, Дийн се срещнал с прокурора,
разследващ  Уотъргейт,  за  да  направи  споразумение,  че  ще  свидетелства  по  делото,  ако  получи
имунитет и спаси собствената си кожа, както признава самият той с приятно изненадваща прямота в
своите спомени – в книгата си „Сляпа амбиция,“ изд.1976 –  233 стр.

Само за няколко часа маските паднаха. Магрудер, който вече беше се свързал с прокурорите,
започна да преговаря сериозно с тях. Дейв Шапиро (Коментар: Съдружникът на автора на тази книга Колсън

в адвокатската им фирма и негов адвокат на процеса в съда. Д.Пр.), усещайки, че сега ситуацията беше „всеки за
себе си,“ ме убеди да се подложа на тест на „детектор на лъжата,“ за да потвърдя своята невинност, а
после да предоставя резултатите на вестник „Ню Йорк Таймс.“  Прокурорите ми се обадиха и аз
предложих да дам показания.

Белият дом приличаше на команден пост на фронтовата линия, който е  подложен на силна
бомбардировка.  Въпреки,  че хора като Елричман и Холдеман бяха на фронтовата линия,  те не се
доверяваха на никого и записваха на магнетофон всеки разговор по телефона.

Ежедневно заглавията във вестниците подхранваха интереса на публиката със свежи пикантни
новини, предимно от истории, станали известни от служители от Белия дом или от техните адвокати,
чрез които се стремяха да изчистят своя образ или да съблазнят прокурорите за да сключат по-добро
споразумение с тях. Междувременно, прокурорите бяха толкова заети със служители на Белия дом,
които им предлагали да свидетелстват, че те не можели да се справят с влизането и излизането им от
техните офиси. Внезапно Уотъргейт се превърна в пълен хаос от едновременно случващи се най-
различни събития.

Историята разкрива, че след започването на криминалното разследване в Белия дом – началото
на което било поставено със срещата на Дийн с прокурорите на 8.04.1973 – краят на президентството
на  Никсън  е  бил  само  въпрос  на  време,  т.е.  не  дали  това  ще  се  случи,  а  кога  ще  се  случи.
Прикриването беше разкрито – и самото президентство на Никсън беше обречено – и поради това
датите на събитията са толкова важни. Защото, въпреки че технически прикриването беше станало
назад във  времето – през юни 1972 беше станало нахлуването, а сериозното прикриване – тази част,
която  всеки  научи  или  би  трябвало  да  научи,  беше  криминално  престъпление,  което  започна  на
21.03.1973. и завърши на 8.04.1973.

Въпреки  че  залогът  беше  съдбата  на  най-могъщият  кабинет  на  света,  една  малка  група
подбрани привърженици на избрания Президент - ние бяхме не повече от 10 души - не можахме да
запазим в тайна повече от 2 седмици едно споразумение за неразгласяване. 

Помислете какъв беше залогът: Всеки от нас – Елричман, Холдеман, Митчел и останалите –
лично вярваха на Президента Никсън. За да станем част от правителствения екип и да му служим, ние
бяхме  пожертвали  много  доходни  собствени  адвокатски  дейности  и  други  житейски  цели;  ние
пожертвахме  живота  на  семействата  си  и  частния  си  живот;  инвестирахме  изцяло  живота  си  в
работата,  ако  е  нужно  -  24  часа  ежедневно.  Само  няколко  месеца  по-рано  Президентът  беше
преизбран с исторически голяма изборна победа; грозната война в Азия най-после беше свършила;
във всяко отношение нашето управление беше на гребена на вълната.

Замислете  се  за  властта,  която  имахме  в  ръцете  си:  достатъчна  беше  само  една  заповед,
изречена от някой от нас и тя щеше да мобилизира генерали и членове на правителството, даже цели
армии; ние можехме да назначаваме или уволняваме персонал и да ръководим  изразходването на
милиарди долари от бюджета на правителството.

Помислете  за  привилегиите:  едно  обаждане  до  помощният  военен кабинет  ни осигуряваше



28

лимузина или реактивен пътнически самолет;  националната  галерия  ни предоставяше класически
картини, за да украсяват стените на нашите кабинети; прислужници с червени сака стояха и очакваха,
за да сервират храна и пиене 24 часа ежедневно; частни телефони се появяваха където и да отидехме;
хора от тайните служби бяха винаги около нас – толкова на брой, колкото поискахме. 

Въпреки  даже  перспективата,  че  при  реорганизиране  на  екипа  на  Президента,  за  чието
преизбиране ние бяхме работили толкова много, ние можем да изгубим престижа, властта и личният
лукс в кабинетите ни не беше достатъчен стимул, за да накара тази група от хора да запази в тайна
една лъжа. Нито пък, както сега си припомням, натискът отвън беше толкова силен;  в това отношение
сигурно  е  имало  някои  провали  на  морала,  нарушения  на  закона,  даже  някой  може  да  е
лъжесвидетелствал. Със сигурност е имало остро притеснение, че в най-лошият случай някой може
да отиде в затвора, въпреки че тази възможност съвсем не беше сигурна. Но никой не се намираше в
смъртна опасност; залогът не беше живота на никой човек.

И въпреки това, само за няколко седмици естественият човешки инстинкт за самосъхранение
беше  станал  толкова  доминиращ,  че  конспираторите,  един  след  друг,  изоставиха  своя  водач,
изоставиха своята кауза и обърнаха гръб на властта, престижа и привилегиите.

И какво общо има всичко това с възкресението на Исус Христос? Просто това:  съвременната
критика  на  историческата  истина  на  християнството  за  възкресението се  е  кондензирала  до  три
твърдения:

1. Учениците на Исус са направили грешка.
2. Учениците на Исус съзнателно са създали този мит, с цел той да се превърне в символ.
3. Единадесетте ученици за организирали „Пасхален заговор“ - да извадят тялото на Христос

от гробницата и умело да се отърват от него – и до собствената си смърт всеки от тях да запази това в
тайна.

Нека да разгледаме всяко едно от тази твърдения:
Първото твърдение е най-слабото и лесно за оборване. В края на краищата, възкресяването на

човек от смъртта е напълно изумяващо събитие – това не е нещо, заради което хората имат смътна
или колеблива представа. Библията твърди много искрено, че учениците са били толкова зашеметени
от повторното появяване на Исус, че поне един от тях е поискал да опипа с пръстите си белезите от
раните по ръцете и в гърдите Му. Исус е познавал човешката природа и е знаел, че хората се нуждаят
от физическо доказателство. Лука разказва: „Той представи Себе Си на тези мъже и им даде много
убедителни доказателства, че беше жив. Той им се явяваше в продължение на четиридесет дни...“
(Деян.1:3  –  мой  превод).  Описанията  на  това  събитие,  написани  независимо  един  от  друг  от
различните очевидци, опровергават възможността учениците да са направили грешка.

А  възможно  ли  е  това  да  е  бил  някакъв  мит?  В  началото  втората  теория  изглежда
правдоподобна, тъй като през първия век е било обичайно да се съобщават религиозните истини чрез
символи. Но това предполага, че всички ученици са наясно, че използват символично средство. Но
даже повърхностното четене на евангелията разкрива, че то не е символ, алегория или измислица, а
откровен описателен разказ. Нещо повече, Павел, един интимен съучастник с истинските ученици на
Исус е разтърсил митологичната теория с твърдението си,  че ако Исус наистина не е възкръснал,
християнството е една измама. (1Кор.15:17). Нито едно нещо в писанията на Павел даже завоалирано
не намеква, че възкресението е мит. 

Теорията за мита е даже по-незащитима от теорията за грешката на учениците. Поради което,
ако някой трябва да напада потвърждението от страна на историята на възкресението,  а от там и
божествеността на Христос, той задължително трябва да  стигне до заключението, че е имало заговор
– или ако предпочитате, наречете го прикритие – извършено от 11 души със съучастничеството на
около 500 други хора. За да повярва в твърдението, че възкресението е мит, човек задължително ще
трябва да бъде готов да повярва, че всеки ученик е бил готов да бъде отлъчван от приятелите си и от
семейството си, да живее ежедневно със страх от смърт, от изпращане в затвора, да живее в бедност и
глад, да жертва семейството си, да бъде безмилостно изтезаван и накрая да умре – и всичко това, без
нито веднъж да се отрече от вярата си, че Исус е възкръснал от смъртта!

Това е причината, поради която случаят Уотъргейт е толкова поучителен за мен. Ако Джон Дийн
и останалите от нас бяха толкова обхванати от паника и то не от вероятността, че ще бъдем бити или
убити,  а  от  политическата  немилост  и  от  възможният  престой  в  затвора,  човек  само  може  да
размишлява за емоциите на учениците. За разлика от хората в Белия дом, учениците са били хора без
никаква власт, изоставени от своя водач, бездомни в завладяна страна. Но въпреки това те се държали
здраво за тяхната  извънредно дръзка история, че техният водач е бил възкресен от Неговата позорна
смърт и е жив – и е  Господ.
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Мисля си, че прикриването на Уотъргейт изважда на показ истинската природа на хората. В
нито една от мемоарните книги за този случай не се казва, че някой е отишъл в офиса на прокурора,
подбуден от такива благородни идеи,  като поставянето на властта на Конституцията по-високо от
властта на Президента или за да предаде разбойниците на правосъдието или  поне воден от морално
негодувание.  Вместо  това,  писанията  на  участниците  в  тази  афера  представляват  последователни
разкази за слабия характер на човека.  Даже най-фанатичните хора, които се намират на острия връх
на властта, ще спасят вратовете си, когато се окажат в критично положение, даже това да стане за
сметка на онзи, на когото твърдят, че служат толкова ревностно.

При това  положение  дали е  наистина  правдоподобно,  че  едно преднамерено прикриване на
истината,  един заговор  с  цел  да  се  увековечи  лъжата  за  Възкресението,  би  могла  да  оцелее  при
жестокото преследване на апостолите, при внимателното и критичното изследване на текстовете от
Библията на съборите на ранната църква и при ужасното прочистване на вярващите от първия век,
хиляди от които са били хвърляни в клетките на лъвовете, защото са отказвали се отрекат, че Христос
е Господ? Не е ли било възможно поне един от апостолите да не се откаже от Христос, преди да бъде
обезглавен  или  убит  с  камъни?  Не  е  ли  било  възможно  да  бъде  създаден  някакъв  изобличаващ
документ,  който  да  развенчае  „Пасхалният  заговор“?  Със  сигурност  един  от  конспираторите  би
направил  сделка  с  властите  (правителството  и  Санхедрин  (Коментар:  Религиозен  еврейски  съд.  Д.Пр.)
вероятно биха посрещнали такъв човек с отворени обятия и отворени кесии.)

Блез Паскал,  необикновеният математик,  учен,  изобретател и логик на 17-я век се убедил в
истината на Христос чрез изследване на исторически документи. В класическата си книга „Мисли“
Паскал  написал:  „Хипотезата,  че  апостолите  са  били  мошеници  е  съвсем  абсурдна.  Изследвайте
всичко до края и си представете, че тези 12 мъже се съберат след смъртта на Исус и се договарят да
казват,  че Той е възкръснел от смъртта. Това означава да атакуват всички съществуващи власти и
сили. Човешкото сърце е изключително податливо на непостоянството, на промяната, на обещанията,
на подкупничеството.  Достатъчно е само един от тях да се отрече от своята история,  когато бъде
поставен под натиска на тези подбуди или още повече, поради вероятността от затвор, изтезание или
смърт, и всички те щяха да бъдат изгубени.“

Както правилно забелязва  Паскал,  в  нормалното си  състояние  всеки човек ще се  отрече  от
вярванията си със същата готовност, с която Петър се отрече от Исус преди Възкресението. Но както
същият този Петър е открил след Възкресението,  съществува сила извън човека, която го кара да
изостави всичко. Това е силата на Бога, който открива себе си в личността на Исус Христос.

Приемете това от човек, който е бил впримчен вътре в мрежата Уотъргейт и оттам е гледал на
заобикалящия  го  свят,  който  от  собствен  опит  е  установил  колко  уязвимо  е  едно  прикриване:
достатъчно е било само едно свидетелстване за такова величаво събитие като възкресения Христос, за
да накара тези мъже да продължават умирайки да шепнат, че Исус е жив и че е Господ.

Тежестта  на  доказателството  ми  казва,  че  апостолите  наистина  казват  истината:  Исус  е
възкръснал  с  тяло  от  гроба;  Той   е  този,  който  Той  казва,  че  е.  По  такъв  начин  Той  говори  с
абсолютната власт на всемогъщият Бог. А този факт разкъсва това, което иначе може да бъде считано
като твърдение, за чиято вярност липсва доказателство.

По този начин ние можем да стигнем до някой важни изводи за Библията:
1. Библията   е  Божието Слово.  Защото Божият Син,  който говори с  абсолютна  власт,  не  е

използвал  Писанията  като  религиозни  твърдения  или  като  инструкция  за  осъществяване  на
християнския живот. Той е гледал на Писанието като на откровение на Самият Бог.

2. Исус  е  поверил Собствения  Си живот на  Писанията,  доверявайки  им се  изцяло.  Той се
подчинил на властта на Писанието.

3. Изследването на позицията на Исус за Писанието по време на цялото Му служение показва
ясно, че Той е вярвал в сигурността и непогрешимостта на Словото – че то е надеждно и безгрешно.

Как можем ние, които твърдим, че вървим след Него, да правим нещо различно от Него?

Глава 7

Да вярваме в Бога

Тъй като съм адвокат, аз винаги съм вярвал във важността на предшестващите случаи; т.е. как
са били решавани предишните съдебни дела – законът се е усъвършенствал въз основата на онова,
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което в миналото съдиите са  решавали чрез грижливо обсъждане.  Поради това,  докато изследвах
въпроса  за  властта  на  Библията,  аз  търсех  да  намеря  доказателството  на  миналите  векове.  Там
намерих един постоянен поток, отнасящ се до властта и непогрешимостта на Словото, от Самият
Исус чак до ранната църква и през цялата история на църквата.

Св. Павел, първият теолог на църквата, решително потвърждава истината на Библията (2Тим.
3:16;  4:2-3).  Иринеус  (Коментар:  140  –  202  г.  Д.Пр.),  брилянтен  апологет  от  2-я  век,  чийто  писания
защитават ранните представи за ереста твърди, че думите в Писанията са „съвършени, тъй като те са
изговорени от Божието Слово.“ Августин е написал: „научих се да считам, че единствено Библията е
непогрешима.“

През 16-я век Лутер говорел трогателно за Божието Слово, твърдейки, че то е „по-велико от
небето и земята, че е по-велико от смъртта и ада, защото то е част от Властта на Бога и трае вечно.“
Неговият  колега  и  реформатор  Джон  Калвин  твърди,  че  това,  което  отличава  християнството  е
знанието,  че  Бог  е  говорил  на  нас,  поради  което  „ние  дължим на  Библията  същата  почит,  която
дължим и на Бога.“

Джонатан Едуардс, вторият президент на Принстънския университет, страстно защитава тези
становища, както това са направили и Джон Уесли, Тома Аквински, Чарлз Спържън и другите велики
имена на църквата, които са твърде много, за да бъдат споменати. Позицията на Римо-католическата
църква  е  непоколебима;  една  енциклика  от  1943  обобщава  нейната  класическа  гледна  точка:
„Божественото вдъхновение  не  само е  несъвместимо с  грешката,  но  я  изключва  и  отхвърля  така
абсолютно и задължително, както е невъзможно Самият Бог, висшата Истина, да  каже нещо, което не
е истина. Това е древната и постоянна вяра на Църквата.“

В следващата енциклика, имаща за цел подпомагане на библейските изследвания, Папа Пий XII
започва с твърдението, че Библията е “изпратено от небето съкровище“ и пита: „Ако Исус, Главата на
нашата църква,  както и нашето минало, ни насочват толкова ясно към приемане и подчинение на
Библията с цялото си сърце, защо културата на 20-я век демонстрира постоянно намаляване на вярата
в  Библията?  Галъп  съобщава,  че  през  1963  година  65%  от  американците  са  вярвали  в
непогрешимостта на Библията; а през 1982 този брой се е намалил до 37%. Защо?“

Аз вярвам, че това е така, защото господстващите становища на културата проникнаха изцяло
сред  вярващите  хора.  На относителността  на  съвременният начин на мислене  изобщо не  му
харесва да се подчини на абсолютната власт на каквото и да е  , и този манталитет проникна в  
нашата гледна точка,  вследствие на което  се създаде един бент от въпроси,  атаки и прегледи на
Библията.

Поради  това,  въпреки  че  вярващите  в  евангелието  казват,  че  се  държат  здраво  за  своето
православие, всъщност те се покоряват на относителността и на съвременният цинизъм. Наистина не
е чудно, че милиони хора седят в църквите всяка неделя, но никога не си правят труда да помислят в
какво вярват и защо;  по този начин те стават лесна плячка на модните клишета,  които отхвърлят
Библията като „легенда на неграмотни хора от далечното минало.“ (Виждате как семантиката влияе
върху нашите ценности! Думи като „прогресивен, напредничав“ могат да преобърнат правилата на
логиката. Вследствие на това, колкото от по-отдавна е съществувало едно историческо доказателство,
толкова по-малко надеждно става то; колкото по-ново е заключението, колкото по-малко е доказано то
от историята, толкова „по-прогресивно“ е то и се предполага, че е по-привлекателно.) (Коментар: Колко
често  чуваме:  „Сега  живеем  в  21-я  век,  ние  сме  съвременни  хора“  и  този  аргумент  се  счита  за  достатъчно
доказателство,  за  да  отхвърлим  някоя  „неприятна“  за  нас  стара  истина  като  вече  несъответстваща  на  нашата
„напредналост.“ В областта на морала човека е  на същото ниво,  каквото е бил и в древността, само че сега е  по-
перфиден в използваните методи и средства за постигане на своите вечни егоистични цели. Д.Пр.)

В такъв климат обичайно изричаните възражения коварно биват приемани като факти, които
никой не си прави труда да провери или да се усъмни. И ако много хора бъдат откровени, те ще трябва
да признаят, че тези възражения предоставят удобна благовидна причина да не четат Библията и да се
борят с нейните трудни и убеждаващи истини.

Какви са някои от тези възражения?
Първо, едно от тях, което чуваме често е: „Библията е невероятна.“ Разделянето на водите на

Червено море, възкресяването на Лазар, посещенията на ангели и другите подобни неща объркват
природните  ни  сетива  и  здравия  ни  разум.  Разбира  се,  че  тези  чудеса  ги  объркват.  Те  са
свръхестествени. Но те са същността на Божията природа – тя е свръхестествена. Тя е неразбираема
за нашите природни сетива. Ако няма никакви свръхестествени неща, това означава, че няма Бог.

Второ, „Всъщност Библията не е важна.“ Да участваме в служенето на хората, да бъдем верни
на  семейството  си  и  да  постъпваме  етично  в  отношенията  си  с  хората  –  това  според  мнозина
богомолци са християнските стандарти. 
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В края на краищата, Бог знае, че ние правим най-доброто, което можем. Това е едно ехо от
широко разпространеното  вярване в нашата страна – една форма на гражданска религия – според
която не е важно в какво вярваш, стига да вярваш в нещо. Този начин на мислене, чрез който човек се
освобождава  от  личната  си  отговорност,  пренебрегва  една  основна  истина  на  нашата  юдею-
християнска традиция.  (Коментар: Тази основна истина е, че всеки човек ще застане пред Божия съд и ще даде
отчет за делата си и за изборите, които е правил в живота  си. И този Божий съд ще реши дали човека ще живее вечно –
ако е вярвал, че е спасен единствено поради верността на Господ Исус Христос, или  ще отиде в ада, ако е вярвал, че ще се
спаси чрез добрите си дела или е бил атеист. Д.Пр.)

Трето, „Библията е остаряла и не отговаря на съвременността.“ Събитията, описани в Библията
са се случили преди хиляди години, когато овчари да пасели овцете и са господствали племенните
обичаи.  Съвременният  привърженик  на  виждането,  че  всичко  е  относително  и  няма  абсолютна
истина, казва: „Времената се промениха, древните правила не отговарят на сегашния морал.“

Да, в Библията са описани случки от древността, защото древен Израел е бил мястото, в което
Бог е избрал да сключи спогодба със Своите хора и около 1200 години след това Самият Той да влезе
там във времето и пространството чрез личността на Исус Христос. Но Божията истина е вечна.

Времето  тече,  Обичайте  се  променят.    А  истината  остава  непроменима  .  Абсолютната  и  
обективна истина не може никога да зависи от някакъв обичай, от общоприети представи или от
промяна  на  тенденциите  –    тя си остава истина,  независимо дали ние  вярваме  в  нея  или не  .
Въпреки, че понякога е трудно да разберем културата,  която е изиграла ролята на декор за някоя
драматична случка, описана в Библията, драмата  и поуката от нея си остават непроменени.

Четвърто, „Ние живеем в условията на Новия Завет, поради което не трябва да се занимаваме с
четенето на древните и демодирани закони на Стария Завет.“ 

Не е възможно да бъде оценен Исус, ако Той бъде отделен от историческия контекст в който е
живял.  А  без  разбирането  на  изискванията  на  описаният  в  Стария  Завет  договор  между  Бога  и
Неговите избрани хора и постоянния неуспех на хората да изпълняват тези договорни изисквания,
Божията милост и Неговото висше жертвоприношение на кръста на Голгота губят своята значимост .
Освен това, Старият Завет е задължителен при изучаване на характера на Бога и на обещанията Му,
които са изпълнени в Христос.

Пето, „Тестът в Библията, който е отпечатан с червени букви, е по-важен от другия текст, който
е отпечатан с черни букви.“ Изумително голям брой християни приемат ученията на Исус като Слово
на Бога, но отхвърлят писанията на Павел и на другите автори на книги, включени в Новия Завет,
считайки, че тези писания отразяват мнението на хора.

Но как ние намираме думи на Христос? Те не са написани собственоръчно от Него. Неговите
думи са ни съобщавани от авторите на Евангелията. Означава ли тогава, че трябва да вярваме повече
на Лука, отколкото на Павел? Ние нямаме никакво указание, че Лука лично се е срещал с Исус, но
знаем, че Павел се е срещал. Следователно, според изискванията на съдебния закон, червените букви
в текста на Евангелието от Лука ще бъдат оценявани като непряко доказателство, чуто от друг човек, а
черният текст, с който са написани писмата на Павел ще бъдат оценявани като пряко доказателство.

Най-после, ако вярваме, че всички текстове в Библия са написани чрез Божието вдъхновение
(2Тим. 3:16), всеки от тези текстове трябва да считаме, че е еднакво важен.

Шесто, „Съществуват толкова много противоречия и различни тълкувания, поради което аз не
мога да приема, че Библията е буквална истина.“

Неяснотата относно това как да четем, да тълкуваме и да разбираме Библията е единствената
най-важна причина за незнанието на Библията и за скептицизма.

Въпреки че тя е уникална, в структурно отношение Библията трябва да бъде четена така, като
четем всяка друга книга: метафората е метафора, поезията е поезия, притчите са притчи. Библията
задължително трябва да бъде четена в нейния контекст и според нейния литературен жанр, т.е според
литературният метод, избран от автора.

Помнете също, че всеки автор пише така, че читателите му да могат да го разбират. Когато
критиците атакуват правдивостта на Библията, като цитират текст, като например: „слънцето изгря,“
те пренебрегват основни правила на литературното съобщение. Разбира се, слънцето не е изгряло
буквално; авторът просто съобщава, използвайки метод, който той и съвременниците му разбират.
Даже в нашата просветена епоха,  прогнозата за  времето по телевизията все още използва думите
изгрев  и залез на слънцето.

Чрез  използване  на  основните  правила  на  логическото  тълкуване,  чрез  изследване  на
историческите  описания  в  светлината  на  дидактическото  учение,  като  поставяме  категорично
казаното над подразбиращото се,  ние можем да изчистим голяма част от препирните,  свързани с
привидните  противоречия в Библията.
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Седмо,  „Аз  просто  не  получавам  нищо  от  Библията.“  Хората,  които  твърдят  това,  очакват
Библията да е  последното и бързо действащо, самоизпълняващо се ръководство, от същата категория
като всички книги, даващи ни съвети за успех в какво ли не, които пълнят лавиците в книжарниците и
са  предназначени да  задоволят  всяка  нужда и всяко желание.  Разбира  се,  ние  намираме духовно
задоволство,  когато  четем Библията,  но  святото Божие Слово  е  предназначено  да  направи  много
повече от това:  то трябва да задоволи най-дълбокият глад на вярващият за  знание за приемливия
начин на живеене и служене на неговия суверенен Цар. Възражения като горното разкриват защо
семейните  Библии  по-често  са  използвани  за  да  украсяват  масичките  за  кафе  или  в  тях  да  се
изсушават  цветя,  а  не  да  хранят  душите  и  да  дисциплинират  начина  на  живот  на  хората.  Тези
възражения разкриват защо християните не знаят как да обичат Бога.  Защото ние трябва да четем
Божието Слово не за да вземем нещо от него, не заради това, което то ще направи за нас, а заради
това, на което то ще ни научи   НИЕ     да правим   за нашия Бог  .

Исус  казал:  „Твоето  слово  е  истина“  (Йоан  17:17).  От  учениците  на  Христос  се  изисква
единствено  да знаят истината.  Това знание се придобива единствено чрез страстното изучаване на
истината,  т.е.  на  Неговото  Слово.  Това  е  задължително  условие  за  истинското  ученичество.
Задължително е да обичаме Бога. Но може би истинската причина ние да не се стремим към това
крайно ученичество, вкоренено в Божието Слово е, че ние не разпознаваме ясният избор, който е пред
нас. Може би вярваме в Бога – както твърдят това 96% от всички американци – но всъщност ние не
вярваме  в  Бога,  което  означава  да  се  подчиняваме  на  Неговото  Слово.  Този  избор  е  най-ясно
илюстриран за нас в яркият контраст на две библейски истории: първата – за Ева в Райската градина и
втората  –  за  Христос в  юдейската пустиня.  Разгледайте  отговорите  на всеки от тях,  когато  те  са
заставали пред предизвикателството на Сатаната относно Божието Слово.

Сатаната отишъл при Ева като змия и в началото задала невинно: „Наистина ли каза Бог: „Вие
не трябва да ядете от всяко дърво в градината?“ (Бит. 3:1 – мой превод). Ако Ева беше отговорила с
„Да,“ тя щеше да излъже. Бог не им е забранил всички дървета. Но и категоричният отговор „Не“
също нямаше да е верен. Така, не знаейки за клопката, която е заложена, Ева отговорила: “Ние можем
да ядем плода от дърветата в градината, но Бог каза: „Вие не трябва да ядете плод от дървото,
което е в средата  на градината и не трябва да го докосвате, за да не умрете““ (Бит. 3:2-3 – мой
превод). Чрез своя отговор Ева демонстрирала, че знае Божието Слово, въпреки че тя го натруфила,
добавяйки думите „Вие не трябва да го докосвате.“  (Добавянето на думи към Библията,  както и
тяхното премахване е опасно и вероятно това е било част от причината за погубването на Ева.)

Змията отново я уверила: „Никак няма да умрете“(Бит. 3:4). Със сигурност обичащ Бог не би
имал предвид нещо толкова жестоко като това.  Не,  лъжецът продължил: „Но Бог знае,  че когато
ядете  от него, очите ви ще се отворят и вие ще бъдете като Бога, познавайки добро и зло“ (Бит.
3:5 – мой превод).

Колко неустоимо е това предложение – също както то е и сега. В края на краищата, Ева е била
направена по Божия образ; тя не трябва ли да знае това, което Той знае? И да бъде като Него? Змията
просто й помагала тя да си обясни това, което Бог е имал предвид на първо място, за да го каже.

Така  Ева  отстъпила,  вероятно  вярвайки,  че  прави  правилното  нещо.  Адам  веднага  се
присъединил към нея. И това изкушение заразява човечеството от тогава до сега:  желанието ни да
бъдем като Бога. Най-просто казано, това е същината на хуманизма – неговата претенция, че човекът
може да бъде свой собствен Бог. И това е започнало в Райската градина.  (Коментар:  Колко коварни и
подвеждащи са ученията на хуманизма и на Просвещението. Уж под претекста, че се грижат за хората, те в крайна
сметка ги  водят като добичета  в  кланицата,  защото ги  отклоняват изкусно от вярата в  Господа и  накрая  те  се
озовават в ада. Д.Пр.)

Сатаната продължава да съблазнява човечеството със същата примамка, за която свидетелства
Стария  Завет.  И  75  поколения  по-късно  лъжецът  се  появил  пред  Исус  Христос  със  същото
предизвикателство. Първото измамно предложение на Дявола било просто: „Ако ти си Божият Син,
кажи на този камък да стане хляб“ (Нищожно е това предизвикателство за Онзи, който по-късно щял
да умножи многократно няколко питки хляб, за да нахрани 5000 мъже и семействата им.) Но Исус е
разбирал, че това не е само предизвикателство към Неговата власт, а е било изкушение Той да избере
материалното,  а  не  духовното.  Поради  което  Той  се  облегнал  единствено  на  Божието  Слово  и
отговорил: „Писано е: Човекът не живее само с хляб“ (Лука 4:3-4 – мой превод). (Коментар: А ние имаме
даже шопската поговорка: „Който ми дава папо (хляб), на него викам тато.“ На същото ни учеше и комунизма. Това ни
принизява до нивото на животните, които са доволни, когато са нахранени и нищо друго не им липсва. Д.Пр.)

Пауза...и  след  това  втора  атака:  изкусителят  предложил  да  даде  на  Христос  всички  земни
царства. (Това изкушение е карало жадните за власт мъже – от Александър Велики до Хитлер да косят
с кървава коситба през човешката история.) Но отново Исус отговорил с думи от Божието Слово:
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„Покланяй се на Господа, твоя Бог и служи само на Него“ (Лука 4:8 – мой превод).
Накрая  дяволът изиграл своя  коз:  „Ако Ти си  Божият Син,“  докажи това.  „Хвърли  се  долу

оттук“ После Сатана цитирал от Пс. 91:11-12: „Той ще заповяда на ангелите Си за Теб, да Те пазят
внимателно.“ Но още веднъж Христос стои на твърдият фундамент на Словото. За разлика от Ева,
Той точно цитира Писанието: „Казано е: Да не поставяш на изпитание Господа, твоя Бог“ (Лука
4:10-12; Втор.6:16 – мой превод).

Тези две велики конфронтации със Сатаната ни се представят с ясен контраст. Ева е знаела
какво е казал Бог, но когато била подложена на изпитание, тя  не се подчинила на Неговото Слово.
Нейното неподчинение станало причина за провала на човечеството. Исус също е знаел какво е казал
Бог.  Когато бил подложен на изпитание,    Той се подчинил   и поверил целия Си живот на Словото  .
Неговото  подчинение  –  даже  до  смъртта  на  кръста  –  това  е  начинът  за  нашето  откупуване  от
Грехопадението. 

Ако бъдат поставени пред избора, дали да бъдат като Ева или като Исус, мнозинството от нас
ще побързат  да  застанат  редом до Христос.  Ние,  християните,  обикновено бързаме да  кажем,  че
искаме „да бъдем като Исус.“ Но ако сме честни относно това, какво означават за нас онези познати
думи  от  Неделното  училище,  ние  ще  видим,  че  те  ни  принуждават  да  възприемем  Неговия
манталитет;  а  това  означава  да  вярваме  и  да  се  подчиняваме  на  Библията.  Но  вместо  това,  ние
намираме хиляда начини да се съпротивляваме на библейската истина и да променяме призива на
тази истина за собствения ни живот. Защото дълбоко вътре в себе си ние знаем, че подчиняването на
Библията без да се съобразяваме с последствията,  е  остро и болезнено.  То изисква ние да бъдем
мъртви за себе си и да вървим след Христос. То изисква да разпознаем грехът в собствения си живот,
да го признаем и да се разкаем за този грях.

Това е първият важен кръстопът в нашето духовно пътуване. Когато стигнат до тук, мнозина
предпочитат да се откажат да продължат или си мислят, че могат да живеят своя християнски живот
според техните собствени разбирания. - т.е. без промяна на манталитета и без делата, които трябва да
последват след обръщането на сърцето.

Аз се мисля, че никой не олицетворява това по-добре от човекът,  с който ще се срещнем в
следващата глава, един опозорен човек от предишното поколение. За пръв път чух за Мики Коен от
управителят на фондацията „Приятелство в затвора,“ Джордж Уилсън. Джордж, който дълги години
беше  ръководил  бизнес-операциите  на  фондацията  на  Били  Греам,  научил  за  Коен  през  1950-те,
когато този човек присъствал на срещите, провеждани от първата евангелизаторска обиколка на Били
Греам.

След като Джордж ми разказа  за  един весел  епизод,  в  който участвали той и  Коен,  аз бях
подтикнат  да  прочета  повече  за  този  човек  в  старите  вестници,  в  автобиографията  на  Коен  и  в
спомените на един друг човек, Джим Воус, с който ще се срещнете в тази история. Докато правех това
кратко изследване на живота на един доста пищен характер и след това, когато започнах да събирам
материал  за  тази  книга,  аз  бях  поразен  от  това,  че  историята  на  Мики  Коен  прочувствено,  но
перфектно илюстрира това, което означава истинското покаяние и как е невъзможно да обичаме Бога
без такова покаяние.

ГРЯХ И  ПОКАЯНИЕ

„Ние  не  сме  грешници,  защото  извършваме  грехове;  ние  извършваме  грехове,  защото  сме
грешници.“ (Р. К. Спроул) (Коментар: Иначе казано, още при раждането си ние вече сме грешни хора., а не ставаме

грешни хора, защото сме извършили грехове. Д.Пр.)

Глава 8

Християнски гангстер?

Повечето от посетителите на нощния клуб се обърнаха да погледнат, когато трупата влезе в
„Звездната зала“ на хотел „Амбасадор.“ Комикът Бъди Листър направи пауза в своя скеч, докато яките
мъже от охраната и екстравагантно облечените жени се завъртяха около един нисък, дундест мъж,
чийто дебели вежди подчертаваха големите му кафяви очи.
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Докато групата си проправяше път покрай кръглите маси, отрупани с бижута ръце се протягаха
от всички страни, да поздравят радушно новопристигналият. Въпреки че беше облечен в тюркоазено
зелен костюм, шит по поръчка и излъчваше мириса на скъп одеколон, мъжът не беше величествен.
Очевидно,  присъствието му беше важно,  защото управителят  на  заведението лично го  настани с
реверанс да седне на масата на собственика на клуба, поклони се и лично му донесе горещи кърпи, с
които мъжът изтри лицето си и ръцете си грижливо и методично, все едно че се опитваше да отстрани
следите от мазните ръкостискания, които току-що беше изтърпял. 

След това, очевидно забравил за подмазвачите, които пушеха и пиеха около него, мъжът, който
беше  въздържател,  се  оказа  заобиколен  от  звезди  и  набедени  звезди.  Докато  отпиваше  от
джинджифиловата си бира и оглеждаше залата за приятели, които може би беше пропуснал да види
при влизането си, Джими Дюрант,  Сами Дейвис и  Хъмфри Богарт  (Коментар:Джими Дюрант и Сами

Дейвис – прочути шоумени; Хъмфри Богарт – прочут филмов артист. Д.Пр.)  отидоха при него, за да се посмеят
заедно. Другите, чиито лица не бяха толкова известни, се доближаваха до масата с въпрос, задаван
тихичко или пъхаха сгъната бележка в ръката на бодигарда му.

В края на 1940-те Холивуд беше кичозно украсен град с лъскави украси и се намираше в апогея
на своя чар. Филми като „12 O’Clock High“, “Sunset Boulevard,” and “All About Eve” бяха направени в
прочутите му филмови студиа. Филмовите звезди бяха по-големи от живота, техните кожени палта,
бижута и лимузини бяха реквизита за ролите, които те играеха до последния си дъх – даже когато
бяха  напуснали  сцената.  Вестникарските  клюки  свързваха  филмовите  актриси  и  артисти  с
гангстерите,  филмовите  продуценти  и  дъщерите  на  политиците.  Знаменитостите  измерваха
общественото си положение чрез броя на заглавията в челните страници на сутрешните вестници,
посветени на техните геройства и подвизи през миналата нощ.

А отвътре този позлатен свят беше управляван от един нисък мъж с оредяваща коса и рязък
нюйоркски акцент.  Тъй като  беше необикновен цар,  той можеше да  предизвика  сензация  даже в
пълната със знаменитости Звездна зала. Майер Харис Коен, наричат от приятелите и враговете си с
името Мики, гангстерът и „лошото момче №1“ на Лос Анджелис, беше изобретил собствената си роля
в живота и беше го описал в сценарий за филм, за да си достави удоволствието.  Роден беден в Ню
Йорк,  някога  той  бил  хулиган  и  насилник  в  Ню  Джърси.  По-късно  се  преместил  в  Западното
крайбрежие и се превърнал в независим гангстер според традициите на Ал Капоне, от чиято дейност
той  много  се  възхищавал.  Коен  беше  отявлен  главорез,  с  огромно  его  и  с  вродено  чувство  за
оцеляване.  Многократно бяха правени заговори той да бъде убит;  домът му е беше бомбардиран;
колата му е беше обстрелвана с автомати.

През 1949 Коен беше главатар на подземния свят в Лос Анджелис и печелеше ежедневно по 500
000  $   от игралните зали,  от корабите-казина,  от частните хазартни клубове,  от узаконените покер-
автомати  и  от  най-големият  бизнес  за  залагания  в  конните  надбягвания  на  запад  от  Чикаго.
Притежаваше луксозен дом и красива жена, и даваше щедри угощения за приятелите си. Нищо не се
случвало в блестящият град Лос Анджелис без неговото одобрение,  защото харизмата на Коен се
дължала на силата, а не на очарованието. Но въпреки това, той притежавал обаянието на дете, което
повече от всичко на света иска да бъде харесвано.

Хора,  които  в  началото  били  привличани  към  Коен  поради  неговата  сила  и  власт,  биваха
изненадвани, когато ставали негови приятели; колкото бил безмилостен в изнудването и рекета; Мики
бил също толкова щедър и милосърден към хората, за които се грижел. Но Коен бил спечелил своята
власт с мускул – физически и финансов – и го поддържал, за да се справя със същите тези сили. И
всеки, който се намирал зад сцената, знаел това твърде добре...

Режисьорът в  кабината  за  управление  нагласяваше слушалките  и  микрофона  на  главата  си,
докато каза на помощника си да включи камера № 2: приближавайки микрофона по-близо до устните
си,  той каза  на  един от  телевизионните  оператори,  който се  намираше в  телевизионното студио:
„Сега, Джим, приближи. Там. Това е прекрасно. Дръж плътно и снимай главата.“ Отвъд прозореца на
кабината за управление един пълен побелял мъж с шерифска униформа седеше на полирано бюро.
Перде с червени и сини ивици закриваше екрана зад него; на платформа от лявата му страна беше
поставено  знамето  на  САЩ.  Бюрото  прикриваше  големия  корем,  който  опъваше  копчетата  на
колосаната му сива риза,  а бляскавите светлини се отразяваха в капчиците пот на високото му и
плешиво чело. Той очевидно се беше фокусирал в  изпълнението на указанията на режисьора „да се
държи така, все едно, че разговаря със съседа си край задната оградата на къщата си.“ 

Той каза: „Повечето от вас, приятели се чувстват така, както се чувствам и аз за Лос Анджелис.
Това е най-близкото място до Рая на Божията земя. Но една голяма змия е стегнала примката си около
този  град.  А  името  на  тази  змия  е  Организираната  престъпност.  През  първия  си  мандат  аз  я
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преследвах,  така като бях казал,  че ще действам. Днес стигнахме до положението,  при което ние
почти  отрязахме  главата  на  този  хищник.  Ние  просто  трябва  да  се  отървем  от  най-големия
престъпник. И така, ако следващият вторник гласувате за мен, първото нещо, което ще направя да се
освободим завинаги от лидера на престъпния свят: Мики Коен.“

В кабината да управление режисьорът се усмихна самодоволно, а тон-операторът се изкиска,
гледайки надолу към двамата мъже, които се мотаеха в края на сцената, извън светлия лъч, насочен
към шерифа. Помощникът на режисьора, държейки клип-борд в ръката си, дръзна да се обърне към
мъжете в сянката и каза на по-ниският от тях. „Мики, ти си намислил да офейкаш, нали?“ „Разбира
се. Да накараш хората да те изберат никога не е детска игра. Аз заслужавам да си почина.“

Потящият се шериф, когото Мики Коен държеше в джоба си, го беше изобличил убедително,
точно така,  както беше инструктиран.  Излъчването на този запис по телевизията си заслужаваше
цената, която Коен беше платил за него. Мики Коен отдели само един ден за този театър. За нещастие,
много от другите му сценарии бяха много по-страшни. Един от тях, шедьовърът, който той изпълни
през 1949, причини първата пукнатина във фундамента на неговата власт.

Случката  беше  свързана  с  Алфред  Пиърсън,  собственик  на  работилница  за  ремонт  на
радиоапарати и телевизори. Пиърсън най-много се наслаждавал, когато можел да заведе дело в съда
срещу някой неизправен длъжник и след решение на съда в негова полза - да му вземе дома. Той вече
имал няколко подобни шумни дела в Лос Анджелис и в един от случаите успял да вземе домът на
една вдовица на име Елзи Филипс, който струвал 4000$,  която му дължала 9$  и не можала да му
плати. С течение на времето кметът на Лос Анджелис преценил, че този широко разгласен случай се
отразява зле на репутацията на неговия град и че вече „му е дошло до гуша“ от Алфред Пиърсън. И
така, кметът Флетчър Браун инструктирал началникът на полицията да възложи на полицията и на
своите политически сътрудници да се свържат с Мики Коен и да уреди проблема. Мики, който мразел
жестокото  отношение  на  Пиърсън  към  бедните,  благосклонно  предложил  да  го  „ликвидира,“  но
кметът не искал Пиърсън да умре, а просто да бъде бит дотолкова, че да остане жив. Мики считал, че
това е недостатъчно резултатен начин за правене на бизнес, но началникът на полицията му обещал,
че  в  определен  съботен  ден  в  периода  между  12:00  и  13:00  часа  на  километри  разстояние  от
работилницата на Пиърсън няма да има нито един полицай, така че Мики и хората му да могат „да си
свършат работата“ с Пиърсън с добър стил. Тъй като се наслаждавал да играе ролята на Робин Худ,
Мики се съгласил. (По-късно той откупил обратно домът на Филипс и й го върнал, когато преценил,
че това ще се отрази добре на репутацията му.)

Мики и  помощниците му пристигнали в радио-работилницата  в  определеният  ден и час.  В
началото Мики  влязъл  сам вътре.  Собственикът работел  в  дъното  на  работилницата,  защитен от
метална  решетка,  която  отделяла  работилницата  от  магазина,  в  който  били  изложени  нови
радиоапарати и телевизори. Мики учтиво помоли собственика да дойде, за да поговорят, но Пиърсън
отказал  да  излезе  отвън  решетката.  Коен  си  излязъл,  почакал  15  минути  и  изпратил  един  от
помощниците си – нисък мъж с молив зад ухото, който се представил, че е репортер от вестник.
Когато ниският мъж успял да съблазни Пиърсън за излезе от своята крепост, другите влезли.

С бейзболни бухалки и с метални щанги за демонтиране на автомобилни гуми, момчетата на
Коен методично счупили ръцете и краката на Пиърсън и му спукали черепа. Докато вършели тази
работа,  нанасяйки  удар  след  удар,  те  спокойно  изреждали  спечелените  съдебни  дела  от  тяхната
жертва. Пиърсън пищял за помощ, проклинал и буквално разрушил магазина си, докато се опитвал да
излезе навън.  

Шумът привлякъл съседите; скоро се събрала тълпа от около 300 души зяпачи, но никой не се
застъпил за Пиърсън. Вместо това, те приветствали Коен и момчетата му, все едно че те били някаква
освободителна армия. Но някой, който бил незапознат с бизнес-практиката на Пиърсън, се доближил
в края на побоя, видял окървавеният мъж, който изпълзявал от работилницата и се затичал да се
обади на полицията. Разбира се, Коен напуснал сцената през това време.

Двама  полицаи-новобранци  спрели  хората  на  Мики  на  няколко  квартала  разстояние  от
работилницата,  заповядали  им  да  излязат  от  колата  и  ги  проснали  в  шанца  на  пътя.  След  като
намерили  окървавените  метални  щанги  и  бейзболни  бухалки  и  научавайки  от  регистрационната
табела на колата, че тя е била открадната, полицаите си помислили, че са направили най-големият
арест след ареста на Дилинджър. (Коментар: 1903-1934 – американски гангстер, ограбил 24 банки  и 4 полицейски
участъци, 2 пъти бягал от затвора. Убит при опит да бъде арестуван, докато излизал от театрално представление.
Д.Пр.). С пищящи сирени на колата си те бързо отвели арестуваните мъже в полицейския участък в
Уилшиър. 

Докато  полицаите  претърсвали  мъжете  в  шанца  на  пътя,  един  фотограф-аматьор  случайно
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минал покрай тях, снимал ги и отнесъл снимките в редакцията на вестник Лос Анджелис Таймс.
Опитен полицейски репортер взел една от тях и ликуващо разпознал мъжете като хулигани от горния
ешелон от организацията на Коен. Междувременно Мики се намирал в Слепси Макси, клуб, който
използвал като плаващ кабинет.  Когато чул за  ареста,  той се обадил на капитана на полицейския
участък в Уилшиър и уредил хората му да бъдат освободени. Това не бил голям проблем за него, тъй
като  капитанът  се  намирал  в  неговия  списък  на  хората,  на  които  плаща  ежемесечно,  но
професионалист като Мики се разочаровал от всяка лошо свършена работа. 

Мики установил колко лошо се оказала тази работа в негова вреда. Вестник Лаос Анджелис
Таймс публикувал снимката и историята се разчула, замесвайки него и полицията, и това принудило
властите  да  го  арестуват  и  да  му  предявят  обвинение.  По  време  на  съдебния  процес  журито  се
произнесло, че той е „невинен,“ но случката с Пиърсън създала на Мики публичен образ, който той не
искал да има и този образ се върнал, за да го преследва.

През същата 1949 година, късно вечерта, Коен получил обаждане по телефона от един от своите
служители,  мъж на  име  Джим Воус.  Воус  бил  магьосник  по  електрониката,  един  от  истинските
„жичкаджии.“ В началото той работел за полицията в разследването на криминалните престъпления,
после започнал да работи за звездите от Холивуд, които търсели доказателство за бракоразводните си
дела и накрая работел за Коен и други престъпници. Даже толкова ценен служител като Воус не би се
осмелил да безпокои Коен по телефона толкова късно, ако наистина нямал да му каже нещо спешно.
Гангстерът поканил Джим и съпругата му Алис да дойдат веднага у дома му в Брентууд.

Джим  Воус  обяснил  в  хола  на  Коен,  че  е  присъствал  на  събрание,  което  било  част  от
евангелизаторска обиколка на Били Греъм в центъра на Лос Анджелис и е станал християнин. Мики
бил евреин и считал, че всички християни са езичници. Той казал, че не разбира смисъла на това,
което му говори Воус. Джим обяснил, че превръщането на човека в християнин е свързано с неговото
лично посвещаване на Исус Христос като Спасител и Господ. Мики замълчал за кратко, а после се
усмихнал снизходително. „Добре е да чуя това, Джим. Според мен, този малък евреин винаги ще ти
помага. Единственото, което искам да ми обещаеш е, че ти никога няма да ме напуснеш.“

Воус му казал: „Аз се отказвам от всичко.“ Мики не знаел какво означава „всичко.“ Отказът на
Джим Воус от неговия престъпен начин на живот принудил Мики да се изправи пред един кръстопът,
даже двоен кръстопът, защото имало други хора от подземния свят, които не били толкова разбиращи
като Мики.  Например,  през  същата  седмица на Воус му предстояло да  лети до Сент Луис за  да
свърши някаква работа, която щяла да разшири системата за залаганията на конните надбягвания,
която вече носела големи парични суми за Джим и за няколко други подземни съдружници. Когато
Джим се обадил по телефона да съдружниците си в Сент Луис и им съобщил, че е станал християнин
и че няма да отиде при тях, те го уверили, че тогава те ще дойдат, за да го вземат. И както се очаквало,
един ден здравите мъже пристигнали.  Те казали на Воус,  че е време да си уредят сметките и че
очакват от него тихо да дойде с тях. Джим знаел, че на тях им е заповядано или да го осакатят за цял
живот, или да го убият. Той стоял на стъпалата на верандата на дома си и в продължение на 45 минути
им разказал какво се е случило с него и как Исус е променил живота му. Когато свършил разказа си,
побойниците са обърнали и си заминали. Те никога вече не се върнали.

Странната  склонност  на  Мики  да  бъде  „добро  момче“  се  разкрила,  когато  той  подкрепил
решението  на  Воус,  като  го  освободил  от  задължението  да  бъде  негов  „служител.“  Разбира  се,
мотивите му да направи това, както винаги били смесени. Повече от всичко друго, Коен обичал да
бъде  свързан  с  прочути  хора,  а  младият  евангелист  Били  Греъм  се  превръщал  в  привлекателна
личност за местната преса. Прочутият радио-журналист Стюард Хемблен, каубой с репутацията на
безделник и пияница,  по време на тази евангелизационна обиколка решил да стане християнин и
веднага съобщил по радиото тази новина на огромния брой свои последователи. В резултат от това и
от  обръщането  му  към  Христос  и  на  други  знаменитости,  самият  млад  евангелист  Били  Греъм
започнал да се превръща в знаменитост. Мики попитал Воус дали ще го запознае с „този човек, който
е обърнал към Господа всичките тези известни хора.“

Чрез  една  серия  от  обстоятелства,  Мики  се  срещнал  с  Греъм.  Заинтригуван,  гангстерът  се
съгласил да чуе една евангелска проповед на едно частно събиране на група хора от Холивуд, в която
влизали Стюард и Сузи  Хемблен, както и звездите на уестърните Рой Роджърс и Дейл Ивънс. Тъй
като не бил сигурен какво може да се случи, Мики не искал присъствието му на това събрание да бъде
разгласявано – нещо, което било необичайно  от негова страна. Поради това бил използван специален
начин, чрез който той да отиде на събранието, без да бъде придружаван от тълпа репортери. 

Първо,  семейство   Хемблен  откарали  с  кола  Греъм  и  помощникът  му  Джордж  Уилсън  до
определен ъгъл на улица в подножието на Холивуд. Били останал в колата; Джордж Уилсън излязъл
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навън и чакал на тротоара. Тъмно зелен Кадилак, най-висшата класа от времето, когато кадилаците
приличаха на лебедовите лодки в развлекателния парк „Тунел на любовта“, се доближил и спрял до
бордюра. Вратата се отворила и Уилсън седнал на задната седалка, където Мики Коен го посрещнал
сърдечно.

После Коен се навел напред и прошепнал в ухото на шофьора.  Човекът излязъл от колата,
отишъл до колата на  Хемблен и разговарял с него. Джордж можал да види, че двамата жестикулират
и ги говорят тихо. После шофьорът на Мики се върнал и седнал зад волана.  Внезапно и двете коли
тръгнали с голяма скорост и при първото кръстовище направили остър завой, почти на двете колела
на колите. Група репортери били подочули за плановете на Коен и се наложило той да избяга от тях.

Стюард  Хемблен  се  наслаждавал  повече,  отколкото  бил  длъжен  на  преследването  с  висока
скорост,  преднамерено  избирайки  такъв  маршрут,  който  принуждавал  двете  коли  да  се  изкачват
стръмно нагоре и после да се спускат стръмно долу, което предизвиквало спазми в стомаха. Джордж
Уилсън, човек с определено спокоен характер, се опитвал да следи с погледа си пътя, докато колата се
люшкала по хълмовете на Холивуд, но вниманието му било привлечено от огромна кутия за хартиени
кърпички, която била поставена между него и Коен. Помислил си,  че никой гангстер не използва
хартиени кърпички. По филмите бил виждал в кутии за цигулки да се поставят автомати; може би
хората  от  реалния  подземен  свят  използвали  такива  кутии  за  оръжия  с  по-малки  размери...като
пистолети.  Опитвайки се да седи далече от  кутията,  Уилсън се  вглеждал в несигурната  утеха  на
прелитащия пейзаж.

След 15 минути на вихрено шофиране, двете коли най-накрая се отскубнали от преследващите
ги репортери и пристигнали в домът на филмовия продуцент Холми Хилс.  Мики, който забелязал, че
лудото надпрепускане не е развълнувало човека на Греъм, въпреки че Уилсън изглежда, че изпитвал
антипатия към кутията между тях, решил да се държи близо до този толкова спокоен човек по време
на събранието.

50-60 човека седели на столове и на пода, за да чуят Били Греъм. След като високият млад
проповедник свършил евангелската си проповед, Д. Едуин Ор, друг евангелист, се изправил, за да
отправи  една  покана.  Той  поканил  онези  от  присъстващите,  които  имат  интерес  да  научат  нещо
повече за християнството да си вдигнат ръцете; той искал да им раздаде по едно копие от Евангелието
на Йоан. Мики прошепнал на своя нов приятел, Джордж Уилсън, че и той иска да получи едно копие.
Джордж  настоял,  че  ако  Мики  иска  да  получи  книжката,  той  трябва  сам  да  си  вдигне  ръката.
Впечатлен от това, което чул за християнството тази вечер, гангстерът вдигнал ръка.

Обръщането на Джим Воус към Господа го  накарало да  вземе решение  за  престъпленията,
които  бил  извършил.  Той  бил  откраднал  електронно  оборудване  от  телефонната  компания  и  от
местното радио на стойност 15000$.  Продал къщата  и колата си,  за  да върне парите.  Когато във
вестниците се появило съобщение за направеното от него, Коен му се обадил по телефона:

Мики го попитал: „Как ще живееш без кола, Джим?“
„Е, все още автобусите, а и такситата се движат.“
„Сигурно е така, но виж, позволи ми да ти дам на заем една кола.“
„Благодаря, Мики, но не искам.“
„Защо не искаш?“- попитал го бившият му шеф.
„Мики, сега работя за нов шеф. Има нови правила. Аз не мога да взема нещо, което някой е

придобил чрез престъпление.“
„Но  какво  трябва  да  направя  аз?  Ти  имаш  проблем.  Аз  просто  искам  да  ти  помогна  като

приятел.“
Воус казал на Мики да не се тревожи за него и че Бог ще задоволи всичките му нужди. После

продължил и му разказал за това, което се случило, когато хората от Сент Луис дошли да се срещнат с
него. „Мики, ако Господ можа да направи това за мен, защо би трябвало да се тревожа са такова малко
нещо, като парите?“

Коен казал бавно: „Признавам, че това е изумителен изход. Но ако имаш нужда от мен, не бъди
глупав –  обади ми се.“

Но се оказало, че самият Мики се нуждаел от помощ. Случката с Алфред Пиърсън привлякла
вниманието на федералните власти към Мики Коен и накрая той бил обвинен в неплащане на данъци.
Въпреки, че полицията не могла да изпрати Мики в затвора, данъчната служба направила подробно
разследване и доказала, че той харчи повече пари, отколкото е декларирал като свой доход. През 1951
Коен бил признат за виновен и бил осъден на 5 години затвор. 

Но докато бил в затвора, Мики продължил да действа, за да бъде уверен чрез незаконните си
връзки, че неговата мания към чистотата ще бъде взета предвид. Мики постоянно използвал хартиени
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кърпички като преграда против мръсотията, праха и даже от усещането, че е докоснал нещо. Той не
можел да отвори врата, ако не е поставил хартия върху дръжката й, нито да вдигне слушалката на
телефона, ако преди това не я е увил с хартия. В затвора на Мики му било разрешено да се къпе под
душа 3-4 пъти ежедневно и му давали ежедневно по 6 рола тоалетна хартия, която използвал вместо
хартиени кърпички.

Когато през октомври 1955 Мики излязъл от затвора, той вече не притежавал старата си власт в
Лос Анджелис, нито пък имал силата да си я възвърне. Но въпреки това копнеел за хайлайфа. Той
тъжно казвал: „Ако не можа да живея моя стил на живот, може би е по-добре да се върна в затвора.“
Но след излизането му от затвора, данъчната служба контролирала всеки цент, който той харчел.

Джим  Воус  се  обадил  по  телефона  на  Мики  скоро  след  излизането  му  от  затвора  и  му
предложил своята помощ, включително и да му даде кола на заем. Спомняйки си отговорът на Воус
преди години, когато самият той му предложил същото, Мики отговорил: „Е, все още автобусите, а и
такситата се движат, нали.“ Но Мики приел Воус да му даде пари на заем. Освен това, Воус заредил
апартамента  на  Мики  с  хранителни  продукти  и  неща  от  първа  необходимост,  и  му  позволил  да
ръководи офисът, където сега Воус извършвал служение за младите хора.

Преди Мики за влезе в затвора, Воус го запознал с Бил Джонс, виден християнски мирянин в
Лос Анджелис. Джонс бил нисък, безукорно облечен мъж с високо чело, прав нос и очи, гледащи в
далечината. Христос го спасил от пристрастеността му към алкохола и хазарта; в миналото си Джонс
направил огромен брой залози в бизнеса, ръководен от Мики. Той бил добре подготвен да разговаря с
гангстера за способността на Христос да променя живота на хората. След излизането му от затвора,
Бил Джонс възприел Мики като специален проект и посветил много часове, за да създаде и укрепи
приятелството си с него. 

Изглеждало, че Мики се променя. Най-малкото в това, че обръщал повече внимание на хората,
които наистина приемали в сърцето си добруването на Мики. Освен това, Бил винаги бил странно
щедър и събирал пари за  Бойците за  свободата на Израел,  дарявал пари на болници и изпращал
кошници с подаръци за Денят на Благодарността. Сега той изглежда осъзнал, че личните дела на
благотворителност  не  са  равностойни  на  борбата  за  живота  на  един  престъпник.  Той  обикалял
лагерите за непълнолетни престъпници да разговаря с децата за трагичният път, по който вървели.

