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 Въведение

Мачо. Чувствителен. Необуздан. Състрадателен и грижовен. Могъщ боец. Най-добър приятел. Силен
лидер.  Мъж,  който  се  изправя  сам  и  вдъхновява.  Мъж,  който  плаче  и  превързва.  Мъж,  който  прави
нововъведения и рискува. Кое от тези описания най-добре ви приляга? Кое от тях приляга на вашия съпруг
или баща, или брат, или приятел?

Днес има много съветници, които обясняват на мъжете как да бъдат мъже. Някои казват, че трябва да
отидем в пустинята, да се скрием в горещата колиба и да чакаме, докато бъдем обхванати от този мощен
подтик. Други казват, че трябва да бъдем калени от живота, който заглажда проявите на неандерталското ни
поведение.  Трети  казват,  че  е  съмнително,  дали  вече  въобще  има  нужда  от  мъжествеността.
Мъжествеността е отживелица. Точка.

Най-общо казано, на мъжествеността на мъжете и по-конкретно – на бащите  ,   сега се гледа като на  
нещо излишно за семейния живот     и се счита, че тя е ненужна или че е част от проблемите ни  . В нашата
култура се гледа с подозрение и даже с враждебност на мъжествеността, когато те бъде възприемана като
нещо различно от традиционната представа за мъжа.

Старите описания на мъжете вече не вършат работа. В миналото мъжете с гордост казваха за себе си,
че са агресивни, самоуверени, амбициозни, решителни, независими и конкуриращи се. Сега се счита, че е
по-добре  към тези  качества  прилагателни мъжете  да  прибавят  и  думите  симпатичен,  добър,  услужлив,
привързан, нежен и състрадателен. 

Изглежда, че най-позитивните промени в характера на мъжете от миналото поколение нямат нищо
общо с професионалното им поведение или с личните им постижения. Когато при едно социологическо
проучване жените били поканени да определят кое отличава мъжете от днешното поколение от мъжете от
миналото поколение те отговорили, че двете основни черти на характера на днешните мъже са по-голямата
им привързаност към семейството и способността им по-открито да изразяват чувствата си пред други хора.
В същото проучване почти 90 % от жените казали, че им харесва, когато мъж им отваря вратата и че се
чувстват защитени,  когато са  със съпрузите или с  приятелите си.  Дали само на мен ми се струва  или
наистина вървим в една посока и сме задминавани от автобус, който завива в друга посока? Очевидно има
много различни мнения относно описанието на мъжествеността. 

Тогава  нека  да  се  запитаме  какво  означава  да  бъдеш  мъж?  И  дали  е  това  е  важно?  Днешното
положение и  днешните настроения  на обществото имат крещяща нужда от  мъже,  които да  изпълняват
ролите, от които те са абдикирали. Защото само така мъжете ще са отговорни за семействата и за домовете
си. Защото мъжете трябва да се изкачват до нивото на своите задължения и да ги изпълняват. Но как да
стане това? 

Познавам един мъж, който е израснал без баща. Той има брат, които винаги бил една крачка пред него.
Този мъж имал много приятели, но не се сближил с нито един от тях. През живота си този човек се питал
какво означава да бъдеш мъж. Въпреки че на него му е липсвал примера на мъжествеността, който можел да
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получи  от  баща  си,  мнозина  от  нас  ще  се  съгласят,  че  научаването  да  бъдеш  мъж  чрез  примери  от
собственото си семейство или извън него изглежда е загубена надежда. Но въпреки това ние можем да се
научим, когато сме отворени към примерите на Бога за мъже, които намираме в Библията.

В настоящата книга искам да водя мъжки разговор с всеки от вас. Изследвах подробно всичко, което
съм написал през годините, за да дойда при вас с най-добрия съвет за това, какво означава да бъдеш мъж.
Това не са „последните ми думи,” но са узрели през годините и са се оформили през повече от 60-годишния
ми житейски опит, (от които повечето от 40 години семеен живот).

Предлагам ви някои по-дълги глави, посветени на големи теми като почтеността, гнева, нещастието,
предаността, стреса и чистотата. Освен това съм добавил някои по-маловажни теми, които сега станаха
много  важни,  като:  да  не  упражняваме  прекомерен  контрол,  да  създаваме  спомени,  да  не  отиваме  в
крайности, да даваме пример и да започваме живота си отново.

Ще разгледаме проблемите и отговорите на тези проблеми, които ни отвеждат до погрешни начини на
поведение, до греши постъпки и до грешни начини на живот. Но ще разгледаме и успешните начини да
живеем и да се радваме най-пълно на живота. (Всеки, който ме познава ще ви каже, че аз вярвам, че ние
можем да се учим и в същото време да се забавляваме. Даже ще стигна дотам и ще кажа, че ако не се смеем
над себе си и един над друг, тогава ние не сме научили някои от най-великите уроци на Бога.)

Тази книга не си поставя за цел да даде най-категоричното определение за това, какъв трябва да е
мъжът.  Аз не съм компетентен да направя такова твърдение.  Няма някаква формула,  независимо колко
книги  сте  прочели,  колко  семинари  сте  посетили,  колко  лектори  сте  чули  и  колко  обещания  твърдят
обратното. Поради това реших да се придържам към най-общите характерни черти, от които се нуждаят
мъжете.  (Странно е,  че  когато  се  вгледаме  в  качествата,  които като  мъже  трябва  да  притежаваме,  ние
установяваме, че това са качества, които жените ни, членовете на семействата ни и приятелите ни  искат да
притежаваме). Ще запълня празнотите с някои истории и спомени, както и с някои предложения, които ще
помогнат за по-пълното описание на наистина успешния мъж– християнин от моето поколение. 

Но аз нямам намерение да ви затрупвам с поредица от лекции. Ще разговарям с вас, все едно че сме
един до друг и седим някъде необезпокоявани. Може би седим на спуснатия заден капак на някой пикап и
наблюдаваме обагреният в оранжево хоризонт на залеза в Тексас, докато си разказваме истории за децата и
за жените си, които ни карат да се смеем до просълзяване. Възможно е да се намираме в дворовете си и
разговаряме през оградата, след като всеки от нас е окосил ливадата и е измил колата си. Ние разговаряме за
работата си и за напрежението, създавано от началника или за съблазнителния магнетизъм на успеха и на
красивите коли, или за изкушението да забравим брачните си клетви, или за някой краткотраен любовен
флирт.

Иска ми се тази книга да бъде възприемана като наша книга – ваша и моя. Вие и аз ще споделяме
момента, когато разсъждаваме за нещата, които могат да ни разсмеят, или да ни накарат да се замислим, или
да се разплачем...но се надявам, че това ще ни направи по-добри. Каня всички читатели и се надявам, че
тази книга ще успее да попадне в ръцете на бащите, на синовете им, на младите и на старите мъже, на
братята и на приятелите.

Водейки мъжки разговор, ние можем да научим повече за това, какво означава да си мъж.

Чарлз Суиндъл

Глава 1

Да бъдем истински

Изчезна  Дейв  Коуенс,  баскетболната  звезда  на  Бостън  Селтик.  Без  никакво  предупреждение  той
излязъл от тренировъчната зала, изкъпал се, облякъл се и заминал с колата си. Сам. Продължил да шофира
за...някъде.  Единственото обяснение,  което дал по телефона,  било обичайното:  „Имам нужда да събера
мислите си.“ След това добавил, че за това ще са му нужни две седмици или може би 10 години. Спортните
ръководители,  играчите,  коментаторите  и  зрителите  не  можели  да  си  представят  какво  е  търсил  този
спортист. А аз мога да си представя. 

Певците  от  групата  „Карпентърс“  имат  една  песен,  която  обяснява  загадъчното  поведение  на
баскетболната звезда. Това е задушевна и тиха песен, в която се говори за нуждата от място, където човек
може да се скрие, да остане насаме със себе си, да обмисли положението си, да разсъждава.

Може би това се е опитвал да каже баскетболиста от Бостън Селтик. Той е притежавал всичко, което
човек може да си представи: известност, богатство, сигурна работа, силно тяло и много пари,  но в един
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момент от  живота  си  се  е  нуждаел от  нещо много по-важно.  Нещо като чувството за  цел  в  живота  и
вътрешно задоволство. Нещо, което баскетбола заедно с всичките си изгоди никога не би могъл да му даде.
Едно вътрешно желание, което не може да бъде задоволено от постигнатото или от хората, или от нещата,
или от заниманията му. За да бъде задоволено това желание се изисква задълбочено вътрешно проучване,
което той е усещал, че не може да направи, докато продължава да спазва влудяващият график на мачовете в
Националната баскетболна асоциация. 

За да „намерите себе си,“ се изисква да отделите време за да се изследвате. Това е важно, ако искате
да бъдете цялостна личност и да сте истински до корена си. С това не искам да кажа, че човек трябва
внезапно да изостави всичко друго, за да отиде и да започне играта на „полицаи и апаши.“ Това е доста
нереално,  даже  когато  не  сте  основният  централен  нападател  на  отбор  от  Националната  баскетболна
асоциация.  Това  прилича  на  хрумването  да  опожарите  колата  си,  защото  нещо  в  двигателя  й  трака.
Научаването да сме почтени не се постига чрез избягването да изпълним отговорностите си. 

Но има моменти в живота ни, когато имаме нужда да се оттеглим, да спрем, да останем неподвижни,
да  обмислим  положението  си  и  да  поразсъждаваме.  Фанатикът  би  изкрещял:  „По-скоро  бих  изгорял,
отколкото да ръждясам.“ Искрено казано, на мен не ми харесва нито едното, нито другото. Всеки от двата
варианта е пагубен. Хората, които предпочитат да „изгорят“ могат да подпалят много пожари, да вдигнат
много шум и да произведат много дим. Но кой го е грижа, ако всичко се превръща в пепел? А хората, които
ръждясват може да се придвижват бавно като костенурката и да живеят така, все едно че ще достигнат до
130-годишна възраст.  Но какво от това,  ако всичко,  което са постигнали в живота си е,  че  са  плащали
данъците си и не са попаднали в затвора? 

Трябва да има нещо повече в живота освен правенето. Да, има!  И това нещо е да     бъдеш  . Да бъдеш
завършена личност...правдоподобна...целенасочена...привлекателна. Всичко това се описва с думата да си
истински. За това е нужно време и обикновено е болезнен процес. „Кадифеното зайче“ е класическа детска
книга, в която има послание за възрастните. Това е проникновен разговор в една детска стая между новата
играчка „кадифеното Зайче“ и старото „кожено Конче.“ 

Един  ден,  докато  двете  играчки  лежали  една  до  друга,  Зайчето  казало  на  Кончето:  „Какво  е
„истински“? Какво означава да имаш неща, които издават звуци вътре в теб и имат стърчаща дръжка?“ А
Кончето му отговорило: „Истински“ не означава как си направен. Истинско е това нещо, което се случва с
теб. Когато едно дете те обича дълго, много дълго време, когато то не просто си играе с теб, а НАИСТИНА
те обича, тогава ти ставаш ИСТИНСКИ.“ 

Зайчето  попитало:  „А  това  боли  ли?“  „Понякога  боли“  -  отговорило  Кончето,  защото  то  винаги
казвало истината - „Но когато си ИСТИНСКИ, ти не обръщаш внимание на болката.“ Зайчето попитало: „А
това наведнъж ли се случва, както е когато си ранен или се случва малко по малко?“ Кончето отговорило:
„Това не става наведнъж. Това отнема много време. Поради това то не се случва често на хората, които
лесно се пречупват или имат остри ръбове, или които трябва да бъдат пазени грижливо. 

Най-общо казано към момента, в който ставаш ИСТИНСКИ, по-голямата част от козината ти вече е
окапала, очите ти са паднали и вече са се изгубили, а ставите ти са разхлабени и износени. Но тези неща
въобще не са важни, защото след като си станал ИСТИНСКИ, ти не може да си грозен, освен за хората,
които не разбират.“

Коженото Конче ви предлага да се разгледате подробно. Дали се занимавате с много дейности? Дали
постоянно сте зает? Дали бързате в по-голямата част от времето си? Дали постоянно тичате като хамстер в
колело? Дали рядко се спирате, за да си зададете въпроса „Защо“? Все още ли отказвате да бъдете обичан и
да бъдете... истински? Все още ли пазите дистанция между себе си и другите членове на семейството ви?

Дали продължавате да заменяте това да БЪДЕТЕ с това да ПРАВИТЕ? Това никога няма да ви донесе
задоволство. Не можете вечно да се криете и да прикривате. Тогава какво ни предлага Бог? Той ни предлага
да имаме състрадателно сърце, да сме добри, любезни, нежни, открити, милостиви, търпеливи, прощаващи,
обичащи и обичани. Всички тези неща се наричат с думата ИСТИНСКИ.

Убеден съм, че баскетболистът Дейв Коуенс е търсил нещо. Той може да не го е намерил за няколко
седмици, но със сигурност то си е заслужавало усилието. Окапването на козината отнема време и е доста
болезнено да ти изпадат очите и ставите ти да се разхлабят. Но за живота на човека това е единственият
начин да станем ИСТИНСКИ.
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Глава 2

Мъжки модел за лидерство

Спомняте ли си кога мъжете бяха мъже? Спомняте ли си времето, когато можехте да кажете, че един
мъж е мъж само като го погледнете? Спомняте ли си времето, когато мъжете знаеха кои са те, когато се
харесваха такива каквито са и не искаха да бъдат нещо друго, а само такива, каквито бяха? Спомняте ли си
времето, когато мъжете бяха тези, които се боксираха и се бореха, и се хвалеха колко коремни преси могат
да  направят?  Спомняте  ли  си  времето,  когато  жените  бяха  тези,  които  се  гримираха,  носеха  обици  и
бикини? Спомняте ли си времето, когато мъжете бяха тези, които първи установяваха контакта с жените и
поемаха ръководството в интимната връзка, даваха обещание за цял живот и се отнасяха към жената като
към дама, и даваха пример за мъжественост, който се отличаваше с сигурност и стабилност?

Аз нямам предвид някой Рамбо, който страда от мачо-мания, който само търси с кого да се сбие,
върви наперено,  никога не се  извинява и гледа втренчено и нахално жените.  Такива  мъже може би са
способни да унищожат половината Северен Виетнам с едната си ръка, но са ужасни съседи, отвратителни
бизнес-партньори и жестоки съпрузи и бащи. Да си мъж не означава да лежиш като пантера, която е готова
да нападне.

Нито имам предвид някой мързелив кресльо, който се излежава в креслото си, гръмогласно командва
всички в къщи и си мисли, че света се върти около него. Откога догматизма, предразсъдъците и егоизма
станаха  отличителни  черти  на  мъжествеността?  Този  тип  мъже  живеят  в  света  на  фантазиите  и  си
представят,  че  те  командват шоуто.  Всъщност,  този тип мъже вътрешно са страхливи деца,  които имат
тялото на мъж и са обект на саркастичен присмех сред приятелите си и членовете на семейството си.

Истинското мъжество се  нуждае  от  дисциплина  на  характера,  от  строга  решимост да  вървим по
избрания път и от смелостта да постоянстваме при постигането на поставената цел. Но да се нуждае от
жестокост, от вулгарност или от липсата на вежливост и благовъзпитаност? Едва ли! Истинските мъже не се
страхуват да показват привързаността си, да изразяват чувствата си, да прегръщат децата си, да плачат,
когато другите са тъжни, да признават грешките си и да молят за помощ, когато имат нужда. Наранимостта
и почтеността са прекрасни добавки към мъжествеността.

Загрижен съм за изчезващата мъжественост, която в миналото беше в изобилие. Имам предвид мъже,
които са честни до мозъка на костите си и се отличават със следното: те са разумни, решителни и сърцати
мъже, които знаят къде отиват и са достатъчно уверени в себе си и в своя Бог, за да стигнат дотам.  Те не се
страхуват да поемат ръководната роля, да се изправят и да защитят твърдо принципите си, даже когато това
е  рисковано.  Такива  качества  на  характера  не  само предизвикват  уважението на  жените,  а  и  пораждат
здравословни адмирации сред младите мъже и момчета, които изпитват глад за герои. Ние се нуждаем от
по-малко страхливци, които никога не се отделят от престилката на майка си и се нуждаем от повече ясно
мислещи, здраво работещи и откровено говорещи мъже, които въпреки че са нежни, внимателни и обичащи,
не искат позволение, за да поемат водачеството. Убеден съм, че повечето неомъжени жени харесват да имат
такъв мъж, с когото да прекарат времето си, както и че много съпруги мечтаят да имат такъв съпруг, с
когото да прекарат живота си. Децата особено харесват да имат такива бащи.

През последните три десетилетия имаше атака срещу мъжествеността. Резултатите от тази атака са
ясно видими в сферите на изкуствата, на медиите, на модата и сред онези, които се превърнаха в герои на
младите ни хора. Знам, че има и изключения, но точно в това е проблема...че те са изключения. Сега по цяла
Америка безполови личности скачат насам-натам по сцените на рок-концертите.  Плакати в цял ръст на
знаменити мъже висят по стените на хиляди момчешки спални. Много от изпълнителите по сцените вече не
твърдят, че са мъже. Ролите на двата пола са преднамерено смесени. Популярните жени-изпълнителки са
желани по цял свят и обикновено пеят пред предимно мъжка публика. Преди години списанието „Пийпъл“
помести  разговор  между  един  психолог  и  7-годишният  му  племенник.  Психологът  попитал  момчето:
„Според теб Майкъл Джексън дали е момче или е момиче?“ Момчето се замислило за момент, а след това
отговорило: “И двете.” 

Ако не смятате, че е прекрасно сега и двата пола да са опаковани в един пакет, вие очевидно не сте
влизали в магазините, където се продават произведенията на шикозните дизайнери. Имам предвид “Кой
какво е?” Това ми напомня за една книга, в която се обяснява какво означава да си мъж. Авторът Уелдън
Харденбруук говори за една серия от дамско бельо, произведени от Калвин Клайн. Бельото приличало на
нещо средно между мъжки слипове и шорти за хокей. То било изработено не от сатен или найлон, а от 100%
памук,  предлагало  се  в  6  модела  като  панталонки,  8  модела  бельо,  произведени  в  25  цвята.  Дали  си
съмнявате как ще се продава тази стока? Не се шегувайте! Очаквало се продажбите на този вид бельо да
достигне до 70 мил. долара за първите 14 месеца. В миналото бисексуалното се ограничаваше до няколко
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модни  салони  и  до  няколко  бижутерии,  но  сега  е  близо  до  нас  във  вид  на  бельо.  Не  се  подлъгвайте,
смесването на половете не е преходна приумица на преситеното ни общество. То е тук, при това нито е
срамежливо, нито се прикрива. 

В книгата си “Третата вълна” Тофлер пише: “Ролевата система, която поддържа цивилизацията е в
криза.  Ние  виждаме  това  най-драматично  в  борбата  за  промяна  на  ролята  на  половете.  В  женското
движение, в исканията за узаконяване на хомосексуализма, в разпространението на бисексуалния стил на
обличане,  ние  наблюдаваме  постоянното  размиване  на  традиционните  очаквания  за  половете.”  Тофлер
улучва право в целта,  но е  твърде мек.  Различията между мъжът и жената не са  просто “традиционни
очаквания,” това е библейско указание (“мъж и жена ги създаде” Бит. 1:27). И това не е просто „ролева
система,  която  поддържа  цивилизацията.“  Това  е  основният  блок,  върху  който  лежи  всяка  здрава
цивилизация. Когато ролите бъдат достатъчно объркани и границите на различията между половете бъдат
размити, объркването и хаоса заместват благоприличието и порядъка. 

Когато изнежени и женствени мъже започнат да наводняват света, дълготърпението на Бога ще стигне
до своя предел и Той ще произнася най-жестокото възможно наказание, както се е случило със Содом и
Гомор. Рим.1:24-27 все още е в Библията, нали? Най-лошото е, че благодарение на нарастващия брой на
мъжете,  които малко се вълнуват от това,  дали се придържат към определения от Бога образ на мъжа,
семейството изпада в объркване. Ролята на лидер се поема от жената и децата по разбираеми причини
променят ролите на половете и така по трагичен начин подновяват неестествената тенденция.

Образ, който заслужава да бъде изследван
Скрит в 1Сол. откриваме един от онези библейски описателни портрети, които никой не може да

подобри.  Предполагам,  че  първоначалната  идея  на  автора  не  е  била  да  описва  ролята  на  бащата  в
семейството, но считам, че е уместно да използваме написано от Павел за нашата цел. Прочетете бавно и
внимателно следващия откъс. Искам да го използвам като основа за някои предложения за това, как ние,
мъжете, можем да станем такива бащи, които съпругите ценят и от които децата се възхищават. “Но сме
били нежни посред вас, както кърмачка, когато се грижи за чадата си. Така, както имахме гореща любов
към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте
станали мили. Затова вие, братя, помнете нашия труд и усилие, как работещи денем и нощем, за да не
бъдем в тежест на нито един от вас, ние ви проповядвахме Божието благовестие. Вие сте свидетели, и
Бог, как свето, праведно и безукорно се отнасяхме към вас, вярващите, като знаете как увещавахме и
утешавахме всеки един от вас, като баща чадата си, и ви заръчахме да се обхождате достойно за Бога,
Който ви призовава в Своето царство и слава” (1Сол. 2:7-12).  