Виждайки това  ново течение вътре в  Мики и след като прекарал много часове с  него.  Бил
Джонс го подканил да посвети живота си на Христос. Обяснил му Божият план за спасението, като в
началото казал на Мики, че Бог го обича и че има чудесен план за живота му.

Мики си помислил, че това е велико. После Джонс му казал, че той е грешен, като всички хора и
е отделен от Бога. На Мики му било трудно да разбере това. Поради едно нещо – той бил евреин, а
евреинът е един от хората, които са били избрани от Бога. Как би могло той да бъде отделен от Бога
на евреите? Освен това, той не бил толкова лош човек. „Аз винаги се стремя към най-доброто. Даже с
моето ограничено образование...Винаги се стремя да правя нещата по професионален начин...Иначе
казано, аз си имам мои собствени принципи за нещата. Например, когато извършвам грабеж, на мен
ми се отразява много зле, ако някой случайно намиращ се там бъде наранен. Виж, аз работя чисто.
Особено след времето, прекарано в Кливланд и Чикаго. Аз никога не съм убивал човек, освен когато
това е било абсолютно задължително...Никой, който ме познава, никога не би казал, че Мики Коен не
е един от най-елегантните.“

Джонс казал, че не това е целта. Продължил и му обяснил за предоставеното от  Бога решение
за грехът на човека в Исус Христос и че Мики лично трябва да приеме Христос като свой Спасител и
Господ, за да може да опознае и изживее Божията любов, и Божият план за своя живот. Бил цитирал
Откр. 3:20: „Ето, Аз стоя пред вратата и чукам: ако някой човек чуе гласа Ми и отвори вратата, Аз
ще вляза при него“ (мой превод). Бил Джонс казал: „Мики, това се отнася и за теб. Ти каза, че не си от
този вид хора, които Били Греъм и църковните хора най-общо казано, харесват. Но спасението не
зависи от Били Греъм или за църковните хора; спасението зависи от Христос, а Той казва „някой“, т.е.
всеки.“

Мики казал: „Толкова е прекрасно. Радвам се да го чуя.“  Джонс казал: „Но Мики, ти си длъжен
да действаш в съответствие с това. Това е призив за молитва за покаяние. Ако я повтаряш след мен, ти
ще можеш да научиш точно тук и сега, че ще бъдеш роден отново като дете на Бога. Ти ще живееш
вечно на небето. Мики, ти си видял какво е хайлайфа, но никой от нас не е виждал нещо, което да
прилича на небето. И така, ще се молиш ли с мен?“ За изненада и възхита на Били, Мики повторил
молитвата. 

Дали Мики Коен, прочутият холивудски гангстер, наистина станал християнин? Бил Джонс бил
убеден,  че  решението  на  Мики  е  било  истинско.  Какво  свидетелство!  Когато  тази  новина  се
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разпространила сред християнското общество, имало ликуващ отговор. Какъв трофей! Във времето, в
което евангелската църква рядко се споменавала в новините, това се превърнало в водеща новина във
вестниците.

Но Джонс знаел, че Мики отчаяно се нуждае от следващи указания за християнския живот. Бил
се обадил на Джим Воус и двамата обсъдили възможността да изпратят Мики със самолет в Ню Йорк,
за да се срещне с Били Греъм, който скоро щял да започне евангелизационна кампания на Медисън
Скуер Гардън. Воус се съгласил да плати билета за пътуването на Мики до Ню Йорк.

След няколко дни Коен отлетял на изток и отишъл в хотел Уолдорф-Астория. Греъм се срещнал
с него и в един дълъг разговор се опитал да обясни значимостта на това, което Мики е направил в
своята молитва с Бил Джонс.  Въпреки, че Мики бил приветлив,  Греъм усетил стена на вътрешна
съпротива, която не можела да бъде измерена. Въпреки това, Мики се появил два дни по-късно на
събранието,  провеждано  от  Греъм  в  „Градината,“  заедно  с  няколко  няколко  охранители  и  тълпа
репортери.  Любопитството било голямо: дали Коен ще излезе отпред пред тълпата и ще направи
публично своето посвещение?

Мики се опитал да влезе зад сцената, за да бъде фотографиран с Греъм. Евангелистът, който
имал навика да прекарва в молитва времето непосредствено преди да проповядва, мъдро отказал да
позволи на фотографите да се доближат до него. Тогава Мики бил отведен до зоната отвън, която била
запазена за специални гости. Не е важно какви са били мотивите на Коен да присъства, той останал,
въпреки че очевидно бил разочарован от липсата на кралско отношение към него. И той изцяло се
чувствал неудобно, защото Божият Дух работел; посланието на Греъм изглеждало особено подходящо
за раздразнен гангстер с огромна кутия с хартиени кърпички край него.

Гласът  на  Греъм  бил  гръмотевичен:  „Вие  и  аз  заслужаваме  да  бъдем  в  ада.  Вие  и  аз
заслужаваме да прекараме вечността отделени от Бога...О, да, Библията ни учи, че вие сте грешен
човек.  И  аз  съм  такъв...Може би  си  мислите,  че  вие  сте  добър  и  праведен  човек  и  че  не  сте
направили нищо, заради което да заслужавате вечните мъки. Може би си казвате: „Аз съм честен в
моите  отношения  в  бизнеса;  обичам моите  деца;  правя  дарения.“  Но  няма  среден  път между
небето и ада. Вие или вървите по единия път, или вървите по другия път...

Библията  ни  показва  съвършеният  пример  на  човек,  който  е  искал  да  избяга  от  своята
отговорност заради своята собствена греховност пред Бога  –  римският управник Пилат.  След
като Исус бил разпитан от Санхедрин, той бил отведен при Пилат. Но Пилат е бил човек, точно
като вас и мен; той искал да остане неутрален. Той обявил, че Христос е невинен, а после взел една
паница с вода и си измил ръцете пред цялата тълпа. Той казал: „Измивам си ръцете, защото съм
невинен за смъртта на този праведен мъж.“ После позволил Христос да бъде отведен и разпънат
на кръста.

Историята ни казва, че Пилат прекарал последните години от живота си в планините на
Швейцария,  като постоянно си  миел  ръцете.  Когато някой  го  запитвал  защо прави това,  той
казвал: „опитвам се да измия кървавото петно от Исус Христос, останало по ръцете ми.“ През
цялата вечност Пилат ще се опитва да измие кървавото петно, но никога няма да може да направи
това.

Тази вечер вие трябва да направите своя избор. Всеки мъж, всяка жена, всяко момче и всяко
момиче, вие трябва да направите своя избор между удоволствието и Христос, между веселието и
Христос, между известността и Христос, между парите и Христос. Каквото и да ви отделя от
Божието  царство,  тази  вечер  вие  трябва  да  направите  избор,  а  ако  откажете  да  направите
изборът, самият този акт ще означава, че вие вече сте го направили.“

В един безумен, устремен и свят момент Мики Коен поискал да вземе огромната си кутия с
хартиени кърпички  и  завинаги  да  я  изхвърли.  Но  в  следващият момент  установил,  че  е  извадил
няколко кърпички от нея и попива с тях потта по челото си, по врата си, по ръцете си и че му се иска
да я вземе и да избяга от там. Издържал до края на службата заради суетата да изведе репортерите
навън и да бъде сниман под една палатка, на която било написано името на Били Греъм.

След като се върнал в Лос Анджелис, Мики се отбивал при Вили Джонс и контактувал с Джим
Воус  не  толкова  често.  Отново започнал да се  среща с  своите приятели от  подземния свят.  Това
смутило и раздразнило Джонс, който отишъл при Мики и му казал, че като новоповярвал християнин,
той трябва да се държи колкото се може по-далече от старата си среда.

Мики му отговорил: „Джонс, ти никога не ми каза, че аз трябва да се откажа от моята кариера.
ти никога не ми каза, че аз трябва да се откажа от моите приятели. Има християни, които са филмови
звезди, има християни, които са спортисти, има християни, които са бизнесмени.   Какво лошо има в  
това аз да съм християнски гангстер?“
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„Ако аз трябва да се откажа от всичко това – ако това е християнството – считай, че не съм
християнин.“

Глава 9

Всичко ли се превръща в грях?

Мики Коен тихо изживял последните години от живота си в дома си в своето предградие на Лос
Анджелис и умрял от рак на 29.07.1976. Когато напуснал този свят, Мики бил сам. Жена му се развела
с него години преди това, нямало и никаква шумна тълпа от репортери, нямало никакви танцуващи
момичета,  нямало  никакви  охранители.  Забравени  били  разказите  във  вестниците  за  неговите
подвизи;  даже  неговото  публично  флиртуване  с  християнството  се  превърнало  в  незначителна
история, погребана в стар вестникарски микрофилм.

Вероятно никога няма да узнаем защо в началото Мики е бил привлечен към християнството.
Може би е считал, че това е бил начин да спечели почтеността, която той сам никога не би могъл да
спечели. Може би е виждал лъч на надеждата – и на истинската сила. Каквото и да е било, за него
образът на чукащият на вратата Исус е бил силно принуждаващ, но само за да открие, че в правенето
на това се включва и един избор. Той трябвало да се откаже от себе си или да затвори вратата. Когато
най-накрая  разбрал какво се  изисква  от  него  и  какво означава  покаянието,  той затворил вратата.
(Коментар: Огромна е разликата между учтивото извинение за неволно направената грешка и покаянието. Много хора си
мислят, че тези две думи са почти синоними, но това е трагично неразбиране на смисъла на покаянието. Д.Пр.) Мики
Коен не можал да се покае. 

Въпреки, че описанието на живота на Коен прилича на филмов сценарий,  критичната точка в
тази драматична история е, че в сърцето си всеки един от нас е точно като Мики Коен – всеки човек е
грешник, който се бори с покаянието. Гледан отвън, Мики бил ярък и нервен, човек от подземния
свят, който е виновен за всеки извършен грях. Гледано отвън, неговата вина правела заглавията на
вестниците и греховете му били публично известни (въпреки, че някои от нас, християните също са
имали такъв живот).

Но задавайки своя комичен, възмутителен и остър въпрос: „Какво лошо има в това аз да съм
християнски гангстер?“, Коен повтаря като ехо това, което си мислят милиони хора, които твърдят, че
са християни, но със самия си начин на живот задават същия въпрос. Разбира се, те не искат да бъдат
християнски гангстери, а само такава християнизирана версия на това, което те вече са – и са решени
да си останат такива. К.С. Луис казва, че такива хора са хибриди християни.

Подобно на Мики, ние не можем да обичаме Бога, не можем да му се подчиняваме – и да си
оставаме такива, каквито сме.   Ние сме длъжни да се покаем  .

За повечето от нас думата „покаяние“ извиква в представите ни образите на средновековни
монаси, облечени с власеници (Коментар: Власеницата е роба, изработена от груба конопена тъкан, която при

допир протрива кожата. Някога с такава дреха са се обличали най-бедните хора. Д. Пр.) и посипани с пепел или за
пророците от Стария Завет, които разкъсвали дрехите си от мъка. Или ние считаме, че покаянието
трябва  да  бъде  правено от човек,  който е  „наистина  порочен“ -  Мики Коен –  за  да  придаде по-
приемлив вид на покварения си живот.

Но покаянието е много повече от самобичуването, повече от съжалението, повече от дълбоката
мъка поради миналите грехове и то се отнася за всеки човек. В гръцкият оригинал на Библията за
„покаяние“ е използвана думата metanoia, която е съставена от две думи: meta и noia.  Meta означава
„промяна“, а  noia – ум, мислене. Следователно  metanoia означава „промяна на ума, промяна на
начинът на мисленето.“ Ричард Тренч, епископ на Дъблин е казал, че покаянието е „тази мощна
промяна на ума, сърцето и живота, която е извършвана от Божия Дух.“

Следователно,  покаянието  е  свързано  с  фундаментални  изводи,  защото  фундаменталната
промяна на начинът на мисленето не само ни кара да загърбим греховното си минало, но променя и
житейският ни план, променя нашите ценности, нашата етика и нашите действия, и ние започваме да
гледаме на света така,  както Бог гледа на света,  а не чрез собствените си очи.  Този вид промяна
изисква от нас цялостно отказване от старата си самоличност.

Призивът  за  покаяние  –  лично  и  като  общество  –  е  една  от  най-последователните  теми  в
Библията. В Стария Завет има ярки разкази за царе и пророци, за свещеници и за хора, които падали
по очи пред Бога, за да молят за милост и обещавали да се променят. Изискването за покаяние е ясно
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в Божиите заповеди към Моисей (Лев. 26:40-41) и към разкъсваща сърцето реалност и страст, леещи
се в убедителната молитва на разкаяние на Давид (Пс.  51).  Покаянието е  постоянният рефрен на
пророците. (Виж Йез. 18:19-23, 30-32 и всички книги на пророците от Исая до Малахия.)

Покаянието е основната мисъл и в Новия Завет. То е единственото послание на Йоан Кръстител:
„Покайте  се,  понеже  наближи  небесното  царство“  (Мат.  3:3).  А  според  Евангелието  на  Марк,
думите „Покайте се и повярвайте в добрата новина“ (Марк 1:15 – мой превод) са част от първото
публичното  служение  на  Исус.  И  Неговите  последни  инструкции  към  учениците  му  преди  да
Възнесението  Му  включват  указанието,  че  „покаянието  и  прощението  на  греховете  ще  бъдат
проповядвани в Неговото име на всички  народи“ (Лука 24:47). Установено е, че думите „покаяние
или разкаяние“ се срещат поне 50 пъти в Новия Завет.

Покаянието е неизбежно последствие от възстановяването и е неразделна част от процеса на
обръщането към Господа, който се извършва във вярващият под въздействието на убеждаващата сила
на  Светия  Дух.  Но  покаянието  освен  това  е  и  постоянно  състояние  на  ума.  Например,  ние  сме
предупредени  да  се  покайваме  преди  участието  в  Господната  Трапеза.  (1Кор.  11:27)  Освен  това,
вярващите „доказват своето покаяние чрез делата си“ (Деян.26:20 – мой превод).  Без постоянното
поведение на покаяние – без настойчивото желание да се отделяме от собствената си природа и да се
стремим към Божията природа  -  християнското е невъзможно.

Ако всичко това е вярно, някой може да попита, защо покаянието е толкова рядко практикувано
и е толкова малко разбирано? Вярвам, че за това има 3 причини.

1. Видният църковен историк Д.  Едуин Орр обобщава първата  причина така:  „призивът на
съвременният евангелизъм е не за покаяние, а за влизане в редовете на християните.“ Или казано още
по-откровено и недвусмислено, някои евангелисти гледат на хората, които са повярвали в Христос
като на ловни трофеи в една голяма игра и измерват своя успех чрез числата; по този начин те не
искат да изплашат своята плячка. (Коментар: Като не говорят за нуждата от покаяние и не разясняват неговия

смисъл, и изискването за пълна промяна в живота на новоповярвалият. Д.Пр.) Когато един християнски лидер бил
попитан защо никога не говори за покаянието, той се усмихнал и казал: „Първо ги вземете, позволете
им да видят какво е християнството и после те ще видят, че имат нужда от покаяние.“ Трагично е, че
този  подход  просмуква  църквата  не  само  защото  ние  се  страхуваме,  че  истината  ще  изплаши
новодошлите,  но и че може да прогони значителен брой от редовните посетители на църквата от
техните удобни места.  Покаянието може да бъде заплашващо послание – и наистина трябва да е
такова.  В началото Евангелието задължително трябва да е  лошата новина за  обвинението в грях,
преди да може да стане добрата новина за изкуплението. Тъй като това послание е противно на много
хората от средната класа, които са прекомерно загрижени за запазването на своя охолен стил на живот,
много пастори, дарени с нормалното чувство за самоопазване, минават бързичко, стъпвайки само на
пръстите на краката си около тази тема. А феноменалното израстване на електронната църква само
влоши  тази  тенденция,  защото  докато  посетителите  на  църковната  служба  в  неделя  сутринта  се
намират в капан и не могат да избягат, когато започне да се проповядва за някоя трудна тема като
покаянието,  зрителят,  който гледа предаването на тази  служба по телевизията,  може само с  едно
натискане на дистанционното да го изключи или да отиде до хладилника, за да си вземе нещо за
хапване.  Резултатът  от  всичко  това  е  едно  разводнено  послание,  в  което  се  говори  предимно  за
днешната  епидемично  разпространяваща  се  „лесна  вяра,“  за  „безплатното“  християнство  или  за
„евтиното“ християнство, за което толкова уместно е говорил едно поколение преди нас германският
мъченик Дитрих Бонхофер – милост, в която „не се изисква никакво разкаяние, а още по-малко има
каквото и да е истинско желание да бъдем освободени от греха...всъщност - опровержение от живото
Божие слово и опровержение на превъплъщението на Исус.“  (Коментар:  „Цената на ученичеството“ от

Дитрих Бонхофер. Превел съм тази книга и мога да я изпратя като PDF файл на всеки, който иска. Д.Пр.)
2. Както  установих,  втората  причина,  поради  която  разкаянието  е  пренебрегвано  или  е

погрешно  разбирано  е  още  по-лесно  разбираема:  често  пъти  ние  просто  не  искаме  или  сме
неспособни да приемем реалността на личния си грях и като последица от това – да прием, че се
нуждаем от покаяние. На нас не ни е трудно да виждаме греха на Мики Коен, но ние със сигурност
никога не бихме поставили себе си в същата категория с този старомоден гангстер. Вероятно той е
нарушил повечето от Десетте Заповеди (а ние не сме ли ги нарушили?) Добре,  даже и да не сме
съвършени, ние сме по-добри от Мики Коен. В края на краищата, никой не е съвършен и Бог разбира,
че ние просто сме хора. Когато оценяват студентите си, повечето добри професори допускат малките
неточности  в  отговорите;  вероятно  и  Бог  прави  същото.  Защо  ни  е  толкова  трудно  да  видим
собствения  си  грях?  Това  винаги  е  било  красноречиво  илюстрирано  от  живота  на  цар  Давид.
(Коментар: Превел съм книгата „Давид“ от Чарлз Суиндъл и мога да я изпратя като PDF файл на всеки, който иска.
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Д.Пр.) Скоро след като станал цар, Давид извършил не само грехът на прелюбодеянието с Батшеба
(Вирсавее),  но и грехът на убийството,  като заповядал нейният мъж да бъде изпратен на сигурна
смърт в една битка. Въпреки, че бил описан в Библията като човек, който бил според сърцето на Бога
и е управлявал справедливо и праведно, Давид бил сляп за собствения си грях. Той не можал да види
какво е направил, докато най-накрая пророк Натан, изпратен от Бога, не му описал греха във формата
на една случка, в която същият грях е извършен от друг човек. Натан помолил Давид да осъди този
човек и Давид го осъдил: смърт. Чак тогава Натан казал на Давид, че това е неговият собствен грях
(2Ц. 11–12:13). Това, което бързо виждал в другите, Давид бил неспособен да види в себе си. Ние сме
като  Давид,  защото  в  греховното  си  състояние  ние  притежаваме  неограничената  способност  да
оправдаваме  каквито  и  дела  да  сме  извършили.  Психолозите  наричат  това  „склонност  към
самосъхранение“ и то е потвърждение на истината в казаното от Уилям Сароян: „Всеки човек е добър
човек в един лош свят“ – в която истина самият той се е уверил.“

3. Това ни довежда до третата причина за повърхностното ни разбиране на покаянието: нашата
култура  твърди,  че  грехът  не  съществува.  Даже  християните,  които  би  трябвало  да  разбират
фундаменталната истина, че всички ние сме наследници на грехопадението на Адам и следователно
всички  сме  грешници,  са  повлиявани  и  често  пъти  ослепявани  от  ценностите  на  хуманизма.
Хуманизмът е започнал още в Райската Градина, когато изкусителят поканил Ева да бъде „  като Бог  .“
Оттогава досега той ни окуражава да вярваме в това, в което нашата греховна природа иска ние да
вярваме –  че  ние  сме  добри и  ставаме по-добри чрез  науката  и  образованието и  че  можем чрез
собствените си усилия да станем съвършени и да бъдем господари на съдбата си. Че ние можем да
бъдем свой собствен бог. През последните години широко разпространените политически и социални
вярвания правеха всичко възможно да изтрият реалността за личния ни грях от нашето национално
съзнание.  Например, вижте пламенно изтъкваният аргумент, че  обществото, а не отделния човек, е
отговорно за злото сред нас; че отделните хора извършват престъпления, защото са принудени да ги
правят,   а не защото всеки от тях е избрал да прави престъпления  . Че истинските виновници за
извършването на престъпленията са бедността, расовото потисничество, мизерните условия за живот
и  глада,  че  всъщност  престъпникът  е  жертва.  (Коментар  на  автора:  Проучване,  извършено  от
Агенцията по правосъдие в Ню Йорк е установило, че 45 % от арестуваните за кражби и грабежи
са имали работа и доходи и че само 10% са се издържали само от социални помощи от държавата.
В  повечето случаи  хората са  крали  неща,  които  не  са  им  били  нужни.)  Рамзи  Кларк,  главният
прокурор по време на президенството на Линдън Джонсън обобщава тази гледна точка, твърдейки, че
бедността е  причината  за  престъплението.(Ramsey Clark,  Crime in America  (New York:  Simon and
Schuster,  1970).  И  Президентът  Джими  Картър,  след  едно  прекъсване  на  електрозахранването  и
последвалите след това широко разпространени грабежи в Ню Йорк, повтори същото: „Очевидно най-
големият  фактор,  който  допринася  за  престъпността...е  високото  ниво  на  безработицата  сред
младежите, особено сред чернокожите и испаноговорещите.“ Похвално е желанието да се отнасяме
съчувствено  към  човека  до  нас.  Но  ако  това  желание  бъде  доведено  до  крайност,  този  подход
унищожава личната отговорност на всеки човек и окуражава същото това поведение, което е толкова
отвратително. Нито една политическа партия не притежава монопола върху увековечаването на този
мит.  Роналд  Рейгън,  приемайки  една  награда,  връчена  му  от  Националната  конференция  на
християните  и  евреите,  неколкократно  потвърди  вярата  си  в  „основната  доброта“  на  човека,
подкрепяйки думите си с цитат от дневника на Ани Франк, от 5.07.1944: „Въпреки всичко, аз все още
вярвам, че в сърцето си хората всъщност са добри.“ (Каква трагична ирония!)  (Коментар:  Ани Франк
1929-1945  –  германска  еврейка,  една  от жертвите  на  холокоста,  станала  известна  чрез  публикуването  на  нейният
„Дневник на едно младо момиче,“ в който е документирала живота си, докато е живяла в Холандия в нелегалност от
1942 до 1944 по време на окупацията на Холандия от нацистите. На основата на този дневник са написани няколко книги
и са направени няколко филми. Д.Пр.) Ричард Никсън обичаше един цитат от ДеТорквил: „Америка е велика,
защото тя е добра и ако някога Америка престане да бъде добра,  Америка  ще престане да бъде
велика.“ (Признавам, че заедно с милиони други, ми се гадеше, когато той използваше този цитат.)

Политиците казват на хората тези неща, които хората искат да слушат, а хората харесват да им
бъде  казвано,  че  те  наистина  са  „добри.“  Тези  места  в  речите  със  сигурност  предизвикват
аплодисментите  на  публиката.  Но  добрите  политици  могат  да  правят  лоша  теология;  и  когато
започнем да вярваме в нашите собствени съобщения за пресата, ние ставаме жертви на собствените
си измами.

Всичко ли се превръща в грях? Това стряскащо заглавие на книгата на Карл Менингер и темата,
разглеждана в нея е най-навременният въпрос, който днес всеки може да зададе на църквата.

Отговорът се намира във всеки един от нас, но за да го намерим, ние трябва да се изправим
лице срещу лице с това, кои всъщност сме ние. 
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Това е труден процес. Скритата ни самоличност е погребана дълбоко вътре в сърцата ни, а както
ни предупреждава Йеремия, човешкото сърце е измамно повече от всички други неща. (Йер.17:9) Да
опознаем и да се противопоставим на тази истинска самоличност е едно мъчително откритие, което
направих в затвора, след като станах християнин.

Глава 10

Злото е вътре в нас

Повечето  хора  изживяват  живота  си,  без  да  видят,  че  греховете  им  са  разгласявани  чрез
заглавията във вестниците. Техните прегрешения си остават тяхна лична частна собственост. В най-
добрият случай те са споделяни с някой пастор или Божии служител, с близък приятел или може би с
някоя молитвена група. Аз не притежавах този лукс.

Тъй като бях в центъра на най-големия политически катаклизъм на този век, моите грехове –
истински  и  въображаеми  –  бяха  безмилостно  разпространявани  на  челните  страници  но  света,
пресъздавани в ярки цветове във филми и по телевизията, и бяха критично анализирани в стотици
книги.  Вследствие на  това,  често  пъти ми е  задаван въпроса кое от моите коварства,  свързани с
Уотъргейт, ме е накарало най-много да се разкайвам.

Постоянният ми отговор:  „Нито едно.  Най-дълбокото ми разкаяние  е  за  скритите грехове  в
сърцето ми, които са много по-лоши“ озадачаваше или вбесяваше медиите.

Но  това  е  един  честен  отговор.  Моите  прегрешения,  свързани  с  Уотъргейт  могат  да  бъдат
обяснени  (въпреки  че  не  могат  да  бъдат  оправдани)  като  политически  фанатизъм  или
целесъобразност,  като  сляпо  подчинение  на  по-висша  власт  или  даже  като  капитулиране  пред
естественото изкушение на човешката воля, която Ницше е казал, че се стреми да властва над другите
хора повече от всичко друго. Греховете, заради които най-много се разкайвам са тези грехове, които са
толкова съвършено илюстрирани от един епизод от моя живот преди 30 години, който е отпечатан в
съзнанието ми толкова ясно, все едно, че се е случил вчера...

Аз  бях  току-що  произведен  лейтенант  от  Морската  пехота,  толкова  горд  и  корав,  колкото
основното обучение може да направи човека. Идеално лъснатите ми обувки отразяваха слънцето като
две огледала и си оспорваха ослепителния блясък само с моите златни полирани пагони. По време на
маневри в Карибско море нашият батальон направи десант на остров Виейкъс,  малък сателит на
Пуерто Рико. По-голямата част от тази малка планинска земя беше протекторат на Морската пехота и
се използваше за трениране на правенето на десант и обучение в стрелба, но в единия му край едно
племе  от  бедни  хора  изтърпяваха  увреждащите  слуха  гърмежи  от  стрелбата,  като  си  изкарваха
прехраната с продажбата на бира и студени напитки на нахлуващите морски пехотинци.

Преди  дебаркирането  ние,  офицерите,  бяхме  инструктирани  да  не  купуваме  нищо  от  тези
амбулантни търговци,  които,  въпреки че  им беше строго забранено да  влизат  във  военната  зона,
неизменно правеха това. Тази заповед ни беше дадена с лека усмивка и намигване, защото никой не я
спазваше. На втория ден от престоя ни там аз водех моя взвод от 40 мръсни и потни пехотинци нагоре
по един покрит с остри скали планински хребет, когато отсреща, на съседния хребет забелязах старец,
който водеше мършаво магаре,  което почти щеше да падне под товара на две огромни,  очевидно
пълни с лед брезентови торби.

Изгарящото слънце в средата на юли ни караше да се задъхваме и манерките ни бяха почти
празни, поради което аз веднага поведох моите хора към фигурата в далечината. Когато хората ми
видяха стареца и натовареното му животно, те ускориха хода си, знаейки, че аз ще си затворя очите
пред нарушението на заповедите и ще им разреша да купят кутийки със студени напитки. Можах да
чуя как няколко човека вече бъркаха в джобовете си, за да намерят монети.

Когато бяхме само на няколко метра от усмихнатия старец, който несъмнено се поздравяваше за
добрия късмет и пресмяташе, че това може да се окаже неговия няколко месечен „доход,“ аз наредих
на войниците да спрат и заповядах:  „Сержант,  арестувай този човек.  Той е навлязъл незаконно в
държавна собственост.“  Сержантът на  взвода,  ветеран с  една  дузина  или повече  десанти на  тези
острови, ме погледна невярващо. „Отивай!“, изревах аз. Сержантът поклати глава, обърна се и със
заредена карабина тръгна към стареца, чиято усмивка внезапно се вкамени.

Заповядах на хората ми да „конфискуват контрабандата.“ Хилейки се похотливо, те изпълниха
заповедта.  Докато  сержанта  изхвърляше  изстудените  кутийки  с  плодов  сок  от  двете  претъпкани
торби,  старецът  ме  гледаше  злобно  с  натъжени  очи.  След  като  изпразнихме  торбите  му,  ние
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освободихме  „арестуваният.“  Войниците  обядваха,  старецът  си  замина,  качен  на  своето  магаре,
вероятно благодарен, че не го вързахме за някое дърво. (Не е чудно, че години по-късно „движение за
независимост“ на Пуерто Рико агитираше за премахването на тази военна база на САЩ!)

Разбира се, формално погледнато, аз бях спазил военният закон. Но въпреки това аз нито за миг
не помислих за факта, че тези торби с плодов сок може би представляваха спасяването на живота на
стареца или че моята заповед означаваше да бъде обречено на глад едно семейство в продължение на
месеци. Точно обратното, аз бях доволен от себе си, вярвайки, че моите хората ми бяха благодарни за
това, че им дадох да пият нещо студено (което те с радост биха купили) и че бях доказал, че съм
взискателно безпощаден, (въпреки че моят противник беше беззащитен). А относно стареца, е, аз си
мислех,  че  той  е  получил  това,  което  е  заслужавал  заради  влизането  си  в  района,  който  беше
собственост на САЩ.

Този случай, въпреки, че по онова време беше бързо забравен, ми беше припомнен много ясно
години по-късно, след като станах християнин, седях в затвора и четях от „Изповедите на Августин“
добре познатата история на неговата младежка лудория, когато откраднал праскови от дървото на
свой съсед. Августин написал, че късно една вечер група юноши отишли да „раздрусат и да оберат
това дърво. Ние взехме голямо количество плодове от него и то, не за да ги изядем, а за да ги
хвърлим на прасетата.“ Той продължил в изповедта си и смъмрил остро себе си за дълбочината на
греха, разкрит от тази случка. „Плодовете, които събрах, аз ги изхвърлих, а погълнах от тази случка
само извършеното престъпление. Нямаше никаква друга причина, освен отвратителното зло и аз го
обичах.“

Въпреки поколенията,  които са  възхвалявали литературният  гении и дълбокото философско
мислене на Августин, съвременните критици му се присмиват за привидно натрапчива му идея за
този епизод с кражбата на прасковите. Защо е трябвало една безобидна лудория да се превръща в
толкова голям проблем в разума на този светец? Според неговото собствено признание той е имал
метреса, тя е родила дете от него и той е задоволявал всяка своя плътска страст. Със сигурност всяко
от тези неща е било по-голям грях от кражбата на праскови.

Но в случката  с  кражбата  на  прасковите Августин видял своята  истинска природа,  както и
природата на цялото човечество: във всеки от нас има грях – не податливост на грях,   а самият грях  .
Любовта  на  Августин  към  чувствените  удоволствия  би  могла  да  бъде  обяснена  като  природно
възбуждане на неговите човешки желания,  които доказват наличието на вътрешна слабост или на
податливост  към  вършенето  на  грях.  Но  той  откраднал  прасковите  поради  чистата  наслада  от
краденето (той е имал изобилие от по-добри праскови в собствената си овощна градина). Августин е
знаел,  че тази негова потъпка е  нещо повече  от слабост;  това е  бил самият грях – грях,  който е
извършван заради самото извършване на греха, а не за задоволяване на някаква естествена нужда.
(Коментар: Този извод се потвърждава и от факта, че след като откраднал прасковите, той не ги изял, а ги хвърлил да
бъдат изядени от прасетата. Д.Пр.)

Александър Солженицин открил истината за  това индивидуално и колективно състояние на
човека след своята забележителна среща в Борис Корнфилд. По време на болезнено мъчителните си
дни и безсънни нощи в мрачната затворническа болница, след като бил опериран от рак, Солженицин
правел преглед на странните обрати в живота си. Думите на д-р Корнфилд отново събудили в него
глад за Бога, който той имал в миналото, но го бил отхвърлил.  По този начин, даже в периода на
силното си страдание, Солженицин можал да се радва, че е бил отново роден духовно. Но освен това,
думите  на  Корнфилд  го  направили  неспокоен,  докато  лежал  в  тясното  си  болнично  легло.
Забележителното твърдение:  „Нито едно наказание,  което идва при нас,  не е незаслужено,“  се
въртяло в главата му.

Тази мисъл го извадила от равновесието му и идвала от човек, който несправедливо бил вкаран
в затвора и който при това бил евреин, чийто народ е бил безжалостно преследван. Необикновените
думи принудили Солженицин да се върне в миналото на собствения си живот. И тогава този дотогава
неизвестен  затворник  разбрал  кой  всъщност  е  бил  самият  той  и  той  можал  да  напише:  „В
опиянението и възбудата от успехите си, когато бях млад аз считах, че съм безпогрешен и поради това
бях  жесток.  От  прекалената  сила  и  власт,  които  притежавах,  аз  бях  убиец  и  потисник.  Даже  в
моментите на моите най-зли постъпки аз бях убеден, че върша добро.“ („Архипелаг Гулаг“)

Ярък лъч светлина огрял скритите ъгълчета на душата му и Солженицин застанал лице в лице с
истината  за  собствената  си  личност  –  а  това  е  белег  на  истинско  обръщане  към  Господа.  Той
продължава: „И чак когато лежах там, на гниещата слама в затвора, аз усетих вътре в себе си първото
надигане  на доброто.  Постепенно ми стана  ясно,  че    границата,  която разделя доброто и злото  
минава не през държавите, не през класите, нито през партиите, а директно през всяко човешко
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сърце – през сърцата на всички хора.“
В  тези  няколко  реда  Солженицин  е  уловил  една  истина,  която  останала  незабелязана  от

човечеството още от самото му начало. Светът не е разделен на едни хора с бели шапки и други хора с
черни  шапки;  той  не  е  разделен  на  добри  хора  и  на  лоши  хора.  Обратното,  доброто  и  злото
съществуват едновременно във всяко човешко сърце.

Докато лежах в затвора и наблюдавах събитията в моя собствен живот – като случката на остров
Виейкъс – които минаваха като на парад пред очите ми. И аз също осъзнах тази болезнена реалност за
състоянието  на  човешкото  сърце  и  видях  истината  за  себе  си;  аз  бях  грешник  и  моят  грях
демонстрираше себе си в отделните неща, които бях направил.  И най-лошото от всичко беше, че
когато ги бях извършвал, аз се бях наслаждавал от самото им извършване.

„Грешник“  не е  някаква  теологична  дума,  измислена  за  да обясни присъствието на злото в
нашия  свят;  нито  пък  тази  дума  е  клише,  създадена  от  авторите  на  колониални  химни  или
проповедници  в  дълбоката  провинция,  с  която  да  плашат  непокорните  членове  на  църквата  си.
Писателят  Спроул  обобщава  добре  думата  грешник:  „Ние  не  сме  грешници,  защото извършваме
грехове; ние извършваме грехове, защото сме грешници.“ Ние не сме теоретични грешници, нито сме
безплатни грешници, нито сме грешници, които грешат вместо някой друг човек. Ние наистина сме
грешници и действаме като грешници. (Рим. 3:10; 3:23).

Човекът полага големи усилия за да избегне собствената си отговорност. 
Много хора обвиняват Сатаната за всяко предполагаемо зло, но Исус ясно казва, че грехът е

вътре в нас. (Мат. 15:18–20; Марк 7:20-23). Други се отдръпват с ужас от греховете в обществото
около нас, самодоволно удовлетворени, че те самите не са направили тези гнусни грехове –  без да
осъзнават, че Бог ще ни държи отговорни както за греховете, за които сме пропуснали да кажем, че са
грехове,  въпреки  че  са  извършени  от  други  хора,  така  и  за  греховете,  които  самите  ние  сме
извършили. А трети вярват, подобно на Сократ преди 2000 години, че човекът не е морално отговорен
за греха,  защото грехът е извършван поради незнание.  Хегел,  чиято философия е оказала толкова
силно  влияние  върху  мисленето  през  19  и  20  векове  твърди,  че  човекът  се  усъвършенства  чрез
увеличаващото се знание и достига до висшите нива на морала.

Но какво е това, което виждаме около нас през последната третина на 20-я век, което е плод на
такъв напредък в познанието, технологията и науката? Голям ръст на престъпността! Безброй разбити
семейства!  Свят,  който е изплашен от продължаващи войни и гнет!  Цялото наше познание не ни
въведе  в  един  възхитителен  нов  свят.  Цялото  ни  познание  само  увеличи  способността  ни  да
извършваме зло. Историята продължава да потвърждава верността на твърдението на Библията, че по
природата си човекът е грешен – наистина грешен и че той е държан в плен от своя грях. 

Потвърждава  се  и  че  ние  не  сме  държани  насила в  този  плен.  Подобно  на  Августин,  ние
всъщност се наслаждаваме, когато вършим грях и зло. Как иначе можем да си обясним нашата тайна
наслада от провала на друг човек? За какво друго свидетелства нашето смъртоносно очарование при
вида на насилието по телевизията или при гледането на кървави кланета във филмите на ужасите?
Алипий,  приятелят и ученик на Августин, който участвал в кражбата на прасковите в съседската
градина, научил добре този урок.

Алипий  бил  пристрастен  към  най-популярната  форма  на  развлечение  по  онова  време  –
кървавите гладиаторски игри. Изплашен от хватката, с която го държали тези гладиаторски игри, той
пламенно се молел на Бога да се освободи от това пристрастие. След като за известно време успешно
избягвал да наблюдава тези кървави зрелища, веднъж Алипий срещнал няколко свои приятели, които,
знаейки  слабостта  му,  го  завлекли  на  арената.  Насила  въведен  в  претъпкания  Колизеум,  Алипий
решил, че той няма да гледа. Поради това седял наведен надолу на каменната си седалка, притиснат
отвсякъде  от  крещящи и обезумели почитатели,  очите  му били  плътно затворени,  а  с  ръцете  си
запушвал ушите си.

Внезапно, с един общ глас, тълпата изревала своя най-гръмогласен вик на наслада, който той
някога бил чувал. Обхванало го любопитство. Отворил навреме очите си, за да види как единият от
гладиаторите  пада,  облян  с  кръвта  си.  Алипий  пил  от  безумното  насилие  и  по-късно  казал
доверително на Августин: „И почувствах, че съм по-злочест от този гладиатор.“ Въпреки, че Алипий
считал, че самият той се намира по-високо от насладата от гледката на това кръвопролитие, волята му
е считала, че е неспособна да се противопостави на злото вълнение, което то предоставяло. Той „бил
опиянен от  кръвта  и  удоволствието“  и  отново се  присъединил към приятелите  си  и  злото,  което
ненавиждал.“ (от „Изповеди“ на Августин).

Августин изповядвал:  „Кой не  е  улавял себе  си в  някакъв момент закачливо да  се  хвали с
греховете  си,  с  цел  да  спечели „възхвалата  на  слушателите  си,  предизвиквана от това .“  Грехът е
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проникнал толкова обширно в нас, че когато сме сами, ние се срамуваме от самите себе си, че не
участваме в греховете на своите другари. 

Какво принуждава човек като Алипий да вика одобрително, когато е отсичана главата на някой
гладиатор? Защо в нашите съвременни гладиаторски състезания на националната и международната
сцена, които сега наричаме война, ние усещаме несъмнено омагьосващото великолепие на драмата на
армиите, вървящи по терена на битката? Защо хората, които считат, че съблазънта на войната е най-
неустоима, често пъти се превръщат в национални герои? (Спомнете си сцената от филма „Взвод,“ в
която легендарният генерал, изпълнявана от артиста Джордж К. Скот погледа към полесражението от
командирската си кола с неприкрито възхищение и каза на спътника си: „Виж, може ли да има нещо
по-величествено?...Трябва да ти кажа истината – аз обичам това – Боже – аз обичам това!“ - цитат от
сценария на филма). И защо същият кървав трепет обхваща зрителите в кинозалата, когато полудяло
дете изтръгва очите на майка си? 

(Допълнителна  бележка  на  автора:  „Съществуват  и  такива  неизлечими  оптимисти  за
състоянието на човешката душа, които твърдят, че човек наказва своята нечовечност, виждайки
я  в  другите  хора,  воден  от  страха  и  от  природният  си  инстинкт  за  самосъхранение.  Тези
оптимисти казват, че човекът постъпва агресивно и насилствено към другите поради страхът, че
другият човек  ще му  навреди,  ако  той  не  го  удари  пръв.  Но помислете  за  следният пример  за
човешката жестокост към безпомощните животни, описана в една книга от първите години на
творчеството на великият натуралист У. Х. Хъдсън: 

„По  онова  време  общоприетият  начин  за  убиване  на  крава  или  бик  беше  особено
болезнен...Единият от група от двама или трима мъже на коне, участващи в операцията, хвърляше
ласото си върху рогата на животното и галопирайки го затягаше здраво; вторият мъж скачаше
зад животното от коня си и с два светкавични удари на големия си нож отрязваше сухожилията на
двата задни крака на животното. То веднага падаше на задницата си и същият мъж забиваше
дългото  острие  в  гърлото  му  малко  над  гърдите  му,   вкарваше  ножа  до  дръжката  му  и  го
завърташе.  После,  когато  го  изваждаше,  огромен  фонтан  от  кръв  изригваше  от  измъченото
животно, което все още стоеше изправено на двата си предни крака, мучейки през цялото време от
болката.  В  този  момент  касапинът  често  пъти  скачаше  на  гърба  на  животното,  забиваше
шпорите си в слабините му и използваше плоската страна на ножа като камшик, преструвайки се,
че язди животното в галоп, крещеше със сатанинско ликуване. Мученето се превръщаше в дълбоки,
ужасни, приличащи на ридание звуци и задушаване; тогава, виждайки, че животното ще падне на
земята и може да го затисне, ездачът скачаше от него“ - откъс от книгата „Някъде далече и преди
много години.“) 

Какво  е  това?  Нищо  друго,  освен  злото  вътре  в  нас,  тъмната  страна  от  линията,  за  която
Солженицин написа, че преминава през всяко човешко сърце и разделя доброто от злото. 

И наистина, там е мястото, където се води истинската битка. Тази битка не е между „добрите“ и
„лошите“ хора, както е в играта на полицаи и апаши; това не е битка между „добрите“ и „лошите“
правителства“, като правителствата на САЩ и на СССР. Това не е битка за повече национализъм или
повече интернационализъм. Войната, която ще постави край на всички войни е битката за вечността,
която се води между духовни сили – и тази битка се води вътре във вас и в мен.

Когато  наистина  помиришем  зловонието  на  греха  вътре  в  нас,  то  неустоимо  ни  отвежда
безпомощни до отчаянието. Но Бог ни е предоставил начин, чрез който да бъдем освобождавани от
злото вътре в нас;  това става, когато минем през вратата на покаянието.  Когато наистина осъзнаем
нашата  собствена  природа,  покаянието  не  е  суха  доктрина,  не  е  плашещо  съобщение,  не  е
патологична форма на самобичуване. Според отците на ранната църква, покаянието е дар, който Бог
ни дава, за да ни отведе до живота (Деян.11:18). Покаянието е ключът за вратата на освобождението,
към единствената истинска свобода, която можем някога да опознаем.

И защото покаянието означава свобода, може би не е изненадващо, че на хората в затвора им е
по-лесно да разберат смисъла на покаянието,  отколкото на хората извън затвора.  Затворниците са
пленници във всякакъв смисъл. Те имат своите най-безсрамни грехове, които са извадени на показ в
ослепяващата светлина на съдебната зала и са били заключени сред всяка форма на злото и покварата.

Поради това не е изненадващо, че аз намерих най-ярката илюстрация на покаяние в Библията,
започвайки в затворническата килия...
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Глава 11

Спомни си за мен

Поради малкото квадратче светлина от тясното и високо разположено прозорче мъжете можеха
да разберат, кога слънцето е изгряло - светлината на деня едва проникваше в тъмнината на каменната
килия,  в  която  трима  затворници  чакаха.  Още  от  първия  проблясък  на  зората  те  бяха  станали,
разхождаха се и чакаха, въпреки че всеки от тях беше завързан с верига към пазач. Помещението
вонеше на  урина,  но  не  изтънчеността  им забраняваше да  седнат  на  мръсния  под.  Те  просто не
можеха да седнат - чакаха да умрат. Мъжът, наречен Варава, се беше облегнал леко на външната стена
под прозореца. Докато другите двама се разхождаха, дърпани от веригите си и проклинаха пазачите,
Варава  стоеше неподвижен,  с  повдигната  високо глава,  все  едно  че  се  опитваше  да  чуе  някакви
идващи отдалече звуци. Той не разговаряше с другите мъже, даже когато му бяха задавани директни
въпроси. Но, подобно на другите и той чакаше. Въпреки отчуждението му, пазачите се отнасяха към
Варава с някаква груба почит; той беше важен затворник, почти знаменитост, водач на малка група
борци за свобода. Властите се надяваха, че днешната му смърт ще угаси досадното непокорство.

Давид, висок и млад затворник с продълговато и недохранено лице, наблюдаваше за известно
време  неподвижната  и  засенчена  фигура.  Сега  той  направи  жест  към  Варава  и  попита:  „Какво
слушаш?“ Третият затворник, мъж на средна възраст с побеляваща коса и с изражение на стоик, се
наричаше  Яков;  той  беше  по-нисш началник  в  бунтовническата  група  на  Варнава.  В  отговор  на
въпроса на Давид, Яков повдигна  широките си рамене и каза: „Той слуша нещо.“ Давид настояваше,
дърпайки нервно веригата си:  „Виж начинът,  по който той слуша.“  Яков измърмори с презрение:
„Може би си мисли, че ние ще бъдем спасени. Може би очаква Йерусалим да се събуди и да дойде да
ни спаси – да прогони римляните заради нас и да го направи цар.“ Давид каза: „Но ти беше с него. Ти
се бореше за същото.“ „Вярно,“ потвърди горчиво Яков, „Аз винаги съм бил боец. Започваш още от
малък, избираш на коя страна да бъдеш и се биеш до край. А това е краят. Това е животът!“

Слабото лице на Давид се стегна поради потиснатите емоции: „Тогава ти не се ли страхуваш?“
Яков призна: „Разбира се, че се страхувам. Кой иска да умре? Ако знаеш начин за излизане от тук,
кажи ми го. Но аз никога не съм имал илюзии. Имало е моменти, когато победата е била наша – сега
победата е тяхна.“ Далечни звуци проникваха в настаналата тишината.  Давид се напрегна да чуе.
„Шуми, като че ли там има тълпа.“ Един от пазачите каза: „Наистина това е тълпа. Градът е пълен с
хора. Това е еврейската Пасха. Те очакват доброто представление, което вие ще им покажете.“

Но  шумовете  бяха  нещо  повече  от  обичайният  уличен  шум.  Скандиране,  заглушавано  от
далечината  и  от каменните  стени,  буботеше навън.  Давид попита:  „Какво казват  те?“ Пазачът се
засмя: „Скъпи, милостиви Пилат, моля те, освободи тези прекрасни престъпници, които предстои да
разпънеш на кръста. Те никога не са искали да причинят никаква вреда.“ Другите двама пазачи се
присъединиха към неговия смях - кратък отдих от тягостното им задължение.

Каквото и да беше, скандирането заглъхна. Тримата мъже стояха, затворени заедно в своята
тиха и индивидуална мъка.  Подобно на другите,  Давид също беше стоял пред Пилат и беше чул
решението „виновен“ и присъдата „смърт чрез разпъване на кръст.“  Но трябваше да мине време,
преди тези  думи да  бъдат осъзнати.  Сега присмиването на пазачите надигна в  него  мълчаливият
писък на отричането: „Аз не мога да умра. Не заслужавам да умра. Това е несправедливо. Трябва да
има някакъв изход. Преди винаги съм успявал да се спася. Трябва да има начин да избягам.“

Пазачите  изпълниха  тишината  с  разговор  за  семействата  си  и  за  лошият  им  късмет  да
изпълняват това задължение. За Давид думите им бяха като жуженето на безбройните мухи, които
слънцето беше събудило.  Той попита Яков:  „Съжаляваш ли за  нещо?“ Той не можеше да понесе
собственото си мълчание и търсеше утеха в споделения страх. 

„Да, страхувам се да не настина.“ 
„Не, искам да кажа...съжаляваш ли?“ 
„За какво?“ 
„Да кажем за това, че не си живял по-нормален живот...че си убивал и крал. Съжаляваш ли, че

си правил това...или просто се опасяваш да не настинеш?“
„А ти?“, сопна се Яков, отказвайки да отговори на въпроса. „И ти правеше същото.“ 
Давид заплака: „Аз никога не съм убивал. Крал съм само това, от което съм се нуждаел, за да

живея. Виж ме!“ С внезапно движение той разтвори парцаливите си дрехи и показа мършавите си
ребра. „Човек трябва да яде.“ 

Яков се засмя горчиво: „Не и когато е мъртъв. Ти да не си роб?“ 
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„Бях, но никога няма да бъда.“ 
„Сигурно. Знам твоята история. Твоят господар беше жесток. Ти избяга.. От къде?“ 
„От Кипър.“ 
„А, от Кипър. Значи си излъгал и си се качил на кораб – платил си с пари за пътуването си,

които са били откраднати от твоя господар. Нали? И по някакъв начин дойде тук, полужив. Нека да
предположа какво се е случило след това. Просел си за храна, когато един от бандитите ти предложи
как да изкарваш прехраната си. Ти трябваше да работиш като наблюдател и да ги предупреждаваш,
когато  наблизо  има  войници  и  да  пренасяш някои  техни  съобщения  в  града.  В  това  няма  нищо
нередно. Особено когато умираш от глад. Коя беше тази банда? Аз ги знам всичките.“

Давид не отговори, изумен от точността на думите на този човек. Преди Яков да продължи, те
чуха шум от отварянето на външната врата и от приближаващи стъпки. Гласовете на охраната се
чуваха ясно през пролуките на дървената врата.

Единият попита:„Научи ли, че те са хванали този мъж, Исус?“ 
„Равинът?“ 
„Както и да го наричат. Снощи са го арестували. Един от неговите хора го е предал.“ „Какво ще

направят с него?“ 
„Евреите искат той да бъде разпънат на кръст. Можеш ли да повярваш в това? Очевидно той е

лошият евреин. В продължение на часове те крещят по улиците. Не можеш ли да ги чуеш? „Разпни
го! Разпни го!“

„А какво казва Пилат?“ 
„Той не знае какво да каже. Мисля, че Пилат е уплашен от този човек. Аз бях в залата, когато го

разпитваха.  Този човек говореше така,  все едно,  че Пилат беше разпитван.  Исус не се молеше за
нищо...за нищо. Никога не съм виждал някой да се държи така пред Пилат. Заклевам се, че Пилат
беше изплашен.“ 

„В какво го обвиняват евреите?“ 
„Те казват, че той твърдял, че е цар на евреите.“ 
„Цар на евреите? Че какво от това?“
Вратата беше отворена и двама войници погледнаха в килията, опитвайки се да се приспособят

към тъмнината. 
„Кой от вас е Варава?“ 
Варава не се помръдна, нито показа по някакъв начин, че е чул името си. Пазачът му издрънча с

веригата, с която беше привързан към него и се изсмя: 
„Ето го. Чака да бъде спасен.“ 
„Е,  добре,  ние  сме  тук,“  каза  един  от  двамата,  докато  те  се  приближиха  и  започнаха  да

отключват веригата. „Ние сме спасителния екип. Ние ще те изпратим безопасно на другия свят.“ 
Другият  войник  се  засмя:  „Варава,  и  ти  ли  искаш да  бъдеш цар.  Ето  твоята  корона.“  Той

постави дланта си на челото на затворника и блъсна главата му в стената: „Поздрав на царя!“
Давид слушаше стъпките им, докато те издърпаха Варава през помещението отвън и излязоха

на двора. Почти веднага той чу плющенето на бич. При всеки плясък Давид потрепваше. 
Яков каза спокойно: „Момче, моли се те много да те бият. Моли се да те бичуват почти до

смърт. По този начин по-бързо ще умреш на кръста.“ 
При 12-я плясък на бича сумтенето на Варава се превърна в страхотен рев, в плач, в писък.

Продължиха да го бият до 20 удара, а след това плющенето на бича повече не се чу. 
Чуха се тежки стъпки в помещението отвън, вратата се отвори и Варава беше тръшнат с лице

надолу на пода. В светлината от отворената врата Давид можа да види, че гърбът на Варава беше
отворена  кървяща  рана.  Те  отключваха  веригата  на  Яков,  когато  той  внезапно  ритна  единия  от
войниците  в  слабините.  Удареният  войник  се  преви,  държейки  се  за  удареното  място,  а  вторият
войник рефлекторно удари Яков по главата с плоската страна на меча си и го накара да се търкаля на
пода от болка. Проклинайки, войниците изправиха Яков на краката му и го държаха здраво, докато
нараненият им другар удари с коляното си Яков три пъти последователно в слабините. След това го
извлякоха навън. Когато бичът заплющя, Яков започна да крещи от болка.

Когато мъглата в главата на Давид се разсея, след като и той беше бичуван, лицето му беше
опряно на мръсния под, носът му беше пълен с мръсотия, в устата му имаше песъчинки. Мисленето
му бавно се възстанови, докато той гледаше в мътната светлина. В началото не можеше да си спомни
къде се намираше. Някъде в далечината можа да чуе тълпа, която крещеше: „Варава...Варава...“ Защо
крещяха това име? Повдигайки главата си от пода, той осъзна къде е. Яков и Варава все още бяха там.
Всички войници бяха заминали. 
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Давид  попита Варава с пресъхнал глас: „Защо викат твоето име?“ 
„Не знам.“ Това беше първият път, когато Давид го чу да говори.
Какво  беше  това,  което  крещеше  тълпата  преди?  „Разпни  го!  Разпни  го!“  Войниците  бяха

казали, че тълпата иска човекът, наречен Исус да бъде убит. Давид не знаеше почти нищо за човекът,
наричан Исус от Назарет. Беше го видял да влиза в града миналата седмица, заобиколен от тълпа
последователи. Тогава всички говореха за него. Някои казаха, че той можел да лекува болести и да
прави чудеса. Давид даже чу слухове, че той бил Месията, водачът, когото много евреи очаквали, за да
ги спаси от тиранията на Рим.

Внезапно Давид се почувства, все едно че е някъде високо в небето и гледа долу към тази килия
и към света отвън. От тази висока гледна точка той видя ясно собствения си живот и как той се
свързва с всичките други хора. Неговият живот, толкова скъпоценен, толкова специален за него, беше
повтарян милион пъти отново и отново. Неговите отчаяни надежди, желанието му да бъде свободен,
бяха толкова обичайни, като гърнетата за готвене. Той си помисли: „Всеки човек има мечти. Всеки се
държи за  някаква надежда,  колкото и крехка да е  тя.  И бавно житейските тежести смачкват тези
надежди и те изсъхват. Смазани, хората крещят да бъде пролята кръвта на онзи, който ги е направил
да вярват. Колкото по-голяма е мечтата - толкова по-свиреп е гневът.  Поради това пазачите избраха
Варава за обект на подигравките си - той беше накарал хората да се надяват. Давид си помисли, че
човекът, наречен Исус трябва да е направил нещо още по-лошо. 

Вратата се отвори и войниците влязоха отново, същите, които бяха били Варава. 
„Варава,  днес е  твоя  щастлив ден.  Ти си помилван.“  Затворникът седеше неподвижен и не

осъзнаваше тяхното присъствие.
Един от тях му удари плесница отстрани по главата: „Хайде, събуди се. Чуваш ли ме? Ти си

освободен. Стани.“ 
Варава  все  още  не  помръдваше.  „Ти  не  можеш  да  ме  измамиш  да  се  надявам,“  каза  той

безчувствено. „Готов съм да умра. Играй твоите игри на мъчението с някой друг.“ 
Войникът се засмя и го побутна отстрани с дръжката на меча си. Несъзнателно Варава отвори

устата си, за да изпищи, но от устата му не излезе нито звук. „Стани. Ти си свободен. На Пасха винаги
освобождават  по един затворник.  Тази  година  това  си  ти.  Хората  се  помолиха  за  теб.  Пилат  им
предложи да освободи Исус – но те избраха теб. Ти си свободен човек.“ 

През  това  време  други  войници  сваляха  веригите  от  Давид  и  Яков.  За  секунда  Давид  си
помисли,  че  и  той  също  е  бил  освободен.  Сърцето  му  започна  да  тупти  необуздано,  когато
белезниците паднаха от китките му. После той беше дръпнат да се изправи на краката си и беше
избутан навън, с по един пазач от двете му страни. Поглеждайки ужасено назад, той зърна за миг
Варава  в  дъното  на  килията,  все  още  лежащ  на  пода.  После,  заслепен  от  внезапната  слънчева
светлина, Давид изрева, когато на наранените му рамене беше поставена тежка дървена греда. Чужди
ръце сграбчиха ръцете му и насила ги накараха да хванат здраво грубо одяланото дърво. 

Тежка длан го плесна по лицето. „Това е твоят кръст. Да тръгваме.“
Когато  очите  на  Давид  се  приспособиха  към  светлината  той  видя,  че  бяха  заобиколени  от

притискаща и блъскаща се тълпа, чието внимание беше фокусирано в друг затворник. Присмивайки
се, плюейки, размахвайки юмруците си, те проклинаха един мъж, който беше отвратително пребит.
На главата му беше надянат венец от бодливи трънени клонки, главата и косата му бяха подгизнали от
кръвта, течаща от дълбоките убождания на дългите, здрави и остри тръни. Тъмни петна от кръвта
проникваха през залепналата на гърба дреха.

Мъжът обърна главата си към Давид и за един миг те се погледнаха втренчено. Давид никога не
беше срещал такъв поглед – спокоен, силен – поглед на дълбок мир сред техният взаимно споделян
ужас. Давид осъзна, че и преди беше виждал този мъж. Това е човекът Исус. Тялото му изглеждаше
смалено. Даже сега Давид можеше да разбере защо хората бяха вървяли след този човек и защо са
считали, че той може да ги спаси. Този мъж имаше присъствие. Защо е убиван този човек? Давид се
чудеше.  Той  не  беше  направил  нищо лошо.  Един  пазач  бутна  Исус  да  върви  и  осъдените  мъже
започнаха да се препъват,  вървейки напред под тежестта на своите кръстове, към мястото,  където
щяха за бъдат екзекутирани.

За жителите на Йерусалим разпъването на кръст на крадци, убийци и бунтовници беше доста
обичайно нещо.  Днес  обаче,  присъствието на  човека  наречен Исус  добави допълнителен смисъл,
предназначен да извади на показ повече отрова от любопитните и бездейни хора. Враждебни лица
изпълваха всяко пространство покрай пътя през тесните улици на града, край портите на градската
стена и покрай прашния път към мястото на екзекуцията, наречено Голгота. Всички те изглежда бяха
фокусирани в Исус – подиграваха му се и го оплюваха. Исус вървеше пред Давид и се поклащаше
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бавно под тежестта на дървената греда и често се препъваше.  Накрая войниците, нетърпеливи да
свършат с това нещо, грабнаха един случаен изумен наблюдател и го накараха да носи напречната
греда на кръста вместо Назарянина.

„Аз наистина правя последните си крачки,“ помисли си Давид, докато процесията се спря за
малко. „Тези лица са последните, които някога ще видя. Тази улица е последната, по която някога ще
ходя. Животът ми свърши.“ Съжаление и неверие се натрупваха, и заливаха цялото му същество. „Не.
Аз не мога да загина. Не искам да умра. Не съм направил нищо лошо. Нищо по лошо от това, което
сте направили вие, които ме гледате. И вие щяхте да направите същото, ако бяхте на моето място.
Може би и по-лошо. Не искам да умирам.“

След като  бяха  оставили след себе  си  дебелите  градски стени,  сега  пред  тях  изникна  една
редица от дебели стълбове.  Един войник им заповяда:  „Поставете  на земята напречната греда на
кръста.“

Обхванат от ужас, Давид огледа тълпата, която вървеше след тях, когато излязоха от града. Това
беше странна извадка от обществото: войници, любопитни хора, служители на еврейския Храм и една
странна малка група от изплашени мъже и жени, които стояха от едната страна.  Един войник му
подаде една чаша.

Давид попита: „Какво е това?“ 
„Вино и смирна. Успокоител на болката.“ 
Давид отпи няколко жадни и дълбоки глътки, докато чашата беше взета от него и беше подадена

на Исус, който вкуси от нея да я опита и после отказа да пие. Яков изпи останалата част от течността.
Войниците дръпнаха парцаливата дреха на Давид. Когато той се вкопчи в дрехата без да мисли,

ръцете му бяха свалени от нея. 
„Робе, ти трябва да се съблечеш.“ 
За един миг той беше съблечен гол. Наблизо двама войници дърпаха краищата на робата, която

току-що бяха съблекли от Исус и спореха кой от тях да я вземе. 
Командващият офицер удари единият от двамата по лицето и каза: „Пусни я, глупако. Ще я

скъсаш. После ще разделим нещата.“
Чу  се  заповед:  „Легни  долу“,  после  Давид  беше  съборен  на  земята  и  раменете  му  бяха

притиснати към грубата греда, която носеше. 
„Опъни си ръцете.“ Дясната му ръка беше опъната настрани докрай и беше притисната върху

гредата. Той затвори очите си и усети остро убождане в дланта си. В същият миг чу един ужасно
дълъг писък и преди да имаше време да се запита чий беше този глас, самият той се присъедини към
него, когато ръката му се превърна в огън, пробита с гвоздей и притисната към гредата. Войниците му
крещяха да не мърда и го проклинаха; след това направиха същото и с лявата му ръка, която също
пламна. Той пое дълбоко въздух и изпищя от болка.

Сега някакви ръце го издигнаха, подпираха краката му и повдигаха таза му, за да застанат върху
дървена планка, закована по средата на стълба. Те завързаха с въже напречната стена на кръста към
стълба. Сега някой държеше краката му, бутайки ги така, че да се огънат настрани. Друг остър връх
докосна петата му и той отново запищя, преди да беше започнало да го боли. С ужасен тъп звук
гвоздей преминаваше една по една през костите на петата му и влизаше в следващата. Някакви ръце
притиснаха силно пламтящото място към стълба, а друг удар с чук закова крака му на нужното място.
Давид повърна и загуби съзнание. 

Но в него имаше твърде много живот и той не остана дълго в безсъзнание.  Болката,  която
милостиво го беше изпратила в безсъзнание, сега грубо го върна обратно в съзнание. Огънят се беше
разпространил от ръцете и краката му по цялото му тяло. Никое описание не може точно да опише
такова страдание. Но въпреки това, той можеше да вижда, да чува – и да мисли. Малка тълпа се беше
събрала около кръста. Някои, вероятно отвратени или изплашени, наблюдаваха от разстояние. Други
стояха по-близо, за да могат ясно да виждат израженията на лицата на умиращите. Давид можеше да
чуе как те разговарят помежду си. Преди няколко дни той беше сред тях. Сега една невидима завеса
го  отделяше  от  тях.  „Те  защо  не  ми  помагат?  Защо  те  поне  не  срещат  погледа  ми?  Защо  те  са
незаинтересовани?“

Неописуемата  болка  можеше  единствено  да  се  сравни  с  ужасът  му  от  смъртта,  която
предстоеше и го отделяше от всяка човешка милост. „Даже ако извикаше, онези хора не биха го чули.
О, Боже, свали ме от този кръст. Отведи ме от тук. Моля те.“

Сега те се присмиваха на Исус. Първосвещеникът на Храма, от името на всички хора, извика
подигравателно: „Царю, слез долу от твоя кръст. Ти спасяваше другите; сега спаси себе си.“ 

Давид погледнал към Назарянинът.  Само на няколко крачки встрани от него, очите на Исус
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гледали право напред. Отново Давид си помислил: „Този човек не беше извършил нищо лошо. Защо
той е тук?“ Спазма на мускула мръдна ръката на Давид, разкъса раната и болката спря всички мисли.
Той се сви от болката и се задави. Когато мъглата се проясни за момент, той отново погледна към
Исус,  привлечен от  силата  в  това неустоимо лице.  Какво изобщо беше направил този човек?  Но
веднага след това болката му го раздра отново и той извика: „О, Боже, изведи ме от това.“

Религиозните  водачи  седяха  в  една  малка  сгушена  група  на  няколко  метра  от  кръстовете.
Разговаряха помежду си и понякога коментираха на висок глас. 

Сега един от тях направи няколко крачки към основата на кръста на Исус, спря се, се вгледа в
него и каза: „Исус, слез долу. Защо стоиш там и страдаш? Нали ти си Божият Син? Щом е така, защо
не слезеш долу?“ 

Някои от войниците се засмяха на тази подигравка. Свещеникът вероятно никога преди това не
беше разговарял с римлянин, особено ако той е и войник. Но сега той го направи. „Не е ли типично
това? Той спасяваше другите, но не може да спаси себе си. Той е царят на Израел. Така казва той!
Сега нека да слезе от кръста и ние ще повярваме в него. Той вярва в Бога. Нека Бог сега да го спаси,
ако иска. Той казва, че е син на Бога. Бог би ли забравил своя син? А?!“

Вниманието на Давид беше привлечено от думите: „Той казва, че е син на Бога.“ Наистина ли
Исус е казал това? Той си спомни, че някой друг му беше казал същото. Синът на Бога? Тук? Даже
Варава, с всичките му големи идеи, никога не е твърдял, че е син на Бога. Давид завъртя главата си, за
да погледне отново към Исус.  Движението му причини остра болка:  кръвта нахлу в главата му и
натискът, който той упражняваше върху краката си за да запази баланса си, накара гвоздеят да разкъса
по-високо плътта му.

Този път Исус срещна погледа му. Кое беше това нещо, което правеше лицето му да е толкова
привлекателно? Никога преди Давид не беше виждал невинност, комбинирана с мъдрост. Обикновено
човек помъдряваше от лошите неща, които се бяха случвали в живота му и поради това едва ли беше
невинен – или обратното – беше невинен, но глупав и следователно не беше мъдър . Давид отново
отмести погледа си; той не можеше да гледа към този добър човек.

Това лице припомни на Давид неща, които той не искаше да си спомни. Той беше дете и си
играеше с децата на своя господар, почти като с равни на него. Това продължи до денят, в който
Сервий,  най-големият  син  на  господаря,  беше  отделен  от  него.  Беше  дошъл  учител  да  обучава
Сервий, но робите не бяха обучавани. Давид се ожесточи с гняв, горчивина и омраза заради това, че
загуби приятеля си и че беше третиран като роб. Когато след това Сервий се беше опитал да общува с
него, Давид беше отказал да разговаря с него като с приятел. След този момент той се придържаше
към предпазливото, дистанцирано и учтиво говорене и към гневният дух на роба. В този ден се роди
желанието му да бъде свободен.

Той винаги се гордееше заради този ден и го считаше като началото на своето възмъжаване.
Внезапно, гледайки спокойното и обичащо лице край него, сега тази горчивина му се струваше, че е
грозна.  В онзи ден преди години Сервий беше станал господар и Давид го мразеше заради това.
Сервий се научи да чете,  а той, Давид, се научи да мрази – даже най-добрия си приятел . Той си
помисли: „Има толкова много неща в живота ми, от които трябва да се срамувам,“ но после веднага
отхвърли тази мисъл. „Не! Не! Аз не съм направил нищо лошо, освен ако е лошо това, че искам да
бъда свободен. Аз не заслужавам да умра.“

Въпреки, че го заболя много силно, той обърна главата си, за да погледне отново към Исус. „Той
казал, че е син на Бога. Защо сега не каза нещо на тези подигравачи? Да ги прокълне? Защо не остави
съзнанията им – ако изобщо имат съзнание – със спомена за неговото проклятие. Проклинай онези,
които те проклинат.“ Но на лицето, в което се вгледал, не носело отпечатъка на гняв или омраза.
Устните се движели. Давид можел да го чуе – той се молел Бог да им прости!

Давид внезапно се почувствал виновен, нечист и разголен. Помислил си: „Срамувам се от моя
живот, от омразата в мен.“  Не защото висеше там бит, разсъблечен и осъден, за да го видят всички
хора, а защото се почувства разголен пред някаква власт, която е по-висша от властта на всеки от тези,
които имали властта на го убият. Вътре в душата му започнало да гори нещо по-болезнено от огъня,
който изгарял тялото му.

Войниците продължаваха с подигравките, започнати от свещениците. Отегчени, очакващи да
дойде краят на задължението им за този ден, те се забавляваха от мисълта за еврейския цар. 

Един от тях се покланяше многократно пред средния от трите кръста и казваше: „Ако ти си цар,
спаси себе си.“ 

„Спаси и нас!“ Гневният, отчаян зов дойде не от ленивите и шегуващи се войници. Това беше
гласът на Яков. „Ти не си ли Христос? Спаси себе си и нас.“ 
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Войниците бяха бичували безмилостно Яков; бяха му дали това, което искаше. Сега той висеше
отпуснат, по-близо до смъртта от другите двама.  Но гневът умира последен. Ако Исус не си замине
проклинайки, Яков ще направи това. Сега той насочил гнева си към човек, който бил безпомощен
като самия него.

Озъбването на Яков нервирало Давид. Този човек със спокойното лице беше невинен. Как  би
могъл Яков – как би могъл самият той, Давид - да сравнява себе си с Исус? Те бяха виновни. Този
човек... Давид се обърна към Яков, гърдите му се надигаха, гласът му се задавяше: 

„Не се ли страхуваш от Бога? Понеже и ти също си осъден да умреш. Ти и аз заслужаваме
нашето наказание. Ние заслужаваме да умрем. Но този човек не е направил нищо лошо.“ 

Думите увиснаха във въздуха. Усилието да говори беше болезнено, но подигравателният вик на
Яков беше премахнал и последното съпротивление в душата на Давид. Този човек трябва да е царят,
който той казва, че е. И въпреки, че едва можа да събере сили и дъх, Давид прошепна това, което
крещеше сърцето му: „Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в Царството си.“  

И все едно, че беше очаквал точно тази молба, Исус отговорил: „Истина ти казвам, днес ти ще
бъдеш с  Мен  в  рая.“  (Лука  23:42-43).  „Умирам,“  помисли  си  Давид,  докато  въздухът  започна  да
потъмнява, но когато се опита да фокусира виждането си разбра, че тъмнината не беше в очите му.
Небето ставаше все по-тъмно и по-тъмно, все едно че въздухът беше пълен с плътен и тежък прах.
Слънцето изчезна. Тълпата се смълча – даже войниците. Нужна беше концентрация, за да се изстрада
тази смърт, даже да се диша. Спазмите на болката разкъсваха раните на Давид. Но даже когато самата
атмосфера изобразяваше неговия кошмар на болката, той си мислеше за последните думи, които беше
казал на Исус и за обещанието,  което получи като отговор на тях.  Той се почувства принуден да
извика, вярвайки че по някакъв начин Исус може да го спаси.

И все  пак,  как Исус  би могъл да  го  спаси? Ясно беше,  че Исус също умира.  Той не  беше
избегнал кръста.  Но въпреки това той беше обещал: „Днес ти ще бъдеш с Мен в рая.“  Неговото
царство трябва да е в друг свят,  в този вид свят, в който Давид много отдавна беше престанал да
вярва. А ако това беше вярно, как би могъл той да служи на този цар? На него не му беше останало
нищо друго, освен да умре. 

Тъмнината стана още по-голяма, човешките фигури се превърнаха в сенки. Исус потръпна в
спазма, която го отведе до смъртта. Той не извика, но изговори няколко думи на жената, стояща под
него, плачеща и на мъжът, за когото тя се държеше, очевидно един от неговите последователи. След
това той изрече високо думи, които Давид не можа да разбере. Войниците се втурнаха да поставят
една гъба на устните му. Последва друг силен вик: „Отче, в Твоите ръце предавам духа Си“ (Лука
23:46). После той рязко клюмна върху прободените си кости. Тъмнината стана още по-гъста...земята
се разтресе...тълпата падна на земята...

Давид беше сам. Напълно сам. Исус умря. Единственото, за което трябваше да се държи по
време на това безкрайно умиране, беше обещанието, че той ще отиде на същото място, където Исус
беше отишъл. Но сега знаеше как ще умре - той беше чул последните думи на Исус. 

До  него  достигнаха  звуци  –  войниците  разговаряха.  Свещениците  искаха  телата  да  бъдат
свалени долу при залеза на слънцето. Помолиха войниците да пречупят краката на разпънатите, с цел
мъжете веднага да умрат. Чувайки жестокия разговор, провеждан пред него, Давид отново си помисли
колко жестоко се отнасят хората помежду си. Но после дойде нова мисъл: „Ако аз бях на тяхното
място и аз щях да правя същото нещо. Имаше само една личност,  за която той не можеше да си
представи, че постъпва така жестоко – и тази личност беше Божият син.

Сега, едва можещ да вижда, Давид наблюдаваше неясната фигура на войник, който взе една
брадва  с дълга дръжка и отиде до кръста на Яков. Удари силно пищяла на мъжа с плоската страна на
брадвата. Яков не изпищя, а само потръпна като умиращо животно. После брадвата удари и другия
крак. Войникът огледа работата си, изглежда остана доволен, обърна се и тръгна към Давид.

Давид  се  втренчи  в  лицето  на  войника  под  него.  Докато  брадвата  падаше  върху  него,  той
затвори очите си и прошепна: „Исусе, в твоите ръце предавам духа си.“

Глава 12

Ние бяхме там

Голгота  –  каква  мрачна  сцена,  на  която се  е  изиграло най-важното действие  от  драмата  на
изкуплението.  Думата  „Голгота“  е  арамейска  и  означава  „череп,“ а  на  иврит  означава  „хълм,
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приличащ на череп“ – подходящо име в светлината на кръвопролитието, извършвано там. Скалистото
плато на хълма било избрано да бъде място за екзекуция, заради близостта му до оживения път извън
стените  на  Йерусалим.  Това  гарантирало,  че  хората,  преминаващи  покрай  Голгота,  ще  стават
свидетели на ужасният спектакъл на разпъването на кръста,  защото властите вярвали (даже и сега
мнозина напразно вярват), че публичното насилие ще обезкуражи индивидуалното насилие.

В този повратна драма в историята на човечеството са взели участие огромен брой различни
хора: зрители, присмехулници, войници и опечалени хора. Но централната драма на Голгота е била
изиграна на самите кръстове.

„Ти не си ли Христос? Спаси себе си и нас,“ извикал човекът, когото аз нарекох Яков, гневен до
самата си смърт. Той може би даже е вярвал, че осакатеният човек край него е бил син на Бога. Но
какво от това? Ако той не можал да спаси Себе си, със сигурност Той не би могъл да спаси и никой
друг.

Другият крадец, когото нарекох Давид, осъден от Светия Дух, осъзнал, че заслужава да умре.
Подобно на Борис Корнфилд,  Давид разбрал, че няма никакво значение какво е направил или не е
направил, няма никакво значение какви са били обстоятелствата: „  в този живот никое наказание не  
идва при нас, което да е незаслужено от нас.“

И в това се състои най-важното различие между двамата крадци. Различието няма нищо общо с
техните престъпления, с моралните им ценности, с относителната доброта или лошотия на живота
им.  Всъщност,  Библията  подсказва  несъответствието  на  тези  критерии  чрез  очевидната  липса  на
подробно описание на живота им. Различието е в това, че Давид разпознал и признал своя собствен
грях.  Неговите  думи,  казани  на  Яков:  „Ние  справедливо  сме  осъдени,  защото  получаваме
заслуженото за това, което сме сторили; а Този не е направил нищо лошо“ (Лука 23:41), са едно от
най-чистите изразявания на покаянието в цялата Библия. А неговите думи „Спомни си за мен“ са
класическо изложение на вяра. С такава простота и сила този човек се покаял, повярвал и умрял,
вярвайки в Христос.

Колко  абсурдно  са  звучали  за  Яков  думите  на  Давид:  „ние...получаваме  заслуженото“.
Заслужено? Заслужена смърт? Защото сме направили това, което прави всеки друг, по един или друг
начин?  Той  не  е  бил  по-лош  или  по-добър  от  никой  друг,  включително  от  таласъмите,  които
наблюдавали неговата смърт.

Размишлявайки за тази сцена, аз си спомних за думите от натрапчивият припев на един стар
химн: „Беше ли там, когато те разпънаха на кръста моят Господ?“ Винаги бях разбирал този рефрен в
класическият  теологичен  смисъл,  че  всички  ние  сме  били  там  –  всички  ние  бяхме  виновни  за
убиването на Исус, поради нашата греховна природа и нуждата ни от изкупителната смърт, която Той
беше  направил.  Но  когато  се  вгледах  по-отблизо  в  самата  сцена  на  разпъването  на  кръста  и  в
отговорите на двамата крадци, аз  усетих причина „да треперя,  да треперя, да треперя.“ Защото тези
двама мъже, които са умрели успоредно с моя Спасител,    са всъщност представители на цялото  
човечество.  Ние или разпознаваме и признаваме себе си  като грешници, виждаме нашата смъртна
присъда и че заслужаваме тази присъда, което ни отвежда до покаяние и вяра – или проклинаме Бога
и умираме.

Но Яков предоставя и друга илюстрация на грехът, който е вътре в нас. Защото, ако има нещо
по-лошо от  отколкото нашия грях,  това е  нашата  неограничена  способност,  въпреки греха  си,  да
намираме благовидна причина и оправдание. Библията ни казва, че това е ужасно нещо. По време на
периода на разделеното царство на Израел,  Ахав, описван в Стария Завет като най-поквареният в
дългата редица от покварени царе на Израел и Юда, станал цар на Израел. И той „считаше, че е
незначително да извършва греховете“ на  своите  предшественици (3Ц.  16:31).   Този човек,  който
разгневил Бога повече от всички други зли царе, считал че греховете му са нещо дребно и нищожно. 

В това отношение Ахав не е бил самотен. Толкова могъща е склонността на човека да се отнася
лекомислено към греха, че единствено Светият Дух може да отвори очите ни.  (Коментар: Твърди се, че
Айнщайн е казал: „Знам, че има две неща, които са безгранични – вселената и човешката глупост. За първото не съм
съвсем сигурен, но за второто съм напълно сигурен. Д.Пр.). Както посочват Йоан и другите автори на Библията,
Светият Дух трябва да ни обвини за нашата греховна природа (Йоан 16:8). 

Спомням си това много ясно от моето собствено обръщане към Господа. Не бях сигурен какво
ме накара да посетя моя стар приятел Том Филипс в онази августовска вечер през 1973. Бях впечатлен
от това,  което той ми разказа за начинът, по който самият той повярвал в Христос и от неговото
поведение. 

Поисках  и  аз  да  направя  това,  което  той  беше  направил.  Предполагам,  че  търсех  духовни
отговори на моите въпроси, но съвсем не исках намеря решение за моя собствен грях. Защото въпреки
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ежедневното ми обстрелване в медиите с обвиненията за Уотъргейт, аз не виждах нищо особено лошо
в мен самият. Знаех, че това, което бях направил, в най-лошия случай не беше по-различно от това,
което би направил всеки друг. Хората в политиката играят нечестно; всичко това беше част от играта.

Но в онази вечер, когато излязох от къщата на моя приятел и седнах в колата си, моят грях – не
само Уотъргейт, а злото дълбоко вътре в мен – беше натрупано пред мен чрез осъждането от Светия
Дух, енергично, твърдо и болезнено. За пръв път в живота си се почувствах нечист. Но въпреки това,
не можех да направя нищо.  Бях безпомощен, подобно на крадецът, прикован на онзи кръст и това,
което видях,  че беше вътре в мен,  беше толкова грозно,  че не можех да направя нищо, освен да
извикам към Бога за помощ.

Без осъждането на Светия Дух и без покаянието, което трябва да го последва, няма изход от
опасното ни положение. Ние притежаваме способността да променяме всичко в живота си – работата
си, професията си, домовете си, даже брачните си партньори – но не можем да променим сами нашата
греховна природа.

Епизод, в който участвал Ренди Нейборс, един от инструкторите, провеждащи семинарите на
„Приятелство  в  затвора,“  илюстрира  колко  вярно  е  това  твърдение.  Ренди  провеждал  семинар  в
просторен  затворнически  изправителен  дом  в  южната  част  на  САЩ.  Разположен  в  отдалечена
ненаселена местност, затворът предоставял хубав дом за гости на тези посетители поради служебните
им задължения, които оставали да пренощуват там. 

Късно една вечер, когато Ренди бил в стаята си и четял записките си, свързани с лекцията му
пред  следващия  ден,  един  държавен  служител  и  психиатър,  който  инспектирал  изправителните
домове и бил там поради едно от рутинните си посещения, почукал на вратата му.

Скоро  след  това  разочарованият  лекар  започнал  да  описва  тревогите  си:  „Ще  ви  кажа,
Преподобни, че аз мога излекувам  лудостта на някой човек, но не мога да направя нищо за неговата
лошотия,“ оплакал се той, по повод на своя  особено трудна среща с пациент. „Правилно прилагана,
психологията  може  да  превърне  един  шизофреничен  банков  грабител  в  умствено  здрав  банков
грабител; добър учител може да превърне един неграмотен престъпник в образован престъпник. Но те
продължават да бъдат грабители и престъпници!“

Изглеждало,  че лекарят бил стигнал почти до точката на отчаянието.  Знойната юлска вечер
подсилвала дискомфорта му. Придърпвайки стола си по-близо до Ренди и триейки потта по челото си
с вече намокрената си носна кърпичка, психиатърът разказал за срещата, която имал същия ден с мъж,
който под влияние на наркотик, убил собственото си дете. „Той ми казва, че е потиснат,“ обяснява
лекаря почти крещейки. „Разбира се, че е потиснат! Кой на негово място нямаше да е потиснат? Но
ако аз бях направил това, надявам се, че бих имал повече смелост и щях да направя единственото
почтено нещо – да убия и себе си.“  Той бързо повдигнал ръката си,  с  отворена длан и добавил.
„Почакайте за момент. Разбира се, аз не казах на моя пациент това.“ След това той отново се облегнал
назад в стола си с дълга въздишка.

Когато  Ренди Нейборс свидетелствал за вярата си в Господа в онази вечер, лекарят признал, че
сигурно има някакъв отговор на дилемата на злото вътре в човека, защото той бил виждал промени в
живота на затворници-християни. Но, добавил той тъжно, самият той не бил изживявал това.

Уморените и разочаровани затворнически психиатри не са единствените, които викат отчаяно
относно  състоянието  на  човека.  Години  след  личната  си  среща  с  Христос,  апостол  Павел  задал
вечният въпрос: „Колко отвратителен човек съм аз! Кой ще ме спаси от това тяло на смъртта?“
(Рим. 7:24 – мой превод). 

Той разбрал, че моралните правила не могат да го освободят; а всъщност, парадоксално, те само
влошавали положението му, като го осъждали. „Аз нямаше да знам какво всъщност е пожеланието,
ако законът не беше казал: „Не пожелава.“ Но грехът, сграбчвайки възможността, позволена от
заповедта, произведе в мен всеки вид алчно пожелание“ (Рим. 7: 7-8 мой превод).

Какъв отчаяна ситуация! Да бъдем хванати в капан и то чрез нашия собствен грях. За щастие,
има отговор на мъчителната дилема. Павел описва този отговор в следващата глава на Посланието до
Римляните: „Сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус...Защото, това, което
законът беше безсилен да направи в онова, което беше отслабено от греховната природа, Бог го
направи чрез изпращането на Своя собствен Син...за да бъде жертвоприношение за грях.“ (Рим. 8:1-
3 – мой превод). Това се е случило в онзи много важен ден на Голгота преди почти 2000 години.

А как всичко това е част от обичащия Бог? Когато видим реалността на нашия грях, когато
застанем лице срещу лице с него, когато погледнем в яростните пламъци на самия ад и когато се
покаем,  повярваме  и  бъдем  спасени  от  цялата  тази  ситуация,  цялото  ни  същество  се  изпълва  с
неизразима благодарност към Бога, който е изпратил Своя Син на този кръст заради нас.
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Длъжни сме да даваме израз на тази благодарност.  Но как? Просто казано: като живеем по
начинът, по който Той е заповядва да живеем. Чрез покорство. Това е смисълът, влаган от Библията в
думите святост или освещаване - вярващите са отделени, за да живеят свято. Следователно, светостта
е единственият възможен отговор на Божията милост. Святото живеене е обичане на Бога.

Но когато започнах да се научавам, скоро след като станах християнин и както знае всеки, който
се е опитвал да живее свят живот, светостта е най-трудната и най-взискателна работа на света.

ГЛАД ЗА СВЯТОСТ

„Напредъкът ни в светостта зависи от Бога и от нас – от Божията милост и от нашата
воля да бъдем святи.“ (Майка Тереза)

Глава 13

Бъдете святи, защото Аз съм свят

Районът от Вашингтон, Анакостия, (Коментар: Наречен на името на едноименната река, вливаща се в река

Потомак.  Д.Пр.),  се  намира на  скала,  гледаща от високо столицата.  Намиращ се на другия бряг на
реката, точно срещу внушителната сграда на Капитолия (Коментар: Където се помещава сенатът на САЩ.

Д.Пр.), Анакостия е гето на хора, които са гладни, престъпници, наркомани и бездомни, и може да бъде
считан  за  някакъв  далечен  континент.  Никой  от  прочутите  личности  на  Вашингтон,  никой  от
могъщите комисионери, посредници и агенти, никой пък репортерите, които ги следят, не преминава
през тази естествена преграда.

Но една благоуханна юнска утрин през 1981 се оказа изключение. Черни лимузини и коли на
телевизията  паркираха  в  една  редица  пред  старото  здание  на  Католическата  църква  „Успение
Богородично“ в центъра на Анакостия. Скоро след като камерите и репортерите заеха местата си,
пристигна малка група монахини, скупчени около една нисичка жена, загърната в бяло мюсюлманско
наметало. Малката фигура се изкачи с необикновена грациозност по стъпалата, водещи към църквата,
помахвайки с ръка към групичка намиращи се наблизо деца и премина бързо покрай репортерите,
които се бяха скупчили пред входа.

Тази  знаменитост,  която по  някакъв начин успя  за  омаловажи собственото си  пристигане  -
нечувано поведение в град, чието благополучие се гради на великолепието и протокола,  беше 70-
годишната  албанска монахиня Тереза Бойаджиу – по известна като Майка Тереза. Като лауреат на
Нобеловата награда и световно известна личност, тя би могла да бъде посрещната на летището от
група важни правителствени служители, да направи обръщение към общото събрание на двете камари
на Конгреса или да привлече хиляди хора в някоя от огромните столични катедрали. Но вместо това,
тя отиде колкото е възможно по-незабелязано в един неспокоен и пренебрегван ъгъл на града, за да
основе един преден пост за девет от нейните Сестри на Калкута.

Тъй като  Майка  Тереза  не  отиде  при  тях,  могъщите  брокери трябваше да  дойдат  при нея.
Кметът  на  Вашингтон  и  служители  на  общинската  управа  вмъкнаха  заедно  със  себе  си
представителите на медиите в студената зала на църквата с нейните олющени и напукани мазилки по
стените. Журналистите, които са се научили да се отнасят непочтително към политиците, бяха по-
въздържани в отношението си към тази малка жена от улиците на Калкута. Въпреки това, тя беше
принудена да се отдръпне от микрофоните, които се устремяваха към нея като върховете на копия.

Някой от журналистите я попита: „Какво се надявате да постигнете тук?“
„Радостта  да  обичаш  и  да  бъдеш  обичан“  -  каза  тя  усмихнато  и  очите  и  заблестяха  през

обектива на телевизионната камера.
Друг репортер зададе очевидния въпрос: „За това са нужни много пари, нали?“ За всичко във

Вашингтон се плаща с пари; а колкото по-висока е цената, толкова по-важно е това, което купуваш.
Но Майка Тереза поклати отрицателно главата си: „Не, за това е нужна голяма саможертва.“
Журналистите бяха озадачени.  Всеки,  които идваше във Вашингтон имаше големи планове,

обикновено включващи създаването на представителства с армия от бюрократи. Нали за това е този
град: в него да се създават представителства, да се изработват закони, да се организират отдели и
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министерства – и всичко това помпозно да бъде съобщавано на медиите. А тази жена с нейното слабо,
набръчкано лице говореше за  „споделено страдание“ и за „любовна загриженост,  с цел хората да
могат да живеят и да умират достойно.“ Няма никаква грандиозна схема – посланието й е: „Прави
нещо за някой друг...за болния, нежеланият, сакатият, съкрушеният, възрастният и за самотният.“
Това  наистина  са  странни  думи  за  Вашингтонските  високо  квалифицирани  коментатори,  които
напуснаха пресконференцията, поклащайки главите си. 

Подобно  на  тях,  светът  не  може  да  разбере  кой  е  източникът  на  силата  на  Майка  Тереза.
Въпреки, че думите й звучат наивно, където и да отиде, винаги се случва нещо необичайно. Защото
това, което прави Майка Тереза, независимо дали е във Вашингтон или в Калкута, е онова, което казва
Библията: „религия...чиста и съвършена“ (Як. 1:27 – мой превод). 

А тук ние ще се опитаме да разберем защо тя прави това.
Преди 2 години един брат от нейния орден отишъл при нея за да й се оплаче от негов началник,

чийто правила според този брат,  пречели на неговото служение.  „Моето призвание е  да работя с
прокажени,“ - казал той на Майка Тереза. Искам през целия си живот да работя за прокажените.“

Тя го погледнала за момент, а после се усмихнала и казала спокойно: „Братко, твоето призвание
е не да живееш за прокажените,   твоето призвание е да принадлежиш на Исус  .“ 

Майка Тереза не е влюбена в някаква кауза, колкото и благородна да е тя. Тя е влюбена в Бога и
е посветила себе си на живеенето на Неговия живот, а не на нейния собствен живот. Това е светостта.
Тя е цялостно и пълно отказване от себе си в подчинение на волята и службата на Бога. Или както
обобщава тя това, е пълно „приемане на волята на Бога.“

 Дефиницията на Майка Тереза може да звучи доста мъгляво за много християни, които още от
детството си са  свързали светостта с дълги списъци на неща,  които трябва да правим или да не
правим. Но представата, че светостта означава само спазване на правила поражда много проблеми: 

Първо, тази представа ограничава обхвата на истинската библейска святост, която трябва да
оказва влияние на всичко в живота ни. 

Второ, въпреки, че списъците може да са съставени въз основа на Библията, често пъти ние се
ограничаваме до подчиняването на правилата, а не на подчиняването на Бога; старанието да спазваме
буквата на закона може да ни накара да изгубим духът на закона.

Трето, концентрирането ни в  спазването на закона ни заблуждава да си мислим, че можем да
бъдем святи чрез нашите усилия. Но не може да има святост, която да е отделена от Святия Дух –
който ни съживява чрез обвинението за грях и ни отвежда при милостта на Христос и ни освещава –
защото милостта е тази, която ни кара даже да искаме да бъдем святи.

И  накрая,  благочестивите  ни  усилия  могат  да  се  превърнат  в  самодоволство,  все  едно,  че
святото живеене е някакъв вид духовно съревнование по красота. Такава фокусирана в самите нас
духовност на свой ред ни отвежда до представата, че самите ние сме праведни – точно обратното на
отказа от себе си, която е характерна черта на истинската святост.

Не,  светостта  е  нещо много  повече  от  набор  от  правила   против  греха.  Представата  ни  за
светостта трябва да е, че тя е обратното на греха. Според Уестминстърското изповядване на вярата
(Коментар: Изработено през 1646,  като част от Уестминстърските стандарти, за да бъде изповядване на вярата на
Английската църква. То е оказало влияние на Презвитериански църкви по целия свят. Д.Пр.), определението за грях е
„всяко  желание  за  приспособяване  към  или  за  нарушаване  на  Божия  закон.“  Следователно,
определението за светостта е обратното:  „приспособяване към характера на Бога и подчинение на
волята на Бога.“ (точно това, което Майка Тереза е казала на непокорният брат). 

Приспособяването ни към характера на Бога – отделянето ни от самите себе си и прилепването
ни към Него – това е същността на библейската святост и това е фундаменталният договор, това е
централната тема, която преминава през цялата Библия.

Най-ранният призив към святост е дошъл скоро след като Моисей извел Израел от Египет и го
превел през водите на Червено море.  Спасена от заплахата на египетската армия,  тази непокорна
човешка тълпа, състояща се от 600 000 мъже плюс жените и децата, най-накрая се установили на
лагер в подножието на планината Синай. Там Бог извикал Моисей да се изкачи на върха на планината
и го инструктирал за законите,  чрез които избраните от Него хора трябвало да живеят сега.  Тези
закони обхващали както всеобхватните Десет Божий  Заповеди (първите четири от които изисквали
безусловно и почтително поклонение пред святия Бог) и се стигало до такива подробни наредби като
начините, по които да се компенсира собственика на откраднатите животни. (Изх. 20-23).

Когато  израелтяните  приели  Божия  договор  с  думите:  „Всичко,  което  е  казал  Бог,  ще
вършим...и ще бъдем послушни“ (Изх.24:3 и 7), Бог отново извикал Моисей на върха на планината,
където  направил  едно  от  най-забележителните  обещания  в  Библията:  „Аз  ще  осветя  шатъра  за
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срещане  и  жертвеника...и  ще  живея  сред  израелтяните“  (Изх.29:44-45  –  мой  превод).  Каква
зашеметяваща мисъл! Суверенният Бог на вселената обещал да разпъне палатката Си и наистина да
живее сред Своите избрани хора.

Много хора са изкушавани да пропускат четенето на тези глави от Изход и Левит, които описват
в такива подробности конструкцията на шатрата - преносимия храм, на начините за поклонението и
т.н.  Днес  жертвениците,  акациевото  дърво  и  измерителната  единица  за  дължина  „лакът“  звучат
неразбираемо и са заменени от изкупителната жертва на Христос.  Но това е съвършен пример за
необходимостта  да  възприемаме  Божието  Слово  с  цялата  му  пълнота.  Защото  предписанията  за
мястото, където Бог е щял да живее и да бъде възхваляван, разкриват характера на Самият Бог.

Шатрата говори за свят Бог, за Бог, който е отделен, уникален, изцяло неопетнен от греха на
света. Не  е чудно, че Бог описал правилата за очистване на онези, които се покланяли там. Това не е
било направено, защото Той е имал някаква мания за лична хигиена, а защото по всеки възможен
начин Неговите хора трябвало да бъдат чисти, отделени – свети – когато влизали да се покланят в
мястото, в което Той, святият Бог, наистина е обитавал.

Това наистина е самата сърцевина на взаимоотношението, което Бог изисква от хората Си, което
е изразено в Завета: „Аз съм Господ, вашият Бог; осветете себе си и бъдете святи, защото Аз съм
свят“ (Лев. 11:44 – мой превод). Разбирането на този основен завет, разбирането на Бога и на онова,
което Той очаква да правим ние, е най-важното, за разбирането на Новия Завет. Защото характерът на
Бога не се променя, нито се променя Неговото очакване за святост от Неговите хора.

Всъщност,  същото  забележително обещание,  което  Бог  е  направил  за  Моисей  –  че  Той ще
разпъне палатката Си и ще живее след хората Си – е централна тема в цялата Библия. В познатият
стих от Евангелието на Йоан: „Словото стана плът и живя между нас“ (Йоан 1:14), гръцката дума,
преведена като „живя“ буквално означава „разпъвам палатка.“ Така и сега, чрез Христос, Бог идва да
„разпъне  палатката  Си“  сред  Своите  хора.  А  за  да  доведе  тази  тема  до  нейния  край,  Йоан,  в
описанието на своето видение за новото небе и новата земя, пише: „Скинията на Бога е сред хората
и Той ще обитава сред тях, и те ще бъдат Негови хора“ (Откр. 21:3 – мой превод). И тук отново
буквалният превод на думата „обитава“ е „разпъвам палатка.“

Следователно, от Изход до Откровение ние откриваме един и същ образ – святият Бог „разпъва
палатката Си“ сред хората Си: първо в шатрата, после в Христос и Христос сред нас и накрая – в
Неговото царство.

Поради това спасението не означава само да бъдем отделени от нашето минало и да бъдем
освободени от робството на греха; спасението освен това означава, че ние сме присъединени към свят
Бог. Чрез разпъването на палатката си сред нас, Бог се оприличава с хората Си чрез самото Негово
присъствие. Реалността на „Бог, който е тук“ - във всеки един от нас и сред нас – е едно необикновено
уверение, което е характерно само за юдео-християнската вяра и я отличава от всички други религии.

Но в замяна на Своето присъствие, Бог изисква нещо от нас – да се оприличим с Него – и да
бъдем свети, защото Той е свят.

На нас не ни е дадена възможността да избираме дали да бъдем свети или не . Той няма да търпи
нашето безразличие към неговата основна заповед. (На Аарон и Моисей не им е било позволено да
въведат израелтяните в Обещаната земя, защото не успели да се отнесат към Бога като към свят Бог
(Чис.20:12).  После  дълга поредица  от  царе не  успели да  уважат Божията святост  и израелтяните
накрая отново се озовали в робство.)  Уилям Уилбърфорс (Коментар: Този човек в продължение на 30 години
се е борил английският Парламент за гласува закон за отмяната на търговията с роби. През март 1834 този закон бил
гласуван и 3 дни след това Уилбърфорс умрял. Д.Пр.) е написал: „Това е основна заповед на Библията, това е
„оста, около която се върти цялото християнство.“

Тогава, какво означава това за нас, в реалния свят, в който живеем ежедневно?

Глава 14

Ежедневната работа на светостта

Когато говорим за светостта, се сещаме за велики светии от миналото, като Св. Франциск от
Асизи или Джордж Мюлер, или за съвременни гиганти на вярата като Майка Тереза. Но светостта не
е  някаква  тайна,  запазена  за  елитният  корпус  на  мъчениците,  мислителите  и  за  лауреатите  на
Нобеловата награда. Светостта е ежедневно занимание на всеки християнин. Тя доказва себе си чрез
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решенията, които вземаме и чрез нещата, които правим, всеки час и всеки ден.
Следващите няколко примери, подбрани от живота на християните, с които съм се срещал през

последните години, могат да помогнат за изясняване на същността на светостта.

***
Беше спокойна декемврийска вечер в отделение С43, онкологично отделение в болницата на

Университета  в  Джорджтаун.  Много  от  стаите,  разположени  около  централното  помещение  на
медицинските сестри бяха тъмни и празни, но в стая № 11 лежеше един тежко болен мъж. Името на
този пациент беше Джак Суайгър, който пилотираше полета на Аполо 13 до луната през 1970, а сега
беше  новоизбран  член  на  Конгреса  от  Колорадо.  Сега  ракът  извършваше  своето  смъртоносно
нападение върху тялото му.

Заедно с умиращият мъж беше един висок и тих посетител, който седеше на същото място, на
което беше седял през цялата нощ, след като му беше позволено да влезе в стаята при Суайгър.
Въпреки че Бил Армстронг  (Коментар:  Също американски космонавт,  първият човек,  който стъпи на луната.

Д.Пр.), сенатор от Колорадо и председател на подкомитет в Сената, се занимаваше с най-важната тема
на Вашингтон – гражданската сигурност и беше един от най-натоварените с работа, и най-могъщи
мъже във Вашингтон, той не посещаваше тази стая нощ след нощ като могъщ политик. Той беше тук
като дълбоко вярващ християнин и приятел на Джак Суайгър, и изпълняваше една отговорност, която
не би възложил на някой друг или от която би се изплъзнал, въпреки че не харесваше болниците.

Но тази нощ Бил се беше навел над леглото и говореше тихо на своя приятел: „Джак, ти ще
бъдеш добре. Бог те обича. Аз те обичам. Ти си обкръжен от приятели, които се молят за теб. Ти ще
бъдеш  добре.“  Единственият  отговор  беше  измъченото  и  неравномерно  дишане  на  Джак.  Бил
придърпа стола си по-близо до леглото и отвори Библията си. Започна да чете текста на Псалм 23 с
равномерен глас: „Господ е Пастир мой. Няма да остана в нужда...“. 

След  известно  време  се  подготви  да  чете  Пс.150.  Започна  да  го  чете,  но  после  кожата  му
настръхна.  Затрудненото  дишане  на  Джак  беше  спряло.  Бил  се  наведе  над  леглото,  а  после
сигнализира за помощ. Докато наблюдаваше медицинската сестра, която проверяваше състоянието на
Джак, Бил знаеше, че нищо повече не би могъл да направи. Приятелят му беше умрял.

Политиците са заети хора, особено председателите на комисиите в Сената.  Но нямаше нито
един случай, когато Бил Армстронг да беше толкова зает, че да не може да дойде в болницата. В
решението му няма нищо драматично или героично – той беше просто приятел, който правеше това,
което може. 

Светостта означава да се подчиняваме на Бога и да се обичаме помежду си така, както Той ни
обича.

***
Когато Орв Кригер, брокер, занимаващ се с продажба на хотели, получил телефонно обаждане

за мотел, който щял да бъде обявен за продажба в Спокейн, град в северозападната част на щата
Вашингтон, той се развълнувал. Той знаел този мотел със 140 стаи на хотелската верига „Холидей
ин,“ намиращ се много близо до летище и разположен на парцел с големина 120 декара борова гора на
хълм, с прекрасна гледка към града – това била изгодна покупка, въпреки многомилионната му цена.
Поради това, вместо да го предложи на някой друг, Орв поел риска и самият той го купил.

Но имало един проблем. Печалбата от работата на ресторантът на хотела била голяма и това не
било чудно - само печалбата от работата на бара била 10000$  месечно. Но Орв не искал да запази
бара. Не че искал да налага собствената си гледна точка на другите хора, а защото като християнин
той избрал бизнесът му да няма нищо общо с продажбата на алкохол. 

Управителят на мотела твърдял, че ако гостите не могат да си купят едно питие в техния мотел,
те веднага ще отидат в мотела на техния конкурент. Освен това той дал на Орв няколко убедителни
статистически данни, които показвали, че без бара мотелът щял да работи на загуба. Орв го изслушал
учтиво – и затворил бара. Той трябвало да се придържа към своите убеждения. Управителят веднага
го напуснал. 

Орв продължил да изпълнява своите планове. Подновил и обзавел по нов начин фоайето на
мотела и в зоната на бара разположил уютно кафене, богато озеленено и декорирано с живи цветя.
През първите 5 години след промяната, продажбата на храна в ресторанта се увеличила с 20%, а
заетостта на стаите се повишила с 30%. Но все още печалбата не била толкова голяма, колкото би
трябвало  да  бъде.  Ако  барът  на  хотела  бил  отворен,  мотелът  щял  да  бъде  истинска  машина  за
печелене на пари. 
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Но както казвал Орв с неизменно голямата си усмивка: „Вярата не струва пукната пара, ако
човек не е готов да живее според това, в което вярва. Светостта означава да се подчиняваме на Бога,
даже когато това е против собственият ни интерес.

***
Когато тя пристига по обяд пред вратите на затвора във всеки работен ден, пазачите с помахване

на ръка я пускат да влезе. Служителите на затвора престанаха да я питат за колко деца се грижи или
за работата й в канцеларията. В края на краищата, Джойс Пейдж е семейство и от 1979 всеки работен
ден  прекарва своят един час обедна почивка в щатският затвор в Сейнт Луис. Джойс започна да
посещава затвора заедно със своя шеф, също християнин, който се грижел за затворниците. Когато
шефът  й  бил  преместен  в  друг  град,  Джойс  продължила  да  идва  сама,  носейки  своя  сандвич  с
фъстъчено масло, докато другите секретарки се събирали на групички в кафенето.

Всеки ден Джойс се  среща с  различна  група  затворници,  като  се  започне  от  затворниците,
затворени в единични килии при максимална сигурност и се стигне до малка група затворнички. Тя
казва: „Ние правим това, което искат те. Понякога се покланяме заедно на Господа или имаме време
за свидетелстване и пеене, или изучаваме подробно Библията и обсъждаме. Това зависи от техните
нужди.“ Когато се връща обратно в своята канцелария в 13:00,  някоя от колежките й обикновено
коментира нейният твърде дълъг обяд и шумно обявява, че утре ще е на диета. А Джойс вътрешно се
смее. Тя прекрасно знае какво ще обядва утре – още един сандвич с фъстъчено масло зад волана на
колата си, докато шофира към затвора.

За мнозина ежедневната среща със затворници по средата на натоварения работен ден би било
едно невероятно неприятно задължение. А Джойс гледа на това по различен начин. „За мен това е
истински отговор на молитва,“ казва тя. „Нали разбирате, аз нямам време да ходя там след работа –
имам 6 деца, които отглеждам сама.“

Светостта означава да се подчиняваме на Бога – да споделяме Неговата любов, даже когато това
е свързано със затруднения и неудобства.

***
Нито един разумен човек не би избрал Хаитянското село Дювелиервили за местоположение на

фабрика, особено ако живее в Северна Калифорния. Но пенсионираните бизнесмени Кенет Хукър и
Доналд Адкох направили точно това. Всичко започнало в средата на 1970-те, когато с Доналд Адкох
се свързал един пастор от Хаити с молба за помощ; пасторът срещнал името на Адкох в  статия в едно
списание,  в  която  за  разказвало  за  бизнесмени-християни,  които  не  са  църковни  служители.  В
резултат от това Доналд и няколко други християни-бизнесмени посетили Хаити и били ужасени от
това, което видели. Хора от цели села живеели буквално в колиби и почти нямали храна; болестите
били широко разпространени, а медицинските грижи били крайно недостатъчни. 

Дон  получил  подкрепата  на  своя  дългогодишен  колега  Кен  Хукър  и  на  няколко  други
бизнесмени. Установили, че получаването на подкрепа от правителството била бавен и труден процес,
който можело никога да не достигне до хората, за които е бил предназначен да помогне. Разбрали, че
хората в Хаити предпочитат да им бъде даден шанс да работят, а не да получават социални помощи.
Поради това се свързали с пастора в  Дювелиервил и започнали да работят. Заедно с други двама
бизнесмени-християни,  Робърт Вайкири  и  Дон Крейс,  Кен  и  Дон купили една  малка  фабрика  за
производство на килими в Пенсилвания и транспортирали машините и нужните материали до Хаити,
за да създадат фабриката. След като направили това, те довели за обучение в Северна Калифорния
двама млади лидери, избрани от църквата в Хаити.

Днес фабриката в  Дювелиервил е център на преуспяващо общество от 1000 души. Църквата
има 600 членове, а в училището на църквата се обучават 700 деца. Дон, Кен и други хора помогнали
на  хората  в  Хаити  да  построят  болница  и  дом  за  посетителите  в  двора  на  фабриката,  и  сега
разработват програма за християни-лекари и стоматолози от САЩ, които ще работят като доброволци
в  болницата  в  Хаити.  Добрите  икономически  резултати  от  работата  на  фабриката  са  осезаемо
окуражение. Гордостта на селяните от тяхната фабрика се дължи на чувството им, че те са нейните
собственици,  защото  тя  наистина  им  принадлежи.  Преди  няколко  години  Дон,  Кен  и  другите
бизнесмени,  които  участваха  в  нейното  създаване,  без  много  шум  прехвърлиха  правото  си  на
собственост на фабриката на църквата в селото.

Изграждането на  фабриката  в  Хаити донесе  нова  надежда и  в  друго  неочаквано място –  в
затворите  в  Северна Калифорния.  Когато Дон и Кен създали прототипа на фабрика,  за  да изучат
бизнеса  с  производството  на  килими,  те  се  нуждаели  от  няколко  хора,  които  да  я  ръководят.  В
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продължение на няколко години Кен работил като доброволец в „Приятелство в затвора,“ поради
което той и Дон започнали да наемат затворници, които имали правото да работят извън затвора, за да
работят  с  машините  за  тъкане  на  килимите.  Всъщност,  присъдите  на  няколко  затворници  били
намалени, защото на тях им била обещана стабилна работа. Фабриката не е голяма и се нуждае само
от 3-4 души персонал, но съседната фабрика последвала нейния пример, като предоставила работа на
затворници, които имали правото да работят извън затвора или на бивши престъпници.

Междувременно,  Кен Хукър и Дон Адкох са заети с разработването на други идеи, с които да
разширят служението си в Хаити и работят и с други бизнесмени-християни по други проекти. Те
твърдят, че са се пенсионирали, но последите няколко години били най-натоварените в живота им.
Кен казва: „Ние се опитваме да съберем на едно място хората и наличните ресурси.“ А Дон добавя:
„Ние правим просто това, което можем.“Светостта означава да се подчиняваме на Бога – да намираме
начини да помагаме на нуждаещите се хора.

Героизмът е необикновена проява на плътта; светостта е обикновен акт на духа. Едното може да
донесе лична прослава; другото винаги предоставя славата на Бога.

Тези илюстрации могат да бъдат полезни като практически примери, но Библията е надеждният
стандарт на светостта. В нея Бог ясно казва какво според Него е святото живеене или както теолозите
го наричат – какъв е процеса на освещаването.

Началото  са  Десетте  Заповеди,  от  които  произлизат  всички  други  заповеди;  днес  те  имат
същият смисъл, какъвто са имали тогава, когато Бог ги е издялал на каменните плочи, които е дал на
Моисей. 

След това животът на Исус ни предоставя светостта в плът;  в Неговото упорито отказване от
себе  си,  в  Неговото  категорично  подчинение  на  волята  на  Отца  и  в  пълнотата  на  Светия  Дух  в
Неговия ежедневен живот,   Исус остава нашият пример  . 

После Павел дава подробни указания. Разгледайте само тези примерни илюстрации:
Отхвърлете лъжата и говорете истината.
Не позволявайте на слънцето да залезе, а вие все още да сте ядосан.
Нека този, който краде, повече да не краде, а да работи.
Нека никаква зловредна дума да не излиза от устата ви.
Отървете се от горчивината, гнева и злобата.
Бъдете милостиви един към друг, прощавайте си.
Вървете (живейте) в любовта.
Внимавайте,  с  цел  даже  да  не  бъдете  обвинявани  в  неморалност,  лакомия  или  в  някаква

нечистота.
Не участвайте в глупаво, вулгарно или цинично разговаряне.
Не практикувайте идолопоклонство в каквато и да е форма нито се събирайте с хора, които

правят това.
Въздържайте се от сексуална неморалност и побеждавайте похотливите страсти.
Не отвеждайте по-слаби братя при греха. (Еф. 4:24–32; 5:1–21; Кол. 3:12–13;  1Сол. 4:3–7; 1 Кор.

6:9–10,12; 8:9–13; 10:31; Гал.6:2)
В Гал.5 Павел дава обобщение на плодът на Светия Дух, както и  обобщение на греховете на

плътта.
Това е прекрасен списък за собствена проверка!

Любов Неморалност

Радост Нечистота

Мир Наслада от плътта

Търпение Идолопоклонство

Благост Магьосничество

Доброта Съперничество

Вярност Гневни избухвания

Кротост Пиянство

Самоконтрол Завист

Сравнението,  направено  от  апостола  между  начинът  на  живота,  живян  чрез  Светия  Дух  и
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начинът на живота, живян чрез задоволяване на греховната природа, е много нагледно. Показвайки
контрастите, той  съветва вярващите: „да не ни дотяга да вършим добро“ (Гал.6:9) и че „Каквото
посее човек, това и ще пожъне.“ (Гал.6: 7).

Следователно, търсенето на светостта трябва да започне с изследване на Библията. (Няколкото
стиха, показани по-горе са само примери за богатото съкровище, което ви очаква.) След това ние
започваме да прилагаме в живота си това, което сме открили, като търсим Божията воля за нашия
живот. Както е казал това шотландският теолог от 19-я век Джон Браун: „Светостта не се състои в
загадъчни и неясни предположения, в пламенна ревност или в не заповядани суровости; тя се състои
в мисленето по начинът, по който Бог мисли и в пожелаването на това, което Бог иска.“

Този начин на  мислене  и пожелаване  е  процес,  който изисква  дисциплина,  настойчивост  и
обединено усилие: на Бога и на нас. От едната страна, Светият Дух ни обвинява грях и ни освещава.
(Йоан 14:26; 17:17;  Рим. 8:9–11; 1Кор. 2:12–13; 6:11; 1Сол. 4:7–8). Но това не означава, че ние можем
да седим пасивно, да си почиваме и да оставим цялата работа да бъде свършена от Бог. Бог очаква –
изисква – ние да свършим нашата част от работата. Както казва Майка Тереза:  „  Напредъкът ни в  
светостта зависи от Бога и от нас – от Божията милост и от нашата воля да бъдем святи.“

Разбираемо  е,  че  тази  обща  отговорност  показва  ясно  коя  е  иначе   една  от  най-трудно
разбираеми теми за много християни, за която се говори в писмото на Павел до Римляните, където от
една  страна  той  казва,  че  ние  сме  мъртви  за  греха,  а  в  следващите  стихове  ни  призовава  да  не
позволяваме на греха да царува в нашите смъртни тела. (Рим.6:2, 11-12).

Защо  трябва  да  отдалечаваме  от  грях,  който  вече  е  умрял?  Отговорът  на  това  привидно
противоречие  подчертава  общата  отговорност  за  освещаването.  Ние  сме  умрели за  греха,  защото
Христос е умрял за греха заради нас. Той е спечелил крайната победа. Но докато живеем ден след ден,
грехът все още остава една постоянна реалност. Въпреки, че Бог ни дава волята да бъдем свободни,
ежедневната битка изисква постоянно усилие от наша страна. (Коментар: Истината е, че насила може да се
взема, но насила не може да се дава. От всеки човек зависи дали ще вземе това, което му се дава и дали ще го използва.
Д.Пр.) В чудесната си книга „Стремеж към святост,“ Джери Бриджис оприличава това с две държави,
които воюват една срещу друга: едната побеждава другата,  така както на Голгота Исус е победил
Сатаната. Но загубилата армия, въпреки че е победена, след това се изтегля в планините и започва да
се сражава като партизанско движение. Той казва, че войната срещу греха прилича на отблъскването
на постоянните партизански атаки.

Святото живеене  изисква  постоянно  изследване  на  нашите  действия  и  на  мотивите  ни.  Но
когато правим това, трябва да се пазим от склонността да се фокусираме изцяло върху себе си, което е
лесно  да  направим  –  особено  когато  културата  на  егоцентризма  завладее  църквата.  Всъщност,
угаждащият на себе си характер на днешните хора е основната причина, темата за истинската святост
да  бъде  пренебрегвана  от  християнските  учители,  писатели и говорители.  Може би несъзнателно
вместо да говорим за темата за светостта, ние говорим за това, как Бог ще победи греха за нас (поне
тези грехове, от които искаме да се отървем – тези 5 кг допълнително телесно тегло, онзи досаден
навик или може би бързата ни избухливост.) Това изважда на показ не само нашата егоцентричност,
но и неправилната ни гледна точка за греха.