В началото и в края на този откъс може да се види едно различие. В началото Павел казва, че е бил
нежен “както кърмачка”, след това описва как е убеждавал, окуражавал и умолявал като “баща”. Когато
видях това различие ми се стори, че тук има някои намеци за дома, тъй като се споменават и майката, и
бащата. В този портрет аз откривам не по-малко от 5 чудесни черти на бащата в семейството.

Гореща любов
“…като имахме гореща любов към вас…” (ст.8). Павел е можел да използва поне 5-6 други гръцки

думи, изразяващи любов, които са били широко употребявани от хората по онова време, вместо думата,
която е  използвал.  Обаче той е  избрал дума,  която не се  среща на друго място в Новия Завет.  В едно
обширно изследване на думите,  използвани в Новия Завет се  казва,  че  думата преведена като “любов”
означава “да се чувстваш привлечен към нещо или към някой”. 

В тази дума има вложено силно напрежение. Един известен учен казва, че това е дума, изразяваща
ласка, нежност и привързаност, отнасяща се за отношения към бебета и предава едновременно представата
за  мъжественост  и  нежност.  Това  е  образ  на  баща,  който  държи  и  се  отнася  нежно  към  детето  си,
изпитвайки силна любов към това малко същество. 

Докато пиша тези думи, аз си спомням първия път, (както може би си спомнят и мнозина от вас, които
сте бащи), когато поех в ръцете си първото ни дете. Това беше едно къдрокосо малко момченце,  което
нарекохме Къртис. Това беше през септември 1961. Спомням си как го държах внимателно, страхувайки се
да не го нараня или да не го изпусна. Много се страхувах, че по някакъв начин може да падне от ръцете ми.
Веднага забелязах, че не може да държи главата си изправена и тя постоянно клюмваше надолу. Аз му
казвах: “Изправи си главата, Кърт!” и “Дръж се здраво, момче!” Но това въобще не помагаше. Разбирате ли,
никога по-рано не бях държал в ръцете си толкова малко и беззащитно бебе. 

Чудно е, че майките имат вродената способност да знаят как да правят правилно нещата, свързани с
отглеждането на децата. Въпреки че жена ми Синтия никога преди това не беше имала деца, тя очевидно
знаеше какво да прави.  Майките знаят, а бащите - не! А какво правим ние? Ние държим бебетата много
внимателно,  много нежно…поне в  началото.  За нещастие,  ако не  сме внимателни,  по-голямата  част от
нежната ни любов загасва бързо.  С течение на времето работата ни се увеличава,  налягането нараства,
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изискванията и спешността на проблемите ограбват повечето от времето и енергията ни. Междувременно
децата ни растат, те вече не са малки и не можем да ги държим на ръце. Още преди да осъзнаем това, синът
ни е израсъл до нашата височина, че даже и по-високо. 

В същност, ние разбираме, че ръцете ни вече не са в състояние да обхванат широките му рамене. Но
не се самозалъгвайте. Тази силна любов все още му е необходима! Бих добавил, тя е особено необходима от
страна на бащата. Не искам да кажа, че ние просто изпитваме любов, важното е да я демонстрираме! Това е
особено необходимо, когато децата ни разперят крила и започнат да късат връзките с родителите си. Такива
опити за независимост изискват голяма мъдрост от страна на родителите.

Сещам се за Блудния син. Това е историята на едно момче, което израства до възрастта, когато казва:
“Искам да си получа наследството. Тате, дай ми каквото ми се полага, защото те напускам.” Което и става.
Може би това е било доста бурно и прибързано заминаване. Младият човек напуска родния си дом и живее
независимо за известно време. През този период той не поддържа контакт със семейството си, не пише и не
се опитва да се обажда у дома. Никой не знае колко дълго е живял така. Тъй като времената били трудни,
младия мъж затъвал все повече и повече. Той се почувствал унизен, пропаднал и нещастен. Най-накрая,
когато стигнал до самото дъно, той се осъзнал и си казал: “Колко наемници на баща ми имат излишък от
хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си...” (Лука 15:17-18). 

Между другото, той нито веднъж не си помислил, че баща му няма да му разреши да се върне в къщи.
Не е ли интересно това? Нашите деца ни познават. Обикновено те са в състояние да предскажат какъв ще
бъде отговора ни. “Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред
тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си” (ст. 18-19).
На мен ми звучи, като че ли той се упражнява какво ще каже на баща си. В този момент младият човек
усеща белезите на всички ужасни спомени.  Под въздействие на обхваналото го чувство за  вина той се
опитва да си представи как се завръща, как чука на входната врата на бащиния си дом и как се среща с баща
си, който има всички основания да се чувства унизен от постъпките на сина си. Поради това синът има
намерение да му каже искрено: “Аз не заслужавам да бъда наричан твой син.” Той очаква баща му да бъде
разгневен. 

Но когато се връща в къщи, посрещането му е напълно противоположно. Връщането на момчето е
една от най-вълнуващите сцени,  която човек може да си представи!  Никога не мога да разказвам тази
история, без да изпитвам склонност да се разплача и да преглъщам сълзите си. “И стана и дойде при баща
си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го
целуваше”  (ст.20).  Ето  това  е,  което  аз  наричам  демонстрация  на  нежна  любов.  Няма  задръжки,  няма
въпроси, няма изпитателен период, само състрадание. Всъщност, ако прочетете тази история до края, даже е
имало празник!  

За онези, които са бащи, искам да подчертая колко е важно да демонстрираме любовта към децата си.
Ние можем да правим това по два начина. Първо, като потвърждаваме, че това са наши деца. Второ, като
ценим това, което правят децата ни. Обаче тази двойна гаранция задължително не трябва да се дава само с
думи. Любовта, общуването без думи чрез близост, докосването и даже целуването, са едни от най-важните
неща, които споделяме помежду си. Някои млади жени търсят неморални сексуални връзки, защото едва ли
могат да си спомнят кога баща им ги е докосвал за последен път. 

Безчувствени бащи, които даже не желаят да демонстрират любовта към децата си, могат да станат
причина за безпорядъчните сексуални връзки на дъщерите си.  Това ме принуждава да напиша с голяма
молба:  бащи, не сдържайте любовта си! Демонстрирайте любовта и привързаността си към синовете и
дъщерите си и не спирайте, когато пораснат. Те жадуват за вашето възхищение и високата ви оценка и ще
ви  обичат  заради  това.  Нещо  още  по-важно,  те  ще  последват  вашия  пример,  когато  Бог  ги  дари  със
собствено семейство. Между 1961 и 1970 Бог дари мен и жена ми с 4 деца. Като родители ние открихме, че
ни  сплотява  откритото  демонстриране  на  любовта  помежду  ни.  Интересното  е,  че  онова,  което
демонстрираме  към  децата,  те  започват  да  го  демонстрират  един  към  друг.  Инвестирането  във  “фонд
любов” през годините на тяхното израстване даде чудесни резултати. Огромно задоволство е да виждаме
как сега омъжените и оженените ни деца се придържат към същата традиция на привързаност и обич към
собствените си деца.

Прозрачен живот
Ние четем за това колко е ценно да отдадем себе си, целия си живот. “Така, като имахме гореща

любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни
бяхте станали мили”  (1Сол.  2:8).   Това  се  казва  прозрачен живот!  Бащи,  забележете  думите  “не само
Божието благовестие,  но  и  своите  души”.  Може  да  се  запитате:  Не  е  ли  важно  Божието  благовестие?
Абсолютно. Но когато става въпрос до християнското семейство, достатъчно ли е само да разпространяваме
Божието благовестие? Абсолютно не! Необходимо е децата да чуят за Евангелието.  Но ако те трябва да
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познаят Спасителя, който ти, тате, обичаш, те имат нужда ти да им разкажеш за Него. Нямам по-голяма
радост от спомена за това, че четирите ни деца от най-ранна възраст чуха благовестието за Исус Христос от
устата на баща си. Те научиха, че Бог ги обича чрез Собствения Си Син и им изпрати Спасител, че Той умря
заради тях, като заплати наказанието за техните грехове, че ако като деца просто вярват в Спасителя, поради
вярата си в Неговата смърт и в Неговото възкресение, те ще получат дара на вечния живот. Те чуха и всяко
от тях отговори. 

Това се  нарича споделяне на Евангелието.  Колко ужасно важно е  да се  споделя Евангелието!  Но
когато става  въпрос до отглеждането на  деца,  важно е  и  да  споделяме живота  си с  децата  си.  Думата
“споделям” съдържа в себе си идеята за личен принос, за пълно споделяне на всичко, което притежаваме.
Какво се включва тук? Мисля за няколко неща, които могат да бъдат “споделени”. Децата ни искат да научат
от нас правилната скала на ценностите. 

За тях е интересно, че ние сме способни да бъдем сами, без да се боим. Те искат да знаят каква е
рецептата за  такава сигурност,  не точно това,  което правим, а как го правим. Те искат да знаят как да
ръководят финансите си. Освен това, те се нуждаят от вашето одобрение, от увереността, че вие ги цените.
Освен това ще добавя едно добро чувство за хумор, един позитивен, заразителен подход към живота. Малко
са спомените, които са по-приятни от спомените за баща, който се смее и се шегува със семейството си. 

А какво да кажем за липсата на грижи и напрежение? Или когато грижите дойдат, да признаваме
проблемите,  срещу  които  се  изправяме.  Те  ще  разберат.  Всъщност,  вие  ще  бъдете  удивени.  Вие  ще
повишите с няколко единици оценката си в очите им, когато те видят, че сте под напрежение и наблюдават
желанието ви да говорите за това. Децата ни се учат както от успехите ни, така и от провалите ни. 

Всичко това са части от прозрачния начин на живот. Малко са по-вълнуващите случаи от това над вас
да се надвеси някое от децата ви и да ви каже, че ви обича, че ви разбира и че се тревожи за вас. Децата
изпитват голяма сигурност, когато ние сме отворени и беззащитни към тях. За щастие, моите деца научават
от прозрачния живот, че баща им има своите нужди. Понякога аз имам нужда да ми бъде простено, поради
което съм длъжен да призная грешката си. Тогава и само тогава аз ставам истински! Не се страхувайте, че
прозрачността ще накара детето ви да загуби уважението си към вас. 

Преди  няколко  години  в  кабинета  ми  влезе  един  разбираемо  горд  баща.  Неговата  дъщеря  беше
написала писмо, което беше спечелило награда в един училищен конкурс. Писмото беше посветено на баща
й. В него тя беше написала следното: “Баща ми не винаги е “Татко” за нас. Когато бяхме малки, ние,
братята ми и сестра ми, както и мама, го наричахме “Тате.” 

Той беше в състояние да сгъва безупречно прясно изпраното бельо в неделната вечер и едновременно
с  това  да  се  боричка  с  нас  на  килима  в  дневната стая,  сграбчвайки  всяка  малка  ръчичка,  която се
опиташе да го  ощипе  по  ребрата.  Разбира се,  ние  рядко печелехме.  По  някакъв  чуден  начин  нашето
“Тате” успяваше да убие въображаемото чудовище и да освободи любимите си 4 деца. 

Понякога имаше и сериозни моменти. Ние знаехме за тях. Той можеше да напердаши всяко от деца
си, а ние се просълзявахме не от физическата болка, а защото ни болеше, когато си помислехме, че сме му
причинили болка,  когато сме го  принудили да  ни набие.  Връщайки се в  спомените си  аз  разбирам,  че
родителите  ми,  с  обединени  усилия,  са  свършили  една  изключително  добра  работа,  докато  са  ни
отгледали. Високи морални ценности, приоритет на духовните неща, висше образование, всичко това ни
беше  внушавано,  че  е  важно.  Моят татко  ни  беше  внушил чувство  да  вярваме.  Той  винаги  беше на
разположение, особено при спешни случаи. Той прави това, което мисли, че е добре за нас, даже когато
ние не съгласни. Татко ми е образец за най-добър пример за бащинство.” Виж ти! Няма спор, че баща й е
споделял с децата си живота си, а не само Евангелието. Силна любов и прозрачен живот - две качества на
бащата, от които семейството се нуждае.

Неегоистично усърдие
Работохолиците особено ще оценят този стих: “Затова вие, братя, помните нашия труд и усилие, как

работещи денем и нощем, за да не бъдем в тежест на ни един от вас, ние ви проповядвахме Божието
благовестие” (ст.9). Концентрирайте вниманието си върху следните думи: ”как работещи денем и нощем, за
да не бъдем в тежест на ни един от вас.”  Това е една ясна и разбираема картина на упорита работа, на
отговорно усърдие. 

Много от вас, които прочетат тази страница, не могат да си спомнят баща си с нещо друго, освен с
това, че е бил работлив човек. Но преди да си съставите този въображаем образ, замислете се за малко, за да
сравните това с един безотговорен и мързелив баща. Онези от нас, които са били достатъчно щастливи да
имат  баща,  който  да  им  даде  пример  на  упорита  работа,  имат  достатъчно  основание,  за  да  му  бъдат
благодарни. Понякога бащите попадат под ударите и порицанията на проповедници и автори, които отричат
положителната роля на упорития труд.  Въпреки, че понякога може да се  стигне до прекомерно големи
крайности, много от семействата, чийто бащи работят усърдно, трябва да им благодарят заради това, че са
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оцелели. Поради това се обръщам към вас бащи, които сте пример за упорита работа, за да ви окуража да
продължавате по същия начин, но да не се задоволявате само с това. 

Помогнете на детето си да открие какво означава да си упорит и отдаден на работата си. Помогнете
му да разбере кое ви мотивира, кое ви кара да вършите работата си качествено и винаги да се стремите да я
свършите до край. От упоритата работа могат да се извлекат много поуки. Щастливи са семействата, които
имат  примера  за  упорита  работа  в  лицето  на  мъжа  в  къщи.  Още  по-щастливи  са  семействата,  които
поддържат правилното отношение на околните към неговата упорита работа.

Когато проповедникът на Американския Сенат Ричард Халверсън написал книгата си “Перспектива”,
той я посветил “на обикновените християни, които с тих героизъм, подложени на непрестанни светски
затруднения, водят икономическа битка като слуги на живия Бог.” Присъединявам се към написаното от д-р
Халверсън с цялото си сърце. Такива мъже заслужават адмирации и похвала. Обръщам се към онези от вас,
чиито  бащи  са  се  отличили  като  упорити  работници  и  ви  призовавам  да  им  кажете:  “Благодаря  ти.
Благодарение на дългогодишният ти упорит труд ние сега можем да притежаваме това, което имаме. Може
би ти не си ни дал всичко от себе си, или може би ние не те познаваме така добре, както би ни се искало да
те познаваме, но колко големи са резултатите от труда ти. Ти ни научи да ценим това да сме отговорни.
Благодарим ти, тате!”  

Лесно е да позволите на нещата, които купувате за семейството си, да заместят необходимостта да му
се отдадете цялостно. В нашето преуспяващо общество е токова лесно да се даде на едно дете твърде много
и то твърде рано! Може би и на вас ще помогне простото правило, което научих. Детето ви няма напълно да
оцени един подарък, ако не знае с цената на какъв труд и усилия е осигурен. То няма да оцени стойността
на този подарък и да му се радва достатъчно, ако го получи без никакво усилие  .   Поради това помогнете на
детето си  да  се  научи да  работи упорито.  Има моменти,  когато  ще трябва  да  се  самоограничите  и  да
оставите детето си само да се справи с неизбежните трудности в работата си. 

Малко момченце седи край кухненската маса и се опитва да нарисува едно конче. Ако някога сте се
опитвали да нарисувате кон, вие знаете, че това не е лесна работа. За да бъдат нещата още по-трудни, край
него седи баща му, който притежава дарбата да рисува. Той хапе устните си, докато наблюдава как синът му
се мъчи да нарисува краката,  да  постави ушите на подходящо място и да направи всичко да изглежда
пропорционално.  Детето  изразходвало  почти  цялата  гума,  докато  поправяло  рисунката  си.  Най-накрая
бащата не можал повече да се въздържи. Загубил търпението си, той грабнал лист хартия и нарисувал едно
красиво конче, тичащо в пълен галоп. Поставил му светлосенки, даже добавил няколко разлистени дървета
в далечината, а след това бутнал рисунката към детето и казал: “Ето, сине, това е твоето конче.” Детето
погледнало рисунката, намръщило се и унило казало: “Но тате, аз си искам кончето, което аз нарисувах.”

Въпреки всички правилни съображения, усърдните бащи искат разточително да отрупват децата си с
толкова много неща, че те станат разглезени, не задоволяващи се и безотговорни. Необходимо е винаги да
се стремим да спазваме някакъв баланс.

Духовна автентичност (непрестореност, липса на лицемерие)
“Затова вие, братя, помните нашия труд и усилие, как работещи денем и нощем, за да не бъдем в

тежест на ни един от вас, ние ви проповядвахме Божието благовестие. Вие сте свидетели, и Бог, как
свето, праведно и безукорно се обхождахме към вас, вярващите” (ст. 9-10). Обърнете внимание на думите
“проповядвахме” и “обхождахме”.  Подобно на монета,  живота се  нуждае от тези две неща,  за  да бъде
оценен като истински. Когато става дума за задълженията на един баща, малко са нещата, които са по-
важни от истинността. 

Колкото и да ми е трудно да напиша следващия откъс, аз съм длъжен да го направя. Колко малко са
семействата, в които бащата е истинският духовен лидер! Обикновено това е майката. Мъже, не е ли време
за промяна на положението? Обнадеждаващо е, когато бащата е този, който определя темпото, който поема
отговорността да води и който повече от всеки друг в семейството “жадува за повече праведност.” Тук не
говоря за това много да се говори, а малко да се прави, тъкмо обратното, искам да кажа, че живота трябва да
се живее в красива хармония, където Христос наистина изживява живота Си в мъжа в къщи, където жената
и децата се учат от примера на мъжа на това, какво означава истински да се обича Бога. 

С жена ми сме много близки приятели с едно семейство, което живее в друг щат. В това семейство
има 4 дъщери, разликата в годините им е много малка и те живеят много задружно помежду си.  Те са
завършили една и съща гимназия, даже един и същ университет. И четирите са щастливо оженени. Всички
дъщери никога няма да забравят примера на истинско християнство, което са наблюдавали в живота на
баща си.  Няма съмнение, че ако попитате която и да е от тях, тя ще ви каже, че баща им е определял
темпото и  духовността в дома им. 

За да ви дам някаква представа за това водачество, ще цитирам от едно писмо, което той им писал,
докато те се учели в гимназията: “Скъпи мои момичета, Изпращам ви тази статия, за да я прочетете. Тя
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е  една  от  най-хубавите,  които  съм  чел  по  отношение  изясняване  нуждата  от  добри  семейни
взаимоотношения.  Надявам  се,  че  нейното  прочитане  няма  да  ви  се  стори  загубено  време,  че  ще  я
обмислите внимателно и ще я запазите, за да ви е от полза в бъдещето .” А сега обърнете внимание на
съвета,  който  им  дава.  Вижте  колко  неприкрито  и  при  това  грациозно  той  заема  лидерската  позиция:
“Момичета, мъжете за които ще се омъжите, трябва да подхождат на образа на съпруга, описан в тази
статия. Не знам нищо за духовните пристрастия на автора, но той използва библейските принципи,
когато описва семейните отношения. Сърцето ви може да ви подведе, докато си търсите съпруг. Около
вас  има  толкова  много  романтични  мехурчета,  които  ви  атакуват от всички  посоки,  че  е  лесно  да
започнете да се молите за някаква светска версия на съпруг и щастие. Убеден съм, че всяка от вас ще
позволи на Бог да й избере съпруг. Той ще подбере мъж, който отговаря на духовните изисквания за глава
на дома. С обич към всяка една от вас. Татко “ 

Това наричам духовна автентичност. Не е ли чудно това, мъже? Ние гледаме, как дъщерите ни растат,
започват да ходят на срещи с младежи, как се приближават по-близо и по-близо към вземането на второто
по значимост решение в живота си -  създаването на семейство, но може би смятаме, че нямаме никакво
участие в тази работа. Ние проявяваме склонност да се отдръпваме и да оставаме на жена ни да дава всички
съвети, докато всъщност момичето се омъжва за същество като нас - за мъж. И тъй като  не знае как да ни
помоли за съвет, дъщерята обикновено очаква ние да вземем инициативата. Тя се стреми да има поведение,
което се отличава с благочестивост, честност и благородство. Толкова е лесно да се позволи на вечните
стойности да се изплъзнат незабелязани, нали? 

Ние  можем  да  постъпим  по  същия  начин  и  със  синовете  си.  Мислих  си  за  това,  докато  четях
“Изповеди” на Свети Августин,  адресирани към баща му: “Всеки трябва да възхвали баща ми,  който
независимо от ограничените си възможности, беше готов да даде на сина си всичко необходимо, за да
пътува, с цел да се учи. Някои мъже от родния ми град, далеч по-богати от баща ми, не си създаваха
такива затруднения заради децата си. Независимо от това, баща ми не се интересуваше въобще как аз
израствам пред  очите  ти,  Боже,  дали  съм целомъдрен  или  не.  Той  се  грижеше единствено да  имам
плодоносен език, а оставяше сърцето ми отворено за плодовете ти, Господи, защото ти си единственият
Господар, който е верен и добър.”