Грях е не просто неморалното нещо, което ние правим на ближния си, когато го измамваме или
нередното, което причиняваме сами на себе си, когато злоупотребяваме с телата си.  Грехът,  всеки
грях, е бунт и престъпление против Бога, което Р. К. Спроул нарича „космическа измяна.“

Трябва да разберем, че като вярващи,   нашата цел е търсим какво ние можем да направим, за  
да доставим удоволствие на Бога, а не това, което Бог може да направи за нас .  Може да имаме
лични победи, но те са резултат, а не цел. Истинската християнска зрялост – святост, освещаване – е
фокусирана в Бога. Така нареченото „победно християнско живеене“ е егоцентрично. Джери Бриджис
обяснява това добре: „Време е ние, християните, да се издигнем до висотата на нашата отговорност за
светостта.  Твърде  често  ние  казваме,  че  сме  „победени“  от  един  или  друг  грях.  Не,  ние  не  сме
победени; ние просто сме непокорни на Бога. Би било добре да престанем да употребяваме думите
„победа“ и „поражение,“ когато описваме напредъкът си в светостта. Вместо тези думи трябва да
употребяваме думите „подчинение“ и „неподчинение.““

Така,  ние  направихме пълен кръг  и  се  върнахме там,  откъдето тръгнахме.  Християнският
живот започва с  подчинение,  зависи от подчинението и е  резултат от  подчинението.  Ние  не
можем  да  избегнем  от  това.  Заповедта  от  нашият  главнокомандващ е  ясни:  „Който  има  Моите
заповеди и им се подчинява, той Ме обича“ (Йоан 14:21 – мой превод).

Да обичаме Бога – истински да Го обичаме – означава да живеем според Неговите заповеди,
независимо от цената, която ще трябва да платим. 
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Наскоро млада жена от една църква във Вашингтон демонстрира тази истина. Никой не бил
изненадан,  когато в неделя вечерта Пати Евън се изправила по време на неофициалното време за
хваление в църквата. Млада учителка в Неделното училище, създаваща впечатление за ранна зрялост,
само преди няколко месеца родила здрав син, първото дете на нея и на съпругът й Джеви. Хората в
църквата  седели  спокойно  и  очаквали  да  чуят  новини  за  растежа  на  бебето  и  благодарности  от
родителите към Бога. Те изобщо не били подготвени за това, което последвало. 

Застанала на подиума пред тях, Пати започнала: „В тази седмица, преди 4 години едно младо
момиче плачеше, седнало на пода в един апартамент в Ню Джърси,  смазано от един резултат от
лабораторно  изследване.  Неомъжена  и  сама,  тя  току-що  научила,  че  е  бременна.“  В  църквата
настанала абсолютна тишина; задавящият се от плач глас на Пати ясно показвал коя е била тази млада
жена. Тя продължила: „По онова време аз считах, че съм християнка. Но аз чух за Христос, докато
употребявах наркотик. След като научих за Него, аз поисках да посветя живота си на Него, но не
можех да се откажа от старите си приятели и от старите си навици. Така се носех по течението между
два свята – в единия свят всеки ден продължавах да пуша наркотик и спях с един мъж, който живееше
в апартамент на долния етаж; в другия свят – ходех на църква, свидетелствах пред другите и работех с
младежката група в църквата. Но бременността ми извади на яве двете лица на моя живот. „Аз имах
намерение „да бъда праведна пред Бога,“ но продължавах да се плъзгам назад. Сега вече не можех да
живея прекрасният и чист християнски живот като всички хора в църквата ни.

Чувствах, че единственият отговор е да изчистя цялото си досие. Щях да направя аборт, за който
никой от църквата нямаше да знае. От болницата ми определиха датата, на която щяха да извършат
аборта. Аз бях ужасена, но приятелят ми беше непреклонен. Моята сестра ми беше много ядосана
заради това, че съм била толкова глупава да забременея. Най-накрая, изпаднала в отчаяние, написах
писмо на родителите си. Те бяха силно вярващи католици и аз знаех, че те биха ме подкрепили, ако
реша да родя бебето. Майка ми се обади по телефона и ми каза: „Ако не направиш аборт, не искам да
те виждам, докато си бременна. Животът ти ще бъде съсипан и ти ще си заслужила това.“

Аз винаги съм била отчаяно зависима от други хора. Но знаех, че в този случай решението е
мое и аз сама трябва да го взема. Една нощ гледах навън през прозореца на моята спалня и от седмици
за пръв път мислех ясно. Разбрах, че аз или вярвах в християнството, или не вярвах. А ако вярвах в
Христос, аз не бих могла да направя аборт.  Помислих си „Бог е реален,въпреки че аз никога не бях
живяла като Него.“ Това решение беше мястото, от което нямаше никакво връщане назад. Повярвах в
Бога, описан в Библията, а не в Бога, който аз бях създала в главата си. Аз все още бях всичко това,
което не исках да бъда - бременна, самотна, изоставена от семейството ми и отхвърлена от мъжът,
когото бях обичала. Но въпреки това, за пръв път в живота ми аз бях наистина спокойна, защото
знаех, че за пръв път бях покорна. 

Когато отидох при гинеколога и му казах, че съм решила да запазя бебето и защо съм направила
този избор, той отказа да поиска от мен да платя за пред-родилните прегледи при него и за самото
раждане. Изповядах пред църквата за моя двоен живот и чрез подкрепата на християни успях да се
отделя от старите ми приятели и и се преместих да живея в мой собствен апартамент. Започнах да
посещавам  християнска  агенция  за  консултации  и  усещах,  че  Бог  ме  води  да  дам  бебето  за
осиновяване.

Имах  красиво  момиченце  и  го  нарекох  с  името  Сара.  Тя  беше  осиновена  от  бездетно
християнско семейство и всички ние усещахме Божията ръка в това решение.

Ето,  това  е  причината,  поради  която  тази  вечер  аз  хваля  Бога.  Когато  бях  на  дъното  на
отчаянието аз си мислех, че животът ми е съсипан, но знаех, че най-после трябва да бъда покорна и да
поема отговорността за моя грях.

Но  днес,  благодарение  на  това  отчаяние  и  покорство,  аз  имам  това,  което  никога  не  съм
мислила, че ще имам – съпруг-християнин с когото сега имаме наше бебе. Най-важно от всичко друго
е, че аз имам това, към което толкова отчаяно се стремях преди – имам мир с Бога.

Светостта е подчинение на Бога.
 

Глава 15

И Неговата праведност

Уилям Уилбърфорс, борецът срещу търговията с роби през 18-я век, написал в своя дневник:
„Всевишният  Бог  постави  две  велики  цели  пред  мен:  отмяната  на  търговията  с  робите  и
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реформирането на маниерите.“ Разбира се, втората цел не е била свързана с поведението ни на масата
за хранене, а с моралните стандарти на хората, които твърдели, че са християни.

Уилбърфорс  вярвал,  че  святото  живеене,  което  той  наричал  „реформиране  на  маниерите,“
неизбежно щяло да поощри праведността в Англия и щяло да сложи край на несправедливостта на
робството; а на свой ред краят на робството ще повиши моралния характер на английския народ. И
точно това се случило. Робството било отменено като велико морално събуждане, което преминало по
цяла Англия и я почистило от нейното вероотстъпничество на самоугаждането. 

Ех, да можеше днес да бъде научен този урок за взаимозависимост! Църквите, и по-конкретно -
евангелските  църкви,  са  пълни  с  хора,  които  се  отиват  да  практикуват  лична  набожност,  да
утвърждават морални начини на живот и „да свидетелстват.“ Но те изглежда не осъзнават нуждата да
работят  за  утвърждаването  на  същите  тези  стандарти    в  тяхното  общество  и  в  света  .  Понякога
църквата изглежда като шизофренична: има набожност и праведна възбуда в безопасната обстановка в
църковната зала и в молитвените групи, а към външния свят има безразличие.

Още  от  самото  начало  Бог  е  показал  ясно  стандарта,  който  изисква  от  хората  Си.  Като
продължение на  заповедта,  която дал на Моисей,  че израелтяните трябва да бъдат „царство от
свещеници и свят народ“ (Изх. 19:6), Бог грижливо предписва правилният начин, по който трябва да
ръководи живота на народа. Текстът в Изх. 21-23 описва стандартите за справедливо решаване на
претенциите  за  компенсация  на  наранения  човек,  за  правата  на  частната  собственост,  за
възстановяването  на  тези  права  на  частна  собственост  и  за  грижата  на  обществото  за  бедните,
сираците, вдовиците и чужденците.

Защото Бог държи отговорен човека не само за неговите лични грехове, но и за общите грехове
на  обществото.  Неправди  като:  агресия,  увеличаване  на  цените,  несправедливост,  расизъм  и
икономическо  потисничество,  са  демонстрация  на  човешкият  грях,  каквито  са  и  нашите  лични
прегрешения. Огромното безлично същество, наричано „общество“ не е отговорно за тези грехове –
ние носим отговорността за тях. Това състояние натъжава сърцето на Бога и Той ясно ни призовава да
поемем отговорността за тези грехове и да се покаем. (Примери за поемането на такава отговорност и
на покаяние заради общите грехове се намират навсякъде в Библията. Моисей често пъти е заставал
пред Бога с искрено покаяние заради греховете на израелтяните. Моисей е можел да счете себе си за
невинен; в края на краищата, той е казал на израелтяните правилното нещо, което те трябва да правят .
Но те били непокорни. Въпреки това, Моисей се разкайвал заради общите грехове на израелтяните.
Виж също Неем.1:6.  Навсякъде в  пророческите писания има един постоянен  призив от Бога към
хората Му да се покаят заради греховете на своя народ.)

Образецът  за  Божиите  хора  е  бил  дефиниран  в  Левит,  Числа  и  Второзаконие:  покаяние  и
възстановяване  били  предписани за  престъпленията  против Бога  и  обществото;  били  определени
градовете за укритие, за да бъдат предпазени убийците на хора; били определени сигурни гаранции за
налагане на смъртното наказание. (Много християни цитират Бит.9:6 като библейско оправдание за
налагане на смъртна присъда на убиеца. Но те пропускат да цитират и изискването за защитата на
обвиненият, която Бог е изисквал – да има двама свидетели, които потвърждават вината на убиеца
пред съдията,  както и изискването тези  свидетели да присъстват  при изпълнението на смъртното
наказание.  Нищо наподобяващо на тези библейски предпазни мерки не може да бъде намерено в
законите на държавата, в които се предвижда налагането на смъртно наказание.)

Заповедта на Бога е ясна: „Придържай се към праведността и само към праведността, за да
можеш да живееш и да притежаваш земята“ (Втор.16:20 – мой превод). Векове по-късно, когато
Саул  бил  премахнат  от  трона  на  Израел,  Бог  избрал  мъж  „според  Неговото  собствено  сърце,“
младият Давид, да бъде цар, който „раздаваше справедливост и праведност на всичките си хора.“
(2Ц.8:15 – мой превод).

След Давид на трона застанал синът му Соломон, чиято мъдрост се превърна в политическо
клише. При всяко публично полагане на клетва при встъпване в длъжност, от общинския ловец на
бездомни кучета в общината до Президента на САЩ, някой човек ритуално се моли на новоизбраният
да  му  бъде  дадена  „мъдростта  на  Соломон.“  За  нещастие  малцина  си  правят  труда  да  прочетат
книгата, от която цитират. Ако бяха направили това, вероятно ще щяха да бъдат стреснати, когато
установят, че когато Бог попитал Соломон кое е това единствено нещо, което иска да му бъде дадено,
младият човек отговорил: „Дай на слугата си проницателно сърце, за да управлява хората Ти и да
прави разлика между доброто и злото“ (3Ц.  3:9 – мой превод).  Бог останал толкова доволен от
отговора на Соломон – че иска не нещо за себе си, а как да раздава справедливост на другите – и Бог
го възнаградил с мъдрост, която не притежавал никой друг човек, нито преди него, нито след него.

Но, след това блестящо място в живота на Соломон, текстът в Библията описва пропадане до
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най-безсрамно богохулство.  Поредица  от  царе  след него  се  привързали към идолопоклонството и
вършели  зло  пред  Бога.  Юда  се  отделил  от  Израел  и  двете  царства  ставали  все  по-слаби,  а
справедливостта изчезнала.

Тъй като на царете не можело да се  вярва,  че  действат справедливо,  Бог издигнал нов вид
служители:  пророците.  Тази  поредица  започнала  с  Илия  и  Елисей,  преминала  през  великият
евангелски  пророк  Исая  (Исая  предсказал  идването  на  Онзи,  който  най-накрая  ще  донесе
„справедливост на земята,“ Месията, съвършеният образ на светостта и справедливостта. Виж Ис.
42:3-7) и стигнала до Йеремия и Йезекийл. Всеки от тях повтарял едно и също послание, съдържащо
три  ясни точки: осъждане на неправедните царе и хора; призив към справедливост и свято живеене; и
обещанието  за  чудното  нахлуване  на  Бог  в  историята,  за  да  донесе  осъждане  на  порочните  и
благословение на покорните.

Показателно е, че справедливостта е била виждана чрез очите не на могъщите, а чрез очите на
немощните. (Всъщност, много от пророците са били хора, които Бог издигнал от класата на селяните.)
Пророците обявили, че достойният морал на обществото не се измерва чрез живот в двореца, а чрез
живот на улиците.  Защото преуспяването на първите за сметка на вторите нарушава Божият стандарт
за хората, които Той е създал по Своя образ. За да опознае всемогъщият Бог, човек трябва да познава
немощните. (Виж Йер.22:13, 16).

Най-гневното осъждане идва от устните на хората,  които ние наричаме „малките пророци.“
Един от тях, пророкът Амос, донесъл съобщение, което било особено унищожително за могъщият
елит на  Израел.  Всеки път,  когато  чета  и изучавам Амос,  аз  съм смразяван от  някои паралели с
днешната култура; това е книга със специални и мощни прозрения за християните от 20-я век, защото
тя  разкрива  гледната  точка  на  Божията  справедливост,  която  днешното  общество  често  пъти
пренебрегва на свой риск.

Амос е бил овчар, живеещ в скалиста област южно от Йерусалим. Един ден, докато извършвал
обичайните си работи,  свързани с  отглеждането на овцете,  пред него по чуден начин се появило
видение на страшното Божие осъждане. Знаейки, че това видение е от Бога, Амос изоставил стадото
си, за да отнесе на Израел това болезнено  порицание. Той бил посрещнат като парии – рискована
професия за пророците.  Защото,  подобно на лекар,  който сваля марлени тампони от гнойна рана,
Амос  разголил  най-грозните  грехове  на  Израел,  включително  езически  ритуали  и  неморални
сексуални практики, като например - храмовата проституция. (Виж Амос 2:7-8).

Колкото и да са били безсрамни тези грехове, Амос изложил на яве нещо още по-отвратително.
Според юдейския закон палтото на човек можело да бъде задържано като допълнителна гаранция, че
той ще плати дълговете си през деня, когато температурата обикновено е по-висока, но трябвало да
бъде върнато вечерта на длъжника,  за да го пази от студения нощен въздух.  Обаче богатите хора
пренебрегвали това и задържали при себе си палтото, което било оставено като залог. И натрупвайки
грях върху грях, те използвали тези палта като постелка, за да правят секс в храма, като по този начин
двойно осквернявали храма: чрез сексуалната неморалност и чрез надсмиването си над Божия закон
за защитата на бедните хора.

Освен това Амос извадил на яве практиката да се продава жито в събота, да се мами купувача с
неверни везни и продаването на неожънатото жито по краищата на нивата след жътвата, което според
юдейския закон трябвало да бъде оставяно като храна за бедните (Амос 8:5-6). Такъв бил Божият план
за добруването, но евреите станали толкова лакоми да печелят за сметка на бедните и немощните, че
ги лишавали даже от необходимите трохи, за да остават живи. (Трябва да кажем, че Бог не е нападал
богатите заради това, че са богати,  а заради това, че са били несправедливи при използването на
богатствата си. Например, всички споменати тук прегрешения са свързани с употребата на печалбата,
но  няма  нищо  лошо  в  изработването  на  самата  печалба  –  иначе  щеше  да  бъде  оспорвано  дали
Библията одобрява печалбата. Само че печалбата трябва да бъде създавана по честен начин и да е в
съответствие със стандартите на Бога. Тук проблемът е бил свързан с използваният метод и с мотива
за създаването на печалбата. Материализмът станал богът на Израел.)

Амос изговорил Божията присъда над Израел,  защото „те продават праведните за пари и
нуждаещите  се  за  един  чифт  сандали“  (ст.8:6  –  мой  превод),  отнасяща  се  за  широко
разпространената практика на богатите хора,  които можели да подкупят съдията с  толкова  малко
пари, колкото е цената на сандалите на един беден човек. 

Лакомията  заменила  справедливостта,  парите  потъпкали  милостта,  а  правосъдната  система
била просто пионка на могъщите и привилегированите,  и била използвана за потискане на същите
тези хора, заради чиято защита тя е била създадена. Праведността на Бога вече не била стандартът в
Израел. 
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Така,  говорейки  чрез  Амос,  Бог  изискал  народът  да  се  покае.  „Мразете  злото,  обичайте
доброто, поддържайте правосъдието в съда“ (Амос 5:15 – мой превод). И тогава, в едно от най-
грандиозните  изявления  в  Библията,  той  изгърмял:  „Нека  правосъдието  да  тече  като  вода  и
праведността – като вечно течащ поток“ (Амос 5:24 – мой превод). Нека тези, които вярват, че „Бог
помага  на  онези,  които  сами  си  помагат“  да  четат  Амос.  Библията  ни  учи,    че е  вярно точно  
обратното   на тази свята американска максима: Бог се грижи специално за хората, които НЕ МОГАТ  
да  помогнат  на  себе  си  –  за  бедните  и  нуждаещите  се,  за  забравените  и  безпомощните .  Амос
предупредил,  че  народът,  чиито законно придобити права  са  били подправяни от  структурите  на
властта в полза на нейната собствена печалба за сметка на бедните, ще трябва да понесат присъдата
на гневния Бог. Поради това изтъкнатият християнски юрист Джей Попинга пише: „Когато говорим за
правосъдие  в  библейския  смисъл,  ние...говорим  за  задоволяване  на  нуждата  от  правосъдие,  там
където тя съществува и особено – там където тази нужда съществува най-безпомощно.“

Но някои хора могат да кажат, че тези стандарти за светостта на обществото вече не са в сила.
Че  те  са  били  прилагани  във  времената  на  Стария  Завет,  но  в  наше  време  тези  стандарти  са
неприложими. Изкушаващо е да вярваме, че това е така – изкушаващо е, но не е библейско. Защото
въпреки, че сега ние вярваме, че живеем в епохата на милостта, понеже Исус дойде, за да изпълни
Закона,  Исус не е отхвърлил Законът.  (Мат.  5:17).  Съвършеният и точен Бог не може да променя
Своите съвършени стандарти за правосъдие.

Първата проповед на Исус говори за това: Влизайки в синагогата, Той взел свитъкът с думите на
пророк Исая и прочел: „Духът на Господа е върху Мен, защото Той ме е помазал да проповядвам
добра  новина  на  бедните.  Той  ме  е  изпратил  да  обявя  освобождение  на  затворниците  и
проглеждането  на  слепите,  да  избавя  потиснатите,  да  обявя  годината  на  Божието
благоразположение“ (Лука 4:18-19 – мой превод).

Исус оставил на мястото му свитъка и казал: „Днес се изпълни това писание пред вас“ (Лука
4:21).

После Исус продължил да демонстрира в служението Си дълбоко състрадание към страдащите
и  забравените.  Той  хранел  гладните,  изцелявал  сакатите,  правел  слепите  да  прогледнат.  Той  бил
загрижен не само за спасяването на човека в следващият свят, но и го освобождавал от от адските
прояви на този свят. По този начин Синът давал израз на страстта на Отца за милост и справедливост.
И Неговото послание за  социална справедливост е също толкова разрушаващо установения ред и
осъждащо, както по времето на Амос – така и днес.

Замислете се само за едно от последните предупреждения на Исус към учениците Му и към нас.
Това е станало на Планината на маслините, където Исус дал на последователите си да видят за миг
бъдещето – Неговото завръщане накрая и верността,  очаквана от тях междувременно.  После Той
описва финалния съд пред трона на Господа, където с махване на ръката Му праведните ще бъдат
отделяни  от  неправедните.  С  ужасяваща  решителност  Исус  казва,  че  неправедните  ще  чуят
окончателната присъда на Бога: „Аз бях гладен, а вие не Ми дадохте нищо да ям, Аз бях жаден, а вие
не Ми дадохте нищо да пия, Аз бях чужденец, а вие не Ме поканихте да вляза, Аз имах нужда от
дрехи, а вие не Ме облякохте, Аз бях болен и в затвора, но вие не се погрижихте за Мен“ (Мат. 25:42-
43 – мой превод). Това не е евангелизъм, който говори за адския огън и за горящата сяра. Това е
правосъдие. И да, то освен това е и любов. Бог ни обича толкова много, че Той ни държи отговорни;
защото съдейки ни според това, колко добре сме изпълнявали в живота си Неговите свети стандарти
за справедливостта и праведността, Той придава смисъл на ежедневните ни постъпки. Той гарантира,
че това, което правим ние, е важно.

Следователно,  християнството не е просто високопарен ритуал,  който изпълняваме в неделя
сутринта. Християнството е живеене според библейските стандарти за лична святост и със стремеж
да внасяме  святост в обществото, в което живеем. И поради това Исус ни нарича „сол и светлина“
(Мат.  5:13-16).  Това има предвид Той във великолепните думи от Проповедта на Планината:  „Но
първо се стремете към Божието царство и към Неговата праведност“ (Мат. 6: 33 – мой превод).
(Твърде много християни сладкодумно цитират първата част от този стих -  „първо се стремете към
Божието царство,“ но забравят за взискателната заповед, която Исус е подчертал по същия начин  -
„и към Неговата праведност.“)

Пътят на личната святост може да е труден,  но отказът ни да се стремим и обществото ни да
върви по този свят път ни поставя  лице в лице с  цената,  която плащаме за  ученичеството.  Това
означава да правим морални оценки въз основа на Божиите стандарти, а не въз основата на човешките
стандарти,  което понякога поставя вярващия да застане срещу държавата.  Това може да повдигне
болезнени въпроси за демокрацията, както член на Върховния Съд на САЩ Оливър Уиндъл Холмс е
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написал: „Истината е гласът на мнозинството на тази нация, което може да бие всички други.“
Като политик аз не само вярвах в това, но и пламенно работех за това; и по време на Корейската

война бих пожертвал живота си в защита на това твърдение. Но не това е пътят   на Божието царство  .
Защото  понякога,  ако  нещо  е  законно,  това  не  го  прави  да  е  правилно.   Нито  пък  волята  на
мнозинството може да бъде обърквана с Божията воля. Тези две неща могат много съществено да се
различават и всъщност много често те се различават.

Искам  да  ви  разкажа  какво  се  случи  с  един  съдия,  който  се  озова  между  праведността,
предписвана от правителството и закона, и от Божието правосъдие...

Глава 16

Незачитане на мнението на света

Белезниците,  които  претриваха  ръцете  на  Фред  Палмър  бяха  разранили  китките  му.  Тежки
вериги привързваха белезниците към стоманен колан, поставен около кръста му. Мрачната килия на
задържаните, в която той беше напъхан заедно с 12 други мъже, чакащи да получат присъдата си,
вонеше от топлината на неокъпаните тела, въпреки студения февруарски вятър отвън.

Когато  електронната  ключалка  щракна  и  тежката  врата  на  килията  се  отвори,  въоръжени
охранители подкараха вкупом Фред и няколко други мъже към един асансьор с решетки. След кратко
чакане те влязоха в малката кутия, за да бъдат транспортирани  2 етажа нагоре. После пазачите ги
отведоха в малка тъмна стая, където трябваше да чакат, докато ги извикат да влязат в съдебната зала,
когато дойдеше редът на разглеждане на тяхното дело.

Фред Палмър се облегна на стената. Той беше доста нисък човек, около 25 годишен, с гъста
черна  коса,  сини  очи  и  мускулесто  тяло.  Той  се  държеше  добре,  въпреки  че  сега  веригите
ограничаваха  ръцете  му и  те  бяха  поставени в  молеща се  поза.  Мислеше си,  че  от  моленето на
съдията нямаше да има никаква полза. Беше чувал за този човек, който му предстоеше да застане в
съдебната зала. Бонтрегър. Съдия който изпраща осъдения на бесилото.

Отвън, зад съдебната зала, съдия  Уилям Бонтрегър, висок на ръст, се беше излегнал удобно в
своя облицован с кожа накланящ се стол, а обутите му крака бяха опънати и подпрени на блестящо
бюро от орехово дърво и гледаше съм покритите със сняг дървета отвън неговия ъглов кабинет. На 36
години, с младежко лице, русата му коса беше ниско подстригана. Кафявите му очи се фокусираха
съсредоточено  във  всяко  нещо,  което  привличаше  вниманието  му,  а  в  този  момент  то  беше
съсредоточено в сутрешният график за работа на съда и в хората, които трябваше да бъдат съдени.
„Фред Палмър,“ помисли си той,  докато вдиша дълбоко димът от цигарата,  „това е делото,  което
очаквах.“

Той се изправи, извади черната мантия от гардероба, нахлузи я през главата си и всмукна за
последен път цигарата,  преди да я  смачка  в  тежкия мраморен пепелник.  След това съдия Уилям
Бонтрегър, в Окръжен съд № 2, Елкарт, Индиана отиде да заеме местото си в съдебната зала. Това
беше модерно обзаведена съдебна зала, особено за Елкарт. Само преди 10 години тя беше застлана с
килим, имаше скрити осветителни тела, сложна аудиосистема и полирани мебели от орехово дърво.
Издигнатата платформа на съдията имаше място, на което заставаше свидетеля, маси за адвокатите и
отделно  пространство  за  журито,  всичко  беше  ясно  видимо,  планирано  така,  че  ръководещият
съдебното дело да може да упражнява контрол над своята съдебна зала, без да нужно да върти главата
си.

И Бил Бонтрегър я контролираше, въпреки че никога не използваше чукчето си. Дълбокият му
глас се разнасяше от чувствителната аудио система с енергичност и власт, внушаващи уважение. Днес
съдебната зала беше почти празна, имаше само няколко роднини и зрители, седнали разпръснато в
зоната за публиката.  Но един ред, точно по средата, беше пълен. Тези хора чакаха с общо очакване,
защото бяха жертвите на един от хората, които щяха да бъдат съдени – Фред Палмър. Ренди Браун
седеше  в  средата  на  тази  редица.  Той и  жена  му били на  сватбено  пътешествие,  когато  Палмър
проникнал с взлом в малката им къща и откраднал всичките им сватбени подаръци. Когато се върнали
у дома те установили, че един прозорец е счупен, навсякъде са разхвърляни опаковъчни хартии, а
подаръците  им  са  изчезнали.  Даже  самата  мисъл  за  безпорядъка  напълваше  гърлото  на  Ренди  с
жлъчна течност. Той с нетърпение очакваше да види, че престъпника е осъден справедливо.

Най-накрая помощник шерифът въведе Фред Палмър в съдебната зала, където той седна край
своя адвокат. Когато се обърна назад към зоната на публиката, Фред може да види жена си Лорета,
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чието лице беше силно разтревожено. Той си помисли: „Тя изглежда така, както се чувствам и аз.
Трябва да е оставила някоя детегледачка да се грижи за Джейми.“ После се обърна напред и повдигна
главата си към сериозната, облечена в съдийска тога фигура в челната страна на залата. 

Съдия Бонтрегър погледна младият обвиняем с  пронизващ поглед,  после взе  документа,  на
който беше описано престъплението, извършено от обвиняемият. Хари Фред Палмър, на 25 години,
пристрастен  към  наркотици  и  алкохол;  обвинен  за  кражба  с  взлом,  арестуван,  пледира  виновен,
признал е, че е извършил 11 подобни престъпления. Към датата на ареста, средата на септември 1977,
престъплението извършено от Палмър се наказваше със задължителна присъда от 10 до 20 години
затвор. Но законодателите в Индиана наскоро бяха приели нов закон, предвиждащ по-малко наказание
точно за този вид престъпление и даваше на съдията свобода на действие при определяне размера на
присъдата;  за нещастие на Палмър, новият закон влезе в сила от 1 октомври, 11 дни след неговия
арест. Поради това той трябваше да бъде осъден според стария закон на най-малко 10 години затвор.

Предишните  престъпления  на  Фред  бяха:  притежание  на  марихуана,  кражба  на  кола  и
притежание  на  откраднати  вещи,  но  всички  те,  с  изключение  на  едно  публично  напиване,  бяха
извършени  след  връщането  му  от  военната  му  служба  във  Виетнам.  Бонтрегър  беше  прегледал
впечатляващият списък от ордени и медали, съдържащ се в доклада за военната служба на Палмър:
Бронзова звезда,  Лентичка за  национална отбрана,  Военновъздушен медал,  Медал за  служба във
Виетнам, Медал за кампанията във Виетнам, Уволнение със запазване на почетните знаци.

Освен  това  съдията  забеляза,  че  Палмър  има  млада  жена,  Лорета  и  едногодишна  дъщеря,
Джейми  и че обвиняемият е казал, че е посветил живота си на Исус Христос, докато се лежал в
продължение  на  5,5  месеца  в  местния  затвор  в  Елкарт,  очаквайки съдебното дело.  Относно това
сведение Бонтрегър беше написал една кратка бележка: „Много затворници твърдят, че са станали
християни в затвора, но единствено времето ще покаже дали Палмър е бил искрен в това твърдение.“

Сега съдията се изкашля, за да прочисти гърлото си и наклони едното си рамо към микрофона.
Показалецът  му  пробождаше  въздуха,  докато  говореше.  „Г-н  Палмър,  вие  сте  наясно,  че  според
закона на щата Индиана вие трябва да бъдете осъден според предписанията на стария наказателен
закон, тъй като вашето престъпление е било извършено преди влизането в сила на новия закон. И вие
знаете, че присъдата е не по-малко от 10 години и не повече от 20 години затвор, която, според закона
на Индиана, не може да бъде условна. И вероятно знаете, че жертвите на вашите кражби с взлом са
писали писма до този съд, в които твърдят, че максималното наказание от 20 години не е достатъчно,
за да ви държи далече от улиците на Елкарт.“

Последва  пауза  на  напрегнато  очакване,  когато  Бонтрегър  започна  да  чете  своята  присъда.
„Обаче,  мнението  на  съда  е,  че  твърдо  определените  срокове  за  наказание  в  закона  не  възпират
престъпността; това, което възпира престъпността е онова нещо, което самият престъпник възприема
като наказание. Г-н Палмър, разбира се аз знам, че вие сте бил 5,5 месеца в затвора в Елкарт, но това
наказание не е достатъчно наказание. Мнението на този съд е, че това, което вие най-вероятно ще
възприемете като наказание, е дълъг период на престой в условията на максимално строг затвор. Г-н
Палмър, аз съм наясно, че вие твърдите, че е извършена религиозна промяна в сърцето ви. Ако това е
вярно, тази промяна ще ви поддържа, когато бъдете подложен на онова, което ние наричаме полезния
лечебен шок на мизерните килии в затворническата система на щата Индиана.“

Думите бавно проникваха в ума на Фред Палмър. Той се обърна рязко, за да види, че лицето на
Лорета е побеляло, а очите й са пълни с паника. Но нещо му подсказа, че той трябва да  продължава
да се държи; този съдия все още не беше произнесъл присъдата си. 

Бонтрегър направи пауза, гледайки към редицата, където седяха жертвите. Гласът му стана по-
мек, а лицето му, доколкото е възможно, по-строго.

„Но  този  съд  разбира,  че  Конституцията  на  щата  Индиана  е  уникална  с  това,  че  нейния
наказателен кодекс се основава на принципа на реформиращото, а не на отмъщаващото наказание.
Поради това, този съд прави още една крачка в тази посока, обявявайки, че задължителната и не
условна 10 до 20 годишна присъда,  е нарушение на тази Конституция на Индиана. Защото да бъде
осъден – в светлината на неговия конкретен случай, страдащ от „след-Виетнамски синдром“ Фред
Палмър, който никога преди не е бил в затвора – да лежи в затвора 10 години в условията на строг
режим,  фактически би представлявало едно отмъстяващо,  жестоко и необичайно наказание,  което
неизбежно би съсипало целият му живот.

Поради това, в интерес на обществото, както и на г-н Палмър, този съд постановява той да
изтърпи наказанието от 205 дни строг тъмничен затвор – т.е.  1  година,  от която трябва да бъдат
извадени 160-те дни, които вече са прекарани в следствения арест – а след това да бъде освободен и
той да направи цялото разумно възстановяване на щетите, които е причинил на своите жертви, да се



68

включи в курсове за лечение от пристрастяване към наркотиците и алкохола, ако е нужно и да остане
в пробен период през следващите 5 години.“

Съдията се наведе към Палмър и добави накрая: „Освен това, г-н Палмър, както могат да ви
кажат и онези, които са прекарвали време в моята съдебна зала, аз не давам втори шанс на хората.“

Сега жертвите, сломени, докато говореше съдията, изригнаха. Гневът им вече не беше насочен
към Палмър, а към съдията. Бонтрегър гледаше спокойно към говорещите разгорещено разгневени
хора, докато помощник-шерифа отведе Фред Палмър обратно в килията. Палмър бързо погледна към
жена си и забеляза, че сега нейният шок беше заменен от пламъка на надеждата. Вървейки по пътя
към страничната врата,  той погледна нагоре към младия съдия,  чието лице беше сериозно,  както
винаги, но въпреки това, като че ли го погледна предизвикателно.

Решението на Бил Бонтрегър да не приеме задължителното осъждане според закона на Индиана
не изненада никой от хората, които го познаваха. Въпреки, че беше съдия от малко повече от 1 година,
тази година беше маркирана от неговия предприемчив и често пъти противопоставящ се стил. Той
беше неспокоен, работещ неуморно идеалист.

Той  стигна  до  това  състояние  по  естествен  начин.  Баща  му,  виден  щатски  политик  от
републиканската партия,  беше строг,  упорито работещ адвокат,  който ръководеше с  желязна ръка
тримата си синове. Обичаше да носи черен костюм и колосана бяла риза, може би защото предците
му произхождаха от „амишите.“ Постигнал сам всичко в живота си, изучавал юридическите науки
чрез  кореспондентски  курсове,  по-старият  Бонтрегър  достигнал  до  своя  връх  в  политиката  като
номиниран за член на Сената на САЩ от Републиканската партия и се състезавал за същото място,
което било спечелено от Бари Голдуотър през 1964. Ако според националните стандарти той никога
не станал широко известен (въпреки, че за възгледите, които той защитаваше в щатския парламент
бяха описани в „Рийдърс Дайджест“ през 1954), в Индиана неговото име означаваше упорита работа,
строга принципност и непреклонна независимост.

За своя среден син, Бил,  той беше чифт очила, скрити зад вестник или ядосан слушател на
вечерните  новини  по  радиото  или  телевизията,  твърде  зает,  за  да  проявява  голям  интерес  и  да
демонстрира топлота към синовете си. Както си спомня Бил години по-късно: „В известен смисъл аз
гледах на баща ми като на идол и мечтаех за възможността да получа неговата похвала или признание
за моето съществуване. В друг смисъл го мразех с всичко, което имам, а мразех още повече себе си
заради това, че му позволявах тотално да доминира в живота ми.

Но баща ми ме научи, че моралът е нещо абсолютно и не зависи от конкретната ситуация ; научи
ме, че човека е длъжен да бъде верен на Бога, Създателят;  научи ме, че правилата, според които
трябва да живеем, могат да бъдат намерени само в Библията; научи ме да имам куража да живея
според убежденията си и да имам желанието да говоря за тях, независимо от цената, която може да се
наложи да платя. За нещастие, той не ме научи да бъда тактичен.“

Като реакция на това доминиращо присъствие, юношата Бил Бонтрегър се заклел за 4 неща,
чиято цел била самият той да бъде различен от баща си, колкото е възможно.  Заклел се, че никога
няма да бъде адвокат, че никога няма да се върне в Елкарт, че никога няма да влиза в политиката и че
самият той ще бъде по-добър баща и съпруг, отколкото е бил баща му.

Първата клетва била спазвана пред първата му година в университет. Той планирал да стане
инженер. После, без даже да разбила защо, решил да напусне университета Пюрдю и да се запише в
подготвителен курс по правосъдие в Университета в Колорадо. Вероятно, както казва леля му Грейс,
всички юристи са измамени в надеждите си актьори, а Бил със сигурност имал усет към драмата.
Освен това той обичал Скалистите планини, които изглежда, че предлагат размер  и мащаб, които
съответства  на  неговите  собствени  амбиции  и  енергия.  Докато  бил  там,  той  започнал  да  носи
каубойски ботуши и тесни вратовръзки, стил, който бил възможно най-нехарактерен за Елкарт (и за
баща му).

Един съботен следобед през 1960, докато раздавал стикери на феновете преди футболен мач,
той забелязал едно дребничко момиче с широка усмивка, което също раздавало стикери на феновете.
Казвала се Елин и била първокурсничка. Пет месеца след това те се оженили. Девет месеца след това
им се родило първото дете. Тъй като имал семейство, за издръжката на което трябвало да се грижи,
наложило се Бил да работи всякакъв вид умствена работа, за да плаща разходите за обучението си.

Втората му клетва – никога да не се връща в Елкарт – била изхвърлена през прозореца, когато
той се дипломирал от юридическия университет. Наложило се да приеме да работи като юридически
сътрудник във Висшия Съд в Айдахо. Тогава, в Новогодишната вечер, след като изпил доста голямо
количество от традиционната напитка егног  (Коментар:  Разбити яйца,  мляко,  захар,  индийско орехче и  ром.

Д.Пр.), той  се впуснал в пламенен спор с баща си относно това, защо не се връща да живее в Елкарт.
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Типично, баща му не можел просто да го покани да си дойде у дома, защото той искал синът му да
работи в неговата адвокатска фирма, а това щяло бъде демонстрация на топлота и обич; той трябвало
да спори за принципа. Но 10 дни след това Бил се обадил по телефона в Айдахо и им казал, че няма да
се върне, после се обадил у дома и помолил да бъде приет на работа в адвокатската фирма на баща му.
Бил  и  Елин  се  установили  в  Елкарт  и  през  следващите  10  години  животът  им  протичал  доста
предсказуемо. Служебното натоварване на Бил със съдебни дела било стабилно и доходът му бил
добър, осигурявайки им нов дом в хубаво предградие на града.

Третата клеква на Бил – да стои вън от политиката – оставала в сила 4 години. Той решил да се
кандидатира за член на щатската Палата на представителите, но баща му го разубедил да не прави
това. След още 4 години, след смъртта на баща му, Бил се кандидатирал за член на щатския Сенат и
загубил. Но въвличането му в работата на Републиканската партия му помогнало да бъде назначен за
Управител  на  Щатския  борд  на  превъзпитание  на  затворниците,  който  изработвал  препоръки  за
политиката в работата на затворите. Бил не знаел нищо за затворите, но се заровил в работата с цялата
си обичайна страст, изучавал темата, посещавал затворите и постепенно си изработил философия за
наказанията  и  за  криминалното  правосъдие.  Обаче  той  повече  се  интересувал  от  политиката,
отколкото от затворите и участвал през по-голямата част от вечерите в политически или обществени
събрания.

По този начин, четвъртата му клетва,  че  ще бъде по-добър баща и съпруг,  отколкото е бил
собствения му баща, го дразнела, защото той прекарвал малка част от времето си у дома с жена си и с
децата си. Бил Бонтрегър знаел за Бога, който е направил небето и земята, който е всемогъщ и е дал
прекрасен стандарт за правосъдие на хората, според който те да живеят.  Но Бил не знаел нищо за
Бога, който обича, който може да плаче и който се стреми да има интимни отношения със Своите
човешки деца. Казано накратко, Бил имал представата, че Бог прилича на баща му; Бил Го уважавал и
се страхувал от Него, но не можел да отиде близо до Него.

Елин имала още по-слаба представа за християнската вяра. Обаче тя се включила в една женска
група, която всяка седмица се събирала, за да изучават Библията. Бил забелязал, че тя започнала да се
променя. Престанала да пие алкохол и започнала да проявява по-голям интерес към църквата. Тя даже
съумявала  понякога  да  завлече  и  него  в  църквата.  Бил  бил  доволен,  че  тя  е  намерила  някакво
занимание, което я ангажира и я прави щастлива, но самият той нямал интерес. Той въобще не можел
да си представи, че се нуждае от Бога.

Тогава ги ударила трагедия. Синовете им Дени и Ричард си играели в гаража с един комплект
химикали,  когато  тяхната  химическа  смес  експлодирала.  Пламъците  обхванали лицето,  гърдите  и
десния крак на 10-годишния Ричард, и причинило там изгаряния от 3-та степен. След няколко дни
позволили на посетителите да влязат  в  неговата  болнична стая,  но само ако си съблекат дрехите
напълно,  облекат  хирургическо  облекло  и  си  поставят  маска  на  лицето.  Въпреки  тази  трудна
процедура, която обикновено отнемала половин час, един посетител идвал всеки ден: Фред Финкс,
пастор на „Братска църква,“ която се намирала близо до дома на Бонтрегър. Фред сядал и ден след
ден редял пъзели с Ричард; освен това, всеки ден му задавал една гатанка и на следващия ден му
съобщавал верния  отговор.  Ричард очаквал с  нетърпение  посещенията на  пастора,  може би даже
повече, отколкото посещенията на родителите си.

По време на възстановяването на сина си, Бил открил във Фред Финкс и в членовете на неговата
църква религия, която била нещо повече, отколкото са принципите на морала; това бил живот, живян
състрадателно  със  сила  и  радост.  Това  го  привлякло.  Вероятно  това  обяснява  защо  един  ден  в
началото на  1976 Бил направил необикновената  крачка  –  един следобед се  спрял край офиса  на
пастора, за да потърси от него личен съвет дали да кандидатства да длъжността съдия в Окръжния
съд №2 в Елкарт, която скоро щяла да се освободи. Няколко колеги на Бил му предложили да стане
съдия.

В началото идеята му изглеждала абсурдна. Все още не навършил 35 години, Бил вече печелел
много повече пари отколкото един съдия в Окръжия съд. Нещо повече, пред него се откривали добри
политически възможности. Но докато я обмислял, тази идея станала ставала все по-привлекателна.
Пастор Финкс изслушал положителните и отрицателните страни на тази идея, които Бил му изложил,
но почти не му дал никакъв съвет. Само казал на Бонтрегър да обсъди това със съпругата си и да се
моли за указание от Бога. Бил си отишъл у дома, разговарял с Елин,  но не си направил труда да се
моли. Обявил, че е кандидат за заемането на овакантената длъжност с съда. Тъй като бил член на
Републиканската партия и носел името Бонтрегър, той знаел, че в Елкарт той не може да загуби. И
бил прав.

През януари 1977 Бил Бонтрегър, 35-годишен, с късо подстригана коса, както се подстригвал
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през целия си живот, с каубойски ботуши и тясна вратовръзка, които носел още от времето, когато
живял в Колорадо, вече работел в мебелираните с плюш кабинети на съдиите в сградата на Окръжия
съд №2 в Елкарт, Индиана. Без да осъзнава, изглеждало, че той през целия си живот е вървял към тази
длъжност. Тук намерил естественото място, където може да демонстрира обучението и талантите си,
както и арената, на която може да даде израз на вярванията си за закон, ред, правосъдие, абсолютен
морал и за личната отговорност на човека. Мислел си, че баща му най-накрая щеше да се гордее с
него. Мислел си, че като съдия ще има много повече време, което да прекарва със семейството си
(отново онази четвърта клетва) и бил привлечен от реномето на самата съдийска длъжност. Но месец
след месец се увеличавал броят на делата, които трябвало да отсъжда и му ставало все по-трудно да
прави избора между семейството и работата. Скоро започнал да прекарва по 12-14 часа в сградата на
съда и се прибирал у дома късно и уморен.

В един уикенд в края на октомври Елин планирала да присъства на конференция в църквата.
Бил нямал намерение да отиде с нея; да се моли и да споделя чувствата на една група хора в църквата
не  съвпадало  с  неговата  представа  за  почивката.  Но  в  този  петък  вечерта  неговите  дела  на
непълнолетни престъпници, които обичайно завършвали в 20:00 часа, свършили в 18:30. Поради това
той спрял колата си край църквата, за да обясни на Елин, че си отива у дома да си приготви вечеря, да
гледа телевизия и после да си легне. Докато обикалял в църквата и търсел жена си, срещнал различни
членове на църквата, които го поздравлявали толкова топло, че той бил предуман да остане. Най-
накрая, както той казал по-късно: „Аз се разцепих и се отворих като презрял домат“ и за трети път в
живота си плакал публично.

В тази  нощ Бил Бонтрегър осъзнал,  че  се  нуждае  от нещо повече  от железните  принципи.
Нуждаел се от Исус. Поради това той отворил сърцето си за Христос и бил залят от радост и мир.
Чувствал  се  изпразнен  от  всичко,  което  било  изгнило  и  бил  изпълнен  с  Божия  Дух.  Съдия  Бил
Бонтрегър станал християнин. 

Този нов живот в Христос не променил гледната точка на съдия Бонтрегър за закона; нито пък
той се  предал тогава изцяло на  суверенната власт  на Христос.  Но той подсилил чувството си за
милост и състрадание. Образът му на съдия не бил като на сляп чиновник, който механично претегля
доказателството,  а  на  чувствителен  съдия  с  отворени  очи,  който  прилагал  закона  според  всеки
конкретен случай, наясно с цялата съдебна система и с хората, попаднали в ръцете й. Освен това той
вярвал, че ролята му е нещо повече от раздаването на наказания.

С тези принципи той атакувал криминалната правосъдна система в Елкарт с цялата си енергия,
въпреки  че  не  винаги  проявявал  тактичност.  Скоро  подразнил  хора  от  Отдела  за  пробация,  от
Прокуратурата, от Отдела за Социалните грижи, от Съда за малолетни престъпници, от Окръжния
съвет и от Отделът на училищата в Елкарт – от многобройните отдели, които се опитвали да помагат
на затруднените семейства. Той настоявал тези отдели да променят процедурите си и някои от тях
бавно ги поправили. Когато станал съдия, много дела стигали до разглеждането им в съдебната зала
18 месеца след извършването на престъплението; той снижил това забавяне до 5 месеца. За пръв път
от много години броят на арестуваните малолетни престъпници се понижил,  най-малкото защото
съдия  Бонтрегър  настоявал  бягството  на  учениците  от  училищните  занимания  да  не  бъде
пренебрегвано, а да бъде разглеждано като сериозен проблем.

Но нараствал броят на задължителните присъди за изпращане на престъпника в затвора (не
даващи право на съдията да ги съобразява с конкретния случай), а Бонтрегър нямал никаква власт да
промени  тази  тенденция.  Въпреки,  че  имал  репутацията  на  твърд,  почтен  и  сериозен  съдия  Бил
вярвал,  че  задължителните  присъди  унищожават  идеята  за  индивидуално  правосъдие.  Например,
всеки, за който бъде установено, че е направил две умишлени престъпления, е трябвало задължително
да бъде осъден на поне 2 години затвор. Най-общо казано, това звучи разумно и основателно. Но
според начинът, по който бил написан закона, това означавало, че някой, за който е доказано, че е
извършил 2 кражби в магазин (взел стока без да я плати), даже когато между извършването на първата
и втората кражба са изминали 20 години, ще трябва да лежи в затвора 2 години;  а съдията нямал
никаква свобода да разгледа конкретното  престъпление и човекът, който го е извършил.

Тъй като бил запознат с обстановката в затворите, Бонтрегър не се отнасял лекомислено към 2-
годишния престой в затвора. Той вярвал, че няма по-сигурен начин за провала на живота на човека,
защото болшинството от хората, които влизали в затвора да повече от една година, излизали от там
като озлобени, закоравели и яростни престъпници. Поради това той само изчаквал шанса, за да се
обяви против задължителните  присъди,  записани в  закона и през  февруари 1978 делото на Фред
Палмър му предоставило този шанс. Но когато Бонтрегър осъдил Палмър само на една година затвор,
той знаел, че с това се противопоставя очевидно на закона; и той знаел, че обвиняващият прокурор ще
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обжалва  делото  във  Върховния  съд  на  Индиана.  Бонтрегър  се  надявал,  че  неговата  смелост  ще
окуражи Върховния Съд да подкрепи правото на човека да бъде третиран като самостоятелна личност
в закона.

Когато в онзи февруарски ден Фред Палмър излязъл от съдебната зала след произнасянето на
присъдата,  той  бързо  бил  отведен  с  полицейския  микробус  в  Приемното  отделение  на  щатския
затвора в Индиана за изпълнение на процедурите, свързани с постъпването му там и се застанал на
опашка зад един момче, което му доверило, че е паникьосано от предстоящото му влизане в затвора.
Фред изпитвал същия ужас,  но вярвал,  че същият Бог,  който е влязъл в живота му,  когато бил в
килията на Предварителния арест в Елкарт, ще бъде с него и в затвора. Загрижен за ужасеното момче,
Фред се помолил: „Господи, изпрати ме в тази килия, в която ще отиде това момче, което е преди
мен.“  Навел се  напред и чул изборът,  който бил предложен на младия затворник:  затвора  в  град
Мичиган или Щатският затвор в Пендлетън – еднакво мизерни вертепи, еднакво претъпкани. Фред
чул,  че  момчето  избрало  да  бъде  изпратено  в  Мичиган  и  когато,  след  като  попълнил  нужните
формуляри, служителят му предложил да избира, той също избрал Мичиган.

Животът на Палмър в затвора бил тежък, но той изучавал Библията, свързал с християнските
доброволци чрез „Приятелство в затвора“ и поддържал контакт с младежа, заради когото избрал за
отиде там. Чрез служението на Фред този млад мъж, заедно с много други, станал християнин.

Седем месеца по-късно Фред бил освободен и се  прибрал у дома при Лорета  и Джейми в
Бристол, Индиана. Започнал да участва активно в работата на църквата, намерил си работа и заедно с
жертвите на престъпленията си насрочил дати да се разплати за причинените им щети и за нещата,
които бил откраднал. Повечето от тях били готови да му отмъщават, но когато се срещнали с новият и
променен Фред Палмър, те също се променили.

Ренди Браун бил особено нетърпелив да се срещне с Палмър, защото наблюдавал с безпомощен
гняв как Палмър се  отървал само с  една  година  затвор.  Поне  тази програма за  компенсиране на
жертвите му давала шанса да се срещне лице в лице с Палмър и да каже на този нищожен затворник
какво мисли за него. Но този Фред Палмър, с когото се срещнал, не бил никакво чудовище. Фред
помолил Ренди и жена му да му простят, разказал им за преживяванията си във Виетнам, за борбата
си с алкохола, за нуждите на жена му и на детето му, когато е извършил престъпленията си. Сега той
искал да ги компенсира.

Ренди установил, че Палмър е „мъж, точно като мен.“ И че той бил готов да ги компенсира, без
въобще да знае как те могат да поискат да му отмъстят. За такава постъпка се изисква смел характер.
Ренди стоял вътре у дома си и наблюдавал как Фред започнал да цепи дърва вън, на техния двор.
Скоро след това Ренди излязъл на двора и подал на Фред ръка за помирение. (Друг интересен резултат
от компенсирането, извършено от Фред Палмър: Друга негова жертва бил Ренди Йон, който също бил
в съдебната зала, защото бил помощник шериф. В резултат от срещата му с Фред Палмър по времето
на престоя му в затвора, Йон разбрал, че има и „по-добър начин“ отколкото затвора. След време той
станал Председател на Борда за помирението на жертвите от престъпленията.)

Годината, която последвала след обявяването на присъдата по делото на Фред Палмър, била
наистина наситена със събития за Бил Бонтрегър. Натовареността му с работа се увеличила, докато
той провеждал своя кръстоносен поход за реформиране на системата. Той, Елин и децата ходели на
къмпинг и прекарвали заедно много време в църквата. Бил даже започнал да преподава в Неделното
училище.

Обикновено той подготвял урока си за Неделното училище в събота вечерта, но една седмица
решил да започне подготовката си в неделя след обяд, веднага след връщането си от църквата. Прочел
книгата Амос, къса книга от Стария Завет, която трябвало да изучават. Текстът не го впечатлил с нищо
– просто една суха, прашлясала проповед, отправена към една незначителна нация преди почти 3000
години. Не му помогнало и помагалото за изучаване на тази книга. Поради това Бил продължил да
чете Библията, когато имал свободно време през седмицата и се опитвал да извлече от нея мисли за
един смислен урок, преди следващата неделя. 

Тогава, рано една вечер, докато седял в кабинета си в съда и четял книгата Амос, страниците
внезапно оживели пред него  с гневния вик против институциите в съдебните зали и в дворците в
държавата на Амос. Бил грабнал химикалката и започнал да пише в един съдебен бележник. Скоро
дългите жълти страници се изпълнили със собствения му преразказ на думите на Господа към Амос:

„Аз  искам  праведност  и  правилно  взаимоотношение  с  теб.  Аз  искам  ти  да  имаш
справедливост и състрадателна почтеност към всички хора. Искам да се държиш неотстъпно към
Моите стандарти и настоявам да се отнасяш правилно към другите, воден от правилни мотиви.
Представата  ти  за  Мен,  която  си  изградил  в  собствения  си  разум,  с  цел  ти  да  се  чувстваш
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самодоволен и сигурен, е идолопоклонство.  Ти си мислиш, че правосъдието е сляпо (Коментар: Даже
образът на Темида, богинята на правосъдието, е на жена със завързани очи, очевидно, за да се подчертае, че е независима
в решението си. Д.Пр.), но Моето правосъдие е с отворени очи. То страстно издирва погрешното и се
опитва да го поправи. (Коментар: Забележете, ние, хората искаме да наказваме виновният, а Бог иска да го поправи,

да го“ремонтира,“ защото Бог обича грешния човек и по този начин иска да го спаси. А грешен е всеки от нас. Д.Пр.)
Моето  правосъдие  е  посветено  на  задоволяване  на  нуждите  на  другите  хора  и  особено  –  на
нуждите на хората, които са по-малко способни да се грижат за себе си.“

С развълнувано сърце от възхищение,  Бил хвърлил химикалката на бюрото си,  облегнал се
назад, запалил цигара и се замислил. „Това, което търсех пипнешком да кажа през целия си живот, е
точно  тук.  Точно  това  казва  Бог...“нека  правосъдието  тече  като  вода“  (Амос  5:24).“  Чрез   своя  
собствен малък начин в делото на Палмър, той се беше опитал да свърши своята част, за да подкрепи
Божиите стандарти за правосъдие, въпреки че това означаваше да се противопостави на законите на
щата.

Когато събитията през следващите три години се стоварваха върху него, Бил Бонтрегър  често
се връщаше при Амос. Думите на древният селски пророк станали негови собствени думи – както и
негов гневен вик. Колелцата на правосъдието в САЩ се въртят бавно. Изминала една година. Палмър
бил вън от затвора, затвърждавал новия си, заслужаващ доверие начин на живеене и повечето хора
забравили неговия случай. Но Бил Бонтрегър все още чакал, знаейки, че Върховният съд на Индиана
или ще изиска да се промени текстът в закона, постановяващ издаването на задължителни присъди,
или ще отмени неговата присъда.

Тогава,  в петък,  на 23.03.1979,  секретарката му Елоиза донесла дневната поща, където най-
отгоре имало един огромен плик от Върховния съд на щата.  То потвърдило неговите най-големи
опасения: съдът не само преобърнал неговото решение, но и му заповядал да изпрати Фред Палмър
обратно в затвора за остатъка от неговата задължителна присъда в границите от 10 до 20 години.
Намиращата се в стаята, през която се стигало до неговия кабинет Елоиза подскочила, когато чула
трясъкът от юмручния удар на съдията по бюрото му. Чашките за кафе и пепелниците се раздрънчали,
когато той бушувал наоколо като разгневен бик. „Това е непоносимо!“, чула го тя да повтаря все по-
силно и по-силно, „Това е непоносимо!“

Бил Бонтрегър бил наранен и ядосан. Той не харесвал да му казват, че е сгрешил. Но реакцията
му била нещо повече от израз на наранена гордост. Той бил вбесен от тиранията на механичния съд.
Група хора в Индианаполис, които никога не се били срещали с Фред Палмър, искали да раздават
тяхната представа за правосъдие и да съсипят живота на Палмър, стремящ се да изпълни Божият
закон,  за  който  вече  не  се  споменава  даже  в  книгите  и  нещо  повече,  без  да  се  интересуват  от
възстановяването,  което  вече  се  извършва  в  живота  на  Палмър.  За  Бонтрегър  това  вече  не  било
правосъдие. 

Бонтрегър взел телефона и позвънил на Палмър, който живеел в каравана в Бристол. Фред бил
безмълвен. Той не можел да повярва на новината и само продължавал да повтаря: „Аз си излежах
присъдата. Изплащам на жертвите си щетите, които им причиних. Защо съдът иска да ме върне в
затвора?“ Бонтрегър го уверил:  „Не се тревожи. Аз ще се боря срещу това.“ Казвайки тези думи,
Бонтрегър  прекрачил  границата,  въпреки  че  в  този  момент  не  осъзнал  това.  Той  вече  не  бил
безпристрастен съдия, който раздава правосъдие; той се присъединил към страната на Фред Палмър.

Вместо за обичайните 20 минути, Бонтрегър измина разстоянието до дома си за половината от
времето. Трябваше да транспортира една група бойскаути, които заминаваха за Охайо за уикенда, а
все още не си беше опаковал багажа. Втурна се в къщата, изкачи се по стълбището до спалнята и
започна да хвърля джинси, ризи и обувки в един стар куфар, а през това време съобщи на висок глас
новината на Елин, която стоеше в отвора на вратата.

„Това е непоносимо!“, каза той за кой ли път през този ден. „Върховният съд иска да върне Фред
в затвора!  Ще си подам оставката  като  съдия!“  Чорапи летяха  във въздуха  от  скрина  до куфара.
„Свиках пресконференция в понеделник сутринта,“ продължи той. „Искам да бъдеш там. Не мога да
продължавам да работя в такава система.“ Бил шумно затвори капака на куфара и изтрополи надолу
по стълбите. Елин вървеше след него. „Довиждане,“ извика той. „Ще се справиш с всяко обаждане по
телефона, нали?“

В понеделник  сутринта  сградата  на  съда  в  Елкарт  беше  оживена.  Групички  от  любопитни
секретарки и служители в съда клюкарстваха възбудено; адвокати се разхождаха на втория етаж като
бащи, които очакват раждането на детето си пред родилната зала. Вътре в офиса на съдия Бонтрегър
светеха прожектори, имаше телевизионни камери, микрофони, репортери от вестниците, от радиото и
телевизията задръстваха прекомерно загрятата стая.
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Бонтрегър седеше на бюрото си с пръсти, сплетени зад главата му. На малка кушетка близо до
него седеше Елин с двете деца. Бонтрегър каза на медиите, че ще си подаде оставката като съдия. Той
описа случая на Палмър и каза, че съвестта му не му позволява да изпрати Фред Палмър обратно в
затвора. Той каза: „Когато Божият закон и човешкият закон застанат един срещу друг, ние сме длъжни
да изберем Божия закон. Исус се грижи индивидуално за всеки човек. Така трябва да правим и ние.“
Той направи пауза. „Ако трябва да бъда верен на нещо, аз ще бъда верен на Бога, а не на закона.
Човекът, който в миналото си не можеше, подобно на баща си, да показва публично емоцията си,
говореше сега с прегракнал и разтреперан глас и докосна бузата си, за да изтрие сълзите си.

Репортерите  знаеха,  че  имат  голяма  история:  републиканец-съдия  в  малък  град  захвърля
кариерата си, заради загрижеността си за един човек, който е насилван от системата. Какво прекрасно
заглавие: „Един мъж се изправя сам срещу съдебната система.“ Но за Бонтрегър това не беше толкова
просто. Все още гневен, все още наранен, той знаеше, че неговия усет към драматизма си играеше със
страстта му за правосъдие. Мотивите му бяха така объркани и смесени, както и самото дело беше
объркано и смесено.  Но той беше сигурен в едно нещо:  докато медиите щяха да се  фокусират в
Бонтрегър, във Върховния съд и в текстовете в закона, някой трябва да се погрижи за Фред Палмър и
за  семейството  му.  В  цялото  това  юридическо  маневриране,  залогът  беше  живота  на  тези  хора.
Бонтрегър стана, отиде при кушетката, седна до жена си, постави ръката си на раменете младият мъж,
седящ там и каза: „Това е Фред Палмър. Исках вие да се срещнете с него. Тази история е за него, а не
за мен. Бил Бонтрегър ще оцелее. Не аз ще отида обратно в този пъкъл на затвора.“

Още същата вечер тази история се превърна в главна тема на местите новини. На следващият
ден тя била национална.  Идвали обаждания от цялата страна,  даже от чужбина.  Но приятелите в
Елкарт преследвали Бил поради друга причина. Те не искали той да си подава оставката. Даже някои
от хората, които той бил обидил, го молели да остане, опитвайки се да го убедят, че може да направи
повече,  като  се  сражава  с  несправедливостта  като  съдия,  отколкото  би  могъл  да  направи  чрез
драматичният жест на подаването на оставката. 

Поради това, 2седмици след бъркотията, Бил обявил, че ще остане на работа в съда. След като
взел това решение, той се гмурнал отново в работата си по начинът, по който винаги действал – дълги
часове работа и голяма натовареност с  разглеждани дела.   Но той не спрял да мисли за  случаят
Палмър. Той проучил законната стратегия, която може да използва Фред, за да избегне връщането му
в затвора. В края на краищата, човекът бил излежал своята присъда. Ако Върховният съд е казал, че
той, съдията, погрешно е отсъдил делото, защо би трябвало Палмър да пострада заради това?

В юни месец решението на Върховния съд станало официално.  Палмър трябвало да се яви
веднага пред съда, за да бъде върнат в затвора. Бонтрегър му наредил да се яви в съда, но после дал
разрешение на защитника му да отложи гледането на делото. После отишъл още по-далече. Започнал
да работи с адвоката на Палмър, насочвайки неговата стратегия при разглеждането на делото в съда и
помагайки му да събере доказателства за положението в затворите в Индиана, където щял да бъде
изпратен Палмър. Тази постъпка отвела Бил отвъд приемливите стандарти за въвличането на съдията
в делото.  

Един  ден  адвокатът,  който  от  името  на  правителството  контролирал  изпълнението  на
процедурите по делото нахлул в офиса на Бил, затворил вратата и директно му казал, че е проклет
идиот. Той рискувал да бъде обвинен в неуважение към Върховния съд на Индиана и бил твърде
обвързан  емоционално  в  това  дело.  По-късно  Бонтрегър  признал:  „Не  е  трудно  да  разбереш,  че
правиш грешка, когато някой (образно казано)  те удари между очите с дървена дъска с размери 10 х
10 см.“

Поради това Бил се оттеглил от делото и един местен юрист, Ричард Спраул, бил избран като
специален съдия. Той решил, че Палмър ще трябва да бъде изпратен обратно в затвора, но после
постановил, че това наказание би било демонстративно несправедливо и жестоко. На практика той
приканвал за още едно разглеждане на делото в Апелативния съд и адвокатът на Палмър направил
това. Палмър останал вън от затвора, докато делото отново било върнато във Върховния съд.

Колелцата на правосъдието продължили да се въртят в продължение на още две години, докато
съдът направил пълно изследване на случая. Фред Палмър продължавал да израства като християнин,
като отговорен баща и съпруг, и продължавал да се среща с жертвите си и да изплаща задълженията
си към тях. Той и Лорета очаквали второ дете.

През това време Бонтрегър също израствал като християнин и често препрочитал книгата Амос.
Съжалявал, че е нарушил правилата за поведението си като съдия в делото на Палмър, но вярвал, че
Върховния съд ще си затвори очите за  неговия изблик на чувства в  светлината на справедливата
присъда, която той е отсъдил. Той казал на Палмър да не се тревожи – съдът никога не би го върнал в
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затвора.
На 30.01.1981, петък вечерта, Бил, Елин и момчетата вечеряли и планирали как скоро ще отидат

да карат ски в планината, когато телефонът иззвънял. Елин се пресегнала да отговори, а след това
подала слушалката на Бил. Той я взел; обаждал се наблюдаващият адвокат по делото Палмър. Той
слушал за момент, не казал нищо и затворил телефона, а лицето му било пребледняло. 

Докато Елин и децата се чудели какво е станало, звъннал звънеца на входната врата. Елин я
отворила, видяла че отвън седи един сконфузен моторизиран полицай и го придружила до масата,
където  вечеряли.  „Г-н  Съдия,  наистина  съжалявам,  че  трябва  да  ви  дам  това“,  казал  полицаят,
връчвайки на Бил един плик. Документът в него потвърждавал това, заради което наблюдаващият
адвокат му се обадил: Върховният съд на Индиана отхвърлил присъдата по делото на Фред Палмър,
заповядал Палмър да се  върне в затвора  и обвинявал съдия Уилям Бонтрегър и специален съдия
Ричард Спраул за престъпно неуважение на съда.

Малко е да се каже, че Бил бил втрещен. Върховният съд го бил хванал в менгеме. Съдебните
битки за Фред Палмър приключили; а битките за самият него току-що започвали. Но най-трудното
нещо за него в този момент била мисълта как ще се обади на Фред и ще му каже, че ще трябва да се
върне в затвора. Стотици пъти той бил уверявал Фред, че справедливостта ще победи.

Не можал да спи през цялата нощ и рано на следващата сутрин направил ужасното обаждане.
Телефонът в караваната на Фред иззвънял няколко пъти. Лорета в това време се къпела под душа, а
Джейми  гледала  комикси  по  телевизията.  Наполовината  събуден,  Фред  вдигнал  слушалката  в
спалнята и чул как в същото време Джейми вдига слушалката на дублиращия телефон в кухнята. С
прегракнал от сълзи глас Бил не подбирал думите и казал директно: „Фред, Върховният съд реши:
отхвърлят молбата ти и нареждат ти да се върнеш в затвора.“  Фред усетил, че му се повръща, а после
осъзнал,  че  малкото  му  момиченце  е  чуло  думите  на  Бил,  защото  тя  изпуснала  слушалката  на
дублиращия телефон и започвала истерично да пищи.

Фред извикал по телефона: „Почакай, Бил, не затваряй.“ После изтичал в кухнята и вдигнал на
ръце дъщеря си,  опитвайки се да я  успокои.  Започнал гласно да се  моли и постепенно плачът й
престанал. В това време Лорета излязла от банята и сълзите потекли по лицето й, когато научила
новината.  Накрая Джейми повдигнала главата си от влажното рамо на Фред и казала: „Тате, всичко
ще се оправи. Исус ми каза това.“

Когато Фред се върнал на телефона, Бил продължил: „Фред, ти трябва да влезеш в затвора. Аз
ще бъда там.“ Фред отговорил: „Дай ми време днес до 18:00. Трябва да помогна на семейството ми да
се подготви.“ Когато привършили разговора, разтрепераният Фред се обадил на няколко приятели.
След около един час малката каравана се напълнила с хора от църквата. Те се молили, пяли химни,
чели Библията и плакали. 

Същият ден в 17:30 Фред Палмър влязъл в окръжният затвор в Елкарт. Седмица по-късно той се
явил в съда за  произнасяне на окончателната присъда.  Съдебната зала била пълна с  журналисти,
членове  на църквите на  Палмър и Бонтрегър,  приятели и симпатизанти.  Няколко от  жертвите на
Палмър, включително Ренди Браун и Ренди Йон отново били в съда – но този път откъм страната на
Фред. Елен и Лорета седели заедно, а лицата им, подобно на лицата на много други, били мокри от
сълзи. 

Процедурата  била  кратка.  Фред  бил  въведен,  окован  с  вериги  от  стаята  за  задържаните.
Бонтрегър не си позволил да говори много, знаейки че ще загуби контрол над себе си. Той просто
прочел присъдата – не по-малко от 10 години и не повече от 20 години – огласявайки волята на
щатския съд. След това охранителите отвели Палмър в затвора за да остане там не по-малко от 9
години.  Елин  излязла  навън  за  да  се  срещне  с  Фред  край  задната  врата  на  залата,  докато  бил
отвеждан. Мъжът с веригите и жената на съдията стояли тихо, държейки се за ръцете. Фред казал:
„Всичко е наред. Кажи на Бил, че аз разбирам.“

Един месец по-късно, през февруари 1981, Върховният съд на Индиана установила, че съдия
Уилям Бонтрегър е виновен за неуважение към съда. Те го наказали с 30 дни престой в затвора и
глоба от 500 долара, а после постановили, че присъдата му е условна. Освен това разпоредили пълно
разследване на 4-годишната му работа като съдия с възможността да бъде уволнен като съдия и да му
бъде отнето разрешението на практикува като юрист. През ноември 1981 срещу него били повдигнати
10 обвинения.

За Бил и семейството му 1981 била година на мъчението.  Той продължавал да работи като
съдия, докато юридическата заплаха и нарастващите юридически разходи надвисвали над него. Освен
установеното  неуважение  към  съда,  една  компютърна  грешка  при  изчисляване  на  заплатата  му
намалявала със 700$ месечния му доход; Елен си наранила коляното и се наложило цяла година да се
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лекува чрез физиотерапия; Ричард имал неуспешна  операция за присаждане на кожа.
Няколко  пъти  Бил  обмислял  да  си  подаде  оставката,  но  решил  да  даде  възможност  на

юридическата  битка  да  извърви  своя  път,  какъвто  и  да  е  изходът  от  нея.  Синовете  му  също  го
призовавали да остане и да се бори, защото и те също били научили, че е нужно човек да защитава
принципите си.

Ирония е, че същата тази система, която той се опитвал да промени, сега го притискала хладно
и механично, заплашвайки да му отнеме прехраната и достойнството му.

Репутацията му била унищожена. В миналото той бил обещаващ политик и успешен юрист.
Сега слуховете  го  обрисували като  размирник,  човек с  неутолима жажда към драматизъм,  човек,
който не зачита нормите на обществото, който обича да създава вълнения и като Дон Кихот да се бие
с вятърните мелници. Но и той можал да съзре зрънце истина в тези клюки; тай направил грешки,
големи грешки. В края на краищата дали той беше помогнал на каузата на правосъдието или й беше
попречил?  Дали  беше  помогнал  на  Фред  Палмър  или  му  беше  навредил?  Той  не  беше  сигурен.
Единственото сигурно нещо, което знаеше е, че неговата сегашна дилема беше причинена от това, че
той беше загрижен за Фред Палмър, че беше загрижен той да бъде третиран справедливо от закона и
вярваше, че това е начинът, по който Бог искаше той да се чувства. Според буквата на закона, обаче,
той се беше грижил твърде много.

Случаят Бонтрегър завършил неочаквано и доста недраматично. Докато Върховния съд още не
се беше произнесъл относно обвиненията срещу него, възникнала и се разраснала една несвързана с
тях дискусия сред съдилищата за непълнолетни престъпници. Бонтрегър предвидил, че това е борба,
която може единствено да увреди репутацията на съда. Вместо да се сражава и да гледа, как съдът е
увреждан, той си подал оставката през декември 1981.  Сътрудниците му плакали, когато научили
това. Върховният съд престанал да се занимава с обвиненията си срещу него. Фред Палмър престоял
още  20  месеца  в  затвора,  преди  да  бъде  освободен  чрез  специална  заповед  за  помилване  от
Губернаторът на Индиана Робърт Ор. След като престоял още 6 месеца в център за възстановяване
чрез работа, Палмър най-накрая се върнал у дома.

Той казва:  „Понякога в  затвора ме питаха:  „Ако Бог е  толкова добър,  защо Той те върна в
затвора?“ А аз им отговарях: „Бог не ме изпрати тук. Той позволи на хората да ме върнат тук, за да
разказвам на хора като вас за Исус Христос.“ И продължава: „Откакто отидох при Христос, аз гледам
на всички тези неща от друга гледна точка. Бог е суверен. Когато бях в затвора, аз все пак живеех в
вътре в дома на Отца. Затворът няма нищо общо с моето възстановяване. Божието Слово направи
това.“

Бил Бонтрегър работи като мизерна юридическа фирма в малък дом в Елкарт. Бизнесът е слаб и
при него вече не идват репортери. Те се занимават с други истории. Бил често усеща, че си губи
времето. Някога беше съдията Бонтрегър, който като вятър прочистваше съдебните зали и раздаваше
правосъдие. Сега мнозина в Елкарт гледат на него само като на глава от книгата на историята. Но
въпреки това, той продължава понякога да мечтае за различни резултати. Размишлява за грешките си,
за личните си слабости и недостатъци, и със сигурност не счита, че е светец или мъченик.

Бил гледа на своите преживявания като на част от Божия план: „През 1977 аз срещнах и приех
Христос, но продължавах да контролирам собствената си съдба. Чак през ноември 1981, след като
станах емоционален корабокрушенец, аз се предадох  и предоставих бъдещето си на Него. Предадох
се на Бога. От тогава Той продължава да ме учи на покорство и търпение, на нуждата да изучавам
Неговото Слово и да Го търся в молитва. Той премахна голяма част от моя гняв; казано накратко,
днес, когато Го познавам, аз съм в мир и това ме кара да възприемам като печалба това, което светът
счита, че е загуба.“

Съдебният репортер Зо Ан Майер, която е отразявала в печата неговите съдебни дела счита, че
тя разбира решенията на Бил: „Той стана християнин, когато беше съдия и това направи живота му да
е по-труден. Той беше съдия, който имаше състрадание. Виждала съм го да произнесе присъда за
някой непълнолетен престъпник, а после събличаше съдийската тога, излизаше извън съдебната зала
и прегръщаше осъденият юноша, докато беше отвеждан в затвора. Той му казваше: „Загрижен съм за
теб.“ И те знаеха, че че той наистина е загрижен. 

Понякога се задавяше от вълнение по време на делото, там, в съдебната зала. „Той защитаваше
своите убеждения. Когато чувстваше, че съдебната система се противопоставяше на Божия закон, той
знаеше, че трябва да се подчини на Бога. И той обичаше работата си. Но когато наближи краят, когато
той беше емоционално изтощен от цялото това нещо, аз съм го чувала много пъти да казва:  „Аз
просто трябваше да направя това, което знам, че е правилно, даже ако заради това ще загубя работата
си.“
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Което той и направи. (Коментар: Има едно златно правило: „Прави това, което трябва да направиш, пък да

става каквото ще.“ Д.Пр.)
Поради това,  каквото и да си мислите за  Бил Бонтрегър и за  неговата позиция,  както и да

обобщите оценката си за неговата личност и за грешките, които той направи, това което той направи
остава ясно: той видя нещо, което вярваше, че е грешно според стандартите на Бога и направи нещо
за това.  Той пое риска да действа.  И плати скъпа цена за това действие.  Подчинението на Бога не
винаги означава щастлив край.

Пък и защо би трябвало да си мислим, че винаги ще има щастлив край?

Глава 17

Краен християнин

Когато кореняците – адвокати, служители на съда и репортери – се съберат край сградата на
Окръжния съд в  Елкарт,  не  е  необичайно разговорът  да  стигне  и до  Бил Бонтрегър.  Някои хора
разбират това, което направи той; други не могат да разберат и се чудят защо съдията се развълнува
толкова много заради един младеж, който просто получи това,  което заслужаваше. На старите му
политически  приятели  им  беше  най-трудно,  защото  те  не  можеха  да  разберат  защо  един
консервативен републиканец ще тръгне срещу своите съпартиици във Върховния съд. Един служител
в съда повдигна раменете си и въздъхва примирително: „Бонтрегър  просто стана твърде краен, това е
всичко.“

Стана краен. Колко прекрасно е това определение. За нещастие, в наше време думата „краен“
придоби един неприятен, даже отвратителен смисъл. Тя обозначава нещо не-американско, подобно на
стихийните  протести  през  1960-те,  които  взривяваха  сгради  в  студентските  градчета  или
екстремистите на десницата с пламтящите очи. А думата „краен“ (radical) произлиза от една латинска
дума, която означава „коренът“ или „фундаментът.“  Следователно, думата „краен“ просто означава
отиване назад до първоначалният извор или „отиване до коренът на нещата.“

Наистина  в  свят,  в  който  ценностите  са  определяни  от  чувствените  фантазии  на  светския
хуманизъм, е крайно нещо да се държим за фундаменталната истина на Бога, да стигаме до „корена,“
до Божието Слово. Днешните християни са наследници на голям брой крайни хора в семейното си
дърво. Всъщност, Божието царство е пълно с тях.

Джон Уесли лично е твърдял, че може да има „липса на святост и наличие само на социална
святост...и това състояние ще превръща християнството в социална религия, а това означава то да
бъде унищожено.“ Уесли бил дамгосан като краен, заради прочутото му изказване в църквата Сейнт
Мери  –  едно  гневно,  но  точно  изобличаване  на  дружеството  на  студентите  му  от  Оксфордския
университет заради тяхната малодушна вяра (след това изказване той никога вече не бил канен да
говори там). По-късно той схванал същността на крайната святост,  когато написал: „Заемането на
открита позиция срещу цялата липса на святост и на праведност, която е заляла страната ни като
наводнение,  е  един от  най-благородните  начини за  изповядане  на Христос  в  лицето на Неговите
врагове.“

Всеки, който чете моите книги или ме е слушал когато говоря, знае за огромното влияние, което
е оказал Уилям Уилбърфорс върху моя християнски живот. Това е причината, поради която аз толкова
последователно говоря за  неговата крайна  позиция за  Христос  в  обстановката  на  културата,  сред
която е живял и защо толкова често цитирам от едно писмо, написано от Джон Уесли до Уилбърфорс
–  който  тогава  наскоро  бил  станал  християнин.  Уесли,  който  умрял  само  няколко  дни  след
написването на това писмо, възложил на Уилбърфорс да води крайна борба против робството. През
последните 7 години нося в Библията си извадка от това писмо на Уесли:

„Освен ако Божествената Сила те е издигнала да бъдеш като Атанасий, против мнението на
света, аз не виждам как ти ще можеш завършиш славното си начинание, противопоставяйки се на
отвратителната низост, която е скандална за религията, за Англия и за човешката природа. Освен
ако Бог те е издигнал точно заради това нещо, ти ще бъдеш изтощен от тази опозиция на хора и
дяволи, но ако Бог е с теб, кой може да е против теб? Дали всички те, събрани заедно, са по-силни
от Бога? О, никога не се уморявай да вършиш доброто нещо. Продължавай, в името на Бога и със
силата  на  Неговата  мощ,  докато  даже  робството  в  Америка,  най-низкото,  което  някога  е
съществувало под слънцето, не изчезне пред начинанието ти.“
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Уилбърфорс  заел  своята  позиция,  в  началото  сам,  самотен  глас  против  бизнес,  който  бил
носещата колона на изключително доходоносната търговия със Западна Индия, с която се занимавали
5000 моряци и 160 кораби, и годишният приход от която възлизал на 6 млн. лири. В продължение на
20 години крайният Уилбърфорс, към когото по-късно се присъединила малка група от християнски
приятели, известни като „Християнската секта,“ се борили с икономическата и политическата мощ на
Британската империя. Най-накрая праведността победила  (Коментар: През март 1834 - няколко дни преди

смъртта на Уилбърфорс. Може би Бог е преценил, че той си е свършил работата и го е прибрал на небето. Д.Пр. ) и през
следващите 50 години мощно съживление обхванало Англия и Западния свят.

Против мнението на света. Против света. Крайни. Със сигурност това описва вярващи хора
като Дитрих Бонхофер и други германски християни, които са притежавали смелостта да се изправят
против Хитлер и неговата уродлива „висша раса“ и тази позиция станала причина мнозина от тях да
попаднат в затвора или да бъдат убити. Със сигурност това описва и Бил Бонтрегър.

На първо място е темата за гражданското неподчинение.  Случаят Бонтрегър подсказва, че
християните са длъжни да не се подчиняват на своето правителство, когато то ги насочва да вървят
против Божия закон. Същевременно Библията ясно ни заповяда да се подчиняваме на гражданските
закони и да се покоряваме на правителствените власти (Рим.13:1-2 и 1Пет.2:13-14). Това не е ли явно
противоречие?

Не е.  Но за  да бъде разрешено това „противоречие,“ се изисква да разбираме каква според
Библията е  основната цел за съществуването на правителство.  Произходът на правителството води
началото си още от извършването на първия човешки грях, когато, за да държи непокорните Адам и
Ева далече от Дървото на живота, Бог поставил един ангел с огнен меч край входа на Градината;
иначе  казано,  това  е  бил  първият  патрулиращ  полицай.  След  това  Библията  казва  ясно,  че
правителството  е  създадено  като  Божие  средство  за  въздържане  на  човека  да  не  извършва  грях.
(Бележка на автора: Тъй като по природата си е лакомо за пари, сегашното правителство се е отклонило
много от целите, предвидени му от Библията; трудно е да си представим как дотирането на професори в
университетите  или  контролирането  на  компаниите,  произвеждащи  тютюн,  колкото  и  похвални  да
изглеждат такива начинания, може да бъде считано като нужно за запазването на реда и за поддържане на
правосъдието.  Поради  това,  когато  християнинът  преценява  библейската  си  отговорност  към
правителството,  той може да направи ясна разлика между  съществуването на  правителство,  което се
придържа към определените му от Бога цели и правителството, което изпълнява някаква незаконна функция.)
Хората на Бога с радост се подчиняват на управниците, не защото правителствата по наследство са
направени свети, а защото алтернативата им е анархия. В своята греховност, човечеството бързо би се
самоунищожило.

Следователно, правителството е предопределено от Библията да запазва реда в обществото, но
както  пише  Францис  Шейфър:  „Бог  е  създал  държавата  като  орган  с  делегирана  власт;  тя  не  е
независима.“  Поради  това,  когато  правителството  нарушава  това,  което  Бог  ясно  е  заповядал,  то
надхвърля пълномощията си. В такъв случай християнинът повече не е обвързан със задължението да
се  подчинява,  но  може да  бъде  призован към открито и  активно неподчинение.  Д-р  Карл Хенри
обобщава  дългът  на  християнина  така:  „Ако  правителството  поставя  себе  си  над  нормите  на
цивилизованото  общество,  на  него  можем  да  не  се  подчиняваме  и  да  му  се  противопоставяме
съобразно разкритата воля на Бога; ако правителството изисква от някой да прави това, което съвестта
му не му позволява, той трябва да уведоми правителството и да бъде готов да понесе последствията.“

Великият шотландски юрист и теолог Джон Нокс защитавал християнската революция в такава
ситуация – което шокирало християнския свят през 16-я век.

Нещо повече, Библията предоставя ясна процедура за гражданско неподчинение. Родителите на
Моисей са  били цитирани одобряващо заради решението им да  скрият  детето  си  от  египетските
власти, както и поведението на Даниил и приятелите му, - заради техният отказ да се поклонят пред
статуята на Навуходоносор. В дните след Петдесятница Петър и Йоан не се подчинили на заповедта
на  Синедриона,  управляващият  орган  в  еврейското  общество,  който  заповядал  учениците  да
престанат да говорят за Исус (Евр. 11:23; Дан 3; Деян. 4:18–20).

Разбира се, болшинството случаи не са толкова ясни и поради това отговорът на християнина
никога не може да бъде даван лекомислено или автоматично. Само след употребата на всяко друго
лечение,  след  молитва  и  консултация  с  други  християнски  братя  и  сестри,  и  след  задълбочено
изследване на Библията, трябва да се стига до гражданско неподчинение.

Вторият труден въпрос е дали мъжете и жените, които се стремят да бъдат верни на Христос,
могат да служат в държавната администрация.  Моят отговор е: да. Защото ако Христос е не само
истина,  то  и  истина  за  живота  и  сътворението,  тогава  на  християните  принадлежи  арената  на
обществото,  така  както  им  принадлежат  и  всички  законни  области  и  дейности,  с  цел  „Божиите
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благословиите  да  бъдат  демонстрирани  във  всяка  област  на  живота“  -  това  е  цитат  от  великия
пуритански пастор Котон Метър. Наистина, дълг на християнина е да вижда, че Божиите стандарти са
потвърждавани в процеса на управлението. Това може да бъде постигнато чрез участие вътре в самите
структури или отвън – чрез организирането на публичен натиск за оказване на влияние на системата.
Или  това  може  да  бъде  направено,  като  е  направил  Бонтрегър,  чрез  открито  неподчинение  на
системата. 

Това ни довежда до  третият и може би най-труден въпрос: могат ли християните да бъдат
мощни  защитници  на  справедливостта  и  морала,  без  да  разрушават  отделянето  на  църквата  от
държавата? Новият Завет  е ясен: не трябва да има обединение между църквата и държавата, докато
не се върне Христос и царството в този свят не стане „царството на нашият Господ и  на Неговия
Христос“ (Откр.11:15). Както пише Шейфър, ние не трябва да „объркваме Божието царство с нашата
страна...или да опаковаме християнството с нашето национално знаме.“

Но  понякога  християните  правят  точно  това,  използвайки  Бога,  за  да  придадат  святост  на
собствените  си  политически  предразсъдъци,  ставайки арогантни и причиняващи разделение,  като
приравняват  тяхната  харесвана  форма  на  управление  или  тяхното  политически  дървено  конче  с
християнството.

Политиците са винаги готови партньори в този процес и твърде често сръчно завъртат масата,
така че тези религиозни лидери, които си мислят, че оказват влияние върху правителството, могат
внезапно  да  установят,  че  всъщност  те  са  попаднали  под  влиянието  на  правителството  и  са
манипулирани  –  с  цел  политиците  да  спечелят.  (Като  човек,  чиято  работа  беше  да  спечелва
религиозните лидери за Белия дом на Никсън, аз мога да свидетелствам, че религиозните лидери не
притежават по-силен имунитет от останалите хора по отношение примамките на властта.)

Или както пише един проницателен писател: „Историята свидетелства, че когато обществото
прегърне някоя религия, обикновено тя също го прегръща. Приспособяването помежду им често пъти
е последвано от асимилация и обединяване. Ние, християните, придобиваме някаква популярност и в
стремежа  си  към  още  по-голяма  популярност,  изоставяме  тези  убеждения,  които  трябва  да
притежаваме,  но  те  са  непопулярни...така  отличителната  ни  идентичност  като  християни  е
заплашена.“ (Коментар: Господ ни призовава да бъдем сол в този свят, а това е опасният път към обезсоляването на

солта. А след като солта обезсолее, тя за нищо не става. Д.Пр.)
Ключът към отговарянето на този трети въпрос е да разбираме, че целта на християнина не е

властта,  а  справедливостта  и  правосъдието.  Ние  трябва  да  се  стремим да  направим справедливи
институциите на властта, без да бъдем корумпирани от процеса, който е нужен за постигането на тази
цел. За това се изисква фин баланс и Бог е нашият ролеви модел: Бог, който притежава неограничена
власт, би могъл да смаже Сатаната, когато той се разбунтувал, като използва достатъчна сила. Но
поради естеството на характера на Бога, правосъдието върви преди употребата на силата. Поради
това Христос е умрял, с цел правосъдието, което е вкоренено в природата на Бога, да бъде задоволено
и Той да е решението...Примерът на Христос, такъв какъвто Той е, е нашият стандарт, нашето
правило и нашата мярка. 

Следователно, в обществото и в закона,   не властта е на първо място, а правосъдието  . Но някои
хора казват:  просто проява на здрав разум е,  че да е в позицията да извършва правосъдие,  човек
задължително първо трябва да придобие власт. Колко често тази логична причина е била използвана,
за да се оправдаят най-ужасните злоупотреби, извършени в името на религията. Въпреки че това е
един от най-обърканите парадокси на християнската вяра,  често пъти изглежда,  че е вярно точно
обратното. Малколм Мъгеридж помага да си обясним този парадокс: „Точно в провалът на властта, а
не в нейният триумф, хората могат да разпознаят истинската природа на властта и в осъзнаването на
истината за тяхната собствена некомпетентност те могат най-добре да разберат кои са и какви са те
самите.“

Бонтрегър научил този урок. Научих го и аз...в затвора. През целият си живот аз се стремях към
богатството, успеха и славата, защото те бяха ключовете – или поне така си мислех – за сигурността и
властта. Аз бях повлиян, както повечето деца на Великата Депресия (Коментар: Тежка икономическа криза в
целия свят, започнала първо в САЩ на 29.10.1929, „черния четвъртък,“ със страхотен срив на цените на акциите на
стоковата борса. В периода 1929-1932 световния БВП се понижил с 15%. За сравнение, при икономическата криза през
2008-2009 този показател се понижи само с 1%. Икономиките на някои държави започнали да се възстановяват чак към
1935, но за повечето държави отрицателното влияние на тази криза продължило до 1939 год., когато започнала Втората
световна война.  Д.Пр.)  от спомените за опашките за  хляб пред магазините и за родителите,  които се
тревожеха дали ще имат достатъчно пари за храна или за плащане на наема за жилището. Призракът
на „Американската  мечта“ мотивираше този внук на емигранти и аз  вярвах,  че с  решителност  и
упорита работа мога да стигна до върха. Парите и имотите бяха ключовете към царството, където
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можех да заключа вратата пред нуждата, страхът и несигурността.
Юридическия  университет  само  задълбочи  убедеността  ми  за  важността  на  частната

собственост.  (В  епохата  след  Втората  световна  война  в  университета  обемът  на  курсовете  за
изучаване на законите за частната собственост надвишаваше 4 пъти обема на курсовете за правата на
човека; по някаква случайност, нямаше нито един курс по морал и етика.)

Тогава открих, че практикуването на закона беше бизнес, като повечето от другите бизнеси:
най-желаните  клиенти  бяха  тези,  които  можеха  да  плащат  най-много.  Поради  това  започнах  да
прекарвам времето си почти без изключение само с директори и управители на фирми или с богати
хора. (Подобно на 98% от юристите, аз само се докосвах до криминалното правосъдие и до бедните и
непривилегированите, където бяха тези ужасни случаи – най-много 1-2 дела годишно – когато ми се
обаждаха от някое от местните съдилища и ми възлагаха да бъда служебен адвокат на някои беден
клиент, който няма пари да си наеме адвокат.)

Станах  убеден,  че  законът  –  т.е.  правосъдието  –  функционираше,  за  да  защитава  частната
собственост и да действа като върховен арбитър в търгашеското общество. Поради това считах, че
мисията  ми  е  да  бъда  човек,  които  използва  способностите  си  да  убеждава  в  Конгреса  или  в
съдилищата  от  името  на  онези хора,  чийто икономически  интереси  представлявах (които,  между
другото, ми плащаха за това много добре). Накратко казано, правосъдието беше набор от правила и
политики, който аз се опитвах да оформям.

Когато влязох в политиката, задачата ми всъщност не беше много по-различна, с изключение на
това, че сега клиенти ми бяха политиците, които обслужвах, политическите убеждения, които си бях
изработил,  партийната  платформа  и  хората,  за  чиито  предизборни  кампании  допринасях  или
влиянието,  което  можех  да  им  дам,  чрез  внушаващите  сигурност  врати  на  Белия  дом.  (Аз  се
подигравах на протестиращите, които не можеха да минат през тези врати. „Законът не се прави по
улиците,  а  в  залите на правителството“ беше моя любима фраза.  Деликатен начин на казване,  че
правосъдието се определя от тези от нас, които държаха ръчките на политическата власт.)

Разбира се, края на краищата аз гледах на правосъдието като на инструмент  за изваждане от
обществото  и  за  наказването  на   онези,  които  отказваха  или  бяха  неспособни  да  живеят  според
правилата,  направени от хора като мен.  Няма съмнение,  че аз имах фундаментални убеждения за
свободата на личността и като ученик на Лок и Джеферсън дълбоко вярвах в неотменимите права на
човека и в защитата на индивидуалните свободи. Но моята основа за преценката (както и за делата и
за  хората,  за  които съм се  борил в  съда)  беше почти изцяло субективна  и поради това  – опасно
уязвима от всяка прищявка или страст. Колкото повече се издигах, толкова по-опасен ставах; колкото
повече власт придобивах, толкова повече властта ме придобиваше.

Бях заслепен.  Наистина,  чак когато загубих властта,  чак тогава  най-после разбрах истината
както за властта, така и за самия себе си. Защото моята гледна точка гледаше към света през толкова
тесни отвори, като елегантно закритите с драперии прозорци на Белия дом и моите гледки бяха към
сочните зелени ливади, подстриганите храсти и гордите здания, в които се помещаваха коридорите на
властта. Но гледайки към света от вътрешната страна през решетките на мрачна затворническа килия
и бодливата тел на принудителния затвор, аз за пръв път наистина можах да видя.

Лежащ на съседния затворнически нар, на 1,5 метра от мен в пренаселеното спално помещение,
беше бивш президент на банка в малък град, които беше осъден на 3 години затвор заради първо
нарушение  –  измама с  цел  неплащане  на  3000$  дължим данък.  Толкова  дълбоки  бяха  раните  от
годините, пълни с безплодни молби до съда за преразглеждане на неговия случай, че лицето му беше
измъчено и изтощено. Той беше първата жертва, която срещнах– от плът и кръв –  на моите велики
икономически войни, които бях водил. Мислех си, че може би той е паднал на някой от онези остри
завои  или  вратички,  които  аз  бях  изработил  в  Данъка  за  общия  доход.  (Затворът  е  пълен  хора,
преследвани от закони, които аз бях писал или подкрепял; това е причината, поради която живота ми
беше заплашван през първите ми дни в затвора.)

След това срещнах един около 20-годишен млад мъж, на чието лице беше изписана постоянна
болка. Собственик на бензиностанция, той беше осъден на 6 месеца затвор заради това, че приел чек
от клиент на стойност 84$,  който впоследствие се установило, че е бил откраднат, преди да бъде
платено  с  него  в  бензиностанцията.  Също първо  закононарушение.  Суровата  му  присъда  е  била
резултат от някакъв амбициозен прокурор, който искал да си създаде репутация и от съдия със зли
наклонности и с репутация за импулсивност.

Кръглолик чернокож младеж с натъжени очи дойде да говори с мен, настоявайки, че не знае
каква е неговата присъда. Тъй като бях сигурен, че той се преструва, че е глупав, за да спечели моето
съчувствие и моята юридическа помощ, аз отказах да го изслушам. Но няколко дни по-късно, за мое
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изумление открих, че той беше искрен. Назначеният му от съда служебен адвокат му отделил само 20
минути, за да го убеди да пледира пред съдията, че е виновен по обвинение, че съзнателно е купил
открадната вещ и го изпратил ужасен и окован с белезници пред съдия, който измърморил нещо за 4
години и ударил с чукчето, чийто звук никой обвиняем никога няма да забрави. Този млад мъж, който
никога преди не бил влизал в затвора, прекарал следващите 30 дни изолиран от живота, свит в ъгъла
на килията на затвора в Тенеси. Седмици след пристигането си в нашия затвор той треперел като
пребито куче.

Тези мъже не бяха изключение. Повечето от хората около мен в затвора бяха бедни, а ако бяха
имали  някакви  пари,  те  ги  бяха  изхарчили  заради  извънредно  високите  съдебни  такси.  Въпреки
широко разпространената представа, че в затворите с облекчен режим, като затвора, в който бях аз, са
пълни с престъпници „с  бели якички,“ които престояват там само по няколко месеца „лесен живот,“
аз срещнах само няколко затворници, които бяха достатъчно богати и можеха да си позволят да ме
наемат като техен адвокат само една година по-рано.

И точно там, обкръжен от такова отчаяние и страдание, аз започнах да виждам живота през
очите  на  безсилните  хора.  Започнах  да  разбирам,  защо Бог  вижда  обществото  не  чрез  очите  на
принцовете  на  властта,  а  чрез  очите  на  болните  и  нуждаещите  се,  на  потиснатите  и  унизените.
Започнах да разбирам защо, изисквайки да има правосъдие, Бог говори не чрез лесно корумпираните
царе, а чрез селяните-пророци, които в своята безсилие са можели да видят и да съобщават на хората
Божията гледна точка. 

В резултат от това аз се научих да казвам като Солженицин, “затвор, бъди благословен,“ че
влезе в живота ми. Защото чак след загубата на моята собствена светска власт, аз всъщност видях
каква е властта, какво беше причинила тя на мен и какво беше причинила тя чрез мен на другите хора.
Научих, че властта не е равностойна с правосъдието.

Християнинът, който стига до крайност, отказвайки се от земната власт съвсем не е безсилен –а
това е друг парадокс на Божието царство. Например, някой може да счита, че изоставяйки властта на
позицията си като съдия, Бил Бонтрегър  е загубил всякакъв шанс да влияе върху съдебната система в
своя щат. Но присъдата за това все още не е произнесена и все още продължават усилията за реформи
в Индиана. В края на краищата, неговата постъпка разкрила пред обществото една система на липса
на  правосъдие,  която  иначе  никога  нямаше  да  може  да  бъде  видяна.  В  собственият  ми  живот  е
съвършено  ясно,  че  моето  безсилие  беше  използвано  от  Бога  за  да  повлияе  на  криминалното
правосъдие  много  повече,  отколкото  всичко  друго,  което  аз  направих  от  моята  позиция  в
правителството на най-мощната държава на света.

Ако  обичаме  Бога,  ние  сме  длъжни  да  обичаме  Неговото  правосъдие  и  да  постъпваме  в
хармония с него. Тогава, заемайки свята и крайна позиция – ако е нужно, против мнението на света –
ние  изоставяме илюзията  за  властта  и  установяваме,  че  тя  е  заменена  от  Истинската  Власт.  Със
сигурност това е било едно от най-великите открития на Александър Солженицин в Съветския Гулаг.
(Коментар: Гулаг е съкратено име, което на руски означава „Държавно управление на лагерите.“ Д.Пр .) Като другите
затворници,  Солженицин  работел  като  дървосекач,  дните  му  били  изпълнени  с  шаблонна
изтощителна работа и бавно умиране от недохранване. 

Един  ден  безнадежността  станала  твърде  тежка  за  понасяне.  Солженицин  усетил,  че  няма
смисъл да се бори; животът му нямало да предизвика никаква промяна. Той оставил лопатата си на
земята, бавно отишъл до една грубо изработена пейка и седнал на нея. Знаел, че във всеки момент
някой пазач ще му заповяда да стане и ако той не реагира,  ще го пребие до смърт,  може би със
собствената му лопата. Той бил виждал това да се случва много пъти. Докато седял и чакал с наведена
глава, той усетил нечие присъствие. Бавно повдигнал погледа си. До него бил седнал един възрастен
мъж с набръчкано и безизразно лице. Приведен, мъжът чертаел с пръчка в пясъка край краката на
Солженицин, като съсредоточено нарисувал кръстния знак.

Когато  Солженицин  се  вгледал  в  тази  груба  рисунка,  цялата  му  гледна  точка  за  света  се
променила. До тогава той знаел, че е просто един човек, който се борел срещу всемогъщата Съветска
империя. Но в този момент той научил, че надеждата на цялото човечество е представлявана от този
прост кръст – и че чрез неговата власт всичко било възможно.

Солженицин бавно се изправил, вдигнал лопатата си и отишъл да работи – без изобщо да знае,
че един ден неговите книги за истината и свободата ще запалят целия свят.

Такава е властта на Божията истина – позволява на сам човек, който желае -  да се изправи
срещу врага, привидно намирайки се в безнадеждна ситуация.

Такава е властта на кръста.
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СВЯТИЯТ НАРОД

„Те се обичат помежду си.  Никога не пропускат да помагат на вдовиците; спасяват сираците от
онези, които биха им навредили. Ако притежават нещо, те с готовност го дават на човека, който няма нищо;
ако видят чужденец, те го отвеждат у дома си и са щастливи, все едно, че той е техен истински брат. Те не
считат себе си, че са братя в обичайния смисъл, а вместо това се считат, че са братя чрез Духът, в Бога .“
(Аристид, описвайки християните пред Император Адриан).

Глава 18

Святият народ

В апогея на енергийната криза през 1977, губернаторът на Виржиния заповядал да се ограничи
използването на енергия в сградите, които не са крайно необходими. Никой не бил изненадан, когато
църквите се намирали в началото на неговия списък. Според мнението на света, както и на много от
посетителите  на  църквата,  тя  е  само една  сграда,  при това  скъпа  и не  достатъчно използвана;  с
изключение на няколко часа в неделния ден и понякога – за служби в средата на седмицата, сградата
остава празна. Поради това защо да се използва ограничената енергията за нейното отопление?

Същите  хора  считат,  че  църквата  е  просто  друга  институция  със  собствена  бюрокрация,
управлявана от свещеници и пастори, които, подобно на юристите и лекарите, са членове на една
професия  (въпреки че  не е  добре  платена).  И въпреки че  тази епархийска институция изпълнява
важна социална и духовна функция, доста подобна на обществата на изкуствата и културата или на
гражданските клубове, повечето хора биха могли да живеят и без тях.

Разбира се, по много начини църквата си е позволявала да се превърне в това, което светът
казва, че тя е. (Може би това е общочовешка склонност – да се превръщаме в това, което другите хора
считат,  че  ние  трябва  да  бъдем.)  Но  този  тъжен  факт  не  е  отслабил  или  променил  Божието
определение за и намерението Му за Неговата църква.  Защото Библията казва,  че църквата  е
организъм, а не организация – че тя е движение, а не паметник. Тя не е част от обществото, тя е
едно изцяло ново общество. Тя не е подредено събиране; тя е нов ред с нови ценности, които често са
в остро противоречие с ценностите на обществото около нея.

Църквата не привлича хората в себе си; тя ги изпраща навън. Тя не се устройва в някаква уютна
ниша, редом с Ротари клуб и другите подобни клубове. Точно обратното, ролята на църквата е да
прави света неудобен.  Подобно на маята, тя разбърква масата около себе си и я променя вътрешно.
Подобно на солта, църквата придава вкус и запазва това, в което тя проникне.

Но така, както маята е направена от много частички и както солта е съставена от много зрънца,
така и църквата е съставена от много на брой индивидуални вярващи. Защото Бог ни е дал един на
друг; ние не живеем самостоятелно християнския живот. Ние не обичаме Бога самостоятелно.

Да вярваме в Исус,  означава да вървим след Него и да се  съединяваме с  това,  което Той е
нарекъл  „Божието  царство,“  която  Той  казва,  че  е  „наближило“  (Марк.1:15).  Това  е  „ново
обвързване...ново общуване и ново общество, създадено чрез покръстването.“

Замислете  се  над  текста,  чрез  който  Аристид  описва  християните  за  Римския  император
Адриан: „Те се обичат помежду си. Никога не пропускат да помагат на вдовиците; спасяват сираците от
онези, които биха им навредили. Ако притежават нещо, те с готовност го дават на човека, който няма нищо;
ако видят чужденец, те го отвеждат у дома си и са щастливи, все едно, че той е техен истински брат. Те не
считат себе си, че са братя в обичайния смисъл, а вместо това се считат, че са братя чрез Духът, в Бога.

Аристид описвал Божието царство, което било направено видимо от вярващите. Парадоксално
е, че Петър, най-еврейският и най-тесногръдия в разбиранията си от всички апостоли – човекът, който
спорил с Павел дали езичниците трябва първо да се обрежат и след това да станат християни и не
искал да проповядва Добрата новина пред езичниците в Цезарея (Деян.10) –  той схванал най-ясно
това откровение за ново царство. Той казва, че младата църква е „  свят народ  “ (1Пет.2:9), създадена от
вярващи  хора  от  всяка  държава,  раса  и  език  в  тогавашния  познат  свят.  Това  не  е  била  лесно
запомняща се фраза, измислена от Петър, за да опише църквата; той е взел тези думи от Писанията –
от  думите,  които  Бог  казал  на  Моисей,  когато  призовал  израелтяните  да  бъдат  „свят  народ“
(Изх.19:6).  В онези дни Бог буквално опънал палатката Си и живял сред хората Си. В наши дни
наличието на Божието царство е доказвано чрез тези хора, в които живее Христос. Както е казал Джон
Калвин, първото задължение на християнина е да направи видимо невидимото Божие царство.
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Как става това? Можем ли ние не само да сме свети хора, но и свят народ? Да, ние трябва да сме
свят народ. Но за да направим това се изисква да разбираме и да прилагаме на практика някои истини
– които могат да бъдат разглеждани като основни принципи на църквата. Открих някои от тях, които
бяха най-добре илюстрирани  от църква намираща се в едно на пръв поглед необичайно място – в
Сеул, Южна Корея.

Република Южна Корея, държана с население от 37 млн. души (Коментар: Тези данни са стари. Сега
Южна Корея има 51 млн. население и произвежда БВП равен на 1,4 трил. долара, почти колкото Русия с нейното 143 млн.
население  и  неизброимите  й  природни  богатства.  Д.Пр.),  които  предимно  са  будисти;  има  само  7  млн.
християни, от които около 2 млн. са евангелисти. Въпреки това, по време на първото ми посещение в
Сеул през 1981 бях изумен, когато видях навсякъде белези на християнското влияние:  растящи и
процъфтяващи  църкви,  християнски  ценности  и  пълна  отвореност  към  Евангелието.  Беше  ми
осигурен достъп до затворите, даже до затворите за политически затворници, проповядвах 3 пъти в
препълнени зали в затворите  и  по време на тези  служби много затворници обявиха,  че  предават
живота си на Христос. Беше ми позволено да са срещна с американски граждани, които излежаваха
присъди  по  корейски  обвинения  и  даже  ми  беше  позволено  да  проведа  ненаблюдавани  срещи с
лидери на дисидентски групи.  

Връхната точка на посещението ми беше една служба в неделя сутринта в Петдесятната църква
Full Gospel Church в Сеул – отново за мое удивление. Аз бях внимателен. Бях чел за феноменалното
израстване на тази църква -  от малка мисия с шепа членове през 1960-те до най-голямата църква в
света само 20 години по-късно – с над 150 000 членове. (Коментар: Тези данни са стари. Сега тази църква има

800  000 членове  и  седмично  на  службите  й  присъстват около  200  000  души.  Д.Пр.).  Никога не съм вярвал,  че
растежът на църквата трябва да е основна цел и че това е сигурно доказателство за нейната духовност.
Поради това си мърморех нещо за прекомерния ентусиазъм, когато пристигнах там и видях тълпите,
които влизаха  и  излизаха  и  колоните  от  автобуси,  паркирали  край  тротоарите.  Навсякъде  имаше
телевизионни  камери  и  техници.  Помислих  си,  че  тук  не  може  да  се  проповядва  Евангелието,
преценявайки, че само хората от Медисън Авеню или Холивуд, присадени в Сеул могат да правят това
–  а не Светият Дух. Освен това се опасявах,  защото бях чувал,  че тълпата е още по-експанзивна
отколкото са повечето Петдесятни църкви в САЩ. Харесвах наличието на хора, които даваха знак на
публиката кога да казва „Амин“ по време на службата, но...

Въпреки, че бях проповядвал много пъти пред огромни тълпи от хора, наелектризиращо е да
погледнете отгоре към публика от повече от 10 000 души, изпълнили залата от край до край и да ви
бъде казано, че има още 15 000 души в други странични зали, които наблюдават службата на огромни
екрани,  предавана  по  църковната  телевизионна  станция.  И това  беше  само  една  от  6-те  неделни
служби!

Когато започнах да проповядвам, а старшият пастор Чо, застанал до мен превеждаше бързо,
усетих истинска топлота, излъчвана от присъстващите в църквата, едно мощно нахлуване на Светия
Дух. Говорех без никакво усилие. Езиковата бариера, често пъти видима даже при наличието на най-
добрите  преводачи,  изчезна,  когато  пасторът  и  аз  веднага  влязохме  в  хармония  помежду  си.  И
въпреки, че не можах да разбера нито дума по време на останалата част от службата, имаше вълнение
и за моя наслада, истинско благоговение. Това беше свято време. След това се срещнах с пастор Чо в
неговия кабинет. Бледен и крехък мъж, пасторът изглеждаше стеснителен и затворен в себе си, докато
започна да говори; тогава от него се излъчи огън.

Аз казах: „Пасторе, вие ръководите фантастична църква.“
„О, не“ - отклони той комплимента. „Това не е църквата. Това е само мястото, където всички ние

идваме заедно веднъж в седмицата.  Църквата е у дома – 10 000 домашни групи, които се събират
редовно навсякъде в този град.“

Грешката  ми  беше  съвсем  естествена.  Аз  си  мислех,  че  толкова  феноменалния  успех  на
църквата трябва да е резултат от харизмата на лидера и от неговата личност, защото толкова често
нашите американски църкви и мегацърковни движения израстват, поради личността на пастора или
лидера. Този шаблон е просто друго християнско приспособяване към към култа на славата на нашето
общество.

Но  причината  за  жизнеността  и  размера  на  Full  Gospel  Church  в  Сеул  не  се  дължеше  на
харизматичен лидер. Чо е харизматичен и брилянтен, но растежът на църквата се дължеше на негова
слабост и смиреност, а не на неговата сила. През по-голямата част от живота си Чо е бил болен, има
диагноза, че е болен от туберкулоза и то в нейните последни и смъртоносни стадии, беше страдал от
нервно разстройство поради преумора и беше преживял няколко усложнения на язвата.  Идеята за
домашните групи била разработена като необходимост, тъй като Чо бил толкова слаб, че не можел да
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управлява църквата; поради това той възложил на старейшини всеки от тях да поема отговорността за
хората,  които  живеят  близо  до  дома  му.  (Нарушавайки  обичайте,  които  са  дълбоко  вкоренени  в
ориенталската култура на Южна Корея, пастор Чо определил много жени да водят домашни групи.) 

Тези  домашни  групи,  истински  домашни  църкви,  евангелизирали  съседите  около  тях,
предоставяйки  им  начин,  по  който  те  могат  взаимно  да  си  помагат,   окуражавали  духовната
дисциплина и те започнали да никнат като гъби. Мълчаливо се самонаказвах заради моето осъждащо
поведение,  когато  пастор  Чо  ми  каза,  че  въпреки,  че  имал  грижливо  организирана  система  за
поддържане на подходящата власт на пастора и че предоставял структурирани проповеди и учебни
материали за групите от 1964 до 1973, той нито веднъж не извършил пълно преброяване на членовете
на църквата. Когато най-после установил, че чрез тихата евангелизация на домашните църкви броят
на членовете на църквата пораснал от 8000 на 23000, Чо бил зашеметен.

Така се формулира това, което наричам   първият принцип   за църквата  :  сборът на вярващите,
наричани църква, трябва да расте отвътре навън, в отговор на Светия Дух. Когато е изградена по този
начин, църквата устоява против всяко нещо.

Въпреки че са наясно, че дулата на оръдията на поделенията на армията на Северна Корея са
насочени  към  демилитаризираната  зона  северно  от  Сеул,  която  е  с  дълбочина  26  километра  –
дължината на един оръдеен изстрел, пастор Чо бързо подчертава, че той може да бъде арестуван,
вратите  на  църквата  могат  да  бъдат  заключени,  че  за  една  нощ неговия  персонал  може  да  бъде
премахнат, но въпреки това църквата ще продължава да расте. (Точно това се случи в Китай, където
броят на църквите се увеличи няколкократно по време на мрачните години на културната революция и
на големите прочиствания.)

Какво  би  се  случило,  ако  вашият  пастор  бъде  премахнат  и  сградата  на  църквата  ви  бъде
затворена или тя бъде разрушена? Повечето църкви са изцяло зависими от пастора и от персонала на
църквата. Млад, за да бъде Президент на Евангелска семинария в Индиана, Джей Кеслер понякога
язвително казва:  „Западната  църква  прилича  на  професионален футболен  мач  в  неделя  следобед:
100,000 души седят на местата си и наблюдават как 22-ма играчи нокаутират мозъците си на терена.“
Премахнете тези 22-ма и няма да има никакъв мач.“

Чо не позволил това да се случи в Сеул. Той вярва, че веднъж Бог му заповядал: „Позволи на
хората ми да растат,“ и така той приел задачата си „да подготви миряни, така че миряните да могат да
извършват служението както вътре, така и извън църквата.“

Обичаният  пастор  и  свещеник  на  Сената,  Дик  Халверсън  е  съгласен,  че  „подготвянето  на
светиите“ - което разбира се означава всички вярващи – е основна част от призива на всеки пастор.
Той пише: „Никъде в Библията, „светът не е призоваван да „дойде в църквата.“ Възложената работа
на църквата е ясна: тя трябва да отиде при света...работата на служението принадлежи на човека,
който седи на пейката, а не човекът, който е на амвона.“ Поради това, казва той, църквата се събира в
неделя сутринта заедно, за да бъде подготвена да извършва своето служение през останалите дни от
седмицата във всяка житейска ситуация.

И това е   вторият принцип   за църквата: тя трябва да подготви миряните да отнесат църквата в  
света. Ако бъде практикуван,  този принцип ще излекува шизофренията, от която боледуват много
християни. Попитайте член на църквата: „Какво е твоето служение“ и неизменно отговорът е един и
същ: „О, през деня аз съм компютърен програмист, но всеки четвъртък вечерта работя с хората от
Гедеон. Това е моето служение.  Халверсън нарича това фалшиво противопоставяне между духовното
и светското. Служението на вярващият е той да бъде човекът на Христос точно там, където той или тя
се намира – на пазара, у дома, ежедневно, във всеки момент. Това е част от ежедневният бизнес на
светостта. Това е самата природа на любящият Бог. Разбира се, църквата в Южна Корея има проблеми
–  и в някои случаи критиката, че тя и правителството действат заедно, може би е основателна . Но
въпреки това, нейните хора се отличават със силна посветеност на духовната дисциплина. Много от
домашните групи от църквата на Чо и молитвените групи от други църкви се събират в ранните
сутрешни часове за изучаване на Библията и за молитва. Малцина са сериозните корейски християни,
които започват своя ден без да са отделили време за молитва и среща с Бога. Поради способността на
разпространение  на  това  посвещение,  много  работодатели  позволяват  групите  за  молитвата  и  за
изучаване на Библията да се събират във фабриките и в административните сгради през обедната
почивка.

Full Gospel Church има център за уединение, наречен „Молитвена планина,“ където ежедневно
1000 или повече християни могат да бъдат видяни, че се молят коленичили върху постелки от слама в
малки пещери, издълбани в склоновете на един хълм. А когато тези места са заети, на разположение
за останалите хора е една от централните големи зали. Често пъти работниците прекарват първата
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половина от двуседмичната си годишна отпуска на това място в пост и молитва.
При  това  положение  чудно  ли  е,  че  въпреки,  че  будистите  са  5  пъти  по-многобройни  от

християните,  християнската  църква  оказва  най-силно  влияние  върху  културата  в  Южна  Корея?
Същевременно - едно тъжното сравнение – християнското църква в САЩ е 10 пъти по-многобройна
от останалите религии в САЩ, но съвсем не упражнява такова господстващо влияние върху нашата
култура.

Следователно,  третият важен принцип за църквата   е духовната дисциплина – пламенната  
молитва и сериозното изучаване на Библията. От спазването на този принцип зависи дали ще има
живот или смърт, защото църквите, които пренебрегват Библията и молитвения живот, бързо увяхват.
А църквите, които упражняват духовната дисциплина, могат могъщо да бъдат използвани.  Велики
съживления  са  се  раждали  във  времена,  когато  християните  са  се  стремели  да  се  молят.
Съживлението на миряните през 1858, което оказвало влияние върху Западния свят в продължение на
50 години започнало,  когато  бизнесменът Джеремая  Ланфиер поставил началото на  ежеседмично
молитвено събиране с няколко човека в една малка стая в Старата Северно-холандска църква в Ню
Йорк. Групата се разраснала, тогава срещите станали ежедневни. Няколко други църкви последвали
този пример и скоро всички обществено достъпни места за събиране в града редовно били пълни с
молещи се хора. Само след няколко месеца ежедневно се събирали за молитва по 10000 души по
обедно време на открито по улиците на Ню Йорк. Само за 2 години 2 мил. новопокръстени християни
влезли в американските църкви.