Положително влияние
“Като  знаете  как  увещавахме  и  утешавахме  всеки  един  от  вас,  като  баща  чадата  си,  и  ви

заръчахме да се обхождате достойно за Бога, Който ви призова в Своето царство и слава” (ст.11-12). Тук
Павел говори за мисионерството си в Солун, където е окуражавал активно вярващите “като баща.” Не е ли
интересно това? Когато апостолът е търсел примера на някой, който оказва положително влияние, той си
спомнил за “бащата.”  

Вие бихте ли си помислили,  че бащата най-добре изпълнява тази роля? Например,  дали баща ви
отговаря на тези изисквания? Според моите наблюдения, бащите от нашата генерация изглежда са изгубили
представа,  че  трябва  да  оказват  положително  влияние  на  децата  си.  Ние  повече  се  фокусираме  върху
негативното, върху лошото, вместо да обръщаме по-голямо внимание на позитивното. Това твърдение се
потвърждава от една доста обезпокоителна статистика. След едно обширно проучване било установено, че
на едно позитивно изречение, произнасяно в домовете ни се падат 10 негативни - 10:1! 

Ще цитирам един откъс от книга на Чарли Шед, в който се говори за едно обещание, което той дава
на сина си Питър: “Обещавам ти, че никога няма да ти отговарям с “Не,” ако е възможно да ти отговоря
с “Да.” Ние често наблюдаваме това. Бебетата, които израстват в позитивна среда, развиват в себе си
много по-добри лични качества в сравнение с онези, които постоянно чуват “Не,” “Престани,” “Не прави
това.”

Нека да ви обясня какво имам предвид. Става дума за вързоп мръсно тънко въженце за връзване.
Когато се преместихме от Небраска в Оклахома, ние го взехме със себе си. Аз го използвах да връзвам
пакети и най-различни неща. Струваше около 1 долар, но аз казах на сина си: “Филип, виждаш ли това
въженце,  не трябва да го пипаш!” Но въженцето оказваше странно притегателно въздействие върху
Филип и той започна да го използва по всяко време. Аз многократно му казвах: “Не прави това,” “Не” или
“Не можеш да направиш това,” но всичко беше напразно. 

Това  продължи  6-8  месеца.  Тогава  един  ден  аз  се  прибрах  в  къщи  уморен  и  видях,  че  цялото
пространство на гаража беше омотано като огромна паяжина от това въженце - то се простираше
надлъж и нашир, от пода до тавана, кръстосано по най-странен начин. Аз трябваше да го разрязвам, за
да мога да вкарам колата в гаража и се почувствах предизвикан! Скърцах със зъби, докато си проправях
пътя  през  тази  плетеница.  Внезапно,  докато  бях  по  средата  на  бъркотията,  нещо  ми  проблесна  в
главата. Запитах се: “Защо държиш на това мръсно въженце? Какво ще стане, ако позволиш на Филип
да го използува?” 
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Докато вечеряхме,  аз  казах  на  Филип:  “Ще кажеш ли нещо за въженцето?” Той сведе  глава и
промърмори “Да, тате.” Тогава му казах: “Филипе, промених решението си. Ти можеш да използваш това
мръсно въженце за каквото си искаш. Нещо повече, можеш да използваш всичките ми инструменти в
гаража, които до сега не ти позволявах да пипаш. Аз мога да си купя нови инструменти, но не мога да си
купя нови момчета.” Лицето му се озари от невероятна усмивка и той ми каза “Благодаря, тате!”  И
Питър, можеш ли да се досетиш какво стана? Той повече не се докосна до това въженце.” 

Не е ли учудващо как реагират децата? Ние им крещим “Престани,” “Спри,” “Не прави това,” но те го
правят. Най-накрая ние се научаваме да се отпускаме и да отговаряме: “Добре, продължавай, направи го!” и
виж  ти,  изведнъж  детето  губи  интерес  към  това  нещо.  Бащи,  кога  ще  се  научим?  Колко  време  ни  е
необходимо? През всеки ден от живота си ние оставяме спомен в паметта на децата си. 

Като помня  това,  аз  откривам,  че  съм по-склонен да  работя  върху качества,  които ще изграждат
трайни отношения между мен и децата ми. Естествено, има моменти когато избухвам и семейството трябва
да ми прощава. Но когато се фокусирам върху качествата, за които говорих в тази глава, аз съм мотивиран
да стана такъв баща, какъвто Бог иска да бъда.

Поглеждайки в миналото, поглеждайки в бъдещето. Молба
Когато се върнете в спомените си и застанете пред сянката на баща си, коя е единствената дума, с

която можете да го опишете? Когато си спомняте за него, как го наричате? Спомнете си… “Ако той е богат
и известен и вие заставате благоговейно пред него, наречете го “Отче.” Ако седи по риза и тиранти по време
на игра с топка и на пикник, наречете го “Бащата.” Ако бута бебешка количка и носи нежно пеленачето,
наречете го “Татко.” Ако, обаче, той ви е близък приятел когато сте добър и е твърде мъдър да ви позволи да
дръпнете одеялото върху очите му, за да не ви вижда, когато не сте добър, ако сте сигурен, че никой от
приятелите ви няма толкова прекрасен баща, наречете го “Тате.” 

Сега е ваш ред. Как вие наричате бащите си? Или ако баща ви е прославен човек, как го наричате?
Много от моите познати биха отговорили без запъване - “Отсъстващ.” Колкото и да се опитвам да смекча
ударите и да говоря в защита на бащите, налице е нарастващ брой хора, които отказват повече да бъдат
пренебрегвани. На тях им липсват бащите им! Те не искат заместители, нещо, с което да си играят, кола при
завършване  на  гимназията,  собствена  стая,  пари  за  обучение  или  за  прекарване  на  медения  месец  на
Хавайските острови. Не! Това, което искат  е присъствието и влиянието на бащата. 

Не е реалистично да се очаква, че това присъствие може да бъде постоянно, но трябва да се стремим
да бъдем с децата си поне от време на време, да разговаряме с тях, да ги слушаме, да се смеем с тях, те да се
учат от баща си, да израстват покрай мъжа, който достатъчно е обичал майка им, за да им даде живот. Те
питат къде е сега баща им. Аз чувам все повече самота и горчивина в техните гласове. Повече “Аз желая”
отколкото “Аз мразя”. По някакъв начин има един стремеж към тези силни ръце и този познат глас. Певецът
Бари Манилоу пее в една от песните си:

“Ние вървяхме по брега на морето, само баща ми и аз;
кучето си играеше около нас на пясъка.
Студеният зимен вятър пронизваше въздуха, прониквайки навсякъде,
с прошарената си коса не каза ли той: “Хвани се за ръката ми”?

Аз казах, че да се обичаме е по-лесно, когато не сме близо един до друг;
ние седяхме и гледахме към една далечна светлина.
Ние сме два кораба, които се разминават в нощта,
и двамата се усмихваме и казваме, че всичко е много добре.

Ние сме все още тук - просто не можем да се видим
подобно на корабите, които се разминават в нощта.
На хоризонта се вижда лодка, друга се движи далеч зад нея.
Изглежда, че ти и аз сме като странници,

намиращи се на голямо разстояние един от друг и се носехме във времето.
Той каза, че сега е по-трудно, че сега сме далеч един от друг,
ние четем за тебе само когато ни пишеш.
Ние сме два кораба, които се разминават в нощта…”

Тате, дали е възможно да си толкова увлечен в работата си или в някакъв чужд на дома проект или в
някакво хоби, което изсмуква времето и енергията ти, които дължиш на семейството си? Аз те разбирам,



13

наистина те разбирам. Може би ти е трудно да се приближиш и да станеш нараним - даже за децата си. 
Ти наистина можеш да предпочиташ те да те наричат “Отец,” вместо “Татко” или “Тате.” Повтарям,

че не мога да те виня за това, което представляваш. Ти не можеш да бъдеш различен от това, което си, нито
пък трябва да се опитваш да се преструваш. Но сигурно между далечния патриарх и таткото, който лесно е
напуснал дома си има обща територия, място, където да се срещате с децата си, да се чувате, да се усещате,
да се погрижите един за друг, да се докосвате. Да, аз ви моля. 

Колко лесно е човек да бъде смачкан от една система, която започна с Индустриалната Революция.
Масовата миграция доведе хора от тихите,  изпълнени с човечност села в големите градове,  в големите
фабрики и ги принуди да живеят в тесни квартири. Бащите напускат домовете си рано сутрин и се прибират
късно вечерта. Към средата на този век даже дядовците, по-рано уважаваните мъдреци на дома, започнаха
да бъдат пращани да доживяват дните си в домове за стари хора. Незабелязано бащите се превърнаха в
сенки в тъмните стаи, напускащи дома преди зората и завръщащи се късно вечерта. 

Вместо да предизвиква бащите да се отдават изцяло на семейството си, системата ги окуражава да му
дават онова, което могат да купят с порасналата си заплата: по-добро образование, членство в елитен клуб,
подаръци, прекрасен дом, още една кола, персонален телевизор за всеки член от семейството, кредитни
карти и компютри, и т.н. Но какво да кажем за самия баща и за безценните уроци, които могат да се научат
само от неговото присъствие, за това здравословно мъжко влияние, за това специално усещане, характерно
само при общуване между по-стар и по-млад? 

То се губи при замяната. Противопоставянето е спечелило една трагична победа, която никоя църква,
никое училище, никакъв треньор, никаква група за терапия биха могли да преодолеят напълно. На сцената
се появи Липсващият Баща.  Време е да поемем по друг път.  Хайде,  бащи,  нека да въстанем! Нека да
откажем да възприемаме указанията на системата. Нека да започнем да казваме “не” на повечето и повечето
неща, отвличащи ни все по-далеч от скъпите ни деца, които имат такава голяма нужда от нас.  Нека да не
забравяме, че най-големият земен дар, който можем да им дадем са нашето присъствие и влияние, докато
сме живи и чудните спомени за нашия живот, след като умрем. 

Но  вие  не  сте  безгрешен?  Какво  ново  има  в  това?  Не  знаете  какво  точно  да  направите,  за  да
промените живота си? Добре дошли в клуба! Често се използва шаблонното извинение “Животът не е точна
наука.” С което хората казват: “Ти не си герой, така че не се старай толкова много.” Вашето семейство не
очаква изключителни постижения или свръхчовешки план. То се нуждае просто от вас, такъв какъвто сте,
от  вашата  усмивка,  от  вашето  потвърждение,  от  вашето  благородство,  от  вашата  подкрепа,  от  вашето
водачество, от вашето участие - от Вас!

Хайде, бащи! Нека да започнем преди всичко с това, което децата ни ще запомнят за нас и то да не е
само смътната сянка в дъното на паметта им за два кораба, които някога са се разминали през нощта.

Поглед към друг модел
Докато разглеждаме ролята  на  бащата  в  семейството,  какво да  кажем за  ролята  на  съпруга?  Как

изглежда този модел според Библията? В Писмата на Петър и Павел има добро описание – всъщност не
добро, а перфектно описание на идеалния съпруг. Разбира се, никой не е безгрешен. Но, приятели, пътят по
който трябва да вървим е доста ясно начертан, ако се придържаме към тези откъси като към инструкции за
живота ни. 

В Еф.5 Павел ни дава описание на голямата картина, а в 1Пет.3 Петър ни дава подробностите. Никой
не  може  да  твърди,  че  е  направил  напълно  изчерпателно  проучване  на  брака  и  семейството,  ако  не  е
разгледал Еф.5:22-33. В тези стихове Павел говори на съпругите (ст.22-24) и на съпрузите (ст.25-33). 

Нека да разгледаме ролята на съпруга и аналогията,  която прави Павел,  за  да подчертае нейната
важност.  „Мъже,  обичайте съпругите си така,  както Христос обикна църквата и пожертва Себе си
заради нея“ (ст.25 – мой превод). Това описание не е сложно за разбиране. Основната роля на съпруга е да
обича съпругата си така както „Христос обикна църквата и пожертва Себе си заради нея.“ (Тук говоря на
мъжете, а книгата си за брака „Да изпълняваме Божия план,“ разглеждам ролите както на съпруга, така и на
съпругата.) 

Докато се вглеждам в текста от Еф.5 за  ролята на съпруга,  аз  си задавам следния въпрос:  „Дали
обичам  достатъчно  силно  жена  си,  за  да  умра  заради  нея?“  Сегашния  свят  не  говори  за  такъв  вид
жертвоготовна любов. Споменете за тази любов в някое телевизионно шоу и ще чуете възражения както от
страна на водещите на шоуто,  така и от публиката.   Но това  е  нашата роля като съпрузи:  да обичаме
съпругите си достатъчно силно, за да сме готови да умрем заради тях. Нашият пример и образец за това е
жертвоготовната смърт на Христос заради църквата, която Той е обикнал. В  първите 9 стиха на 1Пет.3 има
конкретни указания към съпругите (ст.1-6), към съпрузите (ст.7) и кратко обобщение (ст.8-9). „Също и вие,
съпрузи, живейте благоразумно с жените си като с по-крехък съд, тъй като тя е жена; отдавайте й
почит като на сънаследник на милостта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.
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Казано накратко, нека всички да са единомислещи, състрадателни, братолюбиви, милостиви и със смирен
дух; не отвръщащи на злото със зло или на обидата с обида, а вместо това благославяйте; защото вие
сте призвани точно за тази цел, за да можете да наследите благословия.“ (1Пет.3: 7-8 - мой превод)

Живейте със съпругата си
Първата  инструкция  към  съпруга  е  очевидна:  Живейте  със  съпругата  си.  Някой  може  да  каже:

„Почакайте, аз наистина живея със съпругата си! Всяка вечер се прибирам в къщи. Ние имаме един и същ
пощенски адрес, ядем на една маса, спим в едно легло, даже използваме една и съща баня.“ Но в този текст
не се говори за тези неща. Думата в оригиналният текст, която тук е преведена като „живейте,“ всъщност
означава „да живеем заедно, общо, близо един до друг, в интимно общуване, в задушевно единство.“  

Много съпрузи считат,  че  ролята  на съпругата  е  следната:  „Моята  работа  е  да  ходя  на работа,  а
нейната  работа  е  да  се  грижи за  семейството и  за  къщата.  Аз печеля  парите,  а  тя  плаща сметките  за
разходите. Моята работа е бизнеса заедно с всичките му главоболия. Нейното задължение е да отговаря за
дома и за всички нужди, свързани с него.“ 

Приятелю,  може  би  сте  възпитан  в  семейство  с  такова  разпределение  на  задълженията  между
съпругът и съпругата,  но не това е начинът, който първоначално Бог е създал за съпрузите. Съвсем не е
такъв! Преди всичко друго, Господ казва, че най-важното е да живеете със съпругата си. Съпрузи, нашата
задача е да положим основата и да работим постоянно за хармонията в семейството. Ние сме тези, които
трябва да възпитаваме задушевното и дълбоко единство със съпругите си. Ние сме тези, които започват
действието и които окуражават този процес. 

Двамата с жена ми Синтия стигнахме до тази истина преди много години. Започна да ме преследва
мисълта, че ставам все по-пасивен (като моя баща) по отношение на нещата, отнасящи се до дома. Бях
започнал да оставям все повече и повече решения да бъдат вземани от нея и така несъзнателно й бях
прехвърлил юздите на управлението. Честно казано, това беше много удобно за мен. Винаги бих могъл да
се оправдая чрез напрежението, свързано с работата ми в църквата, в която служех или с необходимостта да
отделям част от времето си за хората, които търсеха духовен съвет от мен. Освен това за мен това беше
много по-лесно. 

Да бъда уважаваният лидер в църквата е плъзгане надолу в сравнение със свързаното с неприятности
задължение  да  съм  лидер  в  семейството.  Да  се  грижа  за  членовете  на  църквата  е  много  по-чаровно,
задоволяващо егото ми и със сигурност е „много по-духовно,“ отколкото да установявам и да задълбочавам
отношенията с жена си. Тогава Бог ми удари един юмрук в челюстта с 1Тим.3:4-5, където той пише за
пасторите, които в същото време са и съпрузи:  „Той трябва да управлява добре собствения си дом и да
контролира децата си с пълно достойнство, (защото ако човек не знае как да управлява собствения си
дом, как ще се грижи за Божията църква?)“ (мой превод) Разбирате ли  смисъла на този текст? Този
смисъл е споменат два пъти. Буквално това означава, „да ръководи, да управлява, да води,“  но има много
по-широк смисъл. 

Чуйте  това  прекрасно  обяснение:  „Добрият  ръководител  знае  как  да  накара  другите  хора  да
работят...Той ще внимава да не занемари или да унищожи способностите на жена си. Обратното, той ще ги
използва  най-пълноценно...Той  няма  да  счита,  че  тя  е  някой,  когото  ще  трябва  да  влачи  със  себе  си.
Обратното, той гледа на нея като на полезно и ефикасно Божие благословение...Ръководителят има око,
което е фокусирано върху всичко, което става в дома му,  но не върши всичко сам. Ръководителят гледа
цялата картина и държи всичко под контрол. Той знае всичко, което става, как става и само когато е нужно,
той се намесва, за да направи промяна и по някакъв начин да помогне.“ 

Това наистина ме осъди! След това откритие аз направих някои промени, после пътувах на един
семинар и на друго Библейско обсъждане, където се изтъкна важността на домашния живот на пастира. Не
рядко,  всъщност  за  пръв  път  това  е  мястото,  където  много  от  пастирите  въобще  се  замислят  за
животворната им връзка с жените им, със семействата им и с църквите, в които служат. Мъже, абсолютно
задължително е да се борим със склонността си да сме пасивни по въпросите,  отнасящи се до дома и
семейството.  Наличието на пасивен съпруг продължава да е едно от най-честите оплаквания, които чувам
от семействата, в които има проблеми.  Мъже, заемете се с това! Уважението на съпругата ви към вас ще
порасне, когато тя види желанието ви да поемете лидерството и ръководството в семейството. 

Знайте съпругата си
Втората инструкция към съпрузите може да бъде формулирана така: „Знайте съпругата си.“ Отново

ще кажа, че това може да ви звучи като нещо, което вие вече правите. Обаче оригиналният  текст ще ви
помогне  да  определите  дали  наистина  е  така.  Буквално  този  израз  означава  „живейте  заедно  според
познанието.“ Приятелю, успехът на вашето живеене със съпругата ви ще се намира в пряка зависимост от
това доколко добре я познавате. Познаването на съпругата ви включва тези неща за нея, които другите хора
не знаят и няма да узнаят. Нейните дълбоки страхове и притеснения. Нейните разочарования и очаквания.
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Белезите от нейните рани и нейните тайни, както и нейните мисли и мечти. Това означава да познавате жена
си. А за това е нужно да имате чувствителен дух, готовност да се включите, да слушате, да разговаряте и да
се грижите.  Съпрузи, ако бракът ви е застрашен, това е едно от най-важните неща, на което трябва да
посветите себе си. Това ще излекува нейните болките и ще успокои бурята повече от всичко друго, което
мога да ви предложа. Съпругата ви жадува да бъде разбирана и да знае, че вие искате това.

Отдавайте почит на съпругата си.
Накрая  Петър  казва:  „почитайте  съпругата  си.“  „Отдавайте  й  почит  като  на  сънаследник  на

милостта на живота.“ (1Пет.3:7) Тук думата „отдавайте“ означава „давам, прехвърлям.“ Така съпругът
„дава“ на жена си място на почит. Интересно е да знаем, че думата „почит“ и преди употребяваната на това
място дума „скъпоценност“ са от един и същ гръцки корен. Мъже, какво място сте „отделили“ на жена си?
Може би вие наистина я цените. Твърде е възможно вие искрено да цените богатството и личността, която
уважавате и почитате. 

Но дали тя знае това? Казали ли сте й го? Показали ли сте, че почитате това, което твърдите, че тя е за
вас? Ние, мъжете, имаме склонността да предполагаме, че жените ни знаят колко много означават те за нас.
Но нищо не може да се сравни с това, да им го кажем. Понякога с добре подбрани и обмислени думи. Друг
път с цветя или с малки и елегантни подаръци. С писма, които й изпращаме, когато сме далече от тях. Или с
обяд или вечеря за двамата в някое от любимите й места. С изненадваща екскурзия през почивните дни в
края  на  седмицата  в  места,  където  новата  обстановка,  обслужването  и  почивката  около  басейна  ще
предложат неопровержимо доказателство за това колко значима и ценна е тя за вас.  Повярвайте ми, на
връщане към дома на жена ви няма да й е никак трудно да повярва, че вие искате да сте близо до нея, да я
познавате и да я почитате.  

Наскоро разговарях 45 минути по телефона с един мъж от друг щат, чиято жена иска той да напусне
дома им и то веднага. През сълзи той потвърди, че е виновен тя да се чувства по този начин. Той току-що
беше привършил да чете това, което вие четете сега, но с тази разлика, че сега за него (според думите му) е
„твърде късно.“ Нека да се поучим от този съсипан човек. Не чакайте пасивно да се превърнете в този вид
съпруг, от който се нуждае жена ви. Започнете сега!