Подобно на  водите  на  наводнение,  съживлението са  разпространило по долината  на  реката
Хъдсън и стигнала до Чикаго, където Дуайт Мууди току-що започвал да работи с младежите. След
това съживлението прекосило Атлантическия океан и стигнало до Ирландия,  Шотландия,  Англия,
Уелс и танцувало по цяла Европа, после в Южна Африка и Индия.  Тогава не е имало претенциозна
евангелистка  организация.  Комуникацията  протичала  бавно;  информацията  трябвало  да  се
разпространи от една молитвена клетка до следващата, от една църква до друга църква, от един град
до друг град. Това е било движение, вдъхновено от страстта на хиляди обикновени християни.

Подобно  доказателство  може  да  бъде  намерено  и  за  други  големи  духовни  движения  в
последните  векове.  Това  доказателство  ясно  показва,  че  съживленията  не  са  ограничавани  от
географията. Защото църквата на Исус Христос не е американска, корейска, английска или холандска.
Тя  е  една  църква,  едно  тяло,  един  свят  народ,  който  не  неподвластен  на  създадените  от  човека
географски и политически граници.

Това ни отвежда до четвъртият принцип за църквата  : тъй като сме един народ, ние трябва да  
се освобождаваме от всеки провинциализъм и да да работим за обединение в Христос. Признавам, че
преди  да  стана  християнин  в  тъмните  ъгълчета  на  сърцето  ми  се  спотайваха  някои  грозни
предразсъдъци, особено към онези народи, срещу които САЩ бяха воювали през 20-я век. Но в моите
пътувания като християнин сред християните от други раси и националности, Господ ме дари с някой
от  най-добрите  приятелства  с  хора  точно  от  тези  държави.  Светият  Дух  може  да  събори  всяка
преграда.

Следователно, това което се случва и в най-отдалечения континент е толкова важно, колкото е
важен и живота в нашата местна църква. Останалата част от света е толкова далече от нас, колкото е
далече най-близката църква в гетото, която страда от липсата на пари или като нелегалната домашна
църква в Китай. „Ако една част страда, всички части страдат с нея“ (1Кор. 12:26). Великият изход
на  жителите  на  големите  градове  към  предградията  през  последните  3  десетилетия  правят  тази
духовна  истина  специално  спешна  в  САЩ.  Благоденстващите  църкви  на  средната  класа  сега  са
оформили кръг около гетата в центъра на града, където по-старите, почти празни църкви умират от
глад.  Подобно  на  армия,  която  се  оттегля  от  бойното  поле,  богатите  църкви  в  предградията  са
оставили ранените да умират в сърцевината на огромните метрополии – както физически,  така и
духовно.

Църквите, които продължават да се фокусират навътре в себе си ще установят, че полезрението
им ще се стеснява все повече и повече. Тези, които осъзнаят, както е направил Петър, че църквата на
Христос е един свят народ, ще открият невъобразимо духовно съкровище.

Презвитерианската църква в Уичита, Канзас, премина през това. Въпреки, че нейни пастор беше
надареният свещеник Франк Кик, отговорността за църквата е споделена с група силни миряни и
светиите  са  добре  обезпечени.  Християнски  учени  от  цялата  страна  често  изнасят  лекции  там;
миряните участват в сериозно теологично обучение; много членове на църквата участват в молитвени
групи; а църквата дейно подпомага задгранични мисии и благотворителни дейности в САЩ. Вярвам,
че  всичко  това  е  пряк  резултат  от  обмисленото  решение  на  тази  църква  да  скъса  със  своя
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провинциализъм и да приложи на практика принципа на обединение на светия народ.
През 1975 тази църква, която тогава имала 850 членове, събрала от дарения 500,000$ само като

допълнение към обичайните ежеседмични дарения на винаги препълнената църква.  Чертежите на
архитекта  за  нова  сграда  били  почти  готови  и  членовете  на  църквата  били  въодушевени  за
предстоящото строителство.

Тогава в църквата била проведена една конференция за мисионерската дейност и мисионери от
Гватемала показали снимки от ужасното опустошение,  причинено от силното земетресение,  което
ударило тази държава 2 седмици преди това. Селата били буквално унищожени, всичко било покрито
с отломки, включително и сградите на малки, но растящи църкви, създадени от мисионери. Когато
свършило това представяне на трагичното състояние, в залата настанала продължителна и неловка
тишина, докато всички  членовете на църквата стигнали до една и съща мисъл. Един човек говорил от
името на всички: „Всичко това е разрушено, а тук ние планираме да похарчим половин милион долара
за нова сграда.“

Друг добавил по-тихо: „Как можем ние да сторим Кадилак,  когато братята и сестрите ни в
Гватемала даже нямат Фолксваген?“

Презвитерианската  църква  в  Уичита  изхвърлила  плановете  и  чертежите  за  новата  сграда,
намалила драстично до 100,000$ фонда за изграждането на една многофункционална зала и гласувала
останалите 400,000$ да бъдат изпратени в Гватемала, заедно с една открита кредитна линия за още
500,000$. Пастор Кик и двама старейшини отишли до Гватемала за да надзирават строителството на
26 селски църкви и на 28 домове за енорийските свещеници.

Но  изискванията  за  индивидуални  клетки  вътре  в  Божия  свят  народ  отиват  много  отвъд
споделянето на финансовите средства;  църквата е призована да дари себе си, да споделя с гладните,
болните и с нуждаещите се. (Фил.3:10). 

Самият Исус е споделил болката на нуждаещите се; Той е страдал заради целия свят. Днес, като
Божие видимо присъствие в света, не трябва ли Неговите хора да участват в страданието на света? 

Най-категорично,  да!  Само когато  отиде там,  където е  нуждата  и участва  в  страданието на
бедните, отчуждените, изолираните и унизените, светият народ на Бога ще се превърне и в любящ
народ.

Така както онагледява този принцип една малка група християни в град Джеферсън, Мисури,
това е наистина начинът, по който църквата обича Бога.

Глава 19

Споделеното  страдание

Хората в сянка не вдигаха никакъв шум в Джеферсън сити. Появяваха се за 1-2 дни, харчеха
малко пари и после си заминаваха. Спяха под мостовете, на пейките в парка, на празните места по
паркингите, всъщност, навсякъде, където можеха. Въпреки, че жителите на Джеферсън сити знаеха за
този вид хора, те не мислеха много за тях, защото те нямаха никаква връзка с „нормалния“ живот на
града, разположен в средата на щата Мисури, който се намира в Средния запад.

Градът е столица на щата с хубави магазини, тихи улици и областни университети. Блестящата
сграда  на  местния  парламент,  изградена  по  модела  на  Капитолия  на  САЩ  във  Вашингтон  е
разположена на скала с отвесен скат, издигнат високо над река Мисури. Градът има 35 000 жители
(Коментар: По последни данни: 43000. Д.Пр.) и има доста църкви. Но ако вървите по Източната главна улица,
само няколко квартала по-далече от центъра на града и после свиете в ляво, ще стигнете до висока
сива стена с островърхи охранителни кули. Тази стена огражда един участък от около 200 декара,
където се намира щатския затвор;  заедно с  другите 3 затвора в  Джеферсън сити,  в този затвор с
повишен режим на сигурност се помещават половината от затворниците в щата Мисури.

По-голямата част от тези затворници никога не са посещавани от посетители. Те са загубени за
света, скрити са от погледа и от паметта. Малцината от тях, чиито семейства ги посещават, имат най-
добрият  шанс  да  остават  извън  затвора,  щом  излязат  от  него.  Администрацията  на  затвора  не
окуражава посещенията в затвора. 

Хората  в  сянка  бяха  съпруги,  деца,  приятелки  и  родители  –  семейства,  които  идваха  на
посещение в затвора. Те идваха от Сейнт Луис и Канзас сити, намиращи се доста надалече или от
малките градчета, разпръснати по целия щат. Повечето от тях се издържаха с парите, получавани от
социалните помощи и ако използваха мизерните си средства, за да дойдат в Джеферсън сити, те със
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сигурност не можеха да си позволят да плащат за пренощуване в хотел.
Поради това тези, които успяваха да дойдат, намираха начини да прекарат нощта. Като жената,

която успя да се качи на последния автобус от Канзас сити и пристигна в Джеферсън сити в 2:00 през
нощта на автогарата. След това отнесе 6-месечното си бебе на разстояние няколко квартала до един
хотел в центъра на града, промъкна се през фоайето на хотела в тоалетната, седна заедно с бебето си
на тоалетната чиния и престоя часове там, докато стана 8 часа сутринта и затвора беше отворен за
посетители. И тъй като съумя да запази бебето да не плаче,  никой не я обезпокой и тя си излезе
невредима. Невредима като сянка.

Но други не са били  толкова невредими – като двете жени и техните две малки деца, които
планирали  така  пътуването  си  с  кола  от  един  малък  град  в  щата,  че  да  пристигнат  малко  след
свечеряване. После отишли с колата в един район на града с много мостове – през Джеферсън сити
минават 4 реки и паркирали колата под един от тях. Тъй като мястото, където се намирали не се
виждало от  пътя  над  тях  и  всичките  четири врати на  колата  били заключени,  те  седели вътре  с
усещането, че са в безопасност. Но спели на смени през 2 часа, за всеки случай.

В повечето случаи хората в сянка не били безпокоени. Но те чувствали, че са напълно нежелани
в този чужд град, без място, където да спят, без топла храна, без възможност да се изкъпят и да се
преоблекат. Чувствали, че са наказани заедно с любимите им хора, които се намирали в затвора.

Но хората в сянка всъщност не били невидими и някои хора започнали да ги забелязват повече,
отколкото неудобството или неизбежното зло. Една група от загрижени хора от средите на местните
църкви и на гражданските организации започнали да се чудят какво биха могли да направят, за да
помогнат на тези очевидно нуждаещи се хора. Една група,  на която й било възложено да проучи
проблема, започнала да се събира веднъж месечно и да го обсъжда, но изминала една година, без да е
направено нещо реално. 

Междувременно друга група – доброволци от „Приятелство в затвора“ вече били започнали да
работят със затворниците –  разговаряли за библейската заповед да помагаме на „чужденците сред
нас“ и се загрижили за хората в сянка в Джеферсън сити. Поради това започнали да канят семействата
на затворниците в домовете си. Това било начало, но скоро се оказало  недостатъчно, за да задоволи
нуждаещите се; просто броят на посетителите бил твърде голям.  Тогава една доброволка, Дженис Уеб
започнала да получава големи идеи. Тя била обикновена християнка, баптистка и работела активно в
продължение на няколко години в „Приятелство в затвора.“ Чула за един Дом за гостоприемство за
семейства на затворници във Западна Виржиния.  Тъй като била свикнала да мобилизира хората да
действат, Дженис си помислила: „Защо да не направим такъв дом в Джеферсън сити?“

По същото време, сестра Рут Хини, монахиня, която служела в една комисия за криминално
правосъдие и освен това била член на група за изследване на обществото, се свързала с Дженис Уеб.
Според  мнението на сестра Рут, „логично било, че Дженис е единственият  човек, който може да
свърши тази работа.“

През май 1980 двете жени създали управителен съвет на Agape House, като избрали името, още
преди да са имали мястото където да го поставят. Agape (обич), защото искали за „да демонстрират
безусловната и грижовна обич на Исус“; и House (дом, къща), защото искали да има „място, където
ще показват тази обич.“

Управителният  съвет  бил  съставен  от  християни  -  католици,  презвитерианци,  епископални,
методисти  и  баптисти;  те  се  обединили,  за  да  атакуват  проблема  с  жар.  Тогава  жарта  била
единственото нещо, което имали, защото както Дженис огорчено си припомня: „Ние нямахме нито
един долар в банковата ни сметка; цялото това начинание беше рискована стъпка на вярата.“

Но вярата, придружена от ентусиазма  направила така, че работата да бъде свършена. Първо,
само на  два  квартала  разстояние  от  щатския  затвор на  Мисури те  открили една  стар  дом,  който
предлагал стаи под наем; в него имало 10-тина спални, три кухни и се продавал за 46000$.  През
следващите 6 седмици пансионът успял да събере 5000$ за първоначалната вноска (капарото), а един
адвокат-християнин  предложил  безплатно  да  извърши  юридическите  услуги  за  извършването  на
смяната на собствеността.

Членовете на управителния съвет и техните църкви и семейства се движели в мухлясалата стара
къща като армия освободителка – чукали с чукове, режели с триони, боядисвали и почиствали. Петте
църкви си разделили спалните на горния етаж, които трябвало да ремонтират. Стените на стаята на
презвитерианците  били  покрити  с  нови  тапети,  а  люлеещият  се  стол  в  нея  си  съперничел  с
достойният за уважение таван на едната стаята на методистите и с подредеността и украсата със сухи
цветя в другата.  

На  долния  етаж сестра  Рут  с  нежност  и  търпение  провесвала  растения  в  нишата  на  един
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прозорец.  Високата вертикална колона на стълбището била украсена с големи знаменца,  на които
били написани ярки стихове от Библията; огромна семейна Библия украсявала бюфета във фоайето.
Една  събота  дошли  две  млади  момчета  от  местната  католическа  църква  и  донесли  машина  за
почистване  на  килими,  с  която  атакували  огромният  стар  килим.  Група  ученички  от  4-ти  клас
изпратили прясно изпечени сладки, за да подкрепят бойците на полесражението. А една малка църква
направила един особено значим принос – постоянна доставка на тоалетна хартия за Agape House.

Но управителният съвет знаел, че създаването на техният дом на обичта било нещо повече от
външен вид. Стиховете от Библията по стените нямало да съживят Библията.  Домът ще заживее в
хармония с името си, само ако хората, които го управляват, живеят в хармония с името му.

Сестра Рут Хини искала да служи като пръв помощник-управител, а важната роля на управител
на дома управителният съвет назначил Милдрет Тейлър, ниска, тиха и старателна южнобаптистка,
която чакала в дома си в Южна Каролина Бог да я призове да служи. Тя била готова да направи в
Мисури това, което Той бил направил за нея.

На  2.11.1980  Милдрет  Тейлър  посрещнала  радушно  първите  гости  в  Agape  House,  топло
предлагайки им по един Новия Завет, заедно с чистите чаршафи, хавлиените кърпи и ключовете за
стаите. Наемът е 3$  за една нощ – ако могат да си го позволят. Ако не могат – може да я ползват
безплатно.  Без пари, без никакви проучвания, предложения, конференции или помощ от държавата,
хората  на  Бога  предложили  помощ на  бедните  и  на  затворниците.  Въпреки,  че  в  началото  били
скептични,  повечето от жителите на Джеферсън сити се зарадвали на новия дом. И скоро новината за
това започнала да се разпространява и стигнала до хората, които вече не били в сянка.

Нови миризми изпълнили стария пансион: на прясна боя, на варен боб или макарони, или на
приготвянето на хотдог на кухненската печка; на цигарен дим и на лак за нокти. Изпълнили го и нови
звуци: женски разговори, смях, плач, играещи деца и кикотене.

А  вечер  в  малкия  апартамент  в  задната  страна  на  голямата  къща  можели  да  бъдат  чути
приглушените разговори. Защото още от самото начало управителката Милдрет Тейлър съобщавала
на гостите, че вратата на нейния апартамент е винаги отворена. С течение на времето, все повече
посетители отивали при нея за да пият чаша чай и спокойно да си поговорят.

Един от гостите в края на седмицата, който почукал на вратата на Милдрет била млада майка,
която дошла на посещение на сина си в един от затворите. Сара не била словоохотлива, но изглежда
се успокоявала просто като поседи заедно с Милдрет. Когато се подготвила да си заминава в неделния
следобед, Сара спряла до апартамента на Милдрет за да я прегърне. „Благодаря ви, че ме приехте
тук,“ казала тя. „Вие не можете да си представите колко много означава този дом.“

Няколко дни по-късно Милдрет получила следното писмо от Сара:
„Скъпа сестра Милдрет,
Аз ви казах, колко много означава вашия дом за мен, но не ви казах най-важното нещо. През

първата вечер четох Библията, която ми дадохте, но не се чувствах много добре, бях отпаднала и не
можах да я прочета до края.  От месеци се опитвам да възстановя вярата си.  Следващата вечер в
пансиона имах само 13$ за да се прибера у дома, но разбрах, че съквартирантката ми Шърли имаше
още по-малко  пари  от  мен  и  аз  й  дадох  половината  от  моите  пари,  защото знаех,  че  Бог  ще се
погрижи...Легнах си, чувствайки се добре, че с Божията помощ можах да направя нещо за някой друг.
Четох още от Библията и стигнах до страницата, където вие ми казахте, че се намира молитвата, с
която трябва да се молим, за да бъдем спасени. Молих се и греховете ми бяха измити от мен! Молих
се много, преди да заспя. На следващата сутрин казах на Господа колко болна и уморена съм и ако е
Неговата воля, да ми помогне да не вали дъжд, за да не пътувам повече от 6 часа. Не бях изминала и 2
километра,  когато дъждът престана и през целия ми път до дома времето беше слънчево.  Пях и
хвалих Бога през цялото ми пътуване до дома. Струваше ми се, че природата  е по-добра от всякога.“

След време Милдрет Тейлър с върнала в Южна Каролина с надеждата там да започне същото
служение като Agape House в родния си град. Поради голямата си натовареност с работа в Комисията
за криминално правосъдие,  сестра Рут също напуснала,  но останала член на управителния съвет.
Наложило се двете  жени да  бъдат  заменени от Мариета Бордън,  християнка  от Южно баптистка
църква и Люнете Букнайт, бивша монахиня, която живяла 38 години в католически манастир.

Когато била  поканена  да  дойде  в  Agape  House,  Мариета  излязла  от  дома си  в  Ню Йорк и
тръгнала с колата си за Мисури с 500$ в джоба си и цялото й имущество се намирало в кола й. За пръв
път Люнете посетила Agape House, когато приятелката й от детинство Милдрет все още работела там
– за да й помогне за 1 месец. Тя обяснява: „Много ми хареса тук. Знаех, че бих могла да остана в
манастира и да спася душата си. Но ако исках да извърша съвършената воля на Бога, аз знаех, че
трябва да изляза от манастира и да служа на хората Му.“
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Люнете и Мариета живеят заедно в малкия апартамент в къщата и вършат всичко заедно. Стават
сутрин в 5 часа, за да се молят и да изучават Библията – отначало самостоятелно, а после – заедно.
През останалата част от деня те отговарят на нуждите около тях – събиране на мръсните чаршафи,
изпразване на кошчетата за боклук, почистване на баните, поддържане на счетоводните документи,
купуване на необходимите неща и регистриране на гостите.  Те също държат отворена вратата на
апартамента си за посещения, така както правела и Милдрет Тейлър.

Лю казва: „Ние посаждаме семена. Не знаем кога ще поникнат много от тях, но това е работа на
Бога. Ние просто правим това, което можем.“ Лю и Мариета не са видели много случаи, в които хора
са повярвали в Господа по драматичен начин и не всеки, който дойде в Agape House разпознават
тяхната саможертва и любовта, свързана с всичко това. Някои считат, че Agape House е просто евтино
място за спане. Те плащат – понякога – и си заминават. Други се чудят защо е всичко това, но приемат
чистата и топла утеха.

Това няма никакво значение. Лю, Мариета и другите работещи в служението Agape House искат
да предоставят любов и загриженост, а не да пресмятат какви са резултатите. Те обичат Бога.

Следващото описание казва всичко това:
Шери, висока млада жена с гъста червена коса и със сериозно поведение, първо чула за Agape

House от съпруга си Ал. Тя се готвела да напусне затворническата зала за посещения по-рано, за да
може да  се качи на автобуса за Сейнт Луис преди да се стъмни, когато той й споменал за пансион, за
който бил научил от други затворници, чиито съпруги и приятелки нощували там. Той й казал: „Това е
някаква къща за гости, но там е чисто и има кухня.“

Така  Шери  стигнала  до  къщата  и  въпреки,  че  пансионът  била  почти  пълен,  жените,  които
работели там, успели да я настанят. Сега жената дошла за трети път в къщата и тя й изглеждала като
дом. Лю и Мариета я посрещнали топло, разпитали я за Ал, бързо й дали чисти чаршафи и били
готови да поговорят и да се посмеят. Шери оставила багажа си в стаята на горния етаж, оправила си
леглото и после започнала да вечеря. Седяла заедно с една група на маса за хранене в трапезарията,
увлечена в писането на вечерното си писмо до Ал, докато другите вечеряли и разговаряли, когато чула
пронизителният глас на Джейн от кухнята: „Шери, добре е да дойдеш тук и да изключиш котлона, на
който си поставила този боб, ако имаш сериозно намерение да го ядеш.“

Шери отметна кичурът коса, който беше паднал пред очите й, остави химикалката и стана от
масата. Джейн беше права; свинското и боба бяха залепнали за дъното на тигана, но тя беше гладна и
не се разтревожи. Изсипа неизгорялата част от яденето в една голяма пластмасова чиния, взе една
бутилка „Пепси“ от хладилника и отново се присъедини към групата в трапезарията.

Пети, русокоса жена с ярко боядисани оранжеви кичури, разказваше някаква история, докато
лакираше ноктите на ръцете си с тъмно червен лак. Мерсия държеше момиченцето си на коленете си
и  пъхаше  с  лъжичка  варени  моркови и  картофи в  малката  й  уста,  а  до  нея  Бренда  изравняваше
непокорните черни коси на малката Лавон.

Шери  изяде яденето си, отмести чинията си и запали цигара. Тя се засмя вътрешно: „Човек
може да  си  помисли,  че  това  е  вечерно  съботно събиране  на  съседите,  ако  не  знае,  че  всяка  от
присъстващите жени има или съпруг, или баща, който беше затворен в намиращия се само на два
квартала  от  тук  щатски  затвор.“  Даже  тези  жени  бяха  непокорна  сбирщина.  Пети  беше  лежала
няколко пъти в затвора и сега работеше в един бар в град Канзас, където сервираха бира. Съпругът й
беше осъден на доживотен затвор. Синът на Мерсия лежеше в затвора заради разпространение на
наркотици. 

Шери  все  още  не  знаеше  почти  нищо  за  Бренда,  защото  в  залата  за  свиждане  в  затвора
чернокожите и белите се държаха отделно едни от други. Но може би по-късно щеше да научи повече,
понеже щеше да нощува в една стая с нея и малката й дъщеря. Шери наблюдаваше как Мариета мина
през стаята, носейки чисти чаршафи и се спря да направи комплимент на Пети за добре лакираните
нокти на ръцете й. Шери не можеше да разбере кое беше това нещо, което сближаваше тези две жени;
разбира се, тя знаеше, че те са религиозни.

Стихове от Библията имаше навсякъде и те даваха подвързан с черна книжна подвързия Нов
Завет на всеки посетител. Тя все още не беше разтваряла своя Нов Завет. Покрай всички други неща,
които се случваха в живота й, тя не беше проявявала интерес към религията. Със сигурност не  би
проявявала интерес и сега.

Докато загасваше цигарата си в пепелника тя си каза: „Но знам едно нещо. Ако Бог е реален и е
добър, Той трябва да е нещо като жените, които работеха в  Agape House.
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Глава 20

Църквата на фронтовите линии

Agape House чудесно илюстрира описанието, направено някога от Архиепископа на Кентърбъри
и коментатор на Библията Уилям Темпъл: „Църквата е единственото съпричастно общество на света,
което съществува за изгодите на хората, които не са негови членове.“ (Неочаквано потвърждение за
персонала на Agape House и на неговия управителен съвет дойде през април 1982, когато Президентът Роналд
Рейгън даде за пример Agape House пред нашия народ. Говорейки пред 150 религиозни лидери, събрани в Белия
дом,  Президентът похвали Agape House като първостепенен пример за доброволно участие в работа и е
схванал духът на служението на Agape House, когато казал: „Те не само предоставят легло и баня, но и нещо
по-дълбоко – те предоставят сигурността, че някой е загрижен.“)  

Твърде  често,  обаче,  стратегията  на  църквата  за  достигането  на  онези,  които  „не  са  нейни
членове“ е  точно обратната.  Приоритет се  дава на създаването на привлекателно доказателство в
района  на  бързо  растящо  предградие  и  тази  дейност  да  е  възможно  по-далече  от  заразения  от
престъпност централен район на града. След това идва ред на организирани от комитети концерти и
общи  вечери,  в  които  всеки  донася  някакво  ядене,  което  се  разпределя  между  участващите,
изучавания  на  Библията  и  т.н.  После,  със  свежа изтривалка  пред  вратата,  на  която пише „Добре
дошли,“ членовете на църквата очакват всички изгубени и нуждаещи се души  да дойдат и да се
присъединят към тях.

Разбира се, те никога не идват. Тези, което църквата привлича са съседи, които така или  иначе
са отегчени от тяхната стара църква  или хората,  които търсят група с  малко по-висок „статут“ в
обществото.  Хората  „там  навън“  изобщо  не  се  интересуват  от  красивия  храм,  от  прогресивните
програми и няма да се чувстват удобно вътре, колкото и чудни и привлекателни неща да им бъдат
предлагани. (А и вероятно членовете на църквата не биха се чувствали удобно, ако те бяха дошли.)

Културните бариери в нашата Америка са внушителни. Милиони хора живеят в условия, които
са  невъобразими за  типичната  американска  църква,  състояща се  от  бели  хора  от  средната  класа.
Например, семейството в гетото живее ден за ден и е достатъчно само един месец да не получат
социалната помощ, за да изпаднат в беда; в много случаи това семейство е с един родител и в него
има един или повече членове, които са жертви на някои от епидемичните бичове в Америка – насилие
над деца, алкохолизъм, пристрастеност към наркотици или проституция.

Но когато църквата не успее да премине през тази бариера и двете страни губят. Хората, които
се нуждаят от евангелското послание на надеждата и на реалността на обичта – не го получават; а
изолиралата се църква продължава да евангелизира един и същи хора, отново и отново, докато най-
накрая нейната единствена мисия се превърне в забавление на самата себе си.

Не е ли интересно, че Исус не си е обзавел една канцелария в храма и не е чакал хората да
отидат при Него, за да получат съвет и указания? Вместо това, Той отишъл при тях – в домовете на
най-известните  грешници,  в  местата,  в  които  е  най-вероятно  да  срещне  онеправдани  и  болни,
нуждаещи се и отхвърлени от обществото. 

Не  съм  толкова  наивен  да  мисля,  че  църквата  може  за  една  нощ  да  направи  мост  над
пропастите, които разделят хората с различни култури. Но наистина знам, че ние можем да излезем
извън нашите безопасни храмове и да  тръгнем към хората,  които са нуждаещи се  и  да  покажем
някаква  загриженост.  Присъствието  ни  в  място  на  нуждаещи се  въздейства  по-мощно,  отколкото
хиляда  проповеди.  Това,  че  сме  там,  е  наше  свидетелстване.  А  докато  не  отидем  там,  нашето
православие и нашите учения са единствено само думи; литургиите ни и евангелските ни хорове
дрънчат на кухо.

Agape House и служения подобни на него, са начини да съобщаваме на хората евангелието там,
където те са, да се срещаме с тях в мястото на тяхната нужда, така както Исус ни е учил да правим.
Когато ние обичаме Бога чрез обичта си към другите хора, привидно непреодолимите бариери падат
пред нас, както аз видях това да се случва драматично по време на първото ми посещение в затвора в
Индиана през 1981.

След  като  говорих  повече  от  2  часа  пред  200  затворници  в  залата,  където  се  провеждаше
семинар на „Приятелство в затвора“ (Ние и в затвора срещаме прегради на културата. Например, успяваме
да доведем два пъти повече затворници, ако срещата се провежда в зала, отколкото ако се провежда в
затворническия параклис. Това е така, защото някои от затворниците се притесняват, че другите могат да
си помислят, че те са „религиозни.“ Но в повечето случаи това се дължи на свързването на параклиса с
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представата за „нечувствителна“ църква.) аз помолих директора на затвора да ни разреши да посетим
затворниците, които бяха осъдени на смърт. Знаех, че там хората бяха под напрежение, защото току-
що Стефан  Люди  беше  екзекутиран  на  електрически  стол.  Но  исках  да  видя  двама  затворници-
християни, с които си кореспондирах. Директорът се съгласи и покани група наши доброволци също
да дойдат с нас.

Така  около  20  човека  от  нас  тръгнахме  през  лабиринта  от  бетонни  помещения  с  килии  и
стигнахме до две последователни решетъчни врати,  които водеха към най-отчайващото от всички
места – осъдените на смърт – краят на опашката, където хората живеят в продължение на години от
една молба за помилване до следващата. Единственият изход от там е ново съдебно дело или смърт.

Директорът на затвора отвори вратите на индивидуалните килии, един по един мъжете излязоха
навън, смесиха се с нашите доброволци и се подредиха в кръг в коридора.

Бях особено радостен да се  срещна с  Ричард Мор,  чиято съпруга ми беше написала много
трогателни писма и с Джеймс Брюър, млад чернокож мъж, който, въпреки че беше сериозно болен от
болест на бъбреците, беше мощен свидетел за другите осъдени на смърт. Независимо от това, дали
смъртта  му щеше да дойде бързо чрез  няколкото хиляди волта  електрически ток или бавно чрез
отравянето на урината, Джеймс беше в съвършен мир с Бога и неговата топла усмивка показваше
това.

Талантливата певица на евангелски песни Нанси Хънитрий, която често пъти идваше с нас в
затворите, свири на китара и изпя няколко песни. Аз говорих кратко. После всички се хванахме за
ръце и пяхме „О, чудна Божия благодат.“ (На никое друго място думите на този химн не придобиват
своя дълбок смисъл, освен сред група презирани от обществото отхвърлени и осъдени на смърт хора,
заради извършените от тях най-ужасни престъпления.)

Графикът ми беше много натоварен, поради това, след като свършихме песента „О, чудна Божия
благодат,“ ние се сбогувахме и тръгнахме да излизаме. Скупчихме се в зоната между двете масивни
решетъчни врати, когато забелязахме, че един от доброволците беше оставал и се намираше в килията
на  Джеймс  Брюър.  Отидох  да  доведа  доброволеца,  защото  директорът  на  затвора  не  можеше  да
отвори външната врата, докато не се съберяхме всички, които бяха влезли в това отделение на затвора.

„Съжалявам, но трябва да тръгваме,“ казах аз, гледайки нервно към часовника си, защото знаех,
че на близкото летище ме очакваше самолет, за да ме транспортира до Индианаполис, където имах
среща с губернаторът Ор. Доброволецът, нисък бял мъж на възраст малко след 50-те, седеше рамо до
рамо заедно с Брюър. Затворникът държеше отворена своята Библия, а доброволецът изглежда четеше
някакъв стих. „О, да,“  погледна нагоре доброволецът. „Моля ви, дайте ни само една минута. Това е
важно,“ добави той меко. Аз казах рязко: „Не, съжалявам. Не мога да принуждавам губернатора да ме
чака. Трябва да вървим.“ „Разбирам,“ каза мъжът, все още говорейки меко, „но това е важно. Вижте,
аз съм съдия Клемент. Аз съм човекът, който осъди на смърт седящият тук Джеймс. Но сега той е мой
брат и ние искаме една минута, за да се помолим заедно.“

Стоях  като  вцепенен  в  отвора  на  вратата  на  килията.  Нямаше  никакво  значение  кого
принуждавах да ме чака.  Пред мен бяха двама мъже: единият от тях беше немощен, другият беше
могъщ; единият беше чернокож, другият беше бял; единият беше осъдил другия на смърт. На всяко
друго място, освен в Божието царство, този затворник можеше да убие този съдия с голите си ръце –
или поне щеше да поиска да го направи. А сега те бяха едно цяло, лицата им отразяваха неописуемият
израз на любовта, докато се молеха заедно.

Въпреки, че говореше с голямо затруднение, на излизане от затвора съдия Клемент ми каза, че
се молел всеки ден за Джеймс от денят, в който го осъдил преди 4 години. След като излязохме от
затвора, съдията отмени всичките си задължения за следващата сутрин и прекара денят на семинар в
„Приятелство в затвора.“ Неговото свидетелство и историята за неговата среща с Брюър, която бързо
се разчу чрез „агенция партенка“ в затвора, отведе десетки хора при Христос.

Занасянето на добрата новина на евангелието до хората, където и да са те – очакващи да бъде
изпълнена смъртната им присъда, живеещи в гето или в жилището до нас – е фронтовата линия на
евангелизирането.  Това е фронтовата линия на любовта.  Това е нашата надежда, че бариерите ще
бъдат съборени и че ще бъде възстановено усещането за общност, за загриженост един за друг, което
нашата упадъчна и обезличена култура е изсмукала от нас. Това е най-спешното предизвикателство за
святия народ, петият и може би най-важен принцип.

Една друга история от нашето служение подчертава това твърдение.
През  ноември 1981  „Приятелство  в  затвора“  доведе  в  Атланта,  Джорджия 6  затворници от

затвора  „Иглин“  във  Флорида.  Шестимата  бяха  в  двуседмичен  отпуск  и  живееха  в  домовете  на
доброволците на „Приятелство в затвора.“ (Забележително е, че нито едно от семействата, които се
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съгласиха  да  вземат  затворници в  домовете си,  не попитаха за  цвета  на кожата  им или за  какви
престъпления бяха осъдени. Двама от затворниците бяха чернокожи, двама бяха бели и двама бяха
латиноамериканци.) 

Всяка сутрин шестимата мъже се събираха с инструкторите на „Приятелство в затвора“ в малка
стая в Презвитерианската църква на „Авеню Джорджия,“ сграда от червени тухли във викториански
стил,  която само преди едно поколение беше най-високата сграда в района  на „Големия парк“ с
тихите улици с дървета от двете страни; сега старата църква е почти изоставена, жертва на бързо
растящите предградия на Атланта.

След урока по изучаване на Библията, мъжете  отишли в домовете на две възрастни вдовици,
които се намирали наблизо. Пълзейки в калта под малките дървени къщи  (Коментар: Обикновено тези
къщи са изградени върху бетонни колони с височина 50-60 см над земята, за да не гние дървената конструкция и да могат
да  бъдат  ремонтирани  при  нужда.  Д.Пр.),  те  поставяха  изолация:  запушваха  цепнатини  и  дупки,  и
боядисваха. Работата им беше част от един наш проект за обслужване на обществото, създаден за да
покаже,  че  затворниците,  чието  престъпление  не  е  свързано  с  насилие,  вместо  да  седят  в
затворническата килия, което струва на обществото по 17 000$ годишно за всеки затворник, които се
плащат от данъкоплатците, могат да бъдат използвани за да извършват полезна работа за обществото.
Защото ние вярваме, че възстановяването, а не седенето в затвора, е библейската форма за наказание
за този вид престъпления.(Виж Изх.21. Библията постоянно нарежда да се възстановяват причинените
щети. В Стария Завет се съдържат повтарящи се указания за възстановяване на причинените щети; и в
Новия Завет имаме примерът на Закхей (Лука 19:8),  който върнал на ограбените от него хора четворно
повече  от  онова,  което  им  бил  взел.  Никъде  в  Библията  затворите  не  са  учредявани  като  средство  за
наказание на престъпления. Там те са показвани като места за задържането на хора и заради политически
цели.  Използването  на  затворите  за  възстановяване  или  наказание  след  осъждането  е  много  скорошно
изобретение – то е резултат от започнатите от квакерите реформи преди 2 века. Думата  “penitentiary””
(изправителен дом, затвор) идва от квакерската идея, че престъпниците трябва да бъдат каещи се, да се
покаят и да променят себе си.  Първият щатски затвор в САЩ е бил затворът на Уолнът стрийт, във
Филаделфия, Пенсилвания, открит през 1790 г.)

Програмата имаше голям успех и нямаше нито един инцидент. Домовете на двете вдовици само
за част от пресметнатите от правителството разходи на стойност  20 000$  и то без поставяните от
правителството червени ленти и бюрократичната неефикасност.  Но истинската значимост на този
проект  отиде  много  по-далече  от  демонстрирането  на  една  полезна  алтернатива  на  затвора.
Истинската история е онова, което се случи в живота на хората и на обществото...

Едната от вдовиците, Рокси Вон, сляпа жена на 83 години, била обнадеждена, когато й казали,
че малката й двустайна къща е избрана за този проект; тънките, покрити с дървени плочки стени на
къщата й били недостатъчна преграда за леденият зимен вятър и всеки месец половината от парите,
които  получавала  от  социалната  служба,  отивали  за  плащането  на  горивото  за  единствената  й
отоплителна печка в дневната й стая. (Тази програма получи национално признание и от тогава беше
прилагана на много места в САЩ.)

Но когато Рокси научила, че работата ще бъде извършена от 6-ма затворници, тя се ужасила;
през предишните 2 години къщата й 4 пъти била ограбвана.  Човек може само да се  опита да си
представи какъв страх е предизвикала тази новина в една възрастна сляпа жена, която живее сама. Но
най-накрая тя се съгласила да позволи на мъжете да дойдат. На втория ден Рокси поканила мъжете да
влязат вътре и да се подкрепят със сладки и мляко. След това те всеки ден започнали заедно да се
молят. И преди края на първата седмица Рокси и шестимата мъже бързо станали приятели. Екип на
телевизията в Атланта, който чул за този проект, успял да заснеме една незабравима сцена: Рокси
свирела на  нейният малък електрически кииборд, а шестимата затворници стояли прави зад нея и
пеели. Коя песен? Разбира се: „О, чудна Божия благодат.“

В Презвитерианската църква на „Авеню Джорджия“ се извършила заключителната служба, след
която  мъжете трябвало да бъдат върнати в затвора. Дошли хора от цяла Атланта, чернокожи и бели,
богати и бедни, прочути и забравени. Имало членове от всичките 12 църкви от различни деноминации
и от 4-те местни църкви, които заедно с „Приятелство в затвора“  спонсорирали проекта. Повечето от
тях работели заедно за пръв път. Събранието приличало на освежителен бриз, който духал в старата и
мрачна  църква.  Имало  много  плачещи  хора.  Децата  на  едно  от  семействата,  чиято  къща  била
ремонтирана от тях, настоятелно казвали: „Мамо, не позволявай Боб да се върне в затвора.“ А когато
затворниците казали на църквата какво са означавали за тях тези 2 седмици; и когато вдовиците били
представени на присъстващите, и после говорили някои от доброволците от „Приятелство в затвора,“
мнозина от присъстващите се просълзили.

В този ноемврийски съботен следобед рушещата се и занемарена стара църква изглеждаше, че
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се издига нагоре към небето, като че ли надута от гордост и радост, защото най-после прави това,
което е трябвало да направи.

Природата на човека е да организира. Може би от Вавилонската кула до сега ние съставяме
йерархии  и  организационни  схеми,  които  са  измислени  през  вековете.  Колкото  повече  напредва
цивилизацията, толкова по-прецизни са организационните схеми.

Но въпреки, че системите са важни за запазване на единението на обществото, те съществуват,
за да служат на хората, а не обратното – хората да служат на системите. Чудесата на съвременната
технология произведоха сложност в системите и структурите, което окуражава това, което френският
историк Жак Илюл нарича „политическа илюзия“ -  заблуждаващото вярване,  че  всички проблеми
могат да бъдат решени чрез структурите или както сега ги наричаме – от институциите. Поради това,
за справянето с всеки нов проблем се създава нова институция. 

За нещастие, този начин на мислене нахлу в църквата и ние считаме, че църквата е институция
(и  че  е  просто  една  от  многото  други  институции  в  общество),  която  е  зависима  от  структури,
наръчници, планове и отпечатани на компютър документи. 

Но истинската църква не е поддържана заедно от никаква създадена от човека структура; тя не е
организация. Тя е жива и животът й е вдъхнат от суверенен Бог. Нейното сърце тупти в хармония със
сърцето на Бога. Тя е само с Него и се движи тогава, когато Неговият Дух се движи – накъдето Той
избира и често пъти – против плановете на човека.

Житейската функция на този жив организъм е той да обича Бога, който го е създал – поради
подчинението си на Христос – този организъм трябва да е загрижен за хората, които са наранени,
потиснати и онеправдани, да отнема страха, да възстановява обществото, за да могат хората взаимно
да си принадлежат един на друг, да оповестява Добрата Новина, прилагайки я в живота си. Църквата е
това невидимо нещо, което е направено видимо. 

Аз свидетелствах за това, когато бях в затвора. Няколко човека започнахме да се събираме всяка
вечер, за да се молим, да четем Библията и взаимно да се подкрепяме. От това произлезе изучаване на
Библията. Присъединиха се и други хора, хората предаваха живота си на Христос и посещаемостта в
затворническия параклис се повиши. Това не беше резултат от умно замислена човешка стратегия, а
просто Божият Дух работеше – и то в място, където вярата и религията са обект на подигравка, а
вярващите понякога са преследвани.

Моето преживяване бледнее пред преживяването на вярващите в следващата моя история. Но
вероятно поради моето преживяване  в  затвора  и  поради доказателството за  силата  на  Духът,  без
никаква човешка намеса, аз бях вдъхновен от тази група от хора, които установиха, че наистина даже
самите врати на ада не могат да победят Неговата църква...

Глава 21

Това е Моето тяло

Въздушната война над Виетнам, 1966
Това  беше 42-рата бойна задача в кариерата на капитан Джеф Пауел. Той летя около 30 мили на

югоизток  от  Ханой  на  свръхзвуковия  изтребител-бомбардировач  F-105Thunderchief,  като  около
половината  от  теглото  на  самолета  бяха  муниции  и  бомби.  Трябваше  да  бомбардира  един  мост,
жизнено важна връзка за снабдяването на северовиетнамците между пристанището Хайфон и пътя до
град Хо Ши Мин.

Пауел се спусна през облака на 3000 м височина, видя целта, пикира и пусна бомбения си товар.
Половината  от  бетонната  конструкция  на  моста  беше разрушена.  Когато се  опита  да  премине от
спускане надолу към издигане нагоре, управлението не работеше. 

Помисли си: „Това е невъзможно. Не чух нищо.“
Небето около него се превърна в ярка бяла светлина, когато горивният резервоар под лявото

крило избухна. Беше принуден да катапултира, преди да се обади по радиото на някого.
Един месец по-късно, съблечен от спасителното си облекло, със завързани очи, овързан с жица,

Джеф Пауел вървеше нощем през джунглата и малките селца  на Северен Виетнам. Хората, които го
бяха пленили, вървяха под прикритието на тъмнината, за да не бъдат забелязани от американските
бомбардировачи или спасителни самолети. Веднъж, когато му се гадеше и беше обхванат от треска,
той беше провесен на едно бананово дърво в едно голямо село, като звездна атракция, заобиколен от
хора, които му се подиграваха. Селяните го замеряха с камъни и уринираха върху него. След това
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беше сниман за пропаганден филм - беше сниман как върви, охраняван от малко момиченце, облечено
в пижама, което беше насочило автомат към него.

Заливът Тонкин, един месец по-късно
Капитан Тери Джонс оцеля при унищожаването на неговия самолет F-4 Phantom II,  улучен от

противовъздушна  ракета,  след  като  се  опита  безуспешно  да  изпълни  предвидената  процедура  за
спешно възстановяване на управлението своя самолет. Когато се спускаше с парашута надолу, той
знаеше, че единственото му нараняване е раната на ръката, но беше ужасен. Долу, на земята под него,
развълнувани селяни и милиционери се събираха в една оризова нива. Някои от тях размахваха нещо,
което приличаше на тояги или мачете; други носеха оръжие.

Докато гледаше нагоре към своя парашут и към небето, Джонс се чудеше: „Дали водачът на
нашата група забеляза, че аз съм свален?“ Под него на земята виковете станаха по-силни.

Шест  седмици  по-късно  Тери  Джонс  беше  в  джунглата,  затворен  в  клетка,  направена  от
бамбукови стъбла, лежеше по очи, краката му бяха поставени в дървени „ботуши,“ а ръцете му бяха
вързани на гърба му с мокри въжета. В това състояние на болезнено ограничение той беше закаран в
един храм близо до оризовата нива, където беше предаден на един северновиетнамски офицер, който
вече  имаше  друг  американски  пилот,  облечен  с  местни  дрехи.  Селяните,  които  водеха  Джонс
очевидно бяха пътували по-дълго, защото той беше много брадясал и измършавял. (В този момент
капитан Пауел тежал около 50 кг, а капитан Джонс отслабнал с 20 кг.) Офицерът казал на двамата
военнопленници, че ще бъдат отведени в Ханой и че ако се опитат да разговарят помежду си, те ще
бъдат убити.

Ханой, същата година
Така Джеф Пауел, Тери Джонс и много други като тях се озовали заедно в едно място, на което

американските летци дали името Ханой Хилтън. Това била триъгълна сграда с размерите на градски
квартал, заобиколен от сух ров и 5-метрова стена, на горния край на която били циментирани остри
стъклени парченца, а над тях била монтирана ограда от бодлива тел, по която течел електрически ток.
Този затвор бил построен от французите по време на тяхната окупация на Виетнам. В мазето на този
затвор все още имало една гилотина.

По улиците около затвора  бързо се  движели велосипеди и се  чували клаксони на камиони.
Вътре,  от  едно  отделение  на  затвора,  наречено  „Силната  мъка,“  можел  да  бъде  чут  плачът  на
затворник, който стенел: „О, Боже!“ Понеже не давал друга информация на своите врагове, освен
името си, ранга си, серийния си номер и рождената си дата, той бил огънат с корема нагоре и бил
завързан така, че гръбначният му стълб бил подложен на опасността да се счупи като суха пръчка в
някой момент.

Както Джеф, така и Тери преминали през „Силната мъка“ - всеки минавал през това място –
били разпитани и след това били преместени в друго отделение на Хилтън. Някои затворници били
изпращани в затънтени затвори. Честотата и жестокостта на мъченията зависели от воински чин на
затворника и от качеството на информацията, която той можел да даде на врага.

Сам, 1966-1970
Майор Джеймс Кеслер пристигнал в Хилтън  със счупена бедрена кост, която се забивала в

слабините му. Той бил бит от 6:00 до 22:00, в продължение на много дни. Главата му била разбита,
задникът му бил раздран от бой с ремъци за вентилатор и приличал на кюфте. Устата му била толкова
много подута от бой, че той просто не можел да я отвори, а едно от тъпанчетата му било разкъсано.
Но Кеслер установил, че когато се молел с Господната Молитва, като концентрирал вниманието си в
смисъла на нейните думи, той бил в състояние да не усеща болката за известно време.

Норман МакДаниел знаел, че е 5:30, защото се чувал сутрешния шум и по радиоуредбата на
затвора  се  чувал гърмящият говор  на  радиостанцията  „Гласът  на  Виетнам,“  която американските
затворници наричали „Ханой Ана.“ МакДаниел  сгънал мрежата си против комари и заглушил гласът
на пропагандата с един стих от Библията, който помнел от младостта си: „Ето, Аз съм с вас през вас
винаги, даже до края на света“ (Мат.28:20 – мой превод)

Капитан Джеймс Рей, свален на земята в „Денят на майката“ 1966 (Коментар: Втората неделя през

месец Май.  Д.Пр.),  бил държан затворен в единична килия в продължение на 2 години. Ежедневното
меню се състояло от две яденета на супа от варена тиква, в която плувало парче свинска мас. Той
споделял килията си с мравки, гущери, комари и мухи. Било лесно да загуби вярата си, но понякога,
по някакъв мистериозен начин той усещал,  че  не  сам.  Членовете  на семейството му и  хората  от
неговата църква в Тексас се молели за него.

Невидимото тяло
Отвътре от килията си в „Голямата мъка“ Хауард Рутлидж можеше да чуе как пазачът върви по
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коридора и методично отключва дебелите врати на килиите,  направени от тиково дърво.  Рутлидж
преброи  до  три  и  тогава  дойде  неговия  ред.  Ключът  се  завъртя  и  вратата  се  отвори.  Рутлидж
коленичи,  все  едно че подвива  коляно пред своя  враг  и взе  двете  купички с  храната,  които бяха
поставени на  мръсния  цимент  на  пода  пред  него.  След  като  получи  храната,  той  застана  в  поза
„мирно“ пред пазача; щеше да бъде наказан, ако не направи това. Когато вратата се затвори, полъхът
на въздуха, носещ миризмата на изпражнения, го лиши от апетита за хранене, който имаше. Той седна
на циментовия блок, който му служеше като легло и държеше едната си ръка над купичката си с
храна, имаща зеленикав цвят, като водата от канализацията, за да не позволи на хлебарките да влязат в
нея. Когато дъвчеше коравия хляб усети, че песъчинки влязоха в цепнатините между зъбите му.

Пазачът дойде отново при вратата и това означаваше, че първото ядене за деня е завършило. Чу
се звукът на гонг, който сигнализираше, че е дошло времето затворниците да лежат в продължение на
2 часа. Периодично пазачът, разхождащ се по коридора, отваряше капачката на шпионката на вратата,
за да се увери, че той е легнал. Той дрема, докато отново звукът на гонга сигнализира, че вече му е
забранено да лежи; сега той трябваше да стои или да седи в продължение на още 7 часа.

Рутлидж чу тихо изсвирване от отсрещната килия. Хари Дженкинс свиреше мелодията „Мария
имаше малко агънце,“ с който сигнализираше, се иска да си поговорят. Рутлидж подпря босите си
крака на двете срещуположни бетонни стени на килията си и се издигна нагоре, за да надникне навън
през прозорчето над вратата, покрито с метална решетка. 

„Хауард,“ прошепна Дженкинс.
„Тук съм,“ прошепна Рутлидж.
„Спомних си друга история,“ каза бързо Дженкинс.
„Коя е тя?“
„За Рут и Ноемин. Как Ноемин загубила всичко, което имала – съпруга си, синовете си и земята

си.“
„Спомням си нещо от нея.“
„Рут била снаха на Ноемин. Рут била вярна на Ноемин и останала с нея. Те отишли в чужда

страна.“
„И какво се случило?“ попитал Рутлидж. 
„Не мога да си спомня това.“
Затворник от съседната килия започна да кашля, сигнализирайки, че пазачът е близо. Рутлидж

се спусна долу на пода. Разхождаше се в килията си, мислейки си за историята, която Дженкинс му
каза. Опитваше се да си спомни името на мъжът, който беше помогнал на Рут и Ноемин.  Три часа по-
късно той продължаваше да се мъчи да си припомни тази история. Беше я учил в Неделното училище,
когато беше на 10 години. Продължи да размишлява за нея до второто и последно ядене за деня – супа
от морски водорасли с осолена свинска сланина.

В 20:30 по високоговорителите отново се чу гласът на „Ханой Ана,“ която разказа приспивна
пропагандна история в продължение на половин час. Когато тя свърши, Рутлидж отново се изкачи до
прозореца над вратата и прошепна: „Дженкинс.“

Пауза. След това: „Какво?“
„Вооз.“
„Знам. Току-що си спомних.“
Постепенно комуникацията  между затворниците се  усъвършенствала.  Те си изработили код,

основаващ се на Морзовата азбука и си разговаряли по този начин с уши, долепени до стените и тела,
обвити с одеяла – ако имали такива – за да заглушават нивото на звука. Азбуката била превърната в
5х5  точкова  матрица,  в  която  всяка  буква  била  обозначавана  с  почуквания  по  вертикалните  и
хоризонталните стени. След като научел кода, затворникът бил „на линия.“ Чрез тази мрежа мъжете
си припомняли и си преподавали един на друг Библията, и научавали името и серийният номер на
всеки затворник в това отделение на затвора. Научавали кой е бил преместен и кой е бил измъчван; по
този начин те споделяли взаимно мъките си. В неделя сутринта, когато пазачите им предоставели
шанс,  старшите  офицери  от  всяко  отделение  почуквали  5  пъти  на  стената,  предупреждавайки
затворниците  в  единичните  килии,  както  и  онези,  които  имали  съкилииници,  че  е  време  за
богослужение. Този сигнал бил „призивът на църквата.“

Всеки мъж рецитирал пред себе си Господната молитва, Пс.23 или Пс.100. После те безмълвно
пеели  химни  и  се  молели  насаме.  Нов  затворник  бил  натикан  в  единична  килия  в  дъното  на
отделението. Всяка сутрин той бягал на място, за да поддържа формата си и тресял цялото отделение.
След като бил научен на кода с почукването, новодошлият започнал да бяга по един странен, друсащ
се начин. Седем затворници от другия край на отделението дешифрирали съобщението на бягащия за
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здраве:  „Ще издигна погледа  си  към хълмовете,  откъдето идва  помощта ми“  (Пс.  121:1  –  мой
превод).

Видимото тяло
След  неуспешният  американски  опит  за  спасяване  на  военнопленниците  на  21.11.1970,

северовиетнамците решили,  с цел предотвратяване на други подобни опити,  да преместят всички
пленени летци в затънтени лагери,  заедно с  другите затворници.  За да се  увеличи капацитета  да
затвора, за да може да приема увеличеният брой военнопленници, били премахнати индивидуалните
килии и затворниците били поставени в големи общи помещения, в които имало по 40, 50 или 60
затворници. Новият затвор бил наречен „Лагерът на единението.“ За разлика от килиите в „Голямата
мъка,“  килиите  в  „Лагерът  на  единението“  имали  огромни,  високо  разположени  и  решетести
прозорци, които осигурявали достъпа на потоци от дневна светлина.

Условията  за  живот  били  донякъде  подобрени.  Понякога  позволявали  на  затворниците  да
излизат навън поради други причини, освен да отидат на разпит или за да бъдат измъчвани. Понякога
те пеели като хор – нещо, което било разнообразие от скуката; изпразвали 10-литровата кофа, която
служела за тоалет, миели чиниите и почиствали двора на затвора. Ако се къпели или перели дрехите
си, обикновено  използвали вода от канализацията.

В продължение на години затворниците молели управата на затвора да им даде Библия.  До
декември  1970  не  им  разрешили  да  имат  даже  една  Библия.  Тогава  следователят,  който  говорел
английски, донесъл една Библия в килия №:4 и хората се събрали около нея. Джеф Пауел прочел
историята за раждането на Исус, след това – няколко псалми, а после – Проповедта на Планината.
Мъжете не били сигурни колко дълго ще имат Библията или дали изобщо ще могат отново да я видят,
поради което Джеймс Рей я отворил на 1Кор.13 и запомнил наизуст текста на тази глава. Библията
останал в килията само 2 часа. При спазване на условието, че затворниците ща се придържат към
един одобрен ред, северовиетнамците им разрешили да се събират на група, не по-голяма от 20 човека
едновременно,  за  провеждането на църковна служба.  Тя трябвало да се  извършва извън двора на
затвора, зад бамбуковите прегради, които не позволявали те да бъдат виждани от другите килии. Там
те  провеждали  богослужението,  а  през  това  време  английско-говорещият  следовател  наблюдавал
всичко, което те казвали и правели. 

Имало  повече  от  един  случай,  когато  затворниците  се  отклонявали  от  установения  ред  за
провеждане на  богослужението и  рецитирали стихове от Библията,  които не били предварително
одобрени от следователя. Когато това се случвало, той се втурвал сред техния кръг, клател гневно
главата си и натиквал хората обратно в килиите им.

Една неделна утрин Джеймс Рей призовал хората да спазват реда, като ги повел да пеят един
химн за хваление на Бога. Той се молил: „Благодарим Ти, Господи, за Твоята защита и милост. За
това, че ни събра заедно.“ После 8 мъже се подредили пред групата и запели: „Свят,  свят, свят е
Господ Бог всемогъщи, в ранната сутрин моята песен ще се издигне към Теб.“ Очевидната решимост
на затворниците да се покланят на Бога станал причина за многократни конфликти с персонала на
затвора.

Например, пазач чувал, че хората пеят химни в килиите си и тичал при  английско-говорещия
следовател, който заповядвал: „Никакви политически събирания.“

„Това не е политическо събиране.“
„Твърде много от вас са събрани заедно. Вие не можете да провеждате политическо събрание.“
„Ела при нас. Провери. Това не е политическо събиране.“
„Ще ви хвърля в единични килии, ако продължавате.“
„Ела при нас и виж. Това не е политическо събрание.“
„Не.“
Най-накрая,  въпреки затварянето им в единични килии,  въпреки опасността от изтезания и

заплахи, военнопленниците изтощили затворническите власти и им била дадена по-голяма свобода в
„Лагерът на единението.“ През пролетта на 1971 северовиетнамците позволили трима затворници да
преписват текстове от Библията в продължение на 1 час седмично. Джеймс Рей бил един от тях.
Седнал на дървен стол край дървена маса и започнал да преписва Проповедта на планината.  Пазачът
стоял до него, наблюдавал и периодично поставял лакътя си върху стиха, който Рей се опитвал да
препише. Когато пазачът повдигал лакътя си, Рей започвал да пише толкова бързо, че ръката му се
схванала. Когато не държал лакътя си върху страницата, период, който понякога продължавал до 15
минути, пазачът се опитвал да отклони вниманието на Рей с глупави въпроси. През 5-те седмици, през
която продължила тази програма, Джеймс Рей успял да препише много по-дълъг текст, отколкото е
текста на Проповедта на Планината. 
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Всеки път, когато той се връщал в килията си с преписания текст, съкилийниците на Рей на свой
ред преписвали текста, използвайки друг метод, който те изобретили: на тоалетна хартия с мастило,
направено от тухлен прах и пачи пера. Те преписвали стиховете, защото всяка седмица Рей трябвало
да върне копието, направено предишния път, за да му разрешат да направи следващия препис. Тези
стихове веднага били научавани наизуст от различни затворници.

Неделния ден на Великден, 1971
Капитан Том Къртис се  събудил рано и прочел стиховете,  които Джеймс Рей бил преписал

предишната вечер. Къртис погледнал към помещението, пълно със спящите 28 затворници около него.
Всички те били летци. Как са успели да оцелеят на това място? Сутрешният гонг прозвучал ясно,
когато слънчевата светлина стигна до западната стена на килията. Няколко от мъжете накуцвали или с
болка се разтягали, докато ставали от леглото си. Старите рани не били излекувани. 