Глава 3

Да казваме истината на децата си
Беше късно следобед, когато двигателят на лодката започна да работи неравномерно, после спря и

отказа да заработи отново. Бидоните с вода за пиене се затъркаляха по дъното на лодката, когато тя започна
да  се  подмята  от  отвратителните  и  високи  вълни.  Петимата  членове  на  семейството  Джегърс  бяха
направили  всичко,  което  знаеха,  че  трябва  да  направят,  но  това  не  беше  достатъчно.  Рибарското
пътешествие, което до този момент беше толкова вълнуващото, сега се превърна в нещо ужасно. Лодката им
потъваше. С мрачни лица Джордж Джегър, тримата му сина и възрастният му баща методично затегнаха
катарамите на спасителните си жилетки, завързаха се един за друг с въже и се плъзнаха тихо в черните и
кипящи води на Атлантика. Джордж погледна часовника си, когато лодката най-после потъна – беше 18:30.
Почти не разговаряха. Стана още по-тъмно. Първо едно от момчетата, а после още едно нагълтаха твърде
много солена вода, задавиха се и задишаха трудно във водата, като се бореха да държат главите си над
повърхността й. Безпомощният баща чу как един след друг синовете му, а след това и баща му се задавиха и
главите им потънаха под водата. 

Но  Джордж  не  се  предаде.  След  осем  кошмарни  часа  той  залитайки  излезе  на  брега,  като
продължаваше  да  влачи  въжето,  което  го  привързваше  към  телата  на  другите  четирима.  Спрете  и  се
опитайте да си представите тази гледка! По-късно той каза на репортерите: „Разбрах, че всички те бяха
мъртви – трите ми момчета и баща ми – но понеже не исках да приема това, аз продължих да плувам през
цялата нощ. Първо се удави най-малкото ми момче, Клифорд. Винаги съм учил децата си да не се страхуват
от смъртта, защото това означава да бъдат с Исус Христос. Преди Клив да умре, аз го чух да казва: „По-
добре е да бъда с Исус, отколкото да продължавам да се боря.“ 

В тази случка в Атлантика Джордж Джегар е имал шанса да свидетелства за въздействието, което като
баща е упражнил върху синовете си. Те умрели спокойно, със смелост и достойнство. До последният си дъх
всеки от тях демонстрирал истината, която били получили от баща си: Когато си под напрежение, оставай
спокоен...мисли...даже ако смъртта е близо, продължавай да се контролираш. Те постъпили така и умрели
по този начин. Когато били подложени на върховното изпитание в бурното море,  те получили отлични
оценки.  В  прочутата  си  книга  „Какво  е  семейството?“,  Едит  Шейфър  посвещава  най-дългата  глава  на
идеята, че семейството е постоянно съобщаване на истината. 
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Семейството е мястото, където правилата се изковават и оформят върху наковалнята на ежедневния
живот. Там се оформят отличителните черти на характера под бдителните очи на майките и бащите. Там
стоманените влакна биват вплитани в тъканта на характера. 

Как става съобщаването на истината? Това е надбягване, което трае цял живот, по време на което се
предават стотици щафетни палки: 

Непоколебимост: „Придържай се към това, независимо от всичко.“ 
Честност и почтеност: „Винаги говори и живей според истината.“
Отговорност: „Бъди човек, на когото другите могат да разчитат.“
Грижовност към другите: „Първо мисли за другите, а после за себе си.“
Не разгласявай чужди тайни: „Не разказвай тайните. Затваряй си устата.“
Точност: „Винаги бъди навреме.“
Самоконтрол: „Оставай спокоен, когато си под напрежение.“
Търпение: „Бори се с раздразнителността. Бъди готов да чакаш.“
Състрадателност: „Когато някой страда, страдай заедно с него.“
Старание: „Работи упорито. Бъдете издръжлив.“
И как се постига това? С продължително усилие, повярвайте ми. Това не е спринтово надбягване, това

е маратон. Характерът на детето не се изгражда на един дъх, както е при спринтовото бягане на 50 метра.
Предаването на истината изисква да се избере правилния ритъм и да се упражнява гладкото предаване на
щафетата часове наред, когато никой не ни наблюдава. И къде се намира тренировъчната писта? Къде се
намира мястото, където нащърбените ръбове на характера не могат да останат скрити и където не могат да
бъдат  оставени недокоснати?  Вътре,  зад  входната  ви врата.  Домът е  изградената  от Бога тренировъчна
писта. Поради това Той призовал всички бащи в епохата на Моисей да предават на децата си истината: „и
на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, и когато вървиш по
пътя, и когато лягаш, и когато ставаш.“ (Втор.6:7) 

Ето  това  е  планът,  това  е  неподражаемата  стратегия,  която  превръща  бегачите  в  победители.
Съобщавайте истината на децата си – упорито, системно и постоянно. И едно последно предупреждение:
Ако решите това да е вашата цел,  вие трябва да надбягате двама безмилостни врагове:  бавния старт и
небрежното предаване на щафетата. Бащи, помнете, че вие не притежавате вечността. Нехайството ще ви
сграбчи отзад и ще ви победи, ако му позволите.  И не си мислете,  че децата ви ще ви позволят да се
изплъзнете с някакво оправдание. 

Наскоро четох за  един пътуващ търговец,  който почукал на входната врата  на апартамент в една
занемарена жилищна сграда в  беден район.  Майката не искала да разговаря с  търговеца,  поради което
казала на малкото си момче да му каже, че тя не може да се покаже на вратата, защото е във ваната. Синът
отговорил на търговеца така: „Ние нямаме вана, но мама ми каза да ви кажа, че тя е във ваната.“ 

Освен това, нищо няма да постигнете, ако веднъж или два пъти годишно стоварите върху главата на
детето си (като му произнесете някоя дълга лекция) огромно количество истина. 

Тайната на доброто родителство е в постоянството. Никога не забравяйте това.  Сега разбрахте ли
какъв е планът на играта? Придържайте се ежедневно към него. И се уверявайте, че истината, която сте
казали  на  детето  си  е  била  приета  от  него  и  то  ще  я  помни  по  време  на  цялото  маратонско  бягане.
Щафетните надбягвания са печелени и губени в този критичен момент, когато младата ръка се протяга назад
и слепешком очаква да получи щафетата. Питайте Джордж Джегар.

Глава 4

Да правим това, което знаем че е правилно

Тъй като имаме големи скали, които се издигат покрай житейския ни път, като Босна, Уайтуотър,
нивото  на  националния  дълг,  обезценяването  на  фирмите  и  равнището  на  безработицата,  кой  сега  се
интересува от някакво далечно, почти забравено камъче от миналото? 

Като  например случаят  „Уотъргейт.“  Не  удряхме ли достатъчно  този  барабан?  Нали политиците,
които бяха обвинени, че са участвали в този скандал вече са реликви от миналото. Цялата тази отвратителна
сцена беше оставена да почива в мир, нали? Заедно със скандала с шпионския самолет Ю-2, Заливът на
прасетата  (Коментар: В този кубински залив през Април 1961 обучени и въоръжени от САЩ кубински емигранти направили
неуспешен опит с подкрепата на ЦРУ да завладеят южната част на Куба и после да свалят правителството на Фидел Кастро.
Д.Пр.), инцидентът в заливът Тонкин (Коментар: В този  виетнамски залив през 1964 се провели две морски сражения

между кораби и самолети на САЩ и на Виетнам. Д.Пр.), инцидента при река Чапакуидик (Коментар: През лятото на
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1969 край мост в тази река е намерена кола с тялото на 19-годишно момиче. На другия ден Едуард Кенеди, сенатор и брат на
убитите вече Джон Кенеди – президент на САЩ – убит през 1963 г.  и Роберт Кенеди – бивш министър на правосъдието и
кандидат за президент за изборите през 1968 г. – убит в Сан Франциско през 1968, се явил в полицията и признал, че предишната
нощ той е управлявал колата, по невнимание не успял да я овладее и тя паднала в реката, когато преминавал през моста.  Едуард
Кенеди успял да излезе от потъващата кола и избягал, изоставяйки момичето в колата, която му била секретарка. За това
престъпление той беше осъден на 2 месеца затвор и това предизвика бурни протести в САЩ. Д.Пр.), не би ли трябвало да
сме достатъчно трезви и да признаем, че инцидентът „Уотъргейт“ се случи, че това беше голяма грешка от
която имаше последици, но ние никога няма да узнаем цялата истина за тази история.

Да,  предполагам.  Въобще  да  искам  да  дебна  и  да  слухтя,  за  да  открия  още  няколко  безвредни
тайни...стига  те  наистина  да  са  безвредни.  Но  ако  има  и  друг  урок,  който  трябва  да  научим  от  това
национално смущение, може би си заслужава усилието да изровим и да изследваме останките още веднъж.
Едно  от  основанията  ми  да  направя  това  беше  мотивирано  от  натрапчивото  желание  да  науча  всичко
възможно от предишните грешки. В този случай единствено историята е мъдрия учител. 

Но освен това съм мотивиран и от книгата на докторът по медицина Лео Рейнжел, психиатър, който
изследва едно явление,  което той нарича „компромис с почтеността“ в своят внимателен и изразителен
анализ на това, което е ставало в главата и в психиката на президента Ричард Никсън и на няколко от най-
близките му и доверени сътрудници. Той подходящо е нарекъл това явление „Манталитета на Уотъргейт.“ В
книгата е поместен протокол от разпита, проведен от сенатор Бейкър и младият Хърбърт Портър, който бил
разпитван. Тъй като диалогът въпрос-отговор е в основата на темата, която изследваме сега, аз ще цитирам
откъс от този протокол:

Бейкър:  „Въобще имахте ли някакви безпокойства относно това,  което правехте?...Г-н Портър,  аз
искам да разбера вашият начин на мислене.“

Портър:  (С  известно  неудобство)  „Аз  не  бях  такъв  тип  човек,  която  ще  се  изправи  на  някое
съвещание и ще каже, че това което правим трябва да бъде преустановено...искам да кажа...аз предпочитам
да плувам по течението.“

Въпросите и отговорите продължават.
В: „Някога въобще помисляли ли сте си да кажете: „Не мисля, че това което правим е правилно и

считам, че не това е начинът, по  който това трябва да бъде правено.“ Мислили сте някога за това?“
О: „Да, мислил съм си.“
В: „И какво направихте в това отношение?“
О: „Нищо не направих.“
В: Защо не направихте нищо?“
О: (След очевидна вътрешна борба, изписана на лицето му) „Най-искрено казано, вероятно защото се

страхувах от натиска на групата, който щеше да последва с обвинението, че не съм екипен играч.“
Последният  отговор  на  Портър  се  връща  за  да  ни  преследва.  Колко  много  неща  от  този  грозен

кошмар, който започва през януари 1972 и завърши с оставката на Президента две години по-късно можеха
въобще да не се случат, ако тогава някой беше имал смелостта да се изправи сам срещу другите от групата? 

Например, какво щеше да стане, ако страхът, че се върши нещо незаконно беше по-голям от „страха
от натиска на групата“? Или ако отказът на някой от групата да направи компромис с личната си почтеност
беше по-силен от желанието му да е верен на водача на групата? Това качество - чистата смелост – е тясно
свързано със запазването на способността човек да мисли и да действа като отделна личност,  когато е
подложен на натиска на влиянието на групата, към която принадлежи. 

Това е лесно да се каже, но е трудно да се направи, нали?  Сигурно! Едно нещо е да пишеш например
тези редове, когато мъглата се е вдигнала и всеки може да види нещата „черно на бяло.“ Оценката след
събитието  винаги  е  точна.  В  понеделник  сутринта  защитниците  в  отборите  по  американски  футбол  и
пенсионираните генерали имат две общи неща: ясно виждане за нещата и правилни решения. Но когато е
поставен под напрежение, опасения, несигурности, неопределености и страха от влиянието на групата в
процеса на действието,  е ужасно трудно човек да стане и да тръгне срещу течението. Малцина са хората
като Исус Навин, който станал и казал на израилтяните: „Но аз и моят дом...“ (Ис.Нав. 24:15). Особено
когато никой друг не казва това. Нито пък даже си го и помисля.

Всички тези неща заслужават много повече да се тревожим, отколкото заради това, че някой е влязъл
във Вашингтон или че има авария в електрозахранването на Овалния Офис. Има много силна мотивация,
която е скрита зад експериментирането с наркотиците или с безразборните сексуални контакти, или масово
преклонение пред някакъв култ, или в участието в някоя незаконна финансова схема. Натискът на групата е
ужасно заплашителен. Писъците и виковете на мнозинството имат своя начин да сплашват почтеността на
човека.

Това може да се случи с хората от елита на нацията и никой не трябва да се изненадва, че може да се
случи и с обикновени хора като мен и вас.  Бъдете нащрек! Когато побутването се превърне в бутане и
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тласкане, мислете с главата си. Мислете в хармония с Библията. Направете всичко възможно за да бъдете
ръководен от разума, а не от чувствата си. Ако не успеете да направите това, вие ще загубите вътрешния си
компас някъде между стремежа ви да бъдете харесвани и желанието ви да правите това, което е правилно.
(Коментар: Трябва да сме наясно, че има ситуации, когато не е възможно да бъдем харесвани и в същото време да правим това,
което е правилно. Тогава трябва да избираме едно от двете неща и тогава всъщност научаваме истинската представа за себе
си. Изборът между двата варианта е труден и неизбежен. Но ако не сме подготвени предварително как да реагираме в такава
ситуация, голяма е вероятността да се провалим. Д.Пр.) 

„Не се заблуждавайте. Лошата компания покварява добрия характер“ (1Кор.15:33 – мой превод).
„Уотъргейт“ се случи преди повече от 20 години. Но един вечен урок продължава да ни навестява:

„Не е толкова трудно да знаем какво е правилно да правим,   но е трудно да правим това, което знаем,  
че е правилно.“  Ако за да сте „екипен играч“ от вас се изисква да правите нещо, което е незаконно и
грешно, това означава, че сте в погрешен екип.

(Коментар: А Чърчил образно казал: „Когато ти е горещо в кухнята – излез оттам.“ Д.Пр.)

Глава 5

Почтеност
Нека признаем истината. Трудно е да намерим хора, на които можем да вярваме. Попитайте всеки

бизнесмен и той ще ви каже, че един от най-големите им проблеми е да намерят добри служители, които
все по-рядко се намират. Същото е валидно за политиката, както и за църквата. Сега се използват изрази
като „измамник“, „мошеник“, „лицемерен“ и „лъжец“ срещу някои лидери или „служители на обществото.“
Какво липсва?  Липсва почтеност! Ние много рядко чуваме да се произнася тази дума. В резултат от това
ставаме все по-подозрителни, все по-малко се доверяваме и все повече се страхуваме от хората, които в
миналото са получавали пълната ни подкрепа.  Но доверието е нещо, което задължително трябва да бъде
спечелено. (Коментар: Прословутото „Вервайте ми! на Симеон Сакскобургготски през 2001 не отговаряше на това изискване.
Доверието е плод на дълготрайна инвестиция, а не на хитроумен трик. Така както човек първо трябва да внася пари в банковата
си сметка, за да може в случай на нужда да взема от тези пари, така и в доверието първо се инвестира, а после се ползва. Д.Пр. )
Доверието не е автоматично получавано достойнство, то е плод на солиден и истински характер, обучен и
оформен в окопите на живота и в тигела на напрежението. Това е темата на тази книга. Ако истински искате
да сте различен – да сте част от отговора, а не да сте част от проблема в нашия лъжовен и измамен свят, вие
ще бъдете окуражен от следващите думи. Вие можете да се превърнете в една от тези трудно намиращи се
личности, на които можем да се доверяваме. 

„Видя се добре на Дарий да постави над царството сто и двадесет сатрапи, които да бъдат по
цялото царство, и над тях – трима князе, един от които беше Даниил, за да дават тези сатрапи сметка
на тях и така царят да не губи. В това време този Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапи,
защото имаше превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство. Тогава князете и
сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниил относно делата на царството; но не можаха
да намерят никаква причина или вина, защото той беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка
или вина. И така, тези хора казаха: “Няма да намерим никаква причина против този Даниил, освен ако не
открием нещо относно закона на неговия Бог. И така, тези князе и сатрапи се събраха по договорка при
царя и му казаха така: „Царю Дарий, да си жив до века! Всички князе на царството, наместниците и
сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и
да обяви строга забрана, че който до тридесет дни би отправил някаква молба до който и да било бог или
човек освен към теб, царю, той да бъде хвърлен на лъвовете. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши
писмената й форма, за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който никога не се изменя.“
Затова  цар  Дарий  подписа  писмената  забрана.  А  Даниил,  щом  научи,  че  била  подписана  писмената
забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Йерусалим, падаше на
коленeта си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това. Тогава
онези хора се събраха и откриха, че Даниил отправяше молба и се молеше пред своя Бог. Приближиха и
говориха пред царя за царската забрана, като казаха: „Не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до
тридесет дни би направил молба до който и да било бог или човек, освен до теб, царю, ще бъде хвърлен в
рова на лъвовете?“ Царят отговори: „Това е вярно, според закона на мидяните и персите, който не се
изменя.“ Тогава те казаха пред царя: „Онзи Даниил, който е от пленените юдеи, не зачита нито теб,
царю, нито подписаната от теб забрана, а принася молбата си три пъти на ден.“ Тогава царят, като чу
тези думи, много се наскърби, и взе присърце да отърве Даниил; и се трудеше до залязването на слънцето
да го избави. Онези хора се събраха при царя и му казаха: „Знай, царю, че е закон на мидяните и персите,
че никаква забрана или постановление, което царят утвърди, да не се изменя. Тогава царят заповяда и
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докараха Даниил, и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят проговори на Даниил: „Твоят Бог, на Когото
ти служиш непрестанно, Той ще те отърве.“ (Дан. 6: 1-16 – мой превод)

Много позната история
В Библията има някои истории, които са толкова познати, че сме им дали заглавия. Тези заглавия са

толкова познати, че даже само част от него е достатъчно, за да кажем цялото име. Например: „Ной и...“
„ковчега.“ Разбира се. Добре! Следва: „Давид и...“ „Голиат.“ Добре, нека да опитаме още няколко имена:
„Йона  и...“  „кита.“  „Търпението  на...“  „Йов.“  „Моисей  пресича...“  Какво?  Разбира  се,  „Червено  море.“
„Унищожението на  Содом и...“  „Гомор.“  И още едно  заглавие,  свързано  с  Даниил.  Сигурен съм че  си
помислихте  за  „Даниил  и  ямата  на  лъвовете.“  Според  мен,  това  заглавие  е  много  интересно.  Книгата
„Даниил“ се състои от 12 доста обемисти глави, които са пълни със събития, истории и огромни пророчески
сцени. Но най-позната на хората е историята озаглавена „Даниил и ямата на лъвовете.“ Спомням си, че
когато бях малко момче в Неделното училище (когато успяваха да ме накарат да мълча и да слушам), аз
научих историята за „Даниил и ямата на лъвовете.“ Като дете ме притесняваха две неща в тази история.
Първо, кой хвърли старият Даниил в това опасно място и второ, какво беше направил той, което е било
толкова лошо, че те го хвърлили в ямата, където се намирал царят на джунглата? Една от причините да бъда
толкова любопитен за тези неща беше, че самият аз не исках да се озова в ямата с лъвовете!

Когато остарях и започнах сам да изучавам тази история,  аз с изненада открих, че Даниил не е бил
хвърлен в ямата с лъвовете, защото е направил нещо неправилно, а защото е направил нещо правилно. Това
още повече ме обърка! Всъщност, и сега този факт продължава да обърква много християни. Ние живеем с
представата, че когато правим нещо, което е неправилно, ние ще бъдем наказани за това; а когато правим
нещо правилно, ние много скоро ще бъдем наградени за това. Наглед това изглежда логично и разбираемо,
но не винаги е вярно. Понякога, когато правите нещата неправилно, вие ще бъдете награждавани за това
(разбира се, това се отнася за правилата на този свят); а понякога, когато правите нещата правилно, вие ще
платите ужасна цена заради това. А това винаги ни изненадва неприятно. 

Когато служех в църквата ни във Фулъртън, Калифорния, след едно неделно богослужение при мен
дойде мъж и ми разказа как на работното си място той правел това, което е правилно. Постоянно, неуморно
и  честно  изпълнявал  задълженията  си.  Като  човек  със  силна  вяра,  той  отстоявал  принципите  си  с
увереността, че това, което прави е правилно. Той бил старателен и последователен, като правел всичко това
с мъдрост. Но бил заплашен, че ще загуби работата си, защото вършел това, което е правилно. Всъщност, на
следващия ден той наистина бил уволнен. Иначе казано, за него това е била неговата „яма на лъвовете.“ Със
сигурност Даниил не е бил последният човек, който е страдал защото е вършил това, което е правилно. 

Дарий търси почтеността
Нека да се  върнем при Дан.6 в  която са  разказва  за  ямата с  лъвовете.  Но интересът ни ще бъде

насочен към това, което се случило преди Даниил да бъде хвърлен в ямата с лъвовете. Основното в тази
глава  е  решението,  което могъщият 62-годишен цар Дарий намислил да  вземе.  Обърнете  внимание  на
Дан.6:1: „Видя се добре на Дарий да постави над царството сто и двадесет сатрапи...“  Ние не знаем
какво означава думата „сатрапи,“ защото сега тя не се употребява. В някой преводи тази дума е преведена
като „надзиратели.“ Това са били 120 мъже, на които Дарий поверил част от властта си над царството. Те са
били правителствени служители, които са служели под ръководството на царя, като всеки от тях е отговарял
за голяма област от царството. Дарий назначил тези 120 „надзиратели,“ на които делегирал част от властта
си. Но веднага след като делегирал властта си на тях, царят се изложил на риска от корупция и Дарий се
страхувал точно от това,  поради което над тези  сатрапи той поставил горен ешелон.  Това били трима
човека, които били наречени „пълномощници“ (Коментар: В българския превод на Библията - „князе.“ Д.Пр.) Нека
заедно да прочетем стихове 16:1-2: „Видя се добре на Дарий да постави над царството сто и двадесет
сатрапи, които да бъдат по цялото царство, и над тях – трима князе, един от които беше Даниил, за да
дават тези сатрапи сметка на тях и така царят да не губи.“ Пълномощниците отговаряли за работата на
надзирателите. Даниил бил един от тримата пълномощници (ст.2). Този порядък на отчитане бил въведен с
цел  царят  да  няма  загуби.  Стих  2  ясно  потвърждава  този  факт.  Това  е  била  предпазна  мярка  срещу
финансови измами. Без тази мярка тези 120 надзиратели или губернатори биха могли да печелят големи
незаконни доходи и биха извършвали всякакви незаконни действия, ако не бяха поставени под контрол. И
така, на тези трима мъже, които очевидно са били най-доверените хора в царството, им е била дадена власт
над цялото царство. Колко отговорен пост е заемал Даниил! По това време той е бил на около 80 години. Но
независимо от напредналата си възраст, той не бил пенсиониран. Той не бил непотребен старец, който се
излежава в креслото си. Той участвал активно и не само бил най-възрастен, но и бил най-високопоставен
сред другите държавни служители. Вижте какво пише в ст.3: „В това време този Даниил се отличаваше от
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другите князе и сатрапи, защото имаше превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото
царство.“ 

Почтеността на Даниил – признаците на светостта
Искам внимателно да изследваме ст.3. За да бъдете издигнат на по-висок пост, в нашият свят  не е

важно   какво знаете  ,     а   кого познавате  .  Но в Божият свят     е важно какъв е вашия характер  ,    а не кого  
познавате.  Поради  признаците  на  святост  и  на  почтеност  в  живота  на  Даниил,  Бог  видял,  че  той  е
подходящ и  внушил в  сърцето  на  цар  Дарий  да  планира  неговото  повишение.  Обърнете  внимание  на
неговия  необикновен  дух.  В  английският  превод  на  Библията  от  Бъркли,  неговия  дух  е  наречен
„превъзхождащ.“ Когато говорим за духовния живот, ние имаме склонността да казваме, че той е бил мъж,
който е изпълнен със Светия Дух. Това е вярно, но според мен в ст.3 не се влага този смисъл. Според мен
тук става дума за неговото поведение.

Превъзходно поведение
Превъзходното поведение е бил първият признак на светостта в живота на Даниил. Ако искате да

бъдете почтена личност, вие задължително трябва да започнете постигането на тази цел като изследвате из
основи характера и поведението си. Толкова е лесно да маскираме живота си и да изглежда, като че ли
поведението ни е добро, въпреки че всъщност не е. Работното ни място е една от първите области, в които
това двуличие се разкрива. Показателно е,  че в сърцето на Даниил не е имало завист към другите двама
мъже, които също са били назначени като пълномощници. При изпълнение на служебните си задължения
той би могъл да има заплашително отношение, би могъл да си съперничи, би могъл да е доста неприятен и
гаден, защото е имал най-дълъг стаж като държавен служител. Много преди сатрапите и другите хора да са
били родени, той вече е притежавал власт по време на царуването на предишните царе. Но понеже той
притежавал „превъзхождащ дух,“ царят планирал да го назначи да управлява цялото царство. 

Нека да спра тук и да ви попитам какво е вашето поведение. Какво е то? Възможно е в момента то да
е добро, но какво ще е поведението ви утре сутринта, когато се събудите? Или какво ще е поведението ви в
края  на  утрешния  ден?  Какво  ще  бъде  поведението  ви  по  време  на  работния  ви  ден?  Какво  ще  е
поведението  ви,  когато  работите  рамо  до  рамо  с  хората  във  вашия  цех,  във  вашия  офис  или  сред
служителите от търговската фирма, където работите, или в административния отдел? 

Превъзходното поведение е толкова важно! Може би ще се зачудите: „Дали шефът ми ще забележи,
ако имам добро поведение?“ Не се тревожете за това. Той ще се препъне в него! Той ще бъде удивен от
поведението ви. Всъщност той ще бъде ужасно впечатлен от него. Може би трябва предварително да ви
предупредя – вашите беди няма да дойдат от вашия работодател. Главните ви беди и проблеми ще дойдат от
вашите колеги, които често пъти са мързеливи и нечестни, и ще се разтревожат, че вие не сте като тях. И
тъй като няма да сте като тях, вие ще откриете, че те ще станат завистливи и ревниви, и толкова дребнави,
че вие можете да преживеете това, което е преживял и Даниил. Продължете да четете по-нататък и вие ще
разберете  точно,  какво се  е  случило.  Вижте  заговорът,  организиран срещу нашия 80-годишен приятел.
Първо се опитали да го обвинят: „ Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против
Даниил  относно  делата  на  царството...“  (ст.4).  Не  е  ли  забележително  това.  Виждаме  мъж,  който
изпълнява  прекрасно  задълженията  си  като  държавен  служител,  поведението  му  е  безупречно  и  който
очевидно работи много усърдно в полза на своя работодател и сред колегите си. Но въпреки това, колегите
му и подчинените му започнали да го шпионират и да го следят, с цел да намерят нещо, което биха могли да
използват като обвинение срещу него. Те започнали да търсят в сферата на „държавните дела.“ И какво
установили? Вижте какво пише в ст.4: „но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той
беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка или вина.“ 

Изумително! Вие бихте ли поискали и вашата работа да бъде проверена по такъв старателен начин?
Искам да кажа, да бъдете проверен как изпълнявате задълженията си на работното си място - не какво е
поведението ви в неделя в църквата, а начинът, по който печелите прехраната си. Как ще се справите, ако
група  тайни  инспектори  започнат  да  проверяват  работата  ви?  Какво  ще  открият  те?  Това  дали  ще  ви
притесни? Ще се наложи ли да изгорите или да унищожите някои данни и факти? Или да скриете някои
тайни документи някъде в килера? Даниил бил проверен,  с цел да се установи, дали не биха могли да
намерят каквото и да е, свързано с работата му – т.е. с държавните дела. 

И забележителното е, че те не могли да открият ни най-малко доказателство за корупция в работата
му! Това не само е забележително, в днешно време това изглежда е невъзможно. Някои от нас преминават
през период на истинско преосмисляне на доверието ни в правителството. Ние, които обичаме страната си и
сме готови да се сражаваме в нейна защита, ставаме все по-загрижени за почтеността на висшите нива на
нашето правителство. Мисля си, че е много уместно със сегашната ситуация, когато в Библията се казва, че
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не е било намерено никакво доказателство за обвинението на Даниил в корупция.

Верен в работата си
Тук е вторият признак на светостта: установено било, че Даниил бил верен в работата си. Тук бъдете

внимателни. Често пъти ние използваме думата „верен“ само за духовния и за религиозния живот. Но в
разглеждания  текст  не  се  говори  за  вярност  в  църквата,  за  поведението  в  църковния  храм  или  за
поведението по време на богослужението. Те са инспектирали работата на Даниил. Те са търсели нещо,
което биха могли да използват в критиката си срещу верността му на работното му място. В този откъс от
текста се казва, че когато Даниил бил проверен, било установено, че той е верен в работата си, че няма
данни за небрежност или нехайство при изпълнение на служебните му задължения. В превода на Библията
на Бъркли се казва, че той бил верен „при изпълнение на служебните си задължения“ (Дан.6:4).  Вижте
какво се казва в Пр.20:6: „Повечето хора се хвалят с добротата си, но кой може да намери верен човек?“
(мой превод) Този въпрос е зададен, като е знаен отговора.  Верността е рядко срещано качество. Само в
много редки случаи ще можете да намерите човек, който да е напълно верен. Един мъж наскоро ми разказа,
че в неговия бизнес проблеми му създават не клиентите, а собствените му служители. Често пъти кражбите
на стоките, които продавал не били извършвани от купувачите, а от собствените му служители. Стига се до
там, че много работодатели вече не искат да назначават служители, които са християни! 

Всъщност, когато семейството ми живееше в Тексас, ние бяхме близки приятели с президента на една
банка,  който ми каза, че за банката проповедниците са свързани с най-високия риск за необслужване на
предоставен заем от банката! Това не е ли забележително? Оказва се, че хората, които създаваха най-големи
затруднения  на  нашия  приятел-банкер  са  онези,  които  служат  на  Божието  Слово.  Време  е  отново  да
подложите на критичен анализ личния си живот. Дали сте верен? Могат ли другите да разчитат, че вие ще
свършите работата, когато началника ви не е до вас? Дали сте верен служител? В Пр.20:7 се казва: „Колко
благословени са децата на праведния човек, който живее почтено.“ (мой превод) 

Как живее праведният човек? Той живее почтено. Ето за това се разказва в Дан.6. Даниил е бил верен
в работата си. В работата и в поведението му не е имало небрежност, нехайство или корупция. Какъв човек!
Верен в работата си.

Лична чистота
В последната част на Дан.6:4 откривам още един признак на светостта: лична чистота. Чистият живот

може да  издържи и  на  най-взискателното следене.  Днес  бихме казали,  че  на  Даниил са  му поставили
„опашка.“ Те са вървели след него, шпионирали са го, ровели са се в личния му живот и след проверката
установили, че нищо не му липсва. Няма нищо скрито-покрито, няма скрита мръсотия. Нищо! Той е бил
човек с лична чистота. Те можели да ровят колкото си искат, но Даниил щял да продължава да ухае като
роза. Не бихте ли искали да наемете такъв служител? Това не би ли било прекрасно? Постоянно чувам от
работодатели, че най-големият им проблем е проблемът със служителите, т.е. намирането на служители, на
които да могат да се доверят. 

Преди време чух за един мъж в Лонг Биич, който отишъл в едно заведение на Кентъки Фрайед Чикен,
за да купи едно пиле за себе си и за младата жена,  с която бил.  Тя го чакала в колата,  а той влязъл в
заведението да купи пилето. По невнимание управителят на заведението подал на мъжа кутия, в която бил
сложил парите от оборота на заведението за деня, а не кутията с пържено пиле. Разбирате ли, управителят
се готвел да ходи до банката за да внесе парите, които бил прикрил, като ги поставил в една от кутиите, в
които опаковали пилетата. Клиентът взел кутията, върнал се в колата и двамата заминали. Когато стигнали в
усамотено място, те спрели, отворили кутията и видели, че в нея има пари.  Това е много съблазнителен
момент за обикновения човек. Мъжът разбрал, че тук сигурно е станала грешка, влязъл обратно в колата,
отишъл в заведението и върнал парите на управителя. Управителят бил изумен! Той бил толкова доволен, че
казал на младия мъж: „Стойте тук, искам да извикам журналисти от местния вестник и те да ви направят
снимка. Вие сте най-честният мъж в целия град.“ Клиентът отговорил: „О, не, в никакъв случай! Аз не
искам това.“ Управителят го попитал: „Защо?“  А клиентът му отговорил: „Разбирате ли, аз съм женен, а
жената, която е с мен не е жена ми!“ Мисля си, че това перфектна илюстрация на това как на повърхността
ние можем да изглеждаме честни и много почтени хора. На пръв поглед изглежда, че можем да разчитаме,
че хората ще са честни, но не е необичайно да установим, че много от тях са корумпирани. 

Но не и Даниил! Враговете му установили, че той е невероятен и притежава прекрасно поведение, че
вярно изпълнява работата си и че е честен и чист човек. В него нямало никакво лицемерие. Той нямало
какво да крие. Но се оказало, че това откритие толкова силно разочаровало хората, които го проверявали, че
в ст.5 се казва, че те изработили един унищожителен план. След като първоначалният им заговор започнал
да се изпълнява и те не могли да намерят нищо, което да им послужи за обвинение, те решили да направят
нещо по-лошо. Те решили да се публикува една царска забрана, написана срещу Даниил. 
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Обърнете внимание как те поласкали суетата на царя. „И така, тези хора казаха: “Няма да намерим
никаква  причина  против  този  Даниил,  освен  ако  не  открием  нещо  относно  закона  на  неговия  Бог.“
(Дан.6:5) Когато изследвали Даниил, те открили едно нещо в него и това нещо било, че той вярвал в Бога.
Те си казали: „Вижте, този човек е толкова почтен в работата си, че единственото място, където бихме
могли да го хванем в капана, е да използваме срещу него вярата му в Бога. Стигаме до следващия стих: „И
така,  тези князе и сатрапи се събраха по договорка при царя...“  (ст.6).  Тук интересните думи са „по
договорка.“ Това е било заговор, конспирация! Това е било добре планирана програма за унищожението на
Даниил. Тогава те се обърнали към суетата на царя. „Царю Дарий, да си жив до века! Всички князе на
царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха...“  Чакайте!
Това е лъжа! Тук липсва един от пълномощниците на царството.  Даниил не знаел нищо за  това , но те
действали така, все едно, че Даниил е бил част от този план. Вижте какво е написано в ст.7: Всички князе на
царството,  наместниците и сатрапите, съветниците и управителите,  като се съветваха,  решиха да
поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до тридесет дни би отправил някаква
молба до който и да било бог или човек освен към теб, царю, той да бъде хвърлен на лъвовете.“ Това е
основанието Даниил да бъде хвърлен в ямата на лъвовете. Между другото, те не искали да го хвърлят в
горяща пещ, защото вярвали в зороастрийската религия. Според вярата на тази религия огънят е свещен и
да  се  изгори  някой  в  огъня  би  означавало  той  да  се  превърне  в  бог.  Поради  това  много  хора,  които
посветили живота си на вярата в огъня, правели това като се покланяли на боговете. 

Заговорниците срещу Даниил не искали са го изгорят, защото това би означавало да го принесат като
жертвоприношение на техния бог. Поради това те казали: „Нека да бъде хвърлен в ямата на лъвовете всеки,
който не се покланя пред Дарий в продължение на 30 дни.“ Колко интересно е това. Преди много години
имаше едно телевизионно предаване, озаглавено „Кралица на деня.“ Може би си спомняте, че жената, която
беше удостоявана с тази титла, получаваше обслужване като кралица през целия този ден. В разглежданият
случай, заговорниците предложили Дарий да бъде направен „Бог на месеца“! Те са казали точно това: „В
продължение на тези 30 дни, ако някой се помоли на някой друг, освен на теб, О, царю, той ще бъде хвърлен
в ямата на лъвовете.“ Какво жестоко ласкателство! „Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената
й форма, за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който никога не се изменя.“(ст.8) 

Така цар Дарий подписал документа. Дарий си мислел, че това е прекрасна идея и това е било съвсем
естествено. Но какво става? Не забравяйте, че нашият човек Даниил не е заслужавал нищо от това, което е
било замислено срещу него. Нали си спомняте, че този подъл заговор против него бил породен от факта, че
той правел това, което е правилно? А сега вижте текста на ст.10: „А Даниил, щом научи, че била подписана
писмената забрана.“ Това е забележително. Той не знаел нищо, докато документът не бил подписан. Гадна
постъпка!  Не  само  се  опитали  да  намерят  нещо нередно  в  работата  му,  но  скалъпили  и  закон,  който
автоматично щял да бъде нарушен от честният стил на живот на Даниил. И направили това тайно от него.
Това е наградата заради това, че не е имал нищо за криене.

Последователен живот с Бога
Тогава внезапно научаваме какво е направил Даниил, когато чул, че документа е подписан. „А Даниил,

щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като дължеше прозорците на стаята
си отворени към Йерусалим, падаше на коленeте си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя
Бог, както правеше и преди това“ (ст.10). Твърдя, че това е невероятен отговор на заплахата за живота му.
Тук откривам четвъртия признак на светостта: неговият последователен живот с Бога. Мисля, че най-важна
е последната част от ст.10: „както правеше и преди това.“ Даниил не е започнал да се моли на Бога, защото
е изпаднал в паника.  Три пъти на ден той постоянно коленичел пред Бога, ден след ден и година след
година. Спомнете си, че той е бил един от най-висшите държавни служители, но въпреки това е намирал
време редовно да бъде с Бога. Псалмистът пише: „Вечер, сутрин и на обяд ще се моля и ще стена: и Той ще
чуе гласът ми.“ (Пс.55:17 – мой превод) Това не е ли велик стих? Вечер, сутрин и по обяд аз ще се моля.
Даниил не е бил непознат за молитвата, но въпреки това не се е хвалел с факта, че се е молел редовно на
Бога. Забележете, че прозорците му вече са били отворени. Той не ги е отворил внезапно, с цел всеки да
може да научи, че той се моли и да бъде впечатлен от набожността му. Преди време имаше една реклама от
една авиокомпания. В нея се казваше: „Когато сте постигнали нещо, похвалете се с него.“ Това може да
работи за една авиокомпания, но не работи за истинският мъж или жена на Бога.  Когато сте постигнали
нещо,    не   се  хвалете  с  него  .  Защо?  Защото  когато  се  хвалите,  това  означава,  че  всъщност  вие  не  го
притежавате. 

Даниил просто се изкачил тихо в стаята в дома си и коленичил отново пред своя Бог, за да сподели с
него страховете си, тревогите си, бъдещето си и живота си. Даниил е феноменален и е много близо до
нереалното. Ние, християните, имаме нисък праг на понасяне на болката, нали? Когато нещата в живота ни
се  подреждат  относително  добре,  ние  можем  да  оставаме  постоянни  във  вярата  си,  но  когато  на
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повърхността  на  водата  се  появят  малки  вълнички,  ние  потъваме!  В  тези  периоди  ние  се  молим,  но
обикновено това са панически молитви от вида „Боже, помогни ми да изляза от тази бъркотия.“ Но не и
Даниил! Забележителното нещо в него е, че той просто се върнал при Бога както и преди. Мисля си, че ако
тогава  му  бяха  направили  електрокардиограма,  тя  щеше  да  е  непроменена,  такава  каквато  е
електрокардиограмата на космонавтите в продължение на години. Непосредствено преди изстрелването им
в  космоса  учените  и  медиците  им правели електрокардиограма и  тя  била  същата,  като  през  миналите
сутрини, когато те щели да отиват на закуска. „Има ли  нещо ново? Излитане в космоса? Добре, нормално.“
И те излитали. 

А Даниил? „Добре, какво ново има тук? Какво очакваш от хората?“ Поради това, когато чул новината,
той просто се върнал при Бога и му казал за заговора. Той е имал място, където се срещал с Бога. Между
другото, вие виждате, че той е коленичил пред Бога. Искам да ви предложа, да се молите, като коленичите,
защото тази поза е неудобна. Нашият проблем е, че ние се молим в много удобна позиция, поради което
само  след  няколко  изречения  молитвата  ни  се  отклонява  от  основната  тема.  Опитайте  да  се  молите
коленичейки. Джим Елиот е казал: „Бог продължава да е на своя трон и човека продължава да е в неговото
подножие.  Между двамата има само едно коляно разстояние.“ Вие в каква позиция се молите? Какво е в
състояние да ви накара да коленичите пред Бога? Трагедия? Или нещо, което наистина е спешно? За Даниил
молитвата на колене пред Бога е била навик. Той е имал място, където се е срещал с Бога. Той постоянно се
придържал към своя стил на живот и изпълнявал задълженията си като служител на трона. 

Моля ви, не се извинявайте, че сте твърде зает. Нито един човек, който чете тези редове не е по-зает,
отколкото е бил зает Даниил, като един от тримата най-високопоставени хора в държавата. Вие не може да
сте по-зает от него. Но по някакъв начин неговото постоянно живеене с Бога е било толкова важно за него,
че той просто е заставал в Божието присъствие. Не мисля, че той е прекарвал часове там, но е прекарвал
значителни периоди от време, като е разказвал на Бога за нуждите си ден след ден и седмица след седмица.

Как да усъвършенстваме почтеността си
Нека да разгледаме признаците на светостта на Даниил: Той имал прекрасно поведение.  Той бил

верен  в  работата  си.  Той  поддържал  високо  ниво  на  лична  чистота.  Той  постоянно  живеел  с  Бога.
Публичното му арестуване станало в резултат от този подчинен на Бога стил на живот. „Тогава онези хора
се  събраха  и  откриха,  че  Даниил  отправяше  молба  и  се  молеше  пред  своя  Бог“  (Дан.  6:11).  Не  е  ли
забележително това? Те прекъснали молитвата му. Това е било неговото „нарушение на закона.“ И какъв е
бил крайния резултат? Той бил хвърлен в ямата на лъвовете. „Тогава царят заповяда и докараха Даниил, и
го хвърлиха в рова на лъвовете...“ (Дан. 6: 16). Как е възможно това? В цялото персийско царство нямало
по-свято влияние и Даниил е бил човекът, който бил хвърлен в ямата на лъвовете. Мъж с четири велики
признаци на светостта бил хвърлен в тъмницата. Като обобщение на казаното в тази глава, позволете ми да
споделя с вас 3 урока, които научихме:

Вие рядко  ще  получите  от хората това,  което заслужавате,  поради  това  не  очаквайте  да го
получите. Това се отнася както за критичното отношение, така и за почитта. Когато наистина заслужавате да
бъдете почетен,  вие рядко ще получите такова отношение от хората;  а  когато наистина заслужавате да
бъдете критикуван и порицан, вие рядко ще получите това, което заслужавате. Много рядко някой ще ви се
противопостави директно в  момент,  в  който имате  нужда някой да  ви  се  противопостави.  Обикновено
когато някой наистина ви се противопостави и ви порицае,  това става в неподходящо подбран момент.
Когато хората укоряват и осъждат някого, често пъти това е неоснователно и погрешно. Вие ще бъдете
повишен в работата си тогава, когато не заслужавате това и ще бъдете понижен в длъжност, когато това не е
справедливо. Вие рядко ще получите това което заслужавате от хората, поради това не очаквайте да го
получите. Вероятно Даниил е знаел тази истина и поради това не паднал духом, когато враговете му го
обвинили.