Около 10 часа Къртис застана пред сивата източна стена и призова хората да се съберат за
започване  на  богослужението.  Хората  се  събраха  в  полукръг  пред  него.  Беше  неделният  ден  на
Възкресение.  Един квартет  изпя  химна „Старият  грапав  кръст“  а  после  всички запяха  „О,  чудна
Божия благодат.“  Къртис  разказа  версията за  мъките на  Христос,  която мъжете бяха  сглобили от
своите неточни спомени. „И тогава те Го завързаха, отведоха Го и го предадоха на Пилат Понтийски.
И  те  го  съблякоха,  поставиха  трънен  венец  на  главата  Му,  заплюваха  Го  и  Го  удряха.  И  казаха:
„Разпъни Го.““

Докато слушаше познатите думи, Къртис си мислеше за това, което всички те бяха преживели:
бяха вързани, оковани с вериги, бяха заплювани, бяха връзвани за стъблата на дървета и по тях бяха
хвърляни камъни...

После някои подаде на Къртис няколко парченца хляб, които бяха запазени от предишните им
ежедневни дажби. „А Той взе хляба, и като благодареше, Той го разчупи и го раздаде на учениците
Си,  казвайки:  „Вземете,  яжте,  това е Моето тяло,  което е  разчупено за  вас.  Правете това за  Мое
възпоменание.“

Хлябът бил раздаден и мълчаливо изяден. Къртис казал стиховете за чашата: „Това е Моята
кръв, пролята за вас.“ Къртис си помислил: „Тези мъже знаят за кръвта. Тяхната собствена кръв е
текла от отворените рани, от разкъсваните им тела при мъченията и от разкъсаните тъпанчета на
ушите им, от изтръгнатите нокти на пръстите – кръв, която просмуквала през всяка импровизирана
превръзка. Сега те си мислели за кръвта на Христос, която е била пролята заради тях.“

Мъжете отпивали от една чаша, в която имало супа от морски водорасли и внимателно си я
подавали един на друг. Някой тихо запял „О, чудна Божия благодат.“

Когато допрял чашата до устните си,  Къртис се разплакал. Питал се, дали те изобщо са имали
правото да оприличават собственото си страдание със страданието на Христос. Но тогава, не беше
самото им присъствие на това място,  живи въпреки всичко,  което се  било случило,  един знак за
постоянното присъствие на Христос с тях? Той си спомнил, че Христос бил казал, че Той изгражда
църквата Си и портите на ада няма да я надвият. Те били част от тази църква и част от разчупеното
тяло на Христос във всяко едно отношение.

Да,  Христос е  победил;  защото ето,  те  са  тук,  покланят се  пред Него в джунглите на един
полудял  свят.  Разчитайки  на  Него,  те  имат  привилегията  да  демонстрират  смъртта  на  Господа,
жестока и възкресението – Неговото  присъствие, църквата  - в обстановка, която погледната иначе, е
била жив ад.

ДА ОБИЧАМЕ БОГА

„Който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който загуби живота си заради Мен, ще го
намери.“ (Мат. 16:25 – думи на Исус към учениците Му)

Глава 22

Живот и смърт

И така, църквата на Исус Христос е жизнена, жива и променя света – там където отделните
вярващи  Му се подчиняват, прилагат в живота си Неговото Слово и Го обичат, независимо дали се
намират в Ханой Хилтън или са в един скучен дом за стари хора, където срещнах една забележителна
жена...
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За пръв път чух за Мирти Хауел от един затворник в затвора в Ню Хемпшир, когато той ни
написа писмо, за да помоли нас, работещите в управлението на фондацията „Приятелство в затвора,“
да се присъединим към молитвите за нейното оздравяване. Хора от нашата фондация се срещнаха с
този  човек  и  се  оказа,  че  г-жа  Хауел  е  приятелка  на  „Приятелство  в  затвора,“  с  които  си
кореспондираме, нещо, което ние правим с хиляди затворници и доброволци.

Със своя детински почерк затворникът пишеше: „Моля ви, молете се за баба Хауел, защото тя е
болна и може би ще умре. Никой никога не ме е обичал така, както тя ме обича. Аз просто очаквам
писмата й, те означават много за мен.“ 

Служителите в нашия офис започнаха да се молят за г-жа Хауел. Тогава, няколко месеца по-
късно  аз  получих  писмо  от  самата  нея,  с  което  тя  съобщаваше  за  затворниците,  с  които  си
кореспондираше и ми разказа как се справя всеки от тях, за техния морал и за техните проблеми. В
заключение тя каза: „Писането на писма до затворниците изпълни последните ми дни с радост.“ Това
беше  ободрителна  мисъл.  Но  после  отправи към  мен  злокобната  молба  да  отида  и  да  говоря  на
нейното погребение. Тя беше инструктирала своя пастор да ми съобщи, когато дойде този ден. Тя
беше написала:  „Това  няма да  помогне на  мен,  но ще събуди моята  църква  за  нуждата  да  вземе
участие в служението в затвора.“

Отговорих на това писмо на г-жа Хауел, като й припомних, че броят на дните на всеки от нас е
известен и определян само от Господа. Поради това аз не бих могъл да обещая, че ще проповядвам на
нейното погребение, тъй като никой не знае кой от двама ни пръв ще умре. Най-накрая ще кажа, че
това беше много мъчително писмо.

През следващата година писмата на Мирти продължиха да пристигат – винаги оптимистични и
обикновено съдържащи пари, които буквално бяха нейната вдовишка лепта (веднъж тя изпрати само
чек за  67,60$,  което беше цялата допълнителна сума,  която получаваше от социалната служба на
държавата.) Във всяко писмо тя ми съобщаваше новини за „нейните момчета“ и често молеше да й
изпращаме  имена  на  още  затворници,  които  добавяше  към  своя  списък  на  хора,  с  които  си
кореспондираше. В един момент ние преброихме, че тя кореспондираше със 17 затворници. А това не
беше лека задача за 91-годишна старица.

Тази задача не беше малко и за който и да е друг човек, защото самата мисъл да писането на
писма  до  затворници  плашеше  почти  до  смърт  много  хора,  включително  и  християни.  Те  си
представяха как опасни престъпници научават техните имена и адреси, и как след като излязат от
затвора,  те  ще  ги  открият  за  да  осъществят  престъпните  си  намерения.  Защо  тази  възрастна  и
очевидно беззащитна жена не беше като тях? Защо на 91-годишна възраст тя въобще беше загрижена
за затворниците и при това – тя беше самотна?

Мислех си, че може би ще намеря отговора, който търсех, когато „Приятели в затвора“ проведе
семинар в Колумбус, Джорджия през юни 1981. В този град се намираше домът на Мирти. Поради
това й написах и я поканих да присъства на този семинар. Тя веднага отговори и ми обясни, че тъй
като хълбокът й не можел да бъде излекуван след едно нейно падане, тя не може да се движи без
проходилка и не се осмелява да се появи в зала, пълна с хора. Но беше добавила: „Но аз имам голямо
желание да се срещна с вас и вярвам в думите на Пс. 37:4: „Наслаждавай се в Господа и Той ще ти
даде желанията на сърцето ти“ (мой превод).

Пъхнах писмото й в куфарчето си за документи, без да проверя в Библията какъв беше текста на
този  стих  и  взех  решението  да  не  бъда  безчувствен  и  да  й  предлагам  тя  да  присъства  на  това
многолюдно събрание. Както винаги, денят на провеждането на семинара беше с много напрегнат
график, но сутринта аз знаех, че трябва да отделя време за още едно нещо. Трябваше да се срещна с
Мирти Хауел,  жената,  чийто писма можеха да демонстрират такава загриженост към затворници,
които те никога не бяха срещали.

Когато проучих къде се намира нейния дом аз разбрах, че тя живееше в стара тухлена сграда,
покрита  със  сажди,  в  центъра  на  Колумбус,  в  блок  от  апартаменти,  който  преди  години  бил
преустроен в дом за стари хора. Вътре в нея, входният вестибюл приличаше на чакалня в болница,
само  че  по-потискащ.  Нямаше  никакви  окуражителни  думи,  които  да  разчупят  първоначалната
представа на посетителя, нямаше успокоителна закачка, нямаше младежки гласове, нямаше какъвто и
да е подсказване за надежда. Вместо това видях редици от инвалидни колички, подредени пред един
работещ  телевизор;  видях  прегърбени  тела,  седнали  на  зеленикави  пластмасови  кушетки  и  на
тапицирани кресла с  похабена тапицерия.  Звукът от показваната по телевизора комедия отекваше
пронизително, отразявайки се в крещящо жълтите стени на помещението. 

Повечето  от  хората,  които  се  бяха  обърнали  към  телевизора  или  дремеха,  или  гледаха
безизразно. Други прелистваха лениво списания или гледаха към входната врата като часовой на своя
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пост. Тръпки ме побиха при самото ми преминаване през вестибюла.
След като се регистрирах на рецепцията, аз се изкачих с асансьора до етажа на г-жа Мирти.

Стените на коридора бяха покрити с тапети, изобразяващи оголени от кората им дървени трупи, а в
долния им край  имаше дългогодишни белезите от човешки подметки. Почуках на вратата й и чух вик
на силен и строг глас: „Влизай, влизай.“ Когато отворих незаключената вратата, бях посрещнат от
широка и радостна усмивка, докато Мирти се облягаше назад в своя стол със задоволство, а белите й
къдрави коси бяха грижливо сресани. Сините й очи блещукаха зад дебелите стъкла на очилата й с
черни рамки, а бузите й излъчваха живот. Помислих си: „Тази жена не се подготвя да умира.“

„Извинете ме, че не ставам“ каза тя и с жест на ръката ми посочи патерицата, подпряна край
стола й. „О, аз не мога да повярвам, че вие наистина сте тук...просто не мога да повярвам. Това е
толкова ...Господ наистина ни дава желанията на сърцето ни.“ Тя продължаваше да се усмихва и да се
поклаща,  и аз просто трябваше да се наведа й да я прегърна, изживявайки тази позната родствена
връзка, която християните толкова често имат при първата среща помежду си.

Седнах срещу нея на едно кресло, чиито странични облегалки бяха декорирани с покривчици.
Апартаментът на Мирти беше едностаен и не беше по-голям от една скромна хотелска стая. Имаше
легло,  малък  телевизор,  гардероб,  огледало  и  два  стола,  на  които  седяхме,  и  едно  крехко  бюро,
отрупано с Библии, християнски книги и голяма купчина писма. По периферията на огледалото, което
беше закачено малко над бюрото, бяха поставени снимки. Аз бях виждал затворнически килии с по-
богато обзавеждане.

За разлика от обкръжаващата я среда, Мирти изглеждаше почти като кралица, ръцете й бяха
скръстени в скута й, а раменете й се издигаха грациозно под нейния шал.

Започнах да й благодаря за нейното вярно служение, но още преди да бях успял да завърша
първото  си  изречение,  Мирти   махна  с  ръката  си,  започна  отново  да  се  усмихва  и  ме  прекъсна
протестирайки. „О,  не,  вие ми помогнахте.  Последите няколко години бяха най-задоволяващите в
целият ми живот. Аз ви благодаря -  а най-много благодаря на Исус.“ Те произнесе последните си
думи с голяма почит.

И аз знаех, че Мирти, въпреки че живееше сама в това мрачно място, осакатена и изпитваща
постоянна болка, наистина вярваше в това, което казваше. Аз вече усещах, че в тази жена имаше
духовна дълбочина, която не срещах често. Помолих я да ми разкаже за живота си и за духовното си
пътуване.

Родена в Тексас през 1890,  Мирти била доведена в  Колумбус,  Джорджия,  когато била на 3
години; когато станала на 10 години, тя започнала да работи в мелница – плащали й по 10 цента на
ден.  „Ние израснахме в  бедност,“  каза  тя,  обяснявайки,  че  е  могла  да  ходи само една  година  на
училище. Нейните родителите  не й дали почти никакво религиозно обучение, но от 10-годишна тя
знаела за Бога, усещала Неговата ръка върху себе си и знаела, че тя ще направи „най-добре, ако Му се
подчинява.“ На 16 години станала християнска и станала член на Християнска църква.

Омъжила се на 17 години и родила първото си дете на следващата година, а много скоро след
това родила още 2 деца едно след друго. Средното й дете, момченце, умряло на 2-годишна възраст.
Наистина, смъртта на най-близките й хора изиграли ролята на тигел за вярата на Мирти. В края на
1930-те майка й и свекърът й живеели с нейното семейство.  В средата на декември 1939 умряла
майката на Мирти. После, само един месец по-късно, при един нещастен случай умрял съпругът на
Мирти; 2 седмици след това умрял и свекърът й. Очите на Мирти се напълниха със сълзи, докато тя
ми разказваше това. „Чувствах се като Йов. Все едно старият Сатана беше разговарял с Господа и
беше Му казал, че ако Господ само му позволи да направи това, Сатана ще накара Мирти да се откаже
от Господа. Но това само ме накара да се доближа още по-близо до Него.“

Поради смъртта на съпруга си, тя загубила своя дом и трябвало да започне отново да работи, за
да се издържа. В началото работила като слугиня в мелницата, а после в продължение на 2 години
била продавачка в магазин за дрехи. След това работила в кафене. Винаги работела някаква работа, за
да  се  издържа  и  да  не  бъде  в  тежест  на  децата  си.  Така  Мирти работила,  докато станала  доста
възрастна и влошеното й здраве не я принудило да се премести в този дом за стари хора. 

Смъртта на най-малкият й син, нейното „малко момченце,“ влошеното здраве на по-големият й
син и нейното преместване да живее в старческия дом изпратило Мирти в духовна депресия. Толкова
много от любимите й хора умрели и тя не можела да оказва помощ на тези от тях, които са останали;
тя усещала, че не притежава нищо, заради което си заслужава да живее. Искала да умре. Един ден се
помолила с цялото си сърце: „Господи, какво повече мога да направя за Теб? Ако Ти си готов да ме
вземеш, аз съм готова да дойда. Искам да умра. Вземи ме.“

Тя  продължи:  „Знаех,  че  умирам.  Но  тогава  Той  ми  каза  пределно  ясно:  „ПИШИ  НА
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ЗАТВОРНИЦИТЕ.“ Три думи: „ПИШИ НА ЗАТВОРНИЦИТЕ.“ Представете си това! Аз искам да
умра и си  мисля, че умирам, а Господ казва: „Добре, а сега, Мирти, върни се обратно и пиши на
затворниците.“ Той не можеше да ми каже по-ясно това, все едно че Той стоеше пред мен. А аз бях
изплашена  в  началото  и  казах:  „Господи,  как  да  пиша  на  затворниците?  Аз  нямам  никакво
образование, ще трябва да се науча да чета и да пиша. Не знам нищо за затворите. Но нямаше никакво
съмнение. Аз щях да се въртя като червей в ръката Му, ако не бях се подчинила. Трябваше да направя
това, което Той ми каза.“

В представите ми призивът на Мирти стана още по-свръхестествен, когато тя ми каза, че до
тогава тя никога не била чувала за „Приятелство в затвора“ или за някое друго служение в затворите.
Тя никога не била мислила, че може да върши тази работа. Но се подчинила на Божията заповед и
действала според най-добрия план, който могла да измисли. Знаела, че в Атланта има затвор и поради
това написала писмо до там, а на плика написала следния прост адрес: „Затворът в Атланта, Атланта,
Джорджия.“ А в  писмото пишело:

„Скъпи затворнико,
Аз съм една баба, която те обича и е загрижена за теб, който се намираш в място, където не си

планирал да бъдеш. Моята обич и съчувствие е насочена към теб. Искам да бъда твой приятел и да си
пишем писма. Ако искаш да получиш писмо от мен, напиши ми. Аз ще отговарям на всяко писмо,
което ми изпратиш.

Християнска приятелка,
баба Хауел“
Писмото трябва да е било дадено на затворническия свещеник, защото Мирти получила 8 имена

на  затворници,  на  които била  поканена  да  пише.  Свещеник Рей,  който се  грижи за  едно  голямо
затворническо служение й изпратил допълнително други имена,  както и „Приятелство в затвора“,
когато се свързахме с нея. 

Впоследствие Мирти си кореспондирала със стотици затворници, в един момент едновременно
с 40 души и се превърнала в служение, състоящо се от един човек, което стигало до затворите в цяла
Америка. Стратегията й била проста: „Когато получа писмо, аз го прочитам и когато му отговарям, аз
се моля: „Господи, Ти знаеш какво искаш да кажа аз. Сега ми го кажи.“ И вие ще се изненадвате
понякога, когато четете писмата, които Той пише! Неговият Дух работи, а аз се подчинявам. Аз не
пиша в писмото нищо, измислено от самата мен, от плътта. Пиша само това, което Той ми каже.“

После,  протягайки  ръката  си  към  купчината  писма  на  бюрото  близо  до  нея,  тя  ми  подаде
няколко от тях и каза: „Но какво истинско благословение има в отговорите. Просто погледнете тези.“

Докато преглеждах бегло писмата, вниманието ми беше привлечено от следните думи: „Скъпа
бабо...много се зарадвах, когато получих писмото ти...приятелите ми се шегуваха с мен, когато ми
казаха, че имам писмо...аз не им повярвах, но беше истина...аз си нямам никой, който да е загрижен за
мен, освен Господ и вие...сега съм в затвора и поради това мога да пиша писма...Бабо,  защо съм
изплашен? Защо Бог не отговаря на молитвите ми за моя страх?...Наистина се радвам, че има някой,
който е загрижен за мен...Всяка вечер ще ви споменавам в молитвите си сега и до края на живота
си...моля ви, отговорете ми скоро, Джо... с обич в Исус, Дейвид...“

В едно писмо, изпратено от „Твоята внучка Дженис“ беше написано: „Скъпа бабо,  получих
писмото ти и се натъжих, когато прочетох в него, че ти си мислиш, че може би скоро ще умреш.
Мислех си, че можех да  изчакам да дойда да те видя и тогава да ти кажа всичко, което означаваш ти
за мен, но сега промених намерението си. Ще ти го кажа сега. Ти ми даде цялата обич и загриженост,
която ми липсваше от  години и това  промени цялата  ми представа  за  живота.  Ти ме направи да
разбера, че си заслужава да се живее и че не всичко в живота е лошо. Ти твърдиш, че всичко това е
дело на Бога,  но аз си мисля,  че и ти заслужаваш признание и благодарност.  Не мислех,  че съм
способна отново да обичам някой, но сега знам, че те обичам като моя много скъпа баба.“

„Бог да те благослови, Мирти,“ казах аз, оставяйки писмата обратно на бюрото. 
„О,  г-н  Колсън,  Господ  ме  благослови  по  толкова  чудесен  начин.  Откакто  започнах  да  си

кореспондирам със затворниците, аз имах най-прекрасното време в живота си. И знаете ли, след като
обърнах живота си към Него – искам да кажа, наистина го обърнах – Той започна да се грижи за
всичките ми нужди. Нещата започнаха да се подреждат още преди да бях помислила за тях.“

След като я попитах за книгите с коментари за Библията, които бяха на бюрото й, Мирти ми
разказа  как  прекарва  дните  си.  Каза  ми,  че  почти  не  прави  нищо друго,  а  само  пише писма до
затворниците, чете и изучава Библията, моли се, гледа няколко религиозни телевизионни програми и
периодично била отвеждана  и връщана до и от трапезарията, където се хранела. Мирти настояваше,
че сега времето й минава по-бързо и е изпълнено с повече радост, отколкото през всеки друг период
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от живота й.
Когато наближи времето да се разделим, Мирти ми даде следния съвет: „Г-н Колсън, просто

помнете, че Господ няма никаква нужда от непостоянни хора и кръшкачи. От време на време старият
Сатана  ми казва,  че  аз  съм твърде  стара,  че  не  помня  добре...че  трябва  да  го  слушам какво  ми
казва...Но ние не трябва да го слушаме. Сатаната ще се опитва по всякакъв начин да ни отклони от
пътя ни. Поради това аз просто продължавам да помня това, което Господ ми е казал и не мога да
спра“ - а после направи един предупредителен жест и към мен - „нито пък вие можете да спрете.“

Казвайки това, Мирти Хауел отново ми се усмихна, излъчвайки радостта от живота, който е
изживян в цялата му пълнота. Молихме се заедно, прегърнахме се още веднъж и аз обещах, че отново
ще се видим, придържайки се към прекрасния съвет на К. С Луис: „Християните никога не трябва да
казват „Сбогом.“

Двама доброволци от „Приятелство в затвора“ ме чакаха долу на рецепцията, за да ме отведат
на следващата среща. Когато стигнахме до входната врата, аз че почувствах принуден още веднъж да
се обърна и огледам този вестибюл. 

Но сцената не беше се променила.
Тихичко  казах  на  спътниците  си:  „Вижте  това.  Всичко  е  там,  където  си  беше.“  Един  от

спътниците ми добави: „Само чакат труповете да бъдат изнесени.“ Думите му бързо се превърнаха в
печална истина, когато той осъзна, че лошата му шега изобщо не беше шега.

Внезапно бях завладян от тъжната сцена пред мен – от безрадостната дупка на потиснатостта,
отчаянието  и  празнотата.  Нямаше  никаква  радост  по  лицата  на  присъстващите.  Вместо  това,
помръкналите им очи отразяваха яростен вътрешен гняв: гняв, че семействата им са ги оставили в
това място; гняв, че съдбата им беше нанесла жестоки удари; гняв, че разсъдъкът им вече е слаб, а
костите им са чупливи; гняв, че любимата им телевизионна програма е била прекъсната или пък че на
някой друг от тях е сервиран обяда преди да сервират на самите тях. В очите им имаше и завист, че
някой друг,  който е  по-малко заслужил от  тях,  може би ще живее  по-дълго и  ще наблюдава  как
техните трупове ще бъдат изнесени пред същата тази входна врата на вестибюла – освен ако, и това е
целта, те биха могли да се държат за живота достатъчно дълго,  за да се насладят на гледката,  че
трупът на някой друг ще бъде изнесен преди техният.

Сърцето ме заболя за тези покъртителни фигури, държащи се отчайващо здраво за нещо, което
те никога не са имали, стремящи се да спасят живот, който за много хора е само жестока измама: 70,
80 или 90 години на радост, поражение, болка и удоволствие, а после само седене и очакване да дойде
тъмнината. Чакане. Чакане – да дойде краят на това безсмислено съществуване. А какво ще има след
това? Нищо? Или ще е нещо повече от този ад? А ако няма Бог, ако Той не може да бъде познат, тогава
защо въобще живеем ние?

А в това време, на горния етаж седи Мирти Хауел с нейната широка 91-годишна усмивка на
радост и победа. Готова да живее. Готова да умре. В този момент може би тя отново седи на бюрото си
и „ПИШЕ НА ЗАТВОРНИЦИТЕ!“ Но и Мирти е познавала адът, в който може да се превърне този
свят.  Тя  е  познавала самотата,  болката,  не е  имало кой да я  обича,  загубила  е  дом и  семейство,
работила е тежка и скучна работа, за да оцелее.

Но разликата се дължеше на това, че Мирти беше разпознала суетата и безцелността на живота,
живян  без  Бога;  признала  беше  празнотата  на  живота,  живян  за  себе  си.  Тя  беше  разбрала
безполезността да не си способен да отговориш на въпросите: Защо бях роден? Защо живях? Накъде
отивам? Поради това тя беше извикала към Бога да я изведе от този ад по единственият път, по който
човекът може да избяга – като предаде живота си, за да получи в замяна Неговия живот.

Да, преди много години Мирти беше научила основният парадокс на живота.
Обърнах се и се отдалечих от този мрачен вестибюл, минах през входната врата и влязох в

топлия юнски ден.  Въздухът беше свеж и чист,  и аз направих няколко дълбоки вдишвания,  за да
прочистя мислите в главата си. Но не можах да изтрия спомените си от този ден – това няма да може
да направи и вървежът на времето. Защото този дом за стари хора в Джорджия ми даде незабравимото
видение за небето и за ада. Видението за животът на небето с Бога и видението за животът в ада без
Бога. 

И Бог ми даде последната връзка в моят стремеж да науча какво наистина означава да обичаме
Бога: Мирти Хауел.  Да обичаме Бога – това означава да се разкайваме, да се покоряваме, да бъдем
свети, да подкрепяме хората с разбити сърца и да служим. 

Мирти Хауел знаеше всичко за обичането на Бога.
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На арената: една алегория

Късно в една пролетна вечер бях в моята библиотека и преглеждах окончателната редакция на
ръкописа на тази книга. След дълги месеци на работа, най-после бях задоволен от подреждането на
логиката  и  принципите  в  книгата;  и  особено  бях  щастлив  с  последната  глава.  Мирти  Хауел  със
сигурност беше пример за смисълът, описан в книгата „Да обичаме Бога“ - подходящ край на добре
подредена книга.

Зает с мислите си, аз се облегнах назад в моя офис-стол, с ръце кръстосани зад главата ми и си
мислех за хората, чиито истории бях разказал. И сцени от собственият ми живот преминаваха през
главата ми, докато размишлявах и за моето собствено духовно пътуване,  от къде тръгнах и докъде
стигна пътуването ми до сега. 

Не  знам  колко  дълго  размишлявах,  но  унесеността  ми  беше  внезапно  прекъсната  от
пронизителния  звън  на  телефона  на  бюрото  ми.  Обаждаше се  Дейв Чапман,  стар  приятел  който
живееше в друг щат. Той прекъсна моите поздравления и ми съобщи, че се намира в моя град, на
летището и има няколко часа престой преди да се качи на последния полет за деня за Западното
крайбрежие.  Настояваше, че трябва да се срещне с мен. След 20 минути чух, че една кола спря пред
нашия гараж, после вратата шумно се затвори и се чу звънеца на входната врата.

Дейв изглеждаше същият както винаги – с пясъчно руса коса, със мургав тен и този момчешки
добър  външен  вид,  с  който  се  отличават  някои  мъже  между  30  и  60-годишна  възраст  без  да  се
забелязва голяма промяна. Беше облечен в обичайният си стил – леко кремав костюм, с бяла риза,
копринена вратовръзка и мокасини. Въведох Дейв в моята библиотека и му настаних на седне в един
стол от яворово дърво с права облегалка от другата страна на бюрото ми. Каза ми, че ще остане само
няколко минути, но този стол ще му помогне да спази обещанието си.

Борейки се да прикрия прозявката си, аз го попитах: „Е, Дейв, какво става?“ Не си направих
труда да почиствам купчината от хартия между нас – ясно отпечатаните последни глави на книгата
„Да обичаме Бога.“ 

Дейв започна да говори като боксьор,  който тръгва към центъра на ринга от своя ъгъл при
удрянето на гонга. Беше толкова развълнуван и говореше толкова бързо, че думите се блъскаха, когато
излизаха  от  устата  му,  а  през  това  време постоянно забиваше показалеца  си  в  бюрото ми,  за  да
акцентира върху важните неща, подобно на опитен адвокат, който прави същото, докато се разхожда
пред зоната на журито в съда. 

Познавах  Дейв  Чапман  като  спокоен,  успешен  бизнесмен,  който  не  е  работохолик.
Консервативен, може би малко нервен, но със сигурност не енергичен човек. Какво се беше случило,
за  да  го  промени  така.  Сега  той  беше  въодушевен,  бодър,  пълен  със  самоувереност,  която  беше
толкова очебийна, въпреки личната му дилема, която той ми разказваше, че сега заплашвала неговия
бизнес, за политическата власт, която скоро беше придобил, за приятелите му и за всичко, което той
считаше, че е важно. Гласът му беше силен, погледът му беше решителен. Аз бях хипнотизиран.

„Чакай малко. Спри!“ възкликнах аз, ставайки от стола си. „Искам да ми кажеш цялата история,
от началото до края. Отдели от времето си, но ми кажи всичко.“ И през следващите 2 часа аз слушах,
очарован,  докато Дейв Чапман ми разказа забележителните събития в живота си през последните
няколко години. Когато свърши обясняването на своята дилема, Дейв се облегна назад, доколкото му
позволяваше правата облегалка на стола и зачака моят отговор.  Но единственото,  което можах да
направя беше да погледна към купчината напечатани листи на бюрото ми.

„Е какво  си мислиш?“, попита ме той най-после. 
„Какво мисля? Искаш да знаеш какво мисля аз?“, възкликвах аз. „Мисля, че ти току-що написа

отново последната глава от книгата ми!“
Разбира се,  той я беше написал отново.  Колкото и да ми се искаше да оставя книгата си в

нейния  подреден  и  логичен  поток  на  теологично  звучене  и  тя  да  свърши  с  трогателната,  но
триумфираща история на Мирти Хауел, животът не прилича на книга. Животът не е логичен, разумен
или подреден. През по-голямата част от времето животът е бъркотия.  А теологията трябва да бъде
живяна срез цялата тази бъркотия. Авторите могат да пишат книги за Бога и за човека, но всички
техни илюстрации и тълкувания не са нищо повече от тяхно лично мнение, ако самите те са били
само като зрители на стадиона, а не са изживели  самите те драматични ситуации в собствения си
живот. Защото животът не се живее от зрителите на стадиона, а от играчите по калните терени, които
получават кървящи рани, синини и подувания, но продължават да се борят за победата до последния
си дъх.

Поради това реших да завърша тази книга с историята на Дейв Чапман.
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Дейв изобщо не е специален човек. Е, всъщност, това не е вярно. Той е – аз; той е – вие; той е -
десетки други хора, които вие и аз познаваме – той не е герой, не е светец според разбирането на
света, не е експерт по духовността.  Историята на Дейв Чапман е наша история;  неговите борби и
решения са част от ежедневието на всеки от нас. Поради това ви разказвам неговата история – така
както съм я запомнил – както той ми я разказа, докато часовете изминаваха и тогавашната пролетна
дрезгавина преди зазоряването не увеличи нощната тъмнина.  Не знам дали Дейв въобще успя да
хване самолета през тази нощ. Всъщност, аз не съм го срещал след това.

Историята на Дейв започнала в една топла лятна вечер през 1979...
Той се прибрал късно у дома.  Въпреки, че Дейв бил собственик на счетоводната си фирма,

която представлявала няколко от най-големите бизнеси в щата, това на практика не изисквало той
вече да работи денем и нощем. Но му ставало все по-трудно да понася събиранията, организирани от
жена му в техния дом, поради което намирал убежище в работенето до късно вечерта. 

Кейт,  жената на Дейв станала християнка преди няколко години. След това започнала да се
занимава с евангелизиране на всички хора, с които общувала и стигнала до схемата да кани водещи
християнски говорители на малки домашни вечерни сбирки веднъж в тримесечието. Тези събирания
се  оказали толкова  успешни,  че  нейния  пастор попитал дали събиранията,  организирани от Кейт
могат да станат съставна част от програмата на тяхната църква Calvary Church. И понеже на Кейт вече
не й достигали хора, които да кани – според думите на Дейв всички те „били или спечелени за вярата,
или избягали“ - тя се съгласила и сега организирала в дома им веднъж тримесечно парти в четвъртък,
на което се сервирали чаша вино и сладки, и присъствали гости, определени от църквата. Говорителят
на конкретното събиране останал да нощува няколко дни до края на седмицата в техния дом, защото
имал лекции и един семинар в църквата в края на седмицата в църквата.

Тъй като Дейв се прибрал късно тази вечер, говорителят д-р Джак Нюман, известен теолог, вече
бил очаровал 50-тината гости, докато говорил един час за историческата обстановка, в която са били
написани Евангелията. Лекцията му била вече приключила и хората от групата закусвали и водели
свободни разговори.  Дейв поздравил  безизразно  хората,  докато  преминавал  от  кухнята  към  хола.
Докато отпивал от чашата си, той наблюдавал звездата на вечерта, заобиколена в полукръг от своите
почитатели. 

Джак Нюман бил висок и слаб, с продълговато лице с тъмен тен, с черна коса, която започнала
да  побелява  около  скулите  му.  Очите  му  били  големи  и  дълбоко  сложени,  а  римският  му  нос
придаваше  този  щрих  на  профила  му,  който  подсказва  за  интелигентност  и  съобразителност.  По
някакъв начин неговата спокойна поза, както и жестовете и маниерите му, предразполагаше хората
около него да се чувстват много спокойни.

Дейв се ориентирал в обстановката от начинът, по който Луси отваряше устата си, когато се
смеела шумно; по начинът, по който страхливият Стан изглеждал, неспособен да застане спокойно и
да  погледне  човека  в  очите;  колко  неловко  се  чувствали  другите,  когато  стояли  и  изчаквали  да
впечатлят другите с въпросите си.  Всяко тяхно протягане на врата и извъртане на тялото стягало
мускулите на рамото на Дейв; искало му се всички те да излязат от дома му. 

Много по-късно,  когато гостите си заминали, Кейт показала стаята,  в която щял да спи д-р
Нюман  и  после  отишла  в  спалнята  на  стопаните  на  дома,  за  да  си  легне.  Тъй  като  бил  твърде
неспокоен за да заспи, Дейв седнал удобно в един шезлонг навън на защитената с мрежа против
насекоми  веранда  откъм  задната  страна  на  къщата,  държейки  една  чиния  с  останали  сладки  от
партито.

За негова изненада чул стъпки и д-р Нюман излязъл от широко отворената врата на стаята за
гости.

Дейв попитал: „Може би се нуждаете от глътка свеж въздух след всичко това, докторе?“
Нюман отговорил: „Да, вечерта е красива и аз забелязах тази веранда когато дойдох. Винаги

съм се чувствал малко онеправдан, че в нашия дом нямаме такава веранда.“ Нюман бил без сако и
вратовръзка, както и Дейв, и бялата му риза с навити ръкави над лактите била в рязък контраст с
околната тъмнина.

„Седнете, докторе. След дългият ден аз винаги харесвам, че най-накрая мога да дишам тук.“
Дейв го поканил с жест да седне на стола от ракита, който се намирал от другата страна на малката
масичка със стъклен плот край него. Нюман седнал с благодарност на удобните възглавници върху
стола. Двамата постояха за малко мълчаливо, слушайки песента на щурците.

Нюман попитал: „Не ви е лесно да общувате с хората от църквата, нали?“
„Не,“ казал провлачено Дейв. „Не винаги. Но не това е причината да не бъда тази вечер на

вашата лекция. Един клиент ме задържа в офиса. Аз наистина съжалявам. Всички казват, че лекцията
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ви е била много добра.“
Без  да  обърне  внимание  на  извинението  на  Дейв,  Нюман  казал:  „Наблюдавах  ви  как  се

отнесохте тази вечер към гостите си. Изглеждахте, че вниманието ви е фокусирано в нещо друго, все
едно, че слушахте музика, която идваше отнякъде. И в същото време гледахте изпитателно всички.
Какво си мислехте?“

„Предполагам че съм ги наблюдавал във връзка с вас. Понякога те приличат на стадо пуйки.“ 
„Вие изглеждахте така, все едно, че нещо не е наред. Казах си, че ако имам шанс, ще се опитам

да поговоря с вас. Искате ли да ми кажете за това?“
Дейв се засмя доста принудено: „Е, не знаех, че това беше толкова очевидно. Разбира се, ще ви

кажа за това. С вашия опит в църквата и във всичко, вие може би ще разберете. Което ще е добро
нещо, защото аз със сигурност не разбирам. Просто знам, че всеки път, когато съм около тези хора,
това ми създава лошо настроение.“

Нюман пипал: „Какъв вид лошо настроение?“
„Не знам дали ще мога да го опиша. То е нещо от вида на това, което казахте – все едно, че

слушам музика, идваща отнякъде. На мен ми е трудно да се чувствам въвлечен в това, което се случва
около мен. Искам да кажа, че през цялото време да се чувствам по този начин.“

„Дейв, аз съм се чувствал по този начин,“ казал Нюман
„Наистина ли?“
„Да. Всеки човек има такива моменти. Всички ние не минаваме през това усещане по един и

същи начин, но рано или късно повечето хора имат същото усещане  за липсата на смисъл в някакъв
период от живота си. 

Дейв казал: „И това усещане за липсата на смисъл винаги се усилва, когато съм сред хора от
църквата. Даже то ме принуждава да се питам дали имам смисъл в цялата тази работа. Искам да кажа
– в християнството.  Може би то не върши работа. За мен.“

„Казваш това, все едно че аз мога да бъда засегнат.“
„Защо не. Вие сте посветили живота си на християнството. А тук аз ви казвам, че според  мен

това може да е пробно изпитание.“
„Ако  християнството  беше  пробно  изпитание,  мислиш  ли,  че  аз  бих  предпочел  ти  да  не

направиш опит и да ми кажеш?“
Това озадачи Дейв. Той си мислеше, че религиозните хора не искат или не са способни да гледат

реалистично на живота. А Нюман изглеждаше различен – непринуден, смел – качество, което Дейв
винаги търсеше в хората, с които правеше бизнес. Той обичаше хора, които не изпадаха в паника.

Нюман попита:  „Дейв,  как  стана  християнин?  Съпругата  ти  каза,  че  двамата  сте  отишли в
църквата преди няколко години.“

„Да, Кейт се чувства добре в църквата. Сутрин става, пее хвалебни песни на Бога докато се
къпе, после излиза от дома за да отиде на среща за изучаване на Библията, или на някаква сбирка на
гилдия за спасяване на езичниците, или да репетиция на църковния хор, или за нещо друго, или даже
посещава  семинари!  Аз съм сигурен,  че  вашите  лекции си заслужава да  бъдат слушани,  но  след
„живот заедно,“ „семеен живот“ и „живот на тялото,“ Кейт няма време за нашия живот.“

Но Нюман настоятелно запита: „А какво става с теб? Преди време ти сигурно си считал, че
християнството е било истина.“

„Вече не знам дали е истина. Предполагам, че преди време считах, че е истина. Ако искаш да
чуеш моето свидетелство – в него няма нищо впечатляващо. Спомняш ли си, когато Джими Картър
беше избран за президент (Коментар: Той е бил президент на САЩ от 1977 – 1981 г. Д.Пр.), тогава да бъдеш
роден отново, да повярваш в Господа, беше голямо нещо? Е, Кейт беше обсебена от това – всяка вечер
беше извън дома – за да присъства на служба за съживление или на молитвено събиране. Започна да
говори за дявола и за ада или пишеше малки бележки на черната дъска в кухнята. Даже съм намирал
Библията оставена на бюрото ми и то отворена на определена страница.  Ще бъда искрен и ще ви
кажа, че за известно време тя направо ме вбесяваше.

Тогава срещнах един приятел в клуба. И той като мен сам се беше борил, за да стигне до върха в
бизнеса.  Той  играеше  комар  и  си  пиеше  питието  с  най-добрите  играчи  на  комар.  Но  един  ден
забелязах, че той вече не сяда на масата за игра на комар. И скоро цялото му поведение се промени.
Преди  той  беше  кълбо  от  нерви;  а  сега  изглеждаше  спокоен,  тих  и  мирен.  И  започна  да  пие
джинджифилова бира.  Попитах го какво се беше случило и той ми каза: „Приех Исус Христос и
посветих живота си на Него.“ Почувствах се така, както бих се почувствал, ако бях ударен с тухла –
това беше жаргонният израз, който жена ми използваше постоянно. Не исках изобщо да чувам този
разговор за Бога, особено в клуба. Но уважих неговото решение и си мисля, че той беше искрен.



104

Изминаха месеци. Жена ми малко се успокои и аз вече не се ядосвах, когато тя понякога ми даваше да
прочета някоя книга. Аз не обичам много да чета, но веднъж една книга дотолкова ме увлече, че две
нощи подред я четох, докато я свърших. Отидох на среща с един приятел от клуба и разговаряхме с
него до 2:00 през нощта. Той ми говореше за Бога с думи, които не можех да разбера. Каза ми за
собствената му връзка с Бога, който може да бъде опознат. Молихме се заедно с него и после аз си
отидох у дома. Но не можах да заспя, въпреки че изпих няколко малки питиета алкохол. Нощта беше
като тази – топла, но със свеж бриз, поради което аз излязох тук на верандата и седях в тъмнината и
под звездите. И в този момент разбрах, както никога преди, че има Бог. И се молих с молитвата, която
им даде моят приятел. 

Предполагам, че очаквах да чуя, че ангелите на небето се радват, че небесните оръдия стрелят
салюти, но нищо не се случи – с изключение на това, че през следващите няколко седмици започнах
постепенно да се чувствам различен. Установих, че е лесно да се откажа да пия мартини на обяд. И
напълно загубих желанието си да играя комар. Предполагам, че вие, проповедниците, бихте казали, че
аз бях „освободен“ от тези неща. Когато казах на приятеля си какво се беше случило, той ме накара да
посещавам едно ежеседмично молитвено събиране в банката, преди да знаех какво се беше случило.
Разбира се, Кейт  се зарадва много, когато й разказах за това. Двамата се присъединихме към църквата
Calvary Church и започнахме да посещаваме нейните събирания и да участваме в нейната дейност.
Всъщност, в момента, когато бях кръстен, те ме помолиха да ръководя две комисии.

Но това прилича на любовна връзка, която си върви по своя път. Сега не знам, дали някога
всъщност аз съм обичал Бога. Не искам да кажа, че пия отново или че правя нещо друго. Аз просто
съм безчувствен към всичко. Чудя се дали изобщо е възможно да опозная Бога.“

Докато говореше,  Дейв  гледаше навън в тъмнината през  мрежата.  Сега се  обърна бавно и
погледна към своя гост. „Сега даже не не съм сигурен, че знам какво означава да имаш вяра, ако
въобще някога съм вярвал.“

Нюман  отговори:  „Да  вярваш,  това  означава  да  вярваш  и  да  действаш  –  да  действаш  в
подчинение  на  заповедите  на  Христос  –  въпреки че  не  можеш да  разбереш какво  ще се  случи.“
(Коментар: Във всяка ситуация трябва да спазваме правилото: „Прави това, което знаеш, че трябва да направиш, пък да
става каквото ще.“ Д.Пр.)

Дейв каза: „Ето това е опростенческият отговор, които давате вие, момчета, който наистина ме
поставя в безизходно положение. Аз не нарушавам нито една заповед на Господа. Тогава кое нещо е
погрешно в мен?“

„Сигурен ли си?“
„Е, добре. Не искам да кажа, не изобщо съм престанал да върша грехове, но Бог знае, че ние не

можем да бъдем съвършени в този живот. Имам предвид, че искрено се опитвах да върша всичко,
което иска църквата. Какво повече трябва да правя?“

„Дейв, не искам да ти обяснявам нещата по прост начин, но Исус е казал това доста ясно: „ Да
възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си
сила“ и „Да възлюбиш ближния си като себе си.“ (Марк 12:30 и 31)

Дейв казал бавно: „Е, аз се опитвам да правя това. Ходя на църква и правя всичко това – ние не
правим ли това, защото обичаме Бога? А никой всъщност не знае как на практика да обича ближния
си като себе си – ние сме разговаряли доста за това по време на обсъжданията в църквата. Ти знаеш –
за това, което е направил Добрия Самарянин и т.н. Тогава къде се намирам сега?“

Нюман седял мълчаливо за малко с лакти, опрени на коленете му и със сключени ръце. „Дейв,
самият факт, че ти се бориш със всичко това всъщност е добър знак. Това означава, че ти наистина
искаш да обичаш Бога.“

„О, престани. Не трябваше да казваш това. Мразя това поведение – вие християните винаги се
чувствате задължени да бъдете окуражаващи.“

Нюман казал: „Тогава нека да те попитам нещо. Ти обичаш ли жена си?“
„Да, много. В нашито време човек не остава женен, ако не обича жена си.“
„След като човек е бил женен известно време, винаги идва период, когато той започва да се пита

дали изобщо обича жена си.“
Дейв казал: „Разбира се. Това е нормално.“
„И кое нещо променя нещата?“
„Не знам – просто, най-вече времето.“
„Но ти оставаше верен на брачната си клетва и на нея, въпреки това, което чувстваше, нали?
„Да, аз бях късметлия – никога не бях изкушаван много.“
Нюман казал: „Имам предвид нещо повече от изневярата. Искам да кажа, че ти се опитваше да я
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обичаш колкото можеш, въпреки чувствата си.
„Е, разбира се. Това не винаги беше лесно.“
Нюман каза: „Правилно. Сега, това което трябва да научиш е, как да правиш същото нещо с

Христос.  Ти  си  Му  обещал  нещо –  да  посветиш живота  си  на  Него,  да  го  обичаш и  да  Му се
подчиняваш. Тогава прави това, независимо  от начина, по който се чувстваш. И колкото по-дълго  и
повече правиш това – да Му се покоряваш – тогава ти ще започнеш да чувстваш, че Го обичаш и че и
Той те обича. Точно така, както правиш това с Кейт.“

Дейв попита: „Но от къде да започна, когато аз даже не съм сигурен, че вярвам, че това ще се
случи?“

„Апостол Йоан казва: „Това е любовта към Бога, че ние спазваме Неговите заповеди“ (1Йоан
5:3 – мой превод). Казано е много ясно и разбираемо, нали?  Но ти не можеш да се подчиняваш на
заповедите му, ако не ги знаеш. Поради това, мястото, от което трябва да започнеш, е с Неговата
Книга, Библията, като започнеш да я изучаваш.“

Дейв  каза:  „На  мен  ми  е  трудно  да  изучавам  Библията.  Нещата  винаги  изглеждат  твърде
претрупани.“

Нюман каза твърдо: „Ти можеш да се справиш, ако наистина искаш. Никога няма да можеш да
знаеш какво иска Бога, ако не си изучил сериозно Неговото Слово. Но когато започнеш да правиш
това, което Той казва в Библията, тогава ще започнеш да усещаш неговата обич.“

Дейв Чапман нямал никаква представа до къде ще го отведе тази проста мисъл, но думите на
Нюман  били  толкова  прями,  че  Дейв  усетил  проблясък  на  надежда  и  решил  да  се  върне  при
изучаването на Библията. В продължение на няколко седмици  всяка сутрин  ставал 30 минути по-
рано за да прави това.  Автоматично се почувствал добродетелен,  въпреки че рядко успявал да се
концентрира върху прочетения текст. Умът му неволно започвал да се занимава с работата, която му
предстояла през този ден. 

Освен това, повечето от плановете за изучаване на Библията (Коментар: Превел съм един график за
ежедневно четене на Библията, който осигурява системно ежегодно прочитане веднъж на Стария Завет и 2 пъти – на
Новия Завет. Ползвам го близо 20 години и мога да го изпратя на всеки, който пожелае.  Д.Пр. ), които Нюман му
препоръчал изглеждали твърде изморителни – в края на краищата, той бил новобранец в тази област.
Поради което той избрал един метод, който нарекъл „целеви.“ Прочитал някои харесван откъс, като
например Проповедта на планината и 1Кор.13 и след това четял безразборно Библия напред и назад,
надявайки се, че накрая ще прочете цялата Библия чрез припокриване на кръговете, чрез които четял.

Но  по  този  начин  не  изглеждало,  че  напредва.  Спането  започнало  да  му  изглежда  все  по-
привлекателно.  Поради това  започнал да чете  след  като се  върне  от  работа.  Но тогава  силата  на
концентрирането му в прочитания текст  била още по-слаба. Започвал да чете и тишината на неговия
офис започвала да съблазнява умореният му ум с мечти и блянове.

Опитал се да посещава мъжката група да изучаване на Библията в църквата, която се събирала
всеки  петък  сутринта  за  закуска.  Но  когато  там  липсвал  някой  гений  като  Нюман,  природната
склонност на Дейв да се съпротивлява против указанията надделявала. Знаел, че поведението му е
неправилно, но не можел да въздържи себе си и да не мисли просто докъде ще стигнат Стан или Бил в
своите неверни тълкувания на писмата на Апостол Павел. Освен това, те винаги проявявали стремеж
да  дават  примери  от  собствения  си  живот,  като  човекът,  който  разказал  за  порочния  си  живот,
изпъстрен с пиянство и жени, и за последвалият провал на собствения му успешен до тогава бизнес.
После този човек прочел една книга, написана от роден отново футболист, който обърнал живота си
към Исус и...хоп, „Слава на Господа,“ той престанал да пие и води порочен живот. И отново – хоп,
бизнесът  му  се  разраснал  както  никога  преди.  Дейв  наричал  това  „религия  на  незабавното
възнаграждение и успех.“ Всичко е едно и също, всичко е ала-бала и празни приказки.

После настъпил един от онези тежки дни. Първо, той окапал ризата си с яйце, докато закусвал,
после си разменили остри думи с Кейт, защото пералнята не колосвала добре ризите му, после открил,
че колата на Кейт, която се наложило да ползва била останала почти без гориво, и поради това отново
си разменили остри думи с нея – жената избягвала бензиностанциите като чумата – и отишъл на
работа половин час по-късно. Когато влязъл, секретарката му го поздравила с новината, че ревизорът
на неговата най-голяма банкова сметка, Феъруей, току-що се обадил и изискал, когато Дейв се появи,
веднага да му се обади. Дейв щял да се развика на секретарката си, че не е задържала малко по-дълго
този човек на телефона, а е прекъснала връзката, но видял, че самият й разговор с ревизора вече
достатъчно я е разстроил, а тя не била жена със слаби нерви и не се разстройвала лесно.

Дейв влязъл в кабинета си и седнал зад овалното бюро от палисандрово дърво и направил
няколко дълбоки  вдишвания  и  издишвания  –  за  които  бил чел,  че  трябва  да  направи –  за  да  се
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успокои.  След това  позвънил на  ревизора.  Веднага  го  свързали с  президента  на  Феъруей,  а  не  с
ревизора. Дейв никога в живота си не бил срещал толкова ядосан човек. Един от най-добрите млади
служители на Дейв, Бред Пилоуз, без да каже на никой друг, забранил достъпа на Феъруей до някои
банкови  сметки,  достъп,  който  те  изисквали  да  получат.  При  окончателното  приключване  на
ревизията инвентаризацията показала намаление със 100 000$ -  на пръв поглед това не бил голям
проблем. Но обобщената последица била, че се наложило да бъде намален доходът на всяка ценна
книга на Феъруей и той се оказал съвсем малко под магичният доход от 10$  на акция, от които се
нуждаели застрахователите на Феъруей, за да предложат на борсата нов пакет акции. Поради това
Феъруей щял да бъде принуден да чака още една година, за да  събере нужните му 7 млн. долара за да
извърши нови придобивания.

Президентът на Феъруей бил настроен крайно непримиримо. „Не се старай да ми предлагаш
някакви компенсации,“ казал той в отговор на молбите на Дейв. „Ти не си способен да компенсираш
щетите, които ми причини. Ти няма да останеш толкова дълго в бизнеса.“

Нямало  никакво  съмнение,  че  Пилоуз  бил  направил  тъпа  грешка.  Той  бил  прекомерно
консервативен и след това направил грешката, че не казал на Дейв какво е направил спрямо ревизора
на фирмата.   Ръководството на Феъруей открило корекцията,  направена от Пилоуз,  чак след като
документи й били подадени в Комисията по сигурността на борсата,  за да получи разрешение за
предлагането на новия пакет от акции – твърде късно, за да ги промени. Но най-лошото от всичко
било, че Пилоуз не се погрижил да се консултира с библията на счетоводителите, „Общоприетите
принципи  на  счетоводството,“  публикувани  от  Американският  институт  на  сертифицираните
публични счетоводители (АИСПС) (Коментар: Основан е през 1887 и има над 418000 члена, работещи в бизнеса,
икономиката,  публичните  услуги,  правителството,  образованието  и  международните  организации.  Създава  етични
стандарти за счетоводната професия и за ревизионната дейност в САЩ за проверка на всички частни фирми, компании,
организации, федерално правителство, щатски и местни правителства. Добре е да знаем, че по света има такива неща,
които липсват у нас. Д.Пр.). Ако беше направил това, той щеше да открие, че не е трябвало да прави тази
забрана за достъп.

Скоро след разговора с президента на Феъруей, Пилоуз, строен млад мъж, седял пред Дейв.
Лицето му било пребледняло, един или два пъти погледнал към Дейв, а после се загледал навън през
отворения прозорец, като че ли разбирайки, че следващото място, където ще работи се намира там,
някъде навън.

Дейв не му спестил нищо. След встъпителното наругаване той станал горчиво отмъстителен.
Отваряйки  със  замах  „Сборникът  със  професионалните  стандарти  за  счетоводството,“  който  се
намирал на бюрото му, Дейв казал: „Виждате ли това? Г-н Пилоуз, не е било нужно да се учите в
продължение на 8 години в университета „Дюк,“ за да прочетете това. Всеки ученик може да прочете
това.  Но  вие  изглежда,  че  сте  един  от  хората,  чието  ниво  на  обучение  надвишава  нивото  на
интелигентността им.“

Много по-късно, докато шофирал колата си към дома, вратът и раменете на Дейв повтаряли
всеки  напрегнат  момент  от  този  ден.  По-лошото  било,  че  умът  му  придружавал  това  с  ярки
повторения на неговия разговор с Брад Пилоуз. Искало му се да можеше да върне времето назад и
отново  да  направи  същата  сцена.  После,  внезапно,  отмъстителните  му  думи  станаха  напълно
различни: „Чапман, ти казваш, че си християнин, а даже не знаеш Библията?“ Спомни си усилията,
които  беше  вложил,  за  да  научи  и  да  проумее  професионалните  стандарти  за  счетоводството.
Неговият „целеви метод“ с който четеше Библията нямаше да му позволи да усвои счетоводните
стандарти. Той нямаше да има шанса да издържи изпитите си, ако ги беше учил по този начин.  Той
осъзна, че е чел на Библията така, както се чете някое списание, оттук-оттам, случайно, където го
отведе моментното му желание. Той искаше да има поразителни резултати в своя християнски живот,
но за да постигне това той употребяваше посредствено усилие. Той или трябваше да промени начина
на изучаването на Библията, или да се откаже.

Случката с Пелоуз подтиква Дейв да започне да изучава Библията с посветеност. Сутринта беше
логичното и най-добро време за него да прави това, поради което той ежедневно ставал един час по-
рано  и  го  прекарвал  в  задълбочено  четене  и  обмисляне  на  прочетената  глава.  Всяка  седмица
посвещавал две вечери за изучаването на един систематичен курс за изучаване на Библията, който
Нюман му беше препоръчал.  Като част от своя режим, освен това Дейв четял всяка сутрин по 3
псалми. Но открил, че харесва само една част от псалма; имало дълги текстове, които той напълно
беше пренебрегвал – даже не ги четял. 

Но когато се гмурнал в тези откъси, то получил първия си шок: авторите, който бяха написали
тези прекрасни „песни на възхвала“ били проницателни и интелигентни хора; те са се обръщали както
към ума, така и към сърцето на човека. 
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А когато  за  пръв  път  срещнал  заповед  в  псалмите,  той  получи  своя  втори  шок:  заповед  в
псалмите? Но тя била там, ясна като ден и той не можел да се сети даже за едно единствено нещо,
което  някога  през  живота  беше  направил,  за  да  й  се  подчини:  „Докога  ще  защитавате
несправедливото...?  Защитавайте  каузата  на  слабия  и  на  сирачето,  поддържайте  правото  на
бедния и на потиснатия. Спасявайте слабия и нуждаещият се; освобождавайте ги от ръката на
злите“ (Пс.82:2-4 – мой превод).

Това бяха чувствата,  които Дейв отъждествяваше с  либералите с  кървящи сърца,  които той
винаги беше критикувал, че стоят „с двата си крака, здраво забити във въздуха.“ Но той не можеше да
избегне фактът, че тази Библия казваше, че този Бог осъжда хората, които не правят това.

Въпреки, че се чувстваше неудобно, Дейв не можеше да разбере как се очаква от него да се
подчини на тази заповед. Тя не съответстваше на съвременната схема на нещата. Нито един „беден“
не искаше да получи помощ от счетоводител. Той даже не познавал такива хора – не познавал нито
един беден човек. Как би могъл да защитава каузата на някой човек? Той не беше нито съдия, нито
адвокат. После започнал да забелязва, че псалмите са пълни с коментари за богатият и за бедният.
Всъщност, според псалмите, начинът по който човек се отнася към бедните определя, поне отчасти,
дали той е праведен човек или е зъл.

Дейв вече правел твърде щедри дарения на църквата и за християнските каузи. Тъй като бил
касиер на църквата, той знаел, че вероятно дава по-големи суми от всеки друг в църквата. Но това не
изглеждало, че съвпада с целта, за която се говорело в псалмите. Искрено объркан, Дейв установил,
че  понякога  е  раздразнен от  посланието,  което получаваше от  своето изучаване  на Библията.  Но
въпреки, че това послание го разстройвало, сега той разбирал, че то е вярно. Той  прочел една малка
брошура,  която  Нюман  беше  написал  няколко  години  по-рано  и  аргументацията  на  теолога  го
убедила. Той разбирал, че Библията беше от Бога – тя беше Неговото Слово – и че То беше абсолютно
вярно. А това го правеше да се чувства още по-неудобно.

По същото време Дейв забелязал, че работата на един служител в неговата фирма не било на
нужното ниво. Джим Рътлидж прекарал по-голямата част от своя професионален живот във фирмата
на Дейв – купувал допълнителни консумативи и калкулатори за фирмата и вършел някои канцеларски
дейности. Той винаги изглежда, че се задоволявал да се мъкне на опашката, даже когато колеги, които
били  обучавани  от  него  в  особеностите  на  работата  във  фирмата,  после  се  издигали  и  го
изпреварвали. Но през последните няколко месеци Джим многократно отсъствал от работа, а когато
се появявал, работел бавно и некачествено.

Дейв  направил  някои  дискретни  проучвания  и  после  поканил  Рътлидж  в  кабинета  си.  В
предишните години, след като беше установил какво е направил Рътлидж, Дейв може би просто щял
да го уволни, но псалмите и продължителната работа на Рътлидж във фирмата подтикнали Дейв да
помисли по какъв начин би могъл да помогне.

Джим Рътлидж влязъл в офиса с изразът на човек, който идва, за да бъде убит. Очите му били
безжизнени и кръвясали, а цветът на лицето му бил пепеляво-сив. „Седни, Джим,“ поканил го Дейв и
неговият служител потънал в един от столовете, сложени срещу голямото бюро на Дейв. Рътлидж си
свалил очилата и ги поставил в джоба си, все едно, че по този начин той щял да стане невидим.

„Джим, извиках те, защото, най-искрено казано, съм разочарован от твоята работа напоследък –
а ние сме работили заедно доста години.“ След това Дейв продължил и изброил някои от нещата,
които били причина за разочарованието му, а през това време Джим мълчал, не оспорвал казаното от
Дейв, нито го гледал в очите.

Накрая Дейв казал: „Виж, Джим, знам, че ти имаш проблем с пиянството. Аз подозирах това и
подозренията  ми бяха  потвърдени от  други хора,  включително и  от  членове  на  семейството ти.“
Рътлидж погледнал нагоре изненадан и в очите му се мярнала искра на отричане, но Дейв продължил,
преди той да имал шанса да говори. „Джим, аз не ти съобщавам това като някакво мнение. Ти ще
трябва да влезеш в програма за отказване от алкохола. Ти се нуждаеш от помощ.“

„Дейв, щом като е така, аз още сега ще си подам оставката,“ казал Рътлидж. „Вие не знаете
колко струва това. Най-малкото 4000$/месечно – веднъж жена ми провери. Аз нямам толкова пари.“

Дейв  казал:  „Аз  ще  платя  сметката.  Много  по-повече  ще  платя,  ако  пропилея  твоя  опит,
натрупан във фирмата.“ Рътлидж ахнал, опитал се да говори, но Дейв го прекъснал и тонът му стана
по-интимен. „Джим, аз имам известна представа за това, през което ти преминаваш. Самият аз съм
водил същата битка със себе си. Това ще е трудна битка, но ти можеш да победиш. Аз знам, че ти
можеш. Мястото което избрах да се лекуваш е много реномирано.“

„Колко  дълго  ще  продължи?“  попитал  Джим  и  ръцете  му  треперели,  докато  запалил  една
цигара.
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„Един месец. Два, ако е нужно.“ Дейв замълчал за малко. „Жена ти и семейството ти ще се
справят ли?“

„Те ще бъдат добре. Вие не знаете...Джейн ще бъде толкова успокоена. Как издържа тя през тази
година...Аз продължавам да се опасявам, че тя ще ме напусне.“

„Е, добре, договорихме се. Секретарката разполага с цялата информация. Срещни се с нея, а
после си иди у дома и кажи на семейството си. В клиниката ще те очакват да се явиш утре в 17:00.“

Рътлидж преместил цигарата си в лявата си ръка, станал и сграбчил протегнатата ръка на Дейв.
Очите му се насълзили, той се обърнал и бързо излязъл от кабинета.

Дейв се радвал в топлината на този разговор, докато се връщал у дома същата вечер. После
започнал да променя мнението си, когато се замислил за парите. Здравната осигуровка на фирмата не
покривала разходи, свързани с лекуване от алкохолизъм. Донякъде той планирал да плати тази сметка
със собствените си пари, но сега се чудел, дали това щял да е разумен план.

А после му хрумнало едно решение. Той бил собственик на сградата, в която се помещавала
неговата  счетоводна  фирма;  фирмата  му плащала  наем.  През  годините  това  била  добър  начин за
намаляване на дължимия данък. Следователно, той може да увеличи стойността на наема и с тези
пари да плати сметката за лечението на Рътлидж; накратко казано, така фирмата, а не той ще плати
тази сметка.  Наемът и без това вече бил висок и всеки път,  когато го увеличавал,  той намалявал
печалбата на фирмата, част от която се раздавала на служителите като бонус в края на годината, но до
сега той беше успявал да се справи с подобни проблеми.

Един глас го попитал: „Колко пъти? Ти си използвал тази схема толкова често, че твоят план за
споделяне на част от печалбата със служителите е повече теория, отколкото практика.“ Неколцина от
високопоставените служители във фирмата вече знаели достатъчно, за да се оплакват гласно за това –
а те не знаеха другата половина. В миналото той щеше да заглуши гласът на съвестта си, но този път
не можеше.

Мислел да каже на Кейт какво е направил за Рътлидж, но установил, че топлината от доброто
му дело била изчезнала. Поради това по време на вечерята запазил мрачно мълчание. През цялата
вечер търсел начин как да излезе от това затруднено положение. В края на краищата, в това което се
беше опитал да направи с планът за споделяне на част от печалбата нямало нищо необичайно; като
счетоводител той имал достатъчно познания, за да оправдае решението си пред Данъчната служба и
това беше всичко.  Но мислите не го напускаха: оценено стриктно от гледната точка на закона, той
беше ограбил служителите си.

На следващата сутрин Дейв пропуснал своето четене на псалмите, мислейки си, че не е готов
поне за известно време да му бъде говорено за бедните и започна директно изучаването Лука 19.
Отново прочел историята на Закхей, богат събирач на данъци. Припомнил си историята от дните,
когато като дете посещаваше Неделното училище, защото беше пял една песен, в която се разказваше
как Закхей се качил на едно дърво, за да види Исус. А днес той четял историята за това, как Исус се
самопоканил да гостува в дома на Закхей и как хората започнали да мърморят, че Той се събира с
такъв грешник.

Но Неделното училище не подготвило Дейв за това, което прочел след това: „Закхей стана и
каза на Господа: „Виж, Господи! Тук и сега давам половината от притежанията си на бедните, а
ако съм ограбил някого с нещо, аз ще му върна четворно сумата. Исус му каза: „Днес спасението
дойде в този дом“ (Лука 19:8-9 – мой превод).  Дейв с трясък затворил Библията, все едно, че тя го
беше набила. За малко седял с ръце, поставени в скута му и гледал право пред себе си. След това с
нежелание отворил Библията, намерил това място и отново прочел този текст.

Посланието било пределно ясно: той не просто трябвало да плати разходите за лечението на
Рътлидж; той трябвало да възстанови парите, които в известен смисъл бил ограбил от служителите
си. Веднага започна да пресмята колко ще му струва това. Бил поръчал  да му доставят нов Мерцедес;
вероятно нямало да може да си позволи да го купи, ако възстанови парите. Само преди една седмица
разрешил на Кейт да започне да търси да си купят апартамент във Флорида, който да ползват през
лятото; сега ще трябва да й каже да спре да търси и ще трябва да й обясни защо. Той никога преди не
бил обяснявал на Кейт подробно за техните финанси, точка. Мразел това, че се налагало да започне с
признание за виновност.

Дейв не знаел каква хистерия лежи точно под неговата спокойна повърхност.  Той не разбирал
докъде се простираше сигурността, която осигурявала охолната му банкова сметка и колко дълбоко
суеверен бил относно парите. Връщането обратно на парите се противопоставяло на всяка финансова
кост в тялото му.  (Коментар: Това не ни ли напомня за крилатата мисъл: „Кръв връщам, пари не връщам.“ Д.Пр.)
Опасявал  се,  че  ще  се  превърне  в  лесна  жертва  на  всяка  нечестно  придобита  печалба  на  света.
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Привиждало му се как ще умре в бедност, без да остави никакво наследство на децата си. Пред очите
му проблеснали видения за страдание и руини, за опашки на хора, чакащи да получат една чиния супа
и на самоубийци, скочили от високи етажи.

На следващия ден той се върнал към обичайното си четене на псалмите, въпреки че бил малко
тъжен  и  започнал  да  усеща,  че  в  края  на  краищата  Библията  не  е  толкова  приветлива  книга.  В
Пс.37:25-26 намерил лукав намек за неговата хистерия: „Бях млад, а сега остарях, но никога не съм
видял праведните да са изоставени или децата им да просят за хляб. Те винаги са щедри и дават
непринудено; децата им ще бъдат благословени“ (мой превод).

Разбира се, това било истина. Нито той, нито Кейт, нито децата им имало вероятност да станат
просяци, защото той е възстановил тези пари в планът за споделяне на печалбата със служителите,
които било планирано да бъдат там. Но тази мисъл завъртя един важен винт в мозъка на Дейв. Той
започнал да разбира религиозното измерение на разговора за бедните хора.  Защото богатите черпят
сигурността си от своето богатство;  а праведните бяха свободни да бъдат щедри, защото тяхната
сигурност беше в Бога. 

Дотогава докато се вкопчвал в своята банкова сметка като в застрахователна полица, той никога
нямало да се довери изцяло на Бога и никога нямало изцяло да изживее благословиите на Бога. Той
трябва да прави това, което е правилно от гледната точка на Бога, независимо от това, какви могат да
бъдат последствията за него и за неговото семейство.

Дейв  възстановил  парите  и  това  не  само  причинило  здравословен  ущърб  на  личното  му
богатство,  но  го  накарало  да  се  чувства  притеснен  и  унижен.  Понякога  се  чудел  дали  загубва
способността си да се справя с житейските трудности и знаел, че някои от приятелите му мислели, че
той е загубил тази способност. Но имало път към това, което той трябвало да прави и този път не го
обричал на бедност. Дейв имал усещането за нов вид свобода и знаел, че той е тръгвал по нов път, по
който някога си е мислел, че е невъзможно да върви.

Кейт също била щастлива, а той не очаквал това. Той се чувствал виновен, че я наказвал заради
собствената си морална борба. Но когато с неудобство й обяснил какво е направил и какво мисли за
всичко това, тя го погледнала със своите големи тъмни очи и казала: „О, Дейв, аз толкова се гордея с
теб.“

От този момент нататък отношенията помежду им били като на младоженци. През следващите
дни Дейв забелязал друга промяна с гледната си точка към света. Забелязал, че започвал да се ядосва,
когато видел сцени на физическо и психическо насилие в света. Всъщност, той се ядосвал ежедневно. 

Когато обсъдил с Кейт склонността си да се ядосва, тя му предложила да се обади на Нюман.
Дейв му разказал по телефона какво се е случило в живота му след последната им среща. „Така че,
изглежда нещата започват да се оформят полека в живота ми, но сега отново се улавям, че се ядосвам
– и то за неща, които са извън моя контрол. Преди винаги четях „Уол Стрийт джърнъл“ и избягвах да
чета всички сантиментални репортажи и сензации, които пълнят заглавията и после се разказват в
подробности.  Кой  се  нуждае  от  това?!  Но  напоследък  не  мога  да  се  контролирам.  Чувствам  се
непреодолимо  привлечен  да  знам  какво  става  по  света  и  тогава  чета  за  пияни  шофьори,  за
гинекологични клиники, които извършват аборти, за безработни мъже и жени, които се самоубива, за
уличната престъпност, за наркоманията и не мога да кажа: Благодаря Ти, Боже, че това вече не се
докосва до мен.“ Аз съм разтревожен за това – и се ядосвам. Но изглежда толкова безполезно да се
тревожа за това.“

Всъщност Нюман не коментирал много, а само казал: „Просто мисли за всичко това, което ми
каза,  Дейв  и  за  всичко,  която  ти  е  станало  ясно.  Нещо  много  специално  идва  на  твоя  път.  То
обикновено идва на този етап от духовното израстване на вярващият. Дръж очите си отворени.  И
провери в Лука 19.“

„Имаш предвид историята за Закхей. Аз не ти разказах за това, но точно тя задейства целия
процес на промяната в мен.“

„Не, имам предвид текста, в който Исус критикува жителите на Йерусалим.“
След края на разговора Дейв намерил този откъс. В него се разказало какво се случило преди

влизането на Исус в Йерусалим на Цветница.
„И като се приближи до Йерусалим и видя града, Той заплака за него и каза:  „Ако ти,  даже

ти, единствен знаеше на този ден кое ще ти донесе мир – но сега това е скрито от очите ти“ (Лука
19:41-42 – мой превод). Очите на Дейв се напълниха със сълзи и той си спомнил много стихове в
Стария Завет, в които беше чел за гневът на Йехова. Богът на Стария Завет и Исус Христос бяха една
и съща личност – и разбира се, гневът на Отца и сълзите на Синът бяха едно и също нещо.

Внезапно Дейв разбрал. Той се ядосвал на света, защото започнал да го вижда от гледната точка
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на Бога. Досега той винаги гледал на света от гледната точка на своя собствен интерес, с цел да запази
себе си.  Но Божията гледна точка изисква справедливост за всеки и за обществото. Дейв се беше
страхувал от Божията справедливост,  от Божията присъда над собствения му живот и все още се
страхувал.  Но този страх изглеждаше незначителен пред видът на свят,  който е толкова бунтовен
против Бога.

Дейв  си  спомнил  за  първата  заповед,  която  беше  прочел  в  псалмите,  на  която,  въпреки
настъпилата в него промяна, той все още не се беше подчинил: „Защитавай основанието на слабия и
на сирачето; поддържай правата на бедните и потиснатите“ (Пс.82:3 – мой превод). Понякога си
мислел: „Някой ден ще се появи шанс да направя това. Боже, не ми позволявай да го изпусна.“

Шест месеца по-късно на сутрешното събиране на групата на Дейв за изучаване на Библията
провеждано в банката, се появил един необикновен говорител. Кийт Маркс все още не бил навършил
30 години, бил облечен с кожен елек, а гъстата му червеникава коса се къдрела над яката му. Той бил
бивш затворник, а понастоящем - щатски директор на фондацията „Приятелство в затвора.“ Разбира
се, Дейв бил чувал за фондацията „Приятелство в затвора“ и в продължение на няколко години бил
неин щедър дарител – но всъщност никога не бил мислил много за затворниците. 

Маркс цитирал познати статистически данни за  повишаващото се ниво на  престъпността  в
Америка и казал, че за построяването на затвори за всички тези осъдени престъпници е нужна една
невъзможно висока парична сума. (Коментар: А някой от нас знае ли какво е положението у нас и какъв е планът
на правителството за справянето с проблема с пренаселените затвори, които не отговарят на минималните хигиенни
изисквания? Д.Пр.) Маркс казал, че алтернативата е да се изведат от затворите всички затворници, чието
престъпление не е било свързано с насилие и да се настанят в къщи, в които те ще се научат как да се
грижат за себе си и ще придобият някаква професия и ще участват в програми за тяхното морално
възстановяване, и те ще работят, за да възстановят щетите, които са причинили на жертвите си.

Въпреки че темата била интересна за Дейв, предложението на Маркс му се сторило напълно
фантастично. Човек, който е проникнал в дома на друг човек не е бойскаут; той е престъпник. Как
можете да се надявате, че такъв човек може да се поправи? След представянето на този идея Дейв
задал същия този въпрос на Кийт Маркс. Кейт знаел как да прогони това възмущение с учтив отговор
- той предложи на Дейв да го придружи във вторник вечерта на курса за изучаване на Библията, който
„Приятелство в затвора“ провеждала в щатския затвор. Пътуването щяло да отнеме само 20 минути от
офиса на Дейв. В началото Дейв започнал да отклонява поканата, но после си помисли: „Защо да не
отида и да видя?“

Затворът  бил  сюреален  и  враждебен  свят.  Дейв  се  разстройвал  от  тракането  на  двойните
решетъчни врати, от миризмата на урина, на цигари и дезинфектанти, от подозрителните и студени
лица на пазачите и от ярката светлина на прожекторите на кулата. По-късно, когато се върнал у дома,
той все още можел да чуе ехото от собствените си стъпки по голите коридори.

Но тази вечер имало нещо друго отвъд самия затвор, което стигнало до Дейв Чапман и почти го
накара да изгуби контрол над себе си. Това нещо беше свързано със самото изучаване на Библията,
което задействало емоциите му. Дейв и Кийт седнали в кръг сред затворниците в една стара класна
стая и всеки от тях се представил на Дейв. Всеки от тях имал име. Той бил човек, чиято майка или
баща гордо го бяха  нарекли с името „Ричард“ или Джулио, или с някакво друго име. Всеки от тях
имал име. Дейв седял с тях и си мислел за този прост факт през останалата част от вечерта.

Дейв отишъл отново в затвора следващия вторник, после в следващите. Маркс не искал от него
да води изучаването на Библията, поради което той просто ходел, наблюдавал, изучавал и слушал
хората. Повечето от тях приличали на съучениците му в гимназията, когато той започнал курса за
подготовка за университета; те приличали на недодялани и сурови мъже, винаги готови да се сбият,
които накрая попадат в работилницата да ремонт на коли след като напуснат училището.

Но скоро тези затворници се превърнали в отделни личности със своите имена и характерни
особености. Дино приличал на човек, който е употребявал хероин в продължение на 7 години и той
наистина бил такъв, но същевременно бил един от най-прекрасните хора, които Дейв бил срещал.
Въпреки че бил мълчалив, Фиджералд не бил стеснителен и се въртял около Дейв през няколкото
минути,  които имали след края на всяка среща и постепенно му разказал историята си.  Той бил
изобретател, планински катерач и високопоставен инженер в Бойнг. Дейв проверил това, което той му
казал и се оказало, че е вярно.  Попаднал в затвора за укриване на данък за сумата от 2000  $,    една  
нищожна сума за Дейв, който беше подправял данъчните декларации на своите клиенти за десетки
пъти по-големи суми.

Фиджералд бил жертва на една побъркана система. От друга страна, Дино представяше себе си
като жертва;  той  беше  закоравял наркоман,  който  си  инжектирал всяко нещо,  което  попаднело в
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ръцете му, даже в затвора. Дейв срещнал хора, които били невероятно променени чрез обръщането им
към Христос. Един от тях, Луис Линкълн, огромен чернокож мъж с индианска подстрижка на косата,
попаднал в затвора заради убийство, но Дейв искрено не би се поколебал да го препоръча като гледач
на бебета. Луис бил осъден на доживотен затвор без помилване, но въпреки това се радвал на живота
по начин, който накарал Дейв да плаче заради собствената му липса на благодарност към Бога.

Един  висок,  слаб  и  несръчен  младеж  с  тиквено  жълти  лунички  по  лицето  привлякъл
вниманието на Дейв, защото бил много беззащитен и мрачен. Дейв научил, че той е бил отгледан от
баба си и дядо си, след като майка му решила, че той създава бъркотия в живота й. След като напуснал
гимназията, той в продължение на  една година работил на бензиностанция, а сега бил в затвора,
защото прониквал в чужди домове и крадял телевизори и стерео-уредби. Дейв харесал много Рик и
докато  разговарял  с  него  всяка  седмица,  постепенно  успял  да  импулсира  младия  мъж  да  вземе
диплома за  завършено средно образование докато е  в затвора и да научи възможно най-много за
дърводелския занаят в дърводелската работилница в затвора.

Рик напредвал, но с болезнено бавна скорост. Поне така му се струвало на Дейв. Но всъщност
за период от 9 месеца Рик бил забележително променен. Но с наближаването на момента на края на
престоя му в затвора и на излизането му оттам, Рик изглеждал уединен и разтревожен за света, в
който щял да влезе.

Дейв си мислел, че с Рик всичко ще бъде наред, ако може да си намери стабилна работа и около
него има няколко човека, към които може да се обръща за помощ в първите месеци след излизането
му от затвора, поради което Дейв разговаря с Кийт Маркс.  Кийт предложил Дейв да попита своя
пастор в  Calvary Church, дали тя ще може да „осинови“ Рик – да му помогне да си намери работа, да
си намери място, където  да живее и да му осигури един кръг от приятели-християни. 

Пасторът споделил тази идея пред управителния съвет на църквата и повечето от членовете я
приели с изненадваща възбуда. С тяхната помощ Рик се преборил с кризата при излизането от затвора
и започнал да стабилизира живота си. В един неделния ден, при навършването на първата година от
излизането  му  от  затвора,  Рик  с  вълнение  и  запъване  се  изповядал  пред  църквата  по  време  на
вечерната  служба.  Старейшината,  който  имал  най-големи  съмнения  относно  програмата  на
„Приятелство в затвора“ отишъл при Дейв и попитал, дали може да го придружи при следващото му
посещение в затвора.

Дейв бил в приповдигнато настроение,  емоционално и духовно.  Обаче,  неизвестно за  него,
събитията се стекли по такъв начин, че щели да поставят вярата му на най-голямото изпитание.

Първото събитие било във формата на публично събитие през следващата пролет, което дарило
Дейв  с  голямото  задоволство,  докато  наблюдавал  успеха  на  Рик.  След  като  научил  новината  по
телефона, той изиграл един импровизиран танц, преди да се обади на жена си Кейт по телефона.
Публичното съобщение било направено в една от по-малките зали за срещи в хотел  Holiday Inn в
центъра на града. Кейт, синът им Дог и дъщеря им Кристине, която си дошла у дома от колежа заради
този случай, били там. Присъствали и десетина журналисти и една телевизионна камера от местната
телевизия.

Губернаторът, републиканец, който щял да се яви на изборите за втория си мандат, застанал на
подиума и обявил, че Дейв Чапман ще бъде Управител на финансовия комитет на неговата кампания
за преизбирането му. Дейв се познавал с губернатора от години и бил извършвал финансова ревизия
на неговата фирма за производство на платове.

В благодарствената си реч Дейв казал, че очаква да събере 2 мил. долара и че губернаторът
трябва да бъде преизбран, защото е възстановил финансовата отговорност в столицата на щата. По-
късно  у  дома,  когато  гледал  новините,  Дейв  разбрал  защо  той  е  финансист,  а  губернаторът  -
губернатор.  „Аз се  опитвах толкова много да звуча отговорно,  а  се  оказа че приличам на скучен
тъпанар,“ мърморел той на Кейт. Тя се пошегува с него, че вече е станал амбициозен и се опитва да
засенчи губернатора. Те се засмели, прегърнали се и Кейт казала колко много се гордее с него. Като се
вземат предвид всички тези неща, Дейв можел да умре същата нощ като най-щастливия човек.

Губернаторът победи слабата вътрешна опозиция в Републиканската партия, бил номиниран за
неин кандидат и те започнали да работят за изборите. Битката с кандидата на Демократичната партия
обещавала да бъде тежка, но губернаторът водел в резултатите от предварителните допитвания и имал
добра  организация  на  изборната  си  кампания.  Паричните  постъпления  идвали;  Дейв  си  вършел
работата добре. Толкова добре, че се питал дали губернатора няма да му предложи да го назначи в
неговата администрация.  Но така или иначе,  той бил сигурен,  че всичко това е  добре за  неговия
бизнес.

Дейв продължавал да посещава затвора по време на изборната кампания. Но затворът вече не
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бил в същото положение, в което се намирал при първото му посещение преди 2 години. Броят на
затворниците се бил увеличил с 12% годишно и сега затворът бил претъпкан до пръсване. Наложило
се гимнастическия салон да бъде превърнат в спално помещение, някои коридори били затворени и
преустроени да  бъдат  използвани за  същата  цел.  Най-накрая  даже затворническият  параклис  бил
превърнат с спално помещение.

Местата в програмите за обучение се превърнали в награда. Получавали я само затворниците с
най-добро  държание.  Най-отчуждените  и  буйни  затворници  седели  в  килиите  си  по  цял  ден,
изпаднали в мрачно настроение и се превръщали се в още по-гневни хора.  Дейв можел да усети
напрежението всеки път, когато влизал през вратите на затвора. Виждал го и в очите на затворниците.
По време на изучаването на Библията хората не можели да се концентрират; те искали да говорят за
условията  в  затвора.  Но  такъв  разговор,  ако  му  бъде  позволено  да  продължи,  можел  да  накара
администрацията в затвора да преустанови изучаването, защото е станало „твърде политическо.“

Тъй като не можел да обвинява хората за това, че се чувстват по този начин, един ден  Дейв
разговарял  с  директора  на  затвора.  Директорът  учтиво  казал,  че  той  няма  власт  да  спре
пренаселеността; съдилищата осъждали хората и той трябвало да ги вкара в затвора. „А твърдата ръка
е единственият начин да се справим с подобно напрежение,“ казал той.

Но въпреки твърдата ръка, напрежението започвало да достига до точката на кипенето. Всяка
седмица изглеждало, че хората имат нов повод за протест, който искали да споделят с Дейв. Веднъж
имало седяща стачка в двора на затвора; друг път 10 затворници обявили гладна стачка и написали
списък с искания към администрацията.

Докато разговарял с Фиджералд след едно от изучаванията на Библията, мъжът му пъхнал в
ръката един лист. Дейв попитал: „Какво е това?“ Фиджералд казал тихо: „Това са исканията. Мислех
си, че вие можете да се свържете по телефона с някоя медия и да им дадете това сведение.“

Дейв  казал:  „Добре,  аз  трябва  да  обмисля  това.“  По-късно  решил,  че  ако  предостави  тези
искания  на  медията,  това  ще причини повече  вреда,  отколкото  добро.  Дейв никога  не  одобрявал
стачките.  От една  страна,  той разбирал недоволството на  затворниците.  Единствената  реакция на
директора на затвора на техните искания била да затвори в карцера хората, които били водачи на
протестите; той ги оставял да седят там, докато се научат да се държат правилно. Карцерът, където
затворниците били държани като животни в клетка и им било разрешавано само 3 пъти седмично да
се къпят под душ, можел да пречупи всеки човек.

Какво можело да се направи? Дейв не можел да види отговор, ако не бъде проявен значителен
интерес  от  страна  на  законодателната  власт  –  а  това  изглеждало  невъобразимо.  Обикновено
реформаторите, които правели реформи в затворите не ги преизбират. Тогава една вечер Кийт Маркс
съобщил на Дейв по телефона, че изучаването на Библията във вторник е отменено от директора на
затвора. Директорът казал на Кийт, че протестите достигнали до много сериозно ниво. Всички хора,
затворени в карцера, били обявили гладна стачка и изхвърляли храната си в коридора.

„А сега те са затворили и Луис,“ добавил Маркс.
Шокиран, Дейв попитал: „Какво е направил Луис?“
„Не съм сигурен какво е направил той, ако изобщо е направил нещо. Сега те затварят в карцера

всеки, който диша шумно. Директорът на затвора е твърдо решен да потуши този протест. Поради
това засега няма да има повече изучаване на Библията. Директорът на затвора счита, че те са станали
твърде политически.“

Дейв попитал: „Мога ли да ида на видя хората?“
„Да, виждането е разрешено. Само са забранени всякакъв вид събирания.“
Колкото повече Дейв мислел за Луис, който е затворен в карцера, толкова повече се тревожел.

Това място било предвидено за буйни и опасни престъпници. Чрез изпращането на такива затворници
в карцера била защитавана другата част от затворниците. Или поне такова е било първоначалното
предназначение на карцера. Но на практика, затварянето в карцера било използвано като наказание за
всеки, за който пазачите считали, че е не се подчинява на установения ред. Дейв знаел, че някои от
пазачите биха предпочели да водят хрисими и полу-вцепенени овце от една кошара до следващата, а
не да се справят с човешки същества, които имат емоции. Той си помислил, че те искат да пречупят
духът  на  Луис.  Да  пречупят  неговия  дух  –  какъв  ужасен  език,  който  се  употребява  за  човешко
същество.

Дейв казал на Кейт за мислите, които го тревожат, докато лежаха в леглото и отново – на масата,
когато закусваха. Той се възмущавал толкова енергично и гневно докато говорел, че тя му предложила
да се обади на д-р Нюман. 

Той я попитал: „Ти искаш да се замеся в още по-голяма беда, така ли?“
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„Защо говориш така?“
„Всеки път, когато разговарям с този човек, той измисля някаква нова схема за да ми обърка

живота.“
Кейт се усмихнала: „Дейв, ти знаеш, че това не е вярно. Той никога не ти е казвал какво да

направиш.“
„Да, не ми е казвал, но изглежда, че накрая аз върша това, което той иска.“
Все  пак  той  се  обадил  на  д-р  Нюман  и  те  обсъдили  ситуацията.  Оказало  се,  че  теологът

планирал да бъде в техния град в края на следващата седмица и казал, че би искал Дейв да го разведе
в затвора,  ако е възможно. Дейв го уверил,  че като дългогодишен доброволец той може да вкара
Нюман в затвора. Всъщност, той с нетърпение очаквал поне веднъж да бъде водач и учител на Нюман.

Дейв внимателно наблюдавал Нюман,  спомняйки си  собствената  си шокираща реакция при
първото му посещение в затвора. Нюман слушал внимателно какво говорел Дейв, но давал малки
признаци за това, което мисли или чувства. Рядко задавал въпроси.

Самият Дейв усетил напрежението,  докато вървели през  лабиринта  от  коридори в  главната
сграда  на  затвора.  Когато  минавали  покрай  килиите,  мъжете,  които  познавали  Дейв,  с  желание
отивали до решетестата стена откъм коридора, за да се здрависат. Няколко човека го попитали дали
знае, че Луис е в карцера. След като разгледали помещенията, в които се провеждали курсовете за
изучаване на Библията, класните стаи и параклисът, който бил превърнат в спално помещение, Дейв
казал на Нюман, че иска да отиде при Луис и добавил: „Освен това искам вие да видите центърът на
това напрежение.“

Помещението, в което се намирал карцера, всъщност бил затвор в затвора, със свой собствен
малък двор, ограден със стени. Придружавал ги един пазач. Когато стигнали до решетестата врата, тя
се отворила с плъзгане встрани, а те минали през отвора и се спрели. Тогава вратата с трясък се
върнала на мястото си зад тях; а когато тя била бела заключена, вратата пред тях се отворила със
щракване и те влезли в отделението на карцера.

Вонята ги ударила като стена. Мръсна, разложена, вонята била от човешки изпражнения, урина,
задушаващ  цигарен  дим  и  пот.  Затворът  винаги  миришел,  но  в  карцера  било  най-зле,  защото
затворниците не можели да излизат навън. Но сега положението било най-лошото, която Дейв беше
виждал.  Когато  завили  зад  ъгъла,  той  разбрал  каква  е  причината.  Лошо  осветения  коридор  бил
задръстен от отпадъци. Вляво от тях имаше висока стена с прозорец от дебело стъкло в горния край.
Ярката светлина, нахлуваща от двора за разходка на затворниците осветявала коридора, създавайки
зловеща матрица от светлина и сянка. От дясната им страна имало решетеста стена, която отделяла
коридора от килиите на карцера. А по средата, на пода на коридора, се намираше смърдяща купчина,
покрита  с  мухи.  Сред  тази  купчина  можеше  да  се  разпознае,  че  има  храна.  Имаше  и  човешки
изпражнения. Някои от тях бяха хвърляни срещу прозорците и все още стояли залепени там. Погледът
на  Дейв  беше  привлечен  от  някакво  движение  на   пода.  Бил  плъх,  който  се  хранел  от  тази
отвратителна смрад. Без малко щял да повърне.

Попитал пазача: „Защо не почистите това нещо?“
Той отговорил: „Те го хвърлят тук. Нека те да го почистят.“
„Но те не могат да го почистят. Вие им позволявате само да отидат до душовете няколко пъти в

седмицата, нали?“
Пазачът свил рамене:  „Директорът на затвора каза, че когато те започнат да се държат като

човешки същества, тогава и ние ще се отнасяме към тях като към човешки същества.“
Дейв  и  Нюман  тръгнали  покрай  редицата  от  килии,  ловко  заобикаляйки  най-очевидните

купчини нечистотии. Повечето от мъжете лежели на леглата си, пушели, гледали към тавана или към
някаква невидима точка в пространството. Когато видели Дейв и Нюман, те ставали, като замаяни,
някои приближавали до решетестата стена, протягали ръцете си за да се здрависат и казвали: „Хей,
човече, благодаря, че дойде.“ Или „Хей, какво правите тук? Не знаете ли че това място е за животни?“

Светлината от прожекторите от външния двор била твърде ярка, за да позволи спокоен сън през
нощта, а през деня килиите били твърде мрачни, за да може човек да чете.  Дейв се чудел как човек
може да понесе това. А когато към това се добави и вонята – толкова гранива и силна, че чак синусите
го заболели.

Спрели се  пред  килията  на  млад  мъж с  права  черна  коса  и  остър прегърбен  нос.  Дейв го
представил на Нюман като „Рей“ и казал: „Той е апах и се гордее с това, нали Рей?“ Рей само кимнал
утвърдително. Очите му приличали да две семенца, обсебени от далечни мисли.

Дейв попитал: „Хей, Рей, къде е брат ти? Не го видях.“ По лицето на затворника преминала
болезнена тръпка и след кратко мълчание той каза: „Човече, аз знам, че ти си добър. Не ти ли казаха за
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Хубърт?“ „Не, не ми казаха.“ „О, човече, аз си помислих, че ти си дошъл заради това. Виж, Хубърт
умря. Той се обеси. Ето там, човече,  в четвъртата килия.“ Рей се протегнал и посочил надолу по
коридора в посоката откъдето те дошли.

Дейв мълчал изумено, докато Рей продължил: „Хей, ти нали каза, че този човек е доктор? Искам
да кажа, дали той може да ми даде няколко  приспивателни хапчета? Аз просто не мога да спя. Ако
можех да заспя, аз си мисля, че ще бъде добре. Но не мога, въпреки че си затварям очите. Помолих
пазачите да ми дадат такива хапчета, но те казаха, че трябва да чакам да дойде доктора.“

Дейв му казал, че Нюман не е медицински доктор, но обещал че ще провери дали може да
помогне и да донесе няколко хапчета за сън на Рей. Казал му и няколко думи, които се надявал, че са
окуражителни, а след това предложил да се помолят за Рей. Той и Нюман протегнали една от ръцете
си, за да хванат ръцете на Рей и Дейв кратко се помолил. Рей стоял с наведена глава, подобно на
животно,  което  очаква  да  го  ударят   с  чук  по  главата.  Стоял  по  този  начин  даже  след  края  на
молитвата. Дейв леко го дръпнал по ръката за да привлече вниманието му. „Рей, ние скоро ще се
върнем. Аз ще се моля за теб.“

Те продължили да вървят мълчаливо, стъпвайки внимателно,  докато намерили Луис. Нюман
стиснал ръката на Луис, а после се дръпнал настрани, докато Дейв разговарял с него. Луис изглеждал
в нормално и енергично състояние, докато разговаряли, а после казал: „Дейв, мисля че е по-добре да
прекъснем този разговор. Професорът...по-добре е да го изведеш оттук.“

Дейв  се  обърнал  да  погледне  към  Нюман.  Лицето  му  било  посивяло,  очите  му  били
разфокусирани,  а  главата  му била  наведена  към пода.  Дейв го  сграбчил за  ръката  и  те  тръгнали
обратно по потя, откъдето дошли. Луис весело се засмял и извикал: „Хей, Дейв, виж ако можеш да
накараш някои от прислужниците да дойде тук и да почисти малко. Човече, нали знаеш, те се опитват,
но са късогледи и пропускат да почистят някои неща!“ Ехото от гърмящият му смях се отразило от
високия бетонен таван. 

Нюман успял да излезе точно навреме преди да повърне, но стоял наведен над треперещите си
колене в продължение на няколко минути и жадно дишал. Когато се изправил, той казал: „Извинявай,
Рей. Тази миризма...“ Пазачът им позволил да излязат навън в централния двор, за да може Нюман да
подиша  малко  свеж  въздух.  Огромни  стени  се  издигали  около  тях,  а  отгоре  силни  светлини  от
прожектори осветявали всеки квадратен сантиметър от напукания бетонен под. Единственият признак
на живот било едно листенце трева, което се опитвало да пробие през тези цепнатини. В единият край
на бетонният двор се намирала стойка,  на която бил монтиран баскетболен кош без мрежичка на
ринга.

„Значи това е мястото, където те се разхождат,“ казал Нюман, оглеждайки наоколо. 
„Да, веднъж на ден те излизат тук. Но, нали разбирате, това не се отнася за затворниците в

карцера. Това се отнася за останалите. Въпреки че и те не играят много баскетбол. Тук има около 2000
затворници, така че отборите, които биха играли на този терен биха имали твърде много играчи.“
Дейв посочил с ръката си единственото баскетболно табло.

„Тогава какво правят?“
Дейв сви рамене: „Повечето от тях просто се разхождат. Някои от тях са фанатици на темата

фитнес и използват тази възможност, колкото могат. Освен това, тук е мястото, където се продава
дрогата. Нека да ви покажа нещо.“ Дейв отвел Нюман до един ъгъл на двора в сянката, създадена от
ъгъла,  където  двете  сгради  се  допират  една  до  друга.  „Тук  затворниците  не  могат  да  бъдат
наблюдавани. Те са ми казвали, че във всеки затвор винаги има някакво място като това – тъмно
място, което не може да бъде наблюдавано от пазачите, намиращи се горе на стената...виж!“ Дейв
клекнал долу и посочил към бетона. 

„Петна от кръв. Това също е мястото, където затворниците  се бият помежду си. Тук често се
извършват и изнасилвания.“ Нюман клекнал до Дейв и се вгледал в петното, а Дейв казал: „Вие не
можете да измиете кръвта от бетона.“ Нюман протегнал пръста си и възбудено докоснал петното, а
после рязко я отдръпнал и казал: „Това е прясна кръв. Виж.“

Това  било  просто  тъмно  петно,  защото  в  изкуствената  светлина  от  прожекторите,  която  се
отразявала в сенчестата зона нямало цветове, а само сиво и черно. Дейв прошепнал: „Може би е от
изнасилване.“ Оглеждайки наоколо, той видял и други капки кръв като тази. Изглеждали като прясна
кръв. Докато Дейв оглеждал, Нюман се изправил и се отдалечил бързо, стигнал до стената на двора и
я докоснал с протегнатата си длан, а после се обърнал бавно и се върнал. Стомахът на Дейв вече се
стягал поради предчувствие.

Накрая Нюман запитал: „Какво ще направиш за това?“
„За кое?“, попитал Дейв. „За изнасилването? Аз не мога да направя нищо. Не знам какво е
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станало тук, нито кой е бил изнасилен. А пазачите това не ги интересува. Според разбирането им
затворниците трябва по някакъв начин да дадат видим израз на агресията, която е вътре в тях, поради
това е добре да правят това помежду си. Така е по-добре, отколкото да се отнасят агресивно към
пазачите.“

Нюман казал тихо:  „Няма предвид това.  Говоря за  състоянието в затвора.  Ние не бихме се
отнасяли към куче по начинът, по който са третирани тези мъже.“

Дейв свил рамене:  „Съгласен съм. Но какво мога да направя аз? Разговарях с директора на
затвора и той не се съгласи с мен.“

„Ти  стана  доста  високопоставен  в  предизборната  кампания  на  губернатора.  Сигурно  имаш
някакво влияние върху него.“

Дейв отново свил рамене: „Всъщност нямам толкова голямо влияние. Въпреки това разговарях
с него за състоянието в затвора. Трудно беше даже да ми отдели 10 минути да ме изслуша, но най-
накрая ме изслуша. Каза ми, ще обмислял да създаде комисия от неполитически личности и експерти
след изборите, която да предложи решение. Казва, че не може да направи нищо, докато не минат
изборите.“

Нюман казал: „По тази начин нищо няма да се постигне.“ Това беше единственият път, когато
Дейв видя, че на лицето му е изписано отвращение. 

„Да, може би нищо няма да се постигне. Казах му, че бих искал да участвам в тази комисия, но
не  очаквам  тя  да  свърши  велики  дела.  Обществото  просто  това  не  го  интересува.  Хората  не  си
интересуват  от  положението  в  затвора  и  поради  това  и  политиците  не  ги  интересува.  Какво  ще
спечелят те от това? Всъщност, всеки политик, който се фокусира върху в такава непопулярна тема,
обикновено губи всякакви шансове да бъде преизбран.“

Нюман попитал:  „А ако ти превърнеш състоянието в затвора  в  тема на  обществото? Имам
предвид, дали губернаторът няма да бъде принуден да направи нещо, ако ти го поставиш натясно, във
фокуса на прожектора. Неговия собствен финансист? Преди изборите?“

В един миг Дейв не знаел какво да каже. През главата му проблеснал споменът за неговото
появяване  по  телевизията,  когато  губернаторът  обявил,  че  го  поставя  начело  на  комисията  за
финансиране на кампанията му; той видял себе си като скучен, безинтересен и болезнено всеотдаен.
Той не можел да си представи, че би могъл да играе ролята на обществен защитник. 

„Д-р  Нюман,  аз  вече  върша  своята  работа,“  казал  той  най-накрая,  усещайки  как  паниката
пропълзява по врата му. „Аз не съм политик. Аз съм счетоводител. Не мога да отида в телевизията и
да поставя губернатора натясно. Аз съм счетоводител.“

„Но освен това ти си човек, който знае какво става в този затвор. Ти знаеш това толкова добре,
повече от всеки друг човек. И ти знаеш че тук нещо е погрешно.“

„Виж,  губернаторът  не  само  ще  ме  изхвърли  от  финансовата  комисия.  Ще  ме  напуснат  и
клиентите  ми.  Никой не  иска  Ралф Недер  (Коментар:  1934,  още  е  жив,  прочут  защитник  на  правата  на

потребителите,  лектор,  писател,  считан  е  един  от  100-те  най-влиятелни  хора  в  САЩ.  Д.Пр.)  да  се  рови  в
счетоводните му документи.“

„Следователно, ти просто ще забравиш за тези хора, така ли? Ще спасиш собствената си кожа и
ще ги оставиш да гният и да умират тук.“ Гласът на Нюман вече не беше невъзмутим.

Внезапно Дейв казал: „Хайде. Трябва да си ходим.“ На него му било твърде трудно да понесе
неодобрението на теолога. „Говоренето няма да доведе до нищо добро. Трябва да заминаваме оттук.
Пазачът започва да се нервира.“

Нюман казал: „Дейв, дай ми още няколко минути. Искам да кажа нещо и искам да ти го кажа
тук, под тези светлини на прожекторите, така както сме заобиколени от тези стени и стоим край тази
кръв. После ще си тръгнем и аз ще млъкна.“

Дейв  се  поколебал  и  огледал  нервно  наоколо,  докато  Нюман  започнал  да  разказва  своята
история...

„През 4-я век живял в Мала Азия един монах, който прекарал по-голямата част от живота си в
един уединен манастир в молитва и в отглеждане на зеленчуци в градината за кухнята на манастира.
Когато не работел в зеленчуковата градина, той се занимавал с изучаване на Писанията и се молел. 

После, един ден този монах, на име Телемахус почувствал, че Бог иска от него да отиде в Рим,
столицата на тогавашния свят – най-оживеният, най-богатият и най-големият град на света. Телемахус
нямал никаква представа защо е трябвало да отиде там (Коментар: И Авраам не е имал никаква представа

защо трябва да напусне уреденият си и богат бащин дом в Ур, за да отиде там, където Бог му е казал, но отишъл. Д.Пр.)
и се ужасявал само от самата мисъл, че ще трябва да отиде в Рим. Но докато се молел, заповедта на
Бога станала ясна. 
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Колко объркан трябва да е бил този малък монах, когато тръгнал на това дълго пътуване, пеша,
по прашните пътища водещи на запад, носещ цялото си имущество на гърба си. Защо е направил
това? Той не знаел. Какво ще намери в Рим? Той нямал никаква представа. Но покорно отишъл.

Телемахус  пристигнал  в  Рим  по  време  на  тържества.  Ти  знаеш,  че  в  онези  дни  римските
императори  поддържали  гетата,  като  осигурявали  на  жителите  безплатен  хляб  и  специално
забавление, наричано цирк. По времето, когато Телемахус пристигнал, градът празнувал скорошната
победа  на  Рим  над  готите.  Попаднал  сред  това  празнично  стълпотворение  от  веселящи  се  хора,
монахът търсел знаци, които да му обяснят защо Бог го е довел тук, защото той нямал друго упътване,
нито имал по-висш началник от религиозния орден, към когото да се обърне за помощ и указание.

Помислил си, че не е само случайно съвпадение, че е пристигнал по време на празнуването.
Може би Бог има за мен някаква специална роля, която ще трябва да изиграя. Поради това Телемахус
се оставил на тълпите да го водят и потокът от хора скоро го отвел в Колизеума, където щели да бъдат
представени битки на гладиатори. Чул гласовете на животните в клетките им под пода на централната
арена и виковете на участниците в битките, които се подготвяли да се бият.

Гладиаторите  излезли  с  маршова  стъпка  на  арената,  с  жестове  поздравили  императора  и
извикали „Здравей,  Цезарю, ние,  готовите да умрем, те  поздравяваме!“ Телемахус изтръпнал.  Той
никога преди не бил чувал за гладиаторските битки, но имал предчувствието за ужасно насилие и
жестокост. Тълпата дошла да се радва на хора, които без никаква разумна причина освен забавлението
щели един друг да се убиват. Животът на хората бил жертван заради забавлението. Когато осъзнавал
какво предстои да   се  случи,  монахът разбрал,  че  не  може да  стои безмълвен и  да  гледа  такова
варварство.  Нито пък можел да излезе оттам и да забрави. Той се качил на парапета, който отделял
честата на публиката от арената и извикал силно: „В името на Христос, не правете това!“

Разбира се, битката започнала. Никой не обърнал ни най-малко внимание жалкият му и слаб
вик. Поради това Телемахус тръгнал по стълбите, стигнал до нивото но арената и скочил на нейния
покрит с пясък под. Той представлявал смешна фигура -  слаб мъж с монашеска дреха, който тичал
насам-натам  между  мускулестите  въоръжени  състезатели.  Един  от  тях  го  блъснал  със  своя  щит,
насочвайки го да излезе от арената и да си седне на мястото сред зрителите. Това бил груб жест,
въпреки че е бил направен с добро намерение. Тълпата крещяла от удоволствие.

Но Телемахус отказал да спре. Втурнал се към редицата на гладиаторите, които започнали да се
бият и отново извикал: „В името на Христос, не правете това!“ Тълпата започнала да се смее и да
крещи, вероятно мислейки си, че той е част от представлението.

Тогава  неговото  движение  блокирало  виждането  на  единия  от  състезателите;  в  последният
момент гладиаторът можал да види удар, насочен към себе си и успял да го парира. Разгневена, сега
тълпата започнала да крещи, искайки кръвта на натрапника: „Намушкай го!“

Гладиаторът, чието виждане бил блокирал издигнал меча си
и с рязък и силен удар стоманеното острие разрязало тялото на
Телемахус от рамото, преминало през гръдния ми кош и стигнало
до стомаха му. Още веднъж малкият монах прохъркал със задавен
глас: „В името на Христос, не правете това!“ И тогава се случило
нещо странно. Докато двамата гладиатори и тълпата гледали към
застиналата фигура,  паднала на внезапно почервенелият пясък,
постепенно арената станала  мъртвешки тиха. В тишината някой

от най-горния ред на Колизеума станал и излязъл навън. Друг го последвал. Навсякъде, по всички
етажи хората започнали да излизат навън, докато най-накрая огромният стадион с повече от 50 000
седящи места се изпразнил.

Разбира се, имало е и други сили, които са работели в този момент, но тази невинна фигура,
лежаща  в  локва  кръв  задействала  противопоставянето  на  тази  жестокост.  Това  била  последната
гладиаторска  битка  в  Римският  Колизеум.  Никога  повече  хората  не  се  избивали един друг  с  цел
забавлението на тълпата на Римската арена.“

Дейв се подпирал на стената на двора и гледал вторачено в напуканият бетонен под, докато
Нюман завършил своята  история.  Мислел си:  „Римляните  убивали  хора  за  забавление.  А ние  ги
унищожаваме...за  какво?...за  наказание?...под  маската  на  „възстановяването“,  извършвано  от
„Приятелство в затвора“?...нашите амбиции?...нашият страх?...нашата гнусна незаинтересованост към
съдбата на другите? Мислел си за Рей, затворен там, под сянката на примката, с която се е обесил брат
му; какъв беше резултатът от това страдание? Мислеше си за Луис, за Фиджералд, за Рик – всички те
имаха лица, всички те имаха имена. Те бяха човешки същества. 

Дейв погледна нагоре към разположените една над друга редици от прозорци. Наблюдавал как



117

изследващите лъчи на прожекторите си играят върху тях. Прозорците приличали на очите на хора,
седящи в амфитеатър – очи, които са затворени, за да не виждат арената тук, в центъра на затвора.

„Добре,“ казал тихо той на Нюман. „Не знам къде ще ме отведе това, но аз ще направя онова,
което ти искаш от мен да направя.“

Нюман поклати отрицателно глава: „Не, Дейв. Не аз ти казвам какво ти трябва да направиш. Аз
нямам отговорите.“

Дейв се ядоса: „Престани! Ако ти не ми казваш какво трябва да направя, тогава какво правиш?
Ти искаш да отида в телевизията, да говоря публично, да крещя, да се качвам на стената и да викам:
„В името на Христос, спрете!“

„Не,  Дейв.  Аз  искам  ти  да  направиш  това,  което  Бог  ти  казва  да  направиш.  Аз  само  те
подбутнах, защото не искам ти да подминеш случващото се в затвора със свиване на рамене, защото
те познавам и знам, че ти не можеш да го подминеш.

Дейв Чапман отново огледал наоколо.  Бетонният под под краката му не предлагал никакви
отговори, на него имаше само локва кръв. Небето над прожекторите на горния край на стената било
черно като пещера.  Той не чувал никакви гласове.  Никога не бил чувал гласове.  Подтикът,  който
получил,  докато  Нюман  говорел,  го  ужасявал.  Този  подтик  се  противопоставял  на  всяка
предпазливост и на всяка умерена фибра в неговото тяло на счетоводител. Този подтик заплашвал да
унищожи всичко, което той беше изградил в своя бизнес и в своята позиция пред губернатора. Но
Нюман бил прав. Той не можел да свие рамене и да подмине това. Твърде далече вече бил стигнал.

Искал да излезе оттук и да чете Библията, да се моли и да търси указание. И странно, в този
момент той си помислил за онзи псалм, който Давид написал като обобщение на своя житейски опит:
„Млад бях,  а  сега остарях,  но все още никога не съм виждал праведните да са изоставени или
децата им да просят хляб“ (Пс.37:25 – мой превод).  А това го накарало да се замисли за всичко,
което го беше довело до това място в живота му: за лятната вечер на верандата, когато той за пръв път
се срещна с Нюман, за това, как уволни Пилоуз за неговите грешки относно случаят с Феъруей, за
парите, които беше възстановил на своите служители, за задълбочилата му се връзка с Рик и с другите
хора в затвора... и накрая той си спомнил за първата заповед, която намерил в псалмите, същата, на
която все още не бил сигурен, че може да каже, че се е подчинил: 

„Защитавайте  каузата  на  слабия  и  на  сирачето,  поддържайте  правото  на  бедния  и  на
потиснатия.  Спасявайте  слабия  и  нуждаещият  се;  освобождавайте  ги  от  ръката  на  злите“
(Пс.82:3-4 – мой превод).

Нюман се бил обърнал и си заминавал през вратата, а Дейв Чапман гледал гърба му, докато и
той си заминавал.

Той изстенал: „Какво ще трябва да направя?“
Той не знаел.

Епилог: Къде са те сега?

(Коментар: Информацията за това, къде се намират  някои от героите, описани в книгата, се отнася за  31.01.
1996, когато е била завършена тази книга . Д.Пр.)

Сам Казалвера, затворникът от Делауер (гл.1) сега е на около 60 години и ще бъде държан в
затвора още повече от 80 години. Той постоянно получава отказ на молбите му за помилване, въпреки
нашите  най-добри усилия  да  му помогнем.  Но  неговата  вяра  никога  не  се  разколеба.  Той  е  тих,
затворен в себе си и посещава неделните служби в затворническия параклис.

Александър  Солженицин (гл.2)  завърши  най-великата  книга  на  живота  си,  „Невидими
съюзници“ през 1997 и сега се върна в родината си Русия – свободен. Съветският Съюз рухна; вярата
на Солженицин стана още по-силна. (Коментар: Той умря на 89 год. на 3.08.2008 год. Д.Пр.)

Меделин Мъри О`Хеър (гл. 5) изчезна, нейната организация е във финансова криза.

Ричард Никсън (гл.6) умря на 22.04.1994.  Били Греъм проповядва Евангелието на неговото
погребение,  което беше предавано по телевизиите по цял свят и това беше една от най-големите
аудитории в човешката история.
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Джордж Уилсън (гл.8), помощникът на Били Греъм, сега е пенсионер и живее в Минеаполис.

Ренди Нейборс (гл.12) е пастор в Чатануга, Тенеси.

Майка Тереза (гл.13),  жива легенда,  продължава да се  грижи за  умиращите и да защитава
абортираните  бебета.  (Коментар:  Тя  умря  през  1997  на  87  години.  Д.Пр.).  По  време  на  Националната
молитвена  закуска  през  1994  тя  отправи  следното  предизвикателство  към  Президента  и  3000
присъстващи: „Абортът е „най-големият разрушител на мира в света.“ (Коментар: Сега положението е още
по-зле. Демократическата партия в САЩ превърна защитата  на правото на аборт на жената в една от своите главни
цели. За тях зародишът не е човек. Д.Пр.)

Сенаторът Бил Армстронг (гл.14), въпреки че можеше лесно да бъде преизбран през 1990,
отказа да работи в Сената на САЩ след като служи там 2 мандата. По този начин той изпълни това,
което твърдеше че е правилно: Работата в Сената не трябва да бъде кариера за политиците. Сега той
живее в Денвър, занимава се с бизнес и е активен християнин.  (Коментар: Умрял е през 2012, в същата

година, в която е умрял и Чък Колсън, авторът на тази книга. Д.Пр.)

Орв Кригер (гл.14) продължава да е ентусиазиран на 77 години,  активен е в бизнеса и участва
в многобройни служения на Господа. Живее в Финикс.

Джойс Пейдж (гл.14) работи същата работа. Тя ръководи ежеседмично 2 курса за изучаване на
Библията и е много активна в работата на фондацията „Приятелство в затвора.“

Кенет Хукър (гл.14), въпреки че е на 80 години, участва активно в работата на „Приятелство в
затвора“, близък приятел е и е енергичен както винаги.

Доналд Адкох (гл.14) живее в Хендерсонвил, Северна Каролина. Пенсионер е, но все още е
активен в бизнеса, който са започнали двамата с Кенет Хукър. Сега синът на Доналд е президент на
фирмата.

Бил Бонтрегър (гл.16) престана да работи като съдия и сега се е посветил на християнско
служение.  Той  и  жена  му  Елин  работиха  активно  за  помиряването  в  семействата  и  между
християните.  Сега  Бил  работи  като  професор  в  Европейският  хуманитарен  институт  в  Минск,
Беларус. 

Full Gospel Church в Сеул, Южна Корея,  ръководена от пастор Чо, (Г.л.18) продължава да
расте и  сега има около 800000 и всяка неделя провежда 7 служби, на всяка от които присъстват по
около 25000 души. (Коментар: Сегашният брой на членовете на църквата е същият – 800 000, но от 2008 год. има
нов ръководител. Д.Пр.)

Презвитерианската църква в Уичита, Канзас, (гл.18) продължава да изпълнява своето вярно
служение.  Най-накрая  тя  успя  да  изгради  нова  сграда  на  църквата,  която  имах  привилегията  да
посветя през 1988. Нейният пастор и мой добър приятел Франк Кик се премести и сега работи в
Реформираната теологична семинария в Шарлот, Северна Каролина.

Agape  House  в  Джеферсън  сити,  Мисури  (гл.19)  продължава  да  обслужва  семействата  на
затворниците. Сега той се ръководи от Джон и Лиза Симонс. Дженис Уеб, която започна Agape House
със сестра Рут Хини,  сега е  директор на клонът на „Приятелство в затвора“ в  този щат и вярно
поддържа дейността на фондацията в Мисури. Сестра Рут Хини и Милдрет Тейлър се пенсионираха и
сега живеят в Колумбия, Южна Каролина.

Ричард Мор (гл.20) продължава да очаква изпълнението на смъртната му присъда в Мичиган
сити. Посещавах го често. Той обича Бога с ентусиазъм.

Джеймс Брюър (гл.20) се намира в затвор в Индиана, ще излезе от затвора през 2005 год.

Рокси Вон (гл.20) и жива и здрава и сега е на 97 години.
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Военопленниците (гл.21)  продължават  да  са  истински  герои  на  Америка  и  са  енергични
християнски свидетели.

Мирти Хауел (гл.22) отиде при Господа на 16.10.1986.

Дейв Чапман („На арената“). Неговата дилема остава наша дилема. Какво правим ние?

Чарлз Колсън
Вашингтон
31.01.1996

Списък на преведените от мен книги или подбрани мисли на 
велики хора, които мога да ви изпратя безплатно

1. Аз бях съвършен – Джордж Найт
2. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер
3. Бог ще ви преведе през изпитанията – Макс Лукадо
4. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл
5. В окото на бурята – Макс Лукадо
6. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж
7. Глад за разбиране - Калвин Милър
8. Да обичаме Бога – от Чарлз Колсън
9. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл
10. Давид – Суиндъл
11. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс
12. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет
13. Естир – Суиндъл
14. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг
15. Здравото семейство – Суиндъл
16. Изненадани от Библията – проф. Райт
17. Илия – Суиндъл
18. Йов - Суиндъл 
19. Йосиф – Суиндъл
20. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън
21. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо
22. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс
23. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо
24. Мир с Бога - Били Греам
25. Моисей – Суиндъл
26. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън
27. Мъжки разговор – Суиндъл
28. Намиране на мир в житейските бури – Чарлз Спържън
29. Нещо повече - Катрин Маршал
30. Обикновено християнство – К. С. Луис
31. Основи на християнството - Джон Стот
32. Отговори на житейските проблеми – Били Греам
33. Павел – Суиндъл
34. Победа в Христос - Чарлз Трюмул
35. Победата на разума – проф. Родни Старк
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36. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот
37. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.
38. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.
39. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.
40. Проповеди от Кърк Ниили - 178 бр.
41. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.
42. Проповеди от Спържън - 28 бр.
43. Просто християнин – проф. Райт
44. Религиозна класика – христоматия
45. Роден отново – Чарлз Колсън
46. Свободни в Христос - Сесил Хуук
47. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън
48. Страданието, успехът и Денят на спасението – Едуард Фюдж
49. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 
50. Тайната на щастието – Били Греам
51. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън
52. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър
53. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 
54. Хуманитарна теория на наказанието – К. С. Луис
55. Цар Давид - Дейвид Пиърс
56. Целенасочен живот – Рик Уорън
57. Целенасочената църква - Рик Уорън
58. Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхофер 