Вие винаги ще получите от Бога най-доброто, поради това не се съмнявайте. Интересното тук е, че
най-доброто от Бога няма да дойде по начина и тогава, когато го очаквате и обикновено то закъснява според
графика на очакванията ви.  Плановете на Бога са най-доброто за нас, но Той ни доставя „пратката“ си
според Неговия график. Вие рядко ще получите от хората това, което заслужавате. Не го очаквайте. Вие
винаги ще получавате най-доброто от Бога. Не се съмнявайте в това, въпреки че то може да дойде бавно. 

Способността ви да се справяте с очакванията си от страна на хората или от страна на Бога, са
пряко свързани с постоянството на живота ви с Господа.  И в това е цялата трудност в тази история.
Даниил успял да понесе финалния удар, защото постоянно живеел с Бога. Вие не можете да понесете както
почитта,  така и атаките,  ако живота ви с Бога е непостоянен. Вие или ще започнете да си мислите,  че
наистина  заслужавате  да  бъдете  почитан  или ще  започнете  да  се  съмнявате  по време на  изпитанието,
защото ще си мислите, че заслужавате нещо друго. 

Д-р Ралф Байрон е един от най-прочутите и интересни хирурзи-християни в района на Лос Анджелис.
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В началото на медицинската си кариера той търсел начин за направи значим и смислен живота си. Като
професионалист и като личност, той искал да бъде мъж на Бога. Един ден, търсейки съвети за светостта, той
попаднал на Йез.22:30: „А като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в
пролома пред Мен заради страната, за да не я разоря, не намерих.“ Д-р Байрон си задал следния въпрос:
„Дали Бог ще ме намери, че седя в пролома?“ Тогава той бил млад хирург, който бил притискан от всякакви
отговорности  в  работата  си  и  отговорил  искрено  на  този  въпрос:  „Не,  не  сега.“  Той  стигнал  до
заключението, че за да бъде човек на Бога,  той трябва постоянно да отдава приоритет на молитвата. В
началото това било трудно, защото задълженията му били многобройни. Той решил, че за да има време да
бъде с Бога, ще става сутрин много рано. За тази цел отделил времето в 5:30 сутринта и го нарекъл „един
неземен  час.“  И  той  наистина  го  превърнал  в  неземен  час.  Това  било  най-доброто  време  с  оглед  на
претрупания му дневен график. Седмица след седмица. Забележителното нещо, което открил било, че само
за две седмици той започнал да има качество на живот, което преди му било непознато. Тогава срещнал
двама мъже, които вярвали в Христос. Установил, че един голям конфликт в тяхната църква бил разрешен
или  е  по-точно  да  се  каже,  че  избледнял  и  изчезнал,  когато  той  представил  този  проблем  на  Бога  в
молитвите си. Поради това той стигнал до следния извод: „Стана ми пределно ясно, че съм длъжен да
поставям молитвата на първо място сред приоритетите си, даже ако заради това ще се налага всяка нощ да
спя по-малко от 6 часа. 

Разбира се, аз не изисквам всяка сутрин вие да ставате в 5:00 или в 5:30. Някои от нас са много по-
работоспособни не рано сутринта, а в другите части на деня. Не е важно по кое време от деня ще се молите
на Бога,  важното е ежедневно да поставяте молитвите си към Бога на първо място сред приоритетите си.
Това е най-важното. Ние не четем, че Даниил е ставал сутрин в 3:00 и че се е молил до разсъмване. Ние
четем, че той се е молил три пъти на ден. В живота му молитвата е имала приоритет. Ако сме искрени,
трябва да признаем, че в живота на мнозина от нас молитвата няма този приоритет и самият аз признавам,
че в много случаи в живота ми молитвата не е имала приоритет. В един от тези периоди на „подводни
течения“ в живота ми аз видях следния цитат, окачен на една стена: „Когато ти предстои напрегнат ден,
спести ценно време, като пропуснеш да се молиш на Бога.“ Подпис: Сатана. 

Някои от вас не постъпват ли точно така? Поради това ще бъдете много успокоен, когато знаете, че
Даниил е хвърлен в ямата на лъвовете, а не вие, нали? Стигнали ли сте до това място в живота си, където не
получавате от хората това, което заслужавате? Някои от вас могат да кажат: „Това е историята на моя живот.
Аз бях погрешно разбиран, погрешно използван и несправедливо критикуван.“ Време е да вземете предвид
ръката на Бога в живота си. Някои от вас са започнали да се съмняват в това. Някои от вас са започнали да
позволяват на напрегнатия ден да запълни времето, което сте отделили за да се срещате с Бога. Вие не
можете да си спомните кога за последен път коленичил сте имали съдържателна среща с Бога, освен в
спешните случаи. Не е чудно, че имате трудности в отношенията си! Не е чудно, че поведението ви на
работното ви място е лошо! Не е чудно, че страдате от празнота в сърцето си у дома, на работа и вътре в
себе си! Даниил не е правил компромис с почтеността. Признаците на светостта са пред вас. Съставете си
план как да се срещате с Бога. Не го съобщавайте, я просто го изпълнявайте. Бъдете постоянен и ще се
убедите, че това дава резултат.

Глава 6

Самотният стопаджия

Всички казват, че го искат, но повечето хора го подминават.  Задоволството е самотният стопаджия,
който шофьора забелязва в огледалото за обратно виждане, докато профучава покрай него на магистралата.
Малцина си правят труда да забележат, че току-що са отминали точно това, което постоянно повтарят, че
търсят. А и даже ако забележат неясният обект с периферното си зрение, наистина нямат време да намалят
скоростта и да проверят. И движението продължава. 

Книги за задоволството украсяват витрините на книжарниците и продължават добре да се продават.
Не е ли странно, че се нуждаем от книга, която да ни помогне да изживеем това, което би трябвало да идва
при нас по естествен път? Но всъщност това не е странно, когато сте програмиран да се съревновавате, да
постигате, да увеличавате, да се борите и да се тревожите за пътя си по „стълба на успеха.“ Не е странно, че
се нуждаете от книга за задоволството, когато от най-ранното си детство се прекланяте пред олтара на
рекламата.  Не е странно, че се нуждаете от книга за задоволството, когато през целия си живот живеете
като роб, който работи като гребец в галерата на „Общественото мнение.“  

За вас задоволството е неизвестната величина „Х“ в уравнението на живота. То е толкова непознато за
вас, колкото е и живеенето в иглу или отглеждането на носорог в задния ви двор. Това е истината. Ние се
страхуваме, че ако отворим вратата за да влезе задоволството, през нея ще нахлуят двама агресивни гости –
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загубата на престиж и мързела. Ние наистина вярваме, че „стигането до върха“ си заслужава всяка жертва.
За гордите американци задоволството е нещо, на което трябва да се наслаждаваме в периода между

раждането и постъпването в детската градина, след пенсионирането до постъпването в старческия дом или
ако сте човек, който е лишен от амбиции да постигне нещо в живота си. Спрете и помислете. Младеж с
интереси  към  медицината  и  слаб  интерес  към  академичните  занимания  често  пъти  е  съветван  след
завършване  на  гимназия  да  започне  да  се  занимава  с  търговия,  което  няма  да  му  донесе  никакво
задоволство. Към учителка, която е компетентна, спокойна и доволна от работата си в класната стая започва
да се гледа подозрително, ако тя откаже предложението да стане директор на училището. Собственикът на
заведение за бързо хранене на ъгъла ежедневно има много клиенти и е щастлив в душата си, и духът му е
задоволен.  Но има вероятност егоистичните амбиции да не му позволят да се успокои, докато не отвори
още 10 такива заведения и не стане богат – като остави задоволството в долното чекмедже на забравените
си мечти. 

Мъж,  който работи като помощник (или някакъв друг помощен служител в църква,  фирма или в
армията) често пъти се бори с чувството си на недоволство, докато не бъде повишен до върха на служебната
стълба, независимо от личните му способности. Примерите са безбройни. Това важи и за атомните физици,
за  водопроводчиците  или  за  полицаите,  за  инженерите  или  за  семинаристите,  за  надзирателите,  за
монтьорите на мокети и килими, за артистите или за келнерите. Този странен пример щеше да е весел, ако
не беше толкова трагичен...и толкова разпространен. Не е чудно, че толкова много хора са попарени от
сланата през зимата на своето недоволство. 

Шекспир е написал: „Стремейки се към по-доброто, често пъти ние разваляме това, което е добро.“
Любопитен е  факта,  че  когато хората  са  свободни да  правят  това,  което им харесва,  обикновено те се
имитират.  Сериозно се страхувам, че ние бързо се превръщаме в народ от недоволни и некомпетентни
марионетки, които са задвижвани от конци, дърпани от някои диктатор-кукловод. 

Чуйте какво казва Исус: „...бъдете доволни от заплатите си“ (Лука 3:14 – мой превод). 
Чуйте Павел: „...намирам задоволство в немощи“ (2Кор.12:10) и „ако имаме храна и облекло ... ще

бъдем доволни!“ (1Тим.6:8) 
Чуйте  и  друг  автор:  „Нека  живота  ви  да  е  свободен...задоволявайте  се  с  това,  което  имате“

(Евр.13:5). 
А сега ви предупреждавам, че не е лесно да се изпълнят тези указания. Вие ще бъдете малцинство и

няма да имате много привърженици. Ще трябва да се сражавате срещу копнежа да се приспособите към
това, което правят другите хора около вас. 

Даже най-великият от апостолите е признал: „научих се да съм доволен“ (Фил.4:12). Това се постига
чрез процес на обучение, който често пъти е доста болезнен. Не е много радостно да не вървите в крак с
другите, докато не се убедите, че вие се подчинявате на правилния барабанчик. 

Когато сте напълно убедени, с вас се случват две важни неща: 
(1) Конците,  които досега ви управляваха ще бъдат скъсани и
(2) вие ще станете наистина свободен! И още едно интересно нещо: Ще установите, че самотният

стопаджия, когото оставихте километри зад вас, сега седи в колата на предната седалка до вас и се усмихва
на всеки километър от пътя.

Глава 7

Подаръкът, който продължава да живее

В  обществото  ни,  където  разглезеното  изобилие  е  необуздано,  ние  често  пъти  се  чудим  какви
подаръци да купим на приятелите и на любимите си хора, когато имат специални случаи. За някои хора
(особено за тези, които „си имат всичко“) стандартния подарък не е подходящ. В такива случаи нищо в мола
не привлича вниманието ни. 

Аз имам предложение.  То може да не изглежда толкова скъпо, нито да звучи като нещо ново,  но
повярвайте ми, то всеки път работи. Това е един от тези подаръци, който е ценен много високо, въпреки че е
безплатен. Той не може да бъде изгубен, нито пък някога може да бъде забравен. Нито пък има някакъв
проблем с размерите му. Той подхожда на всички размери, на всяка възраст и на всяка личност. Идеалният
подарък сте вие самият. Докато търсите признаците на характера, не забравяйте ценността на липсата на
егоизъм. Точно така, подарете нещо от себе си. 

Подарете един час от времето си на някой, който има нужда от вас. Кажете нещо окуражително на
някой,  който  е  отчаян  или  обезкуражен.  Прегърнете  утвърждаващо  някой  член  на  семейството  си.
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Направете милостиво посещение на някой, който е самотен или изоставен. Нахранете някой болен човек с
храна, която вие сте приготвили. Кажете утешителна дума на някой, който наскоро е загубил съпругата или
съпруга си. Направете някакво добро дело за някой, който се придвижа бавно и лесно е пренебрегван. Исус
ни учи: „Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили“
(Мат.25:40). 

Теди Столард със сигурност може да бъде наречен „един от най-малките.“ Той не проявяваше никакъв
интерес в училище. С мръсни и смачкани дрехи, косата му никога не беше сресана. Той беше едно от тези
момчета в училището, които имат безизразно лице и разфокусиран поглед. Когато г-жа Томпсън говореше
на Теди, той винаги й отговаряше едносрично. Непривлекателен, немотивиран и отвлечен, той определено
беше трудно за харесване момче. Въпреки че учителката казваше, че обича еднакво всички ученици от своя
клас, дълбоко вътре в себе си тя знаеше, това не е съвсем вярно. 

Когато проверяваше писмените работи на Теди, тя изпитваше някакво извратено удоволствие, когато
поставяше знака „Х“ до всеки грешен отговор и когато поставяше оценката „Слаб 2“ в горната част на
първата  страница,  тя  винаги  го  правеше  с  размах.  Тя  би  трябвало  да  знае  повече,  защото  имаше
документите на Теди и знаеше повече, отколкото й се искаше да признае. В документите на Теди пишеше:
„Първи  клас:  Теди показва  обещаващи способности със  своята  работа  и  поведение,  но  положението  в
семейството му е  лошо.  Втори клас:  Теди би могъл да е  по-добре.  Майка му е  сериозно болна  и  той
получава малко помощ в къщи. Трети клас: Теди е добро момче, но е твърде сериозен. Той учи много бавно.
Майка му умря през тази година. Четвърти клас: Теди е много бавен, но поведението му е добро. Баща му
въобще не се интересува от обучението му.“ 

Дойде Рождество Христово и момчетата и момичетата от класа на г-жа Томпсън й донесоха подаръци.
Те натрупаха на купчина подаръците на бюрото й и се скупчиха около нея, за да наблюдават как тя ще ги
отвари.  Сред подаръците  имаше и  подарък от  Теди Столард.  Тя  беше изненадана,  че  той й  е  донесъл
подарък,  но това беше така.  Подаръкът на Теди беше опакован в кафява хартия,  която беше омотана с
„Тиксо.“ На хартията беше написано: „За г-жа Томпсън от Теди.“ Когато тя го отвори, от него падна една
кичозна  гривна,  инкрустирана  с  камъни  „Сваровски“,  част  от  които липсваха,  както и  шишенце евтин
парфюм. Другите момчета и момичета започнаха да се кикотят и да се хилят на подаръците на Теди, но
поне г-жа Томпсън имаше достатъчно разум да ги укроти, като постави веднага на ръката си гривната и
изсипа малко парфюм на китката си. Издигайки високо ръката си, за да могат другите деца да я помиришат,
тя каза: „Не мирише ли хубаво?“ И децата, подражавайки на учителката, наистина се съгласиха с възгласи
„Ооо“ и „Ах.“ В края на учебния ден,  когато заниманията свършиха и другите деца си заминаха,  Теди
остана в стаята. Той бавно пристъпи до бюрото й и каза тихо: „Г-жо Томпсън, вие миришете точно като
майка ми...и гривната й наистина ви стои много добре. Радвам се, че моите подаръци ви харесаха.“ Когато
Теди си замина, г-жа Томпсън падна на колене и се помоли на Бог да й прости. 

На следващия ден когато децата дойдоха в  училище, те бяха посрещнати от нова учителка.  Г-жа
Томпсън се  беше превърнала  в  друг човек.  Тя вече  не беше просто учителка,  а  се  беше превърнала в
служител на Бога. Сега тя беше посветила себе си да обича децата си и да прави за тях неща, които ще
живеят в тях и след нея. Тя помагаше на всички деца, но особено – на изоставащите и специално – на Теди
Столард. В края на учебната година Теди показа голямо подобрение. Той беше настигнал най-добрите си
съученици и даже беше изпреварил някои от тях.

В продължение на много години тя нямаше никакви вести от Теди. Но един ден тя получи писмо,
което пишеше: „Скъпа г-жо Томпсън, Искам вие да сте първата, която ще научи. Ще завърша втори по успех
в моя клас. С обич, Теди Столард.“ 

Четири години по-късно тя получи друго писмо: „Скъпа г-жо Томпсън, Току-що ми казаха, че ще
завърша годината на първо място по успех в моя клас. Искам вие първа да научите за това. Университета не
беше лесен, но на мен ми хареса. С обич, Теди Столард.“ След още четири години тя получи трето писмо:
„Скъпа г-жо Томпсън, От днес аз съм Д-р Теодор Столард. Какво ще кажете за това? Исках вие да сте
първата, която научава за това. Следващият месец ще се женя, когато навършвам 27 години. Искам вие да
дойдете и да седнете там, където щеше да седи моята майка, ако беше жива.  Вие сте единственото ми
семейство, което имам. Баща ми умря миналата година. С обич, Теди Столард“

Г-жа  Томпсън  отишла  на  сватбата  и  седяла  на  мястото,  където  би  седяла  майката  на  Теди.  Тя
заслужавала да седи на това място, защото била направила нещо за Теди, което той никога не би забравил. 

Вие какво бихте дали като подарък? Вместо да давате нещо, което купувате,  рискувайте и подарете
нещо, което ще живее и след вас. Бъдете наистина щедър.  Дарете себе си на някой „Теди Столард,“  на
„един от тези най-малки Мои братя,“ на когото можете да помогнете да стане един от великите хора.
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Глава 8

Начини на мислене (манталитет)
Изящно облеченият талантлив цигулар и шоумен от 19 век Николо Паганини стоял пред препълнена

зала и свирел едно трудно музикално произведение. Подбран оркестър от опитни музиканти съпровождал
изпълнението  му.  Внезапно  една  от  струните  се  скъсала  и  провиснала  възхитително  от  цигулката  му.
Капчици пот се появили на челото му. Паганини се намръщил, но продължил да свири, импровизирайки
прекрасно. За изненада на диригента се скъсала и втора струна, а скоро след това и трета. Сега три от
струните се клатушкали провесени надолу от цигулката на Паганини, докато маестрото завършил на една
струна останалата част от музикалната пиеса. Публиката скочила на краката си и шумно, по италиански
изпълнили залата с викове „Браво! Браво!“ Когато аплодисментите утихнали, цигуларят поканил хората
отново  да  седнат  на  местата  си.  Въпреки  че  знаели,  че  няма  начин  отново  да  чуят  повторението  на
изпълнението, те тихо седнали на местата си. Той вдигнал високо цигулката си, за да могат всички да я
видят.  После  кимнал  на  диригента  да  започне  повторното  изпълнение,  а  след  това  се  обърнал  към
публиката. С блясък в очите си той се усмихнал и извикал: „Паганини...и една струна!“ После поставил под
брадичката си цигулката „Страдивари“ с останалата само една струна и отново изсвирил финалната част от
пиесата, докато публиката и диригента поклащали главите си в мълчаливо изумление. „Паганини...и една
струна!“ Бих могъл да добавя...и силата на духа. 

Храбрият евреин д-р Виктор Франкл, който бил затворен в концлагер по времето на холокоста,  в
продължение на години издържал на нацистките унижения и обиди, преди най-накрая да бъде освободен.
След като бил арестуван, той бил въведен в стаята на един гестаповец. Хората, които го арестували му
отнели дома и семейството, скъпата му свобода, притежанията му, даже ръчният му часовник и венчалната
му халка. Обръснали главата му и го съблекли гол. Сега той стоял пред високопоставения германски офицер
под  ослепителната  светлина  на  прожектора,  бил  разпитан  и  фалшиво  обвинен.  Той  бил  нещастник  и
безпомощна пионка в ръцете на жестоки, несправедливи и садистични хора. Той нямал нищо. Но не, това не
е вярно. Внезапно той осъзнал, че има само едно нещо, което никой не можел да му отнеме – само едно. И
знаете ли кое е било това нещо? Д-р Франкл разбрал, че  той продължа да притежава властта да избира
собствения си начин на мислене.  Каквото и да му сторел някой, независимо от това, какво ще му донесе
бъдещето, избора на начинът му на мислене си остава лично негов. Горчивина или прошка. Да се предаде
или  да  продължи  напред.  Да  мрази  или  да  се  надява.  Решимостта  да  издържи  или  парализата  на
самосъжалението. Всичко това кристализирало във „Франкл...и една струна!“

Думите  никога  няма  да  могат  да  онагледят  невероятното  влияние  на  начинът  ни  мислене  върху
живота ни. Колкото по-дълго живея, толкова повече се убеждавам, че животът е смес, състояща се от 10% от
това, което ни се случва и 90% от начина, по който ние реагираме на това, което ни се случва. Как иначе
може  някой  да  обясни  невероятните  подвизи  на  спортистите,  които  понасят  болка  и  наранявания?
Например, да вземем футболиста (по американски футбол) Джо Номат, който на 30-годишна възраст имаше
крака, чието износване беше като на 65-годишен човек. Въпреки, че му беше трудно да изкачи стълбите от
един етаж до следващият, той имаше манталитет, който вдъхновяваше съотборниците си в най-трудните
моменти на мача. Или да вземем футболиста Мерлин Олсън и неговите колене. В интервю дадено на един
спортен репортер, бившият защитник от футболни отбор на „Лос Анджелис Рам“ признал: „През онази
година  след хирургическа операция  на  коляното ежеседмично трябваше да ми източват  течност оттам.
Накрая  мембраната  на  коленната  ми  става  стана  толкова  твърда,  че  иглата  на  спринцовката  трябваше
буквално да бъде удряна с чук, за я пробие. Стигнах до положението, когато просто казвах на лекарите:
„Вкарайте по някакъв начин иглата и извадете проклетата течност оттам.“ Джо Номат...Мерлин Олсън...и
една струна!

Начините на мислене са най-важни
Може  да  ви  шокира,  но  аз  вярвам,  че  единственото  най-важно  решение,  което  мога  да  вземам

ежедневно,  е изборът ми на начина, по който трябва да мисля. Този избор е по-важен от миналото ми, от
образованието ми, от парите които притежавам, от успехите или провалите ми, от славата или болката ми,
от това какво си мислят другите хора за мен или какво казват за мен, от обстоятелствата в които се намирам
или от поста,  който заемам.  Начинът на  мислене (манталитетът)  е  тази  „единствена струна,“  която ме
поддържа да продължавам и да не се предавам или осакатява напредъка ми. Тя единствено подхранва с
гориво пламъка ми или напада надеждата ми. Когато начинът ми на мислене е правилен, няма бариера,
която да е толкова висока; нито дере, което да е толкова дълбоко; нито мечта, която да е толкова грандиозна;
нито предизвикателство, което да е твърде голямо за мен.  Но въпреки това трябва да признаем, че ние
изразходваме по-голямата част от времето си, концентрирани и измъчвани от струните, които се късат и
провисват  –  т.е.  в  нещата,  които не  могат  да  бъдат  променени  ,    вместо да  посветим вниманието си  на  
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единственото нещо, което ни остава – на нашият избор на начина ни на мислене. Спрете и се замислете за
някои неща, които изсмукват вниманието и енергията ни, въпреки че всички те са неизбежни, а в някои
случаи – и деморализиращи: 

 тиктакането на будилника;
 времето...температурата...вятъра;
 постъпките и реакциите на хората, особено ако са критично настроени към нас;
 кой е спечелил или загубил някой мач;
 закъснение на летището, престой в чакални, в задръстване на движението;
 резултати от рентгенови снимки;
 цените в бакалията, на горивата, на дрехите, на колите – на всичко; 
 дразнения на работното място, разочарования, претовареност с работа;
Най-голямото прахосване на енергия в нашия загрижен за екологията свят не е електричеството или

природния газ, или някой друг “продукт.“ Най-много енергия прахосваме в борбата си срещу неизбежните
неща. (Коментар: Когато бил попитан как се правя със стреса и напрежението, един прочут треньор по футбол казал: „Ако
това, което ме тревожи, е в кръга на моите компетенции и способности, и аз съм в състояние да го променя – аз го променям. А
когато то е извън моите способности да го променя – преставам да се занимавам с него и го оставям в ръцете на Бога, който
единствен може да променя всичко и просто с вяра се приспособявам.“ Не е ли е логично и ние да постъпваме така. Д.Пр.)

И за  да  направим положението още по-лошо,  ние  сме  тези,  които страдаме,  ние  се  изпълваме с
горчивина,  ние заболяваме от язва,  ние ставаме негативно настроени и готови да се бием със стиснати
юмруци. Всъщност поради това някои хора даже умират. Десетки подробни изследвания потвърждават този
факт. Едно прочуто изследване, наречено „Разбито сърце“ проучило степента на смъртност на 4500 вдовци
в първите 6 месеца след смъртта на съпругите им. Оказало се, че в сравнение с другите мъже на същата
възраст, овдовелите съпрузи имат с 40% по-висока степен на смъртност. 

Майор Ф. Д. Харолд Кушнер, военен лекар, държан в плен в продължение на 5 години от Виетконг,
разказва за един пример на смърт, причинена от погрешно мислене. В една увлекателна статия в списанието
„Ню Йорк“ се казва следното: „Сред военнопленниците в лагера, в който се намирал д-р Кушнер имало
един корав 24-годишен морски пехотинец, който вече бил издържал 2 години в концлагера с относително
добро здраве. Една от причините за това било измамното обещание на командира на концлагера, че ще
освободи младия мъж, ако той сътрудничи на виетнамците. И тъй като това вече било правено с други
военнопленници, морският пехотинец се стараел много и се превърнал в образцов военнопленник и в лидер
на групата за реформи в лагера. Но тъй като времето минавало, той постепенно започнал да разбира, че
виетнамците го лъжат. Когато окончателно се убедил в това, той се превърнал в зомби – отказвал да върши
каквато и да е работа, отказвал въобще да се храни или да бъде окуражаван от другите и само лежал в
леглото си и си смучел палеца. Така само за няколко седмици той умрял.“ Когато бил хванат в менгемето на
загубената надежда, живота се превърнал в твърде трудно нещо за коравия в миналото морски пехотинец и
той не можал да се справи. Когато последната струна се скъсала, на него нищо не му останало.

Важността на начина на мислене – Библията говори
В късото писмо, което написал на християните във Филипи, Павел не е смекчавал думите, когато

засягал  темата  за  начина  на  мислене.  Въпреки,  че  били  сравнително  мирно  и  щастливо  стадо,  сред
филипяните имало няколко размирници, които ги изваждали от релсите и пречели на израстването им във
вярата. Знаейки колко контра продуктивно може да бъде това, той стигнал до причината: техният начин на
мислене. „И така, ако има някое насърчение в Христос или някоя утеха в любовта и в общението на Духа,
или някаква привързаност и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите по един и същи
начин,  като поддържате една и съща любов и бъдете обединени в духа и се стремите към една цел“
(Фил.2:1-2 – мой превод) 

Какво  означава  всичко  това?  Добре,  нека  да  се  върнем  обратно  и  да  разгледаме  текста.  Има
насърчение и окуражение в личността на Христос. Има любов. Има много общение в Духа за християнина,
за да се радва. Освен това има привързаност и състрадание. Небесата са пълни и преливат с тези неща,
въпреки че земята понякога е доста безплодна.  Поради това Павел ни призовава да се свързваме с този
позитивен и окуражаващ склад. Как? Като „мислим по един и същ начин.“ Той ни казва да се окуражаваме в
умовете си. Това е ясна заповед. Ние, християните притежаваме дадената ни от Бога власт да поставяме в
умовете си тези неща, които ни заздравяват и изграждат, които ни окуражават и помагат както на нас, така и
на хората около нас. Господ ни заповядва: „Правете това!“ 

Начин на мислене на неегоистично смирение
Павел  става  още  по-конкретен  във  Фил.2:3-4:  „Не  правете  нищо  от  егоизъм  или  от  празна

самонадеяност, но нека всеки от вас със смирен ум да счита другия като по-важен от себе си. Не само
бдете за собствения си интерес, но и за интересите на другите.“ (мой превод) Това е умственият избор,
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който трябва да правим, това е решението да не мислим за  „себе си“,  за  „аз,“ за „мен,“ за „мое“,  а за
интереса на другия човек. Това е мисленето на слугата, което Библията окуражава. Аз съм написал цяла
книга на тази тема („ Как да подобрите служението си.“), поради което няма да влизам в подробности, а
само ще кажа, че днес смирението е едно от достойнствата, от които най-много се нуждаем. Когато търсим
начини за подобрение на манталитета си, много добре е да започнем със смирението, което трябва да е
истинско, милостиво и лишено от егоизъм. 

А кой е нашият пример? Четете по-нататък: „Имайте в себе си същия манталитет, който беше и в
Христос Исус, който, въпреки че съществуваше във формата на Бог, пак не счете, че трябва да държи
равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на
човеците; и като се намери в човешки образ, смири Себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на
кръст.“ (Фил.2:5-8 – мой превод)  Може би не сте се спирали да се замислите, но зад сцената точно този
начинът на мислене е довел Спасителят долу тук при нас. Той преднамерено е избрал да дойде сред нас,
защото е разбрал и оценил нашата нужда. Той е оценил,че в сравнение със собственото му удобство и
престижната му позиция, нашата нужда е по-важна. Смирявайки себе си, Той сне от себе си небесната слава
и дойде да живее сред нас. Той не позволи на позицията Му на небето да ни задържи извън прегръдката му.

Манталитет на позитивно окуражаване
Чуйте друг стих от Фил.2: „Вършете всичко без да роптаете или да спорите.“ (мой превод) Ох! Ако

въобще някое поколение се е нуждаело от този съвет, това е нашето поколение! Едва ли е възможно да има и
един ден без да паднем в капана на роптаенето и споренето.  Толкова е лесно да се възприеме навика на
негативното мислене. Защо е така? Защото има толкова много неща около нас, които ни дразнят. Нека да не
се заблуждаваме, животът не е легло, което е постлано с рози! Една година за рожденият ми ден сестра ми
Луси ми подари един афиш. Тъй като с нея имаме сходно чувство за хумор, тя знаеше, че аз ще харесам
отпечатано на афиша. Тя ми предложи да го поставя на вътрешната страна на вратата на банята си, за да
мога редовно да го виждам. На афиша е отпечатан дълъг списък на някои неизбежни житейски „закони,“
които могат да ни накарат да роптаем и да спорим, ако им позволим. Те са общоизвестни като „Законите на
Мърфи.“ Ето някои от тях: 

 Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда; 
 За всяко нещо е нужно повече време, отколкото ви се струва; 
 Ако нещо може да се повреди, то непременно ще се повреди  .
 Мърфи беше оптимист.
 Ден без криза си е чиста загуба  .
 Съседната „опашка“ винаги се движи по-бързо от вашата.
 Шансът филията да падне на килима откъм страната си, която е намазана с фъстъчено масло и

желе, е право пропорционална на цената на килима.
 Във всеки голям проблем има серия от малки проблеми, които се борят, за да излязат на показ.
 90%   от всяко нещо са глупости  .
 Всяко  нещо,  което  попадне  в  обсега  на  перката  на  вентилатора,  няма  да  бъде  разпръснато

равномерно.
 Независимо от това колко упорито и дълго сте търсили нещо по магазините, след като го купите,

ще установите, че то се продава по-евтино на друго място.
 Всеки инструмент, който изпуснете, докато ремонтирате колата си, неизбежно се търкулва под нея

точно в центъра й.
 Винаги се оказва, че специалистът, който ремонтира някакъв ваш уред, никога не е виждал такъв

модел.
 Ще си спомните, че не сте изнесли чувала с боклука чак когато боклукчийския камион вече е

заминал.
 Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
 Оказва се, че светлината в края на тунела всъщност е челния прожектор на приближаващия влак.
 Красотата е дебела колкото кожата, а грозотата стига чак до костите  .
Всяко нещо от този списък е нападател на начинът ни на мислене! А простият факт е, че тези неща са

толкова реални, че даже не е нужно да си замисляме какъв е шанса за тяхното появяване – те се случват.
Имам смътното подозрение, че те са се случвали и по времето на Павел. 

Поради това, когато е писал за роптаенето и споренето, той не е живял в някаква кула от слонова кост.
Позитивното  и  окуражаващо  мислене  е  от  решаващо  значение  за  оцеляването  ни в  свят,  наситен  със
Законите на Мърфи.

Манталитет на истинска радост
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Радостта е подчертаната тема в Посланието до Филипяните – радост, която не е капризна, която не се
нуждае  от  това  да  се  случат  много  „неща,“  за  да  продължи да  се  усмихва...радост,  която е  дълбока  и
постоянна, и която е смазката, която намалява триенето на живота 

„Накрая, братя мой, радвайте се в Господа.“ (Фил.3:1 – мой превод) 
„Затова,  възлюбени и многожелани мои братя,  моя радост и  моя корона,  и  мой венец,  стойте

твърдо в  Господа,  възлюбени мой...Радвайте  се  всякога  в  Господа;  пак  казвам:  Радвайте се!  Вашата
въздържаност да бъде очевидна за всичките човеци; Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във
всичко с молитва и молба с благодарение нека исканията ви да стават известни на Бога. И Божият мир,
който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Фил.4:1, 4-7 – мой
превод). 

И тук отново се подчертава важността на манталитета. Умовете ни могат да бъдат запазвани свободни от
безпокойството (от струните, които се късат), когато с молитва поставяме товара на грижите и тревогите си
върху Господа. Освобождавайки се от нещата, които ни теглят надолу, ние създаваме пространство, в което
навлиза радостта. Представяйте си това по следния начин: Случват се събития, които лесно могат да ни
смачкат. Тези събития могат да се случат на работното ни място или у дома, или даже през дните в края на
седмицата, когато си почиваме. Те идват съвсем неочаквано. Веднага биваме поставяни в ситуацията да
правим своя избор...избор на манталитета. Ние можем да занесем създалите се обстоятелства при Бога и да
го помолим Той да поеме управлението, или можем да завъртим плътските си ръкави и сами да се борим.
Радостта  очаква  какъв ще е  нашия избор.  Ако постъпим така,  както ни предлага Фил.4:6-7,  мирът ще
замени паниката и радостта ще започне да действа. Тя е готова, но не се натрапва.

Агресивно-пасивни алтернативи
Нека да не се самозаблуждаваме. Когато преднамерено изберем да не оставаме позитивни и когато

откажем на радостта да има място в живота ни, обикновено ние тръгваме по един от следните два пътя, а
понякога и по двата – пътят на обвинението или на самосъжалението.

Обвинението
Агресивният начин на мислене реагира на обстоятелствата с обвинение. Ние обвиняваме себе си или

някой друг, или Бога, а ако не можем да намерим очевиден причинител, когото да обвиним, ние обвиняваме
„съдбата.“  Какво абсолютно разхищение и прахосничество! Когато обвиняваме себе си, ние увеличаваме
чувството  си  за  вина,  приковаваме  себе  си  към  миналото  (друго  „висящо“  нещо,  което  не  можем  да
променим) и така понижаваме и без това ниското си самочувствие. Ако изберем да обвиняваме Бога, ние
прекъсваме единствения източник на нашата сила. Тогава съмнението заема мястото на доверието и ние
посаждаме корените на горчивината, които могат да ни превърнат в циници. Ако обвиняваме другите, ние
увеличаваме разстоянието между тях и нас. Ние се отчуждаваме. Ние отравяме взаимоотношенията си. Ние
избираме нещо, което е по-малко отколкото това, което Бог е планирал за нас. И отгоре над всичко това, ние
не намираме облекчение!

 Обвинението никога не утвърждава, то напада;
 Обвинението никога не възстановява, то наранява;
 Обвинението никога не разрешава проблема, то го усложнява  ;
 Обвинението никога не обединява, то разделя  ;
 Обвинението никога не се усмихва, то се мръщи;
 Обвинението никога не прощава, то отхвърля  ;
 Обвинението никога не забравя, то помни  ;
 Обвинението никога не изгражда, то разрушава  ;
Нека отново да признаем – докато не спрем да обвиняваме, ние никога отново няма да започнем да се

наслаждаваме на здраве и щастие! Това е подчертано в следния текст, който прочетох наскоро: „...един от
най-оригиналните психолози от втората половина на 20-я век...каза наскоро, че според него има само един
вид пациенти, чието състояние е безнадеждно: това е човекът, който обвинява другите хора за неговите или
за нейните проблеми. Според този психиатър, ако можете да поемете отговорността си за бъркотията, в
която се намирате, за вас има надежда и на вас може да ви се помогне. Но ако обвинявате другите, вие ще
бъдете жертва до края на живота си.“ (откъс от книгата „За да бъдеш здрав имат значение много повече
неща, отколкото за да си болен“ - Брус Ларсон)

Самосъжалението
Пасивният манталитет реагира на случващото се по обратния начин, като се изпълва със съжаление

към себе си. Според мен това е толкова вредно колкото и обвиняването, а понякога и повече. Всъщност,
готов съм да повярвам,  че самосъжалението е „Личен враг № 1.“ Под влиянието на този враг нещата се
обръщат против нас, карат ни да се чувстваме жертви на несправедливо отношение, като невинните жертви
на атомна злополука. Ние нито сме я очаквали, нито я заслужаваме и за да станат нещата още по-зле – това
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се  случва  в  най-неподходящия  момент.  Ние  сме  твърде  наранени,  за  да  обвиняваме.  Природната  ни
склонност е да се свием в ембрионална поза и да запеем глупавата детска песен: „Никой не ме обича,
всички ме мразят, смятам да изям няколко червеи.“ Което на никой не помага. 

Но какво друго можем да направим, когато дъното пропадне под краката ни? Простете ми, ако това ви
прозвучи  твърде  опростено,  но  единственото  нещо,  което  си  заслужава  да  направим,  обикновено  е
последното нещо, което се опитваме да направим – да отнесем всичко при нашия Бог, Специалистът, за
когото няма нищо невъзможно. Сграбчете този проблем за гушата и го поверете на небето! В Новия Завет
има една позната история, която винаги ме кара да се усмихвам. Павел и спътникът му Сила били бити и
изпратени в затвора. Това било несправедливо! Но това несправедливо отношение не ограбило обичта им и
не  унищожило  увереността  им  в  Бога.  Не  е  било  възможно  положението  им  да  е  по-лошо.  Те  били
затворени в затвора за да останат там. „Но посред нощ, когато Павел и Сила се молели с химни на Бога, а
затворниците ги слушаха“ (Деян.16:25). 

Представям си! Звуци на уверено молене и на радостно пеене обикновено не се чуват в каменния
затвор. Но Павел и Сила били решени, че няма да бъдат парализирани от самосъжалението. И докато те се
молели и пеели, невероятното се случило. „Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата
се поклатиха и веднага всички врати се отвориха,  и  оковите на всички се развързаха.  И началникът,
когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше,
че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза: „Недей прави никакво зло на себе си,
защото всички сме тук“ (Деян.16:26-28)  Със  спокойна  увереност Павел казал думи на окуражение  на
тъмничаря. Той даже му обещал, че никой не е направил опит да избяга. И ако имате време, и прочетете
останалата част от тази история (Деян.16:29-40), вие ще установите колко красиво Бог е използвал техния
начин  на  мислене,  за  да  промени  цялата  им  ситуация.  Харесвам  такива  истории!  Те  стоят  като
монументално  напомняне,  че  изборът  на  правилният  начин  на  мислене  може  буквално  да  промени
ситуацията, в които се намираме, независимо от това колко черна и безнадеждна ни изглежда тя. И най-
хубавото от всичко е, че правилният начин на мислене става заразителен!

Преди време споделих някои от тези мисли по време на едно голямо събрание в Чикаго. Това стана по
време на „Седмицата на основателите на Библейския институт Мууди,“ която се провежда всяка година и
там се събират християни от всички краища на САЩ, за да изучават Библията през тази седмица, да пеят и
да се опознават помежду си. След едно мое изказване една жена, която никога не съм срещал, ми изпрати
следното писмо: „Скъпи Чък, Искам да знаете, че бях тук през цялата седмица и се наслаждавах по време на
всяко от изказванията ви. Знам, че казаното от вас ще ми помага до края на живота ми...Харесва ми вашето
чувство за хумор.  Хуморът ми помага много в духовния ми живот. Как бих могла да отгледам 12 деца,
започвайки от 32-годишна възраст, ако нямах чувство за хумор! Омъжих се на 31 години. Не се тревожех
дали ще се омъжа, защото просто оставих бъдещето си на Божията воля. Но всяка нощ окачвах чифт мъжки
панталони на таблата на леглото, коленичих до него и се молех със следната молитва: „Небесни Отче, чуй
молитвата ми и я удовлетвори, ако можеш. Окачила съм чифт мъжки панталони тук, моля те, напълни ги с
мъж!“

Когато прочетох това писмо, много се смях. Всъщност, помислих си, че това е класическа илюстрация
на правилна умствена настройка към живота, поради което когато се върнах, го прочетох пред моята църква
във Фулертън, Калифорния. Майка и болната й дъщеря си били у дома, но бащата и по-големия им 20-
годишен син присъствали в църквата и чули, когато прочетох писмото. Майката, (която не знаела нищо за
писмото), ми изпрати една бележка няколко седмици по-късно. Бележката беше кратка и съдържателна. Тя
беше загрижена за по-големия си син. Пишеше ми, че през миналата седмица той спял с бикини, окачени на
таблата на леглото откъм краката си. Тя искаше да знае, дали знам защо той прави това... или дали има
нещо, заради което тя трябва да се тревожи.

Храна за правилния начин на мислене
Тъй като нашият избор как да мислим е толкова важен, умовете ни имат нужда от гориво, което да ги

подхранва.  Фил.4:8  ни  дава  добро  място,  откъдето  да  започнем:  „Най-накрая,  братя,  всичко,  което  е
истинско, което е почтено, което е правилно,  което е чисто, което е прекрасно,  което е считано за
добро, ако има нещо превъзходно или ако има нещо, заслужаващо похвала, нека умът ви да мисли за тези
неща.“ (мой превод) 

Добър съвет: „Нека умът ви да мисли за тези неща.“  Концентрирайте вниманието си върху тези 6
конкретни неща от живота. Не фокусирайте мислите си в изсмукани от пръстите мечти, а в неща, които са
истина, реални и логични. Не фокусирайте мислите си в евтини, лекомислени и нереални неща, а в неща,
които са  почтени,  т.е.  заслужават  уважение.  Не  фокусирайте мислите  си в  неща,  които са  погрешни и
несправедливи,  които не са  одобрявани и  са  негативни,  а  в  неща,  които са  правилни.  Не  фокусирайте
мислите си в неща, които са плътски, оцапани и скверни, а в нещата, които са чисти и здравословни. 
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Не фокусирайте мислите си в неща, които ще предизвикат спорове и защита от страна на другите
хора,  а  в  нещата,  които  са  прекрасни,  приятни,  привлекателни  и  мили.  Накрая,  не  клюкарствайте,  не
разпространявайте  слухове  и  иронични  забележки,  а  говорете  добри  думи,  които  изграждат  и  правят
милостта да тече. Правите ли това? Това ли е храната, с която храните мозъка си? 

Не стигнахме ли обратно     там, откъдето тръгнахме  ? Изборът е ваш. Другите обезкуражаващи струни
на  вашия  инструмент  могат  да  се  скъсат  и  да  провиснат  свободно  надолу  –  вече  няма  да  можете  да
разчитате на тях или да ги използвате, но никой не може да ви принуди да постъпите по определен начин.
Това зависи единствено от вас. 

Мога ли да се възползвам от свободата и да кажа нещо много откровено? Някои от вас, които четат
тези  думи,  създавате  огромни  проблеми  заради  начините  си  на  мислене.  Вие  сте  способен.  Вие  сте
интелигентен. Вие сте квалифициран и може би даже сте уважаван заради вашата компетентност. Но вашия
манталитет се превръща в бреме за хората около вас – хората с които живеете, с които работите и с които
контактувате  в  живота  си.  За  някои  от  вас  домът  ви  е  бойно  поле,  смес  от  негативизъм,  сарказъм,
напрежение, язвителни коментари и обвинения. 

Други от вас са позволили самосъжалението да влезе и да се настани под покрива ви и вие глупаво
сте отстъпили умствена територия, която преди е била здрава и щастлива.  Вие се смеете по-малко и се
оплаквате повече. Вие трябва да признаете, че „единствената струна,“ на която можете да свирите – ако
изберете да направите това – не е настроена добре. Като ваш приятел, позволете ми да ви призова днес да
поемете управлението на мозъка си и на емоциите си. Като промяна, нека мозъка ви се храни с питателната
храна. Откажете да недоволствате и да критикувате. Изхвърлете от главата си тези чужди мисли, които ви
правят да сте дребнава и горчива личност.  Свирете отново на тази единствена струна!  Позволете й да
издава сладка и очарователна мелодия, от която този стар свят се нуждае толкова отчаяно. Да, вие можете да
направите това, ако искате.

През 1981 седях на финалния банкет на Асоциацията на продавачите на християнски книги. Мозъкът
ми бръмчеше, тъй като подготвях мислите си за моето изказване пред присъстващите. Бях малко нервен и
мисленето ми беше някъде между обвинението („Суиндъл, защо по дяволите се съгласи да направиш това
изказване?“) и самосъжалението („Глупако,  между присъстващите хиляди хора има поне 10 или повече
човека,  които  могат  по-добре  от  теб  да  свършат  тази  работа!“),  когато  светлината  на  прожектора  се
придвижи от масата на президиума до една млада жена, която седеше встрани в инвалидна количка. 

Тя трябваше да пее през тази вечер. Аз бях много окуражен, когато я видях. Духът ми укрепна, когато
си спомних за  служението на Джони Ериксон още от 1967 – счупен врат;  парализа  на движенията  от
раменете  надолу,  многобройни  операции,  раздяла  с  любимия  мъж,  смърт  на  всички  мечти,  край  на
плуването, на язденето на кон, на карането на кънки, на бягането, на танцуването, даже не можеш да се
разхождаш, никога вече! Всички тези струни сега висяха скъсани в живота й. 

Но ето я, пред нас седеше сияйна, забележителна, рядка жена, която беше избрала да не се предава .
Никога няма да забравя песента, която тя изпя, която успокои нервите ми и постави нещата на местата им: 

Когато мирът като река ме придружава по пътя ми,
докато скръбта бушува като морските вълни;
каквато и да е съдбата ми, Ти си ме научил да казвам,
„Добре е, добре е душата ми.“

Въпреки че Сатаната ще ме удря, 
въпреки че ще дойдат тежки изпитания,
нека да ме ръководи тази блажена сигурност,
че Христос е видял безпомощното ми положение
и е пролял кръвта Си заради душата ми.

Знаете  ли  какво  видяхме  всички  присъстващи?  Нещо  повече  от  една  мелодия.  Нещо  повече  от
великолепен  текст.  Ние  видяхме  много,  много  повече.  По  един  много  реален  начин  ние  видяхме
изненадващата стойност на манталитет за живот, който буквално нямаше за какво друго да се вкопчи.
Джони Ериксон...и една песен. 
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Глава 9

Не стискайте здраво нещата

Да му позволяваме да си отиде. Да държим хлабаво. Да отпускаме, а не да стискаме здраво. Тъй като
сме по-добри в задушаването, отколкото в обичането, за нас е неприемлива мисълта да отпуснем здравата
си хватка. Разхлабването на хватката отваря вратата пред терорът на риска, на паниката и пред опасността
да загубим контрол над ситуацията. Раздялата не може да се случи без вътрешно кървене. Страхливото
сърце се плаши да изостави любимите си играчки, въпреки че накрая ще бъде принудено да каже „Сбогом. “
Като например, загубата на съпруг или съпруга, или на дете. 

Специалистите  ни казват,  че  първият  ни отговор е  категоричен отказ:  „Не!“  От един доста  скъп
психосоматичен изследователски проект - Холмс-Рахе Стрес Тест - аз научих, че повечето от нас не могат
да се справят с повече от 300 „променящи живота ни точки“ в който е да е 12-месечен период, без да имат
сериозни последици. Интересното е да знаем, че сред стресовите ситуации загубата на съпруг или съпруга
се оценява с 100 точки, развода – с 73 точки, а загубата на близък член от семейството – с 63 точки и тези
събития  заемат  горната  част  на  оценителната  скала.  Трудно  е  да  позволим някой  от  тях  да  си  отиде.
Разхлабването на хватката ни повишава нивото на нашия стрес. Като например да се откажем от мечтата си;
или да позволим на детето си да има достатъчно пространство, за да израства; или да позволим на приятел
да има свободата да бъде и да прави това, което иска. 

Каква зрелост е нужна, за да направим това! Какъв тест за нашата несигурност е това! Често пъти сме
възпрепятствани  да  се  отказваме  от  съкровищата  си  поради  страхът  заради  тяхната  сигурност.  Но
почакайте.  Всичко,  което е  посветено на  нашия Бог  е  в  безопасност.  Всъщност нищо не е  наистина  в
безопасност, ако не е посветено на Бога. Нито детето ни. Нито работата ни. Нито любовната ни връзка.
Нито приятеля ни. Нито бъдещето ни. Нито мечтата ни. Нуждаете ли се от някакво доказателство за това?
Прочетете в Бит.22 историята за Авраам и почти порасналият му син Исаак. 

Ценената  наслада  на  стария  мъж се  намирала  в  това  момче.  Тази връзка  би могла  до  доведе  до
опасности, ако бащата не беше осъзнал, че трябва да отпусне хватката, с което е стискал сина си . Но това
станало при стечение на обстоятелствата, когато педагогиката на Йехова преподала на патриарха един от
основните уроци на живота. „Вземи сега единствения си син, когото обичаш, Исаак, и иди в местността
Мория, и го принеси там във всеизгаряне...“ (Бит.22:2)

Това е бил моментът, когато Авраам е трябвало да пусне момчето. Авраам би могъл да започне да
моли  Бога,  или  да  се  пазари,  или  да  го  манипулира,  но  това  не  би  накарало  Всемогъщият  да  избере
алтернативно  решение.  Не  –  Авраам трябвало  да  отвори ръцете  си  и  да  остави на  онзи  древен олтар
единственото нещо, което затъмнявало Слънцето в сърцето му.  А това наранява жестоко – невъобразимо
жестоко. Но е ефикасно!

Колкото  по-силно  е  желанието  да  притежавате  и  да  контролирате,  толкова  по-голяма  е  болката.
Старият скъперник вътре в нас никога няма да легне кротко и да умре покорно, когато му прошепнем. Той
трябва да бъде изскубван като централният корен на кипариса. Той трябва да бъде изваждан с болка и кръв
като  зъб  от  челюст.  И  ще  трябва  да  закаляваме  себе  си,  за  да  отхвърляме  жалните  му  молби,  като
осъзнаваме,  че  това  е  ехото  от  кухината  на  самосъжалението,  един  от  най-отвратителните  грехове  в
човешкото сърце.

Какво иска Бог от мен да правя? Да не стискам здраво нито едно от нещата, които притежавам и да
съм готов да се разделя с тях, ако Той пожелае. (Коментар: Това се потвърждава от думите на един мъдър човек, който
казал: „Не стискайте нищо здраво в юмрука си, защото ще ви боли много, когато Бог отваря пръстите ви един по един, за да ви
го отнеме.“  Факт е, че ние се раждаме със стиснати юмручета, а когато умираме, пръстите на ръцете ни са изпънати. Д.Пр. )
По този начин Бог  ще може да царува  в  мен без  съперници и  без  заплахи за  трона Му.  Така  ще има
достатъчно отломки от моята гордост и това ще запазва ръцете ми да са празни, а сърцето ми да е топло.

Глава 10

Да създаваме спомени

Любими мои, вървете без мен. Убеден съм, че вие ще си прекарате чудесно. Семейство, съжалявам,
но трябва да работя.

Място на действието: Мотгомъри, Алабама. Време? Преди няколко години. Ситуацията? Баща, който
истински обичал семейството си и искал те да се  наслаждават на лятната ваканция,  а той трябвало да
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работи. Натоварването на бизнеса го принуждавало да остане в офиса си. Но тъй като бил загрижен за
щастието им, той ги уверил в желанието му другите членове на семейството да направят това пътуване и да
се наслаждават на бързо отлитащите летни дни. Помогнал им да планират всеки ден от ваканционното
пътуване. Щели да натоварят багажа си на семейното комби, с което щели да отидат с него до Калифорния,
да отсядат в къмпинги по крайбрежието, а след това да се върнат у дома. Програмата за всеки ден била
внимателно подредена, даже били определени магистралите, по които ще пътуват и местата,  където ще
спират. Бащата знаел маршрута на цялото им пътуване, времето в което ще стигнат във всеки щат, през
който щели да минат и почти часът, в който щели да пресекат „Великия вододел. “

Но това, което той не им казал, направило ситуацията уникална. Бащата си взел отпуска (той бил
планирал  всичко  предварително)  и  уредил нещата  така,  че  самият  той да  отлети със  самолет  до  едно
летище,  което  се  намирало  близо  до  мястото,  където  семейството  му  щяло  да  бъде  през  този  ден  от
пътуването им. Освен това уредил някой да го вземе с кола от летището и да го откара до мястото, край
което всяка кола по пътя трябвала да мине. Усмихнат широко, той седнал на спалния си чувал и започнал да
чака пристигането на семейната им кола, която била пълна догоре с децата им и с багажа за къмпинга .
Когато видял колата, той се изправил, застанал в края на пътя и протегнал високо ръката си с вдигнат палец.
Можете ли да си представите това? „Вижте! Този мъж прилича много на...Татко!“ Семейството считало, че
той е на хиляди километри далеч от тях и се поти над купчина от документи. 

Удивителното е, че те не влезли в канавката от изненада или че не са получили сърдечен удар. Можете
ли да си представите веселието и настроението, с което са изминали останалата част от пътуването им? А
спомените, които са запазили в паметта си – биха ли могли някога да ги забравят? Когато по-късно бил
попитан  от  приятел  защо  му  е  било  нужно  да  си  създава  всичките  тези  затруднения,  необикновено
изобретателният баща отговорил: „Е, някой ден аз ще умра. Когато това се случи, искам децата ми и жена
ми да кажат: „Знаете ли, тате беше много забавен човек.“ Ето това се нарича уникален домашен план на
играта! Какъв изключителен пример за баща, който иска да бъде запомнен с нещо повече от обичайните
кухи фрази: „Загаси лампите.“; „Оправи ли си леглото?“; „Иди и окоси тревата.“; „Не, не можем. Аз трябва
да работя.“; „Колко струва това?“; „Скъпи, това е твърде сложно. Нека да бъдем практични.“; „Почакай
малко – не мога да чуя новините.“

А в живота има още много други неща!  Красивата музика на живеенето се композира, изпълнява и
усъвършенства в хармонията на дома. Свободата да се смееш дълго и шумно; окуражението да упражняваш
творческите си занимания; спонтанността на отморяващите отношения, които посаждат спомени и вкопават
дълбоко корените си в богатата почва на истинското щастие. Не може ли това да бъде включено във това
„всичко,“ за което говори Павел в Рим.8:32 и в 1Тим.6:17? Апостолът ни казва, че нашият Бог „ни дава
всичко изобилно за да се наслаждаваме.“ 

На нас ни липсва това – най-доброто от Бога – ако забавните ни спомени биват  затъмнявани от
отвратителните ни спомени. Светът извън семейния кръг е достатъчно тъмен. И когато угасне светлината в
семейния кръг...колко голяма е тъмнината. Ако животът с мама и тате се е превърнал повече в курс по
издръжливост, а не в освежаващо преживяване, тогава не е трудно да откриете коя е вашата главна задача.
Твърде много от нас вместо да са  достъпни и истински родители,  които изграждат щастливи спомени,
започват да приличат на митничари с каменни лица, които охраняват границата. 

А  някои  даже  се  държат  като  побъркани.  Не  се  тревожете,  Бог  може  да  се  справи  с  това.  Той
притежава голямо чувство за хумор. Не е ли Той, който ви е създал? Много ми се иска децата ми да ме
запомнят като таткото, който хвърли майка им облечена с дрехите в плувния басейн – и остана жив, за да
разказва тази история – а не като проповедник, който се мръщеше твърде много, крещеше твърде високо,
говореше твърде дълго...и умря твърде млад.

Глава 11

Невъзможните неща

„Това е абсолютно невъзможно. Няма начин, приятелю.“ „Няма да работи...просто няма да работи,
точка.“ „Той да се промени? Шегуваш ли се? Този човек никога няма да се промени.“ „Аз съм в безизходно
положение. Невъзможно е.“ Тези изрази не ви ли звучат познато? Със сигурност те са ви познати! Ние ги
чуваме  почти  всеки  ден.  За  нещастие,  понякога  самите  ние  ги  казваме.  Седмица  след  седмица  тези
негативни изрази се затвърждават в умовете ни. Изразите с които се казва, че нещо е невъзможно, са често
срещани в нашият свят на човешките мнения и на ограниченото мислене. Ние сме подхранвани с тези
изрази от медиите, от колегите си и от книгите, които четем. Ако не искаме „да приемем неизбежното“, на
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нас ни поставят етикета, че сме фантазьори, които са лишени от реализъм и живеят в измислен свят. 
Чуйте няколко думи, които предлагат различна гледна точка.  Без да дават глупави и фантастични

обещания, тези страници ни връщат обратно при вечните истини на Библията и се осмеляват да ни кажат да
вярваме, вместо да изпадаме в паника...да вярваме на Бога повече, отколкото на всеки друг глас...да живеем
уверено чрез вяра, а не страхливо чрез виждане. Ако това ви звучи като план, който ще предпочетете да
разгледате  и  да  приемете  вместо  планът,  който  сте  изпълнявали  до  сега,  тези  думи  ще  ви  донесат
окуражението, което ви е липсвало.  И най-доброто е, че те ще ви помогнат да фокусирате вниманието си
предимно  в  живия  Бог  и  по-малко  в  себе  си.  Когато  това  се  случи,  е  удивително  колко  неизбежно
невъзможни неща ще се превърнат в невероятни възможности.

Често пъти ние се оказваме блокирани в духовния си растеж, просто защото предизвикателствата
пред нас ни се струват абсолютно невъзможни за преодоляване. Такива рухвания на плановете не са нещо
ново. Авторът, който е написал следната песен сигурно е преминал през тези изживявания:

Стигали ли сте до реки, които считате, че не могат да бъдат прекосени;
стигали ли сте до планини, през които не можете да прокопаете тунел?
Бог се е специализирал в нещата, които са невъзможни;
Той върши нещата, които другите не могат да свършат.

Ако сега не се намирате в такова затруднение, няма да мине много време и вие ще се окажете в него.
Ако днес положението ви изглежда малко по-добро,  само почакайте:  скоро то ще стане невъзможно за
понасяне! Реките, които не можете да прекосите; планините, през които не можете да прокопаете тунел и
невъзможните обстоятелства наистина не са необичайни. Как се справяте с тях? От къде черпите вярата да
се изправяте срещу тях?

Какво казва Библията за невъзможните неща?
За да поставим всички неща на местата им, искам да започнем, като разгледаме 4 ключови текста от

Библията, в които се говори за невъзможните неща. Два от тях са в Йер.32 и два са в Евангелието на Лука.
Пророк Йеремия е написал: „О, Господи Йехова, ето, Ти си създал небето и земята с голямата си

сила и с протегнатата Си ръка! Нищо не е твърде трудно за Теб“ (Йер.32:17 – мой превод). Прочетете
отново това изречение: „Нищо не е твърде трудно за Теб.“ Разбирате ли, че каквото и да е нещото или
нещата, които според вас са „невъзможни,“ те не могат за са повече от това, което Бог казва, че е „нищо за
Него“? Нищо! Трудно е да се преведе на английски език пълната пъстрота и влиянието на еврейските думи,
които са използвани в този стих. Най-доброто, което можем да направим, е да ги преведем по този начин:
„За  Теб нищо,  абсолютно нищо не  е  извънредно или превъзхождащо.“   Стихът започва  с  най-силното
отрицание, познато в еврейския език: „За Теб, Господи, нищо, абсолютно нищо не е извънредно.“ Колко
трябва да се замисляме над този стих!

Вторият текст е Йер.32:27 и аз искам да го прочетете: „Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли
нещо твърде трудно за Мен?“ (мой превод) Вижте втората част на това изречение: „Има ли нещо твърде
трудно за Мен?“ Бог ви кани да замените думата „нещо“ с тези неща, които считате, че са невъзможни.
Подразбираният отговор разбира се е: „Абсолютно не, нищо не е твърде трудно за Мен.“ Може би сега си
казвате: „Да, това може да е вярно за християните, които са станали свидетели на много чудеса. Но вие не
знаете моето положение.“ Не е нужно да знам вашето положение. Единственото, което както аз, така и вие
трябва да знаем е, Бог и Неговите обещания. Той е Господ, обобщението на живота и няма нищо, което да е
твърде трудно за Него. 

А сега да видим Лука 1:37. Искам да свържете текстовете в Йеремия с този текст от Лука. Това е
отговор  на  въпроса  на  Мария  относно  нейното  зачеване.  Пред  нея  се  явил  ангел  и  казал:  „(ти)  ще
заченеш...и ще родиш  детето Христос.“ Тя попитала: „Как ще стане това, тъй като аз съм девица. Как е
възможно това?“ Спомняте ли си отговора,  който й е бил даден? Точно това,  което току-що четохме в
Йеремия: „Защото за Бога няма нищо невъзможно“ (Лука 1:37). За да направим практично това твърдение,
думата  „нищо“  в  него  може  да  бъде  заменена  с  вашата  конкретна  ситуация.  Каквато  и  да  е,  тя  не  е
невъзможна, когато сте с Бога. 

В Лука 18:27 Исус Христос е казал: „Невъзможното за човеците е възможно за Бога.“ За момент си
затворете   очите.  Искам  да  си  мислите  за  това,  което  ви  се  струва  най-невъзможно.  Вие  видяхте  и
прочетохте четири обещания на Бога. Всяко от тях твърди едно и също нещо: Нищо не е невъзможно, когато
сме с Бога. Това включва вашата река, вашата планина и всяка невъзможна ситуация. Дали тя е във вашия
бизнес?  Или  е  в  училището?  Или  е  в  брака  ви?  Може  би  невъзможната  ви  ситуация  е  свързана  с
поддържането на  чистотата  в  дома ви,  с  миенето,  с  обслужването  на  други  хора  или с  оправянето на
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развалените  ви  отношения  с  някои  хора?  Ще  помолите  ли  Господа  да  се  справи  с  конкретната  ви
невъзможна ситуация и след това ще я оставите ли на Него с вяра, която просто няма да се съмнява? Моля
ви...направете това още сега!

Едно „невъзможно“ събитие
Поради няколко причини, в Йоан 6 ние намираме не само познато, а уникално събитие. Първо, това е

единственото чудо,  което е описано и в четирите евангелия,  поради което изглежда че то е извънредно
важно за авторите на евангелията и със сигурност за Самият Господ. Второ, това е единственото описание, в
което Исус търси съвета на някой човек.  Трето, това е единственият случай, в който Исус извършва чудо
пред толкова голяма тълпа. Четвърто, това е „абсолютно“ чудо. Това не е някакво природно явление, което е
било леко променено с плъзгача на скалата за контрол. Всъщност, аз избрах това чудо, защото то изглежда
толкова невъзможно. 

Йоан 6 започва с две думи, които са важни за подреждането на сцената на събитието: „След това...“
Когато четете тези думи в Библията си, винаги си задавайте въпроса: „След кои неща?“ Описанието на
Йоан на чудото е предшествано от пет други глави и ако вие внезапно попаднете в средата на описанието на
тази  случка,  това  ще е  като  да  започнете  да  четете  един роман от  средата  му.  Поради  това  трябва  да
запитаме: „След кои неща?“ Исус избрал учениците Си и ги изпратил да проповядват. Според евангелието
на Матей те посещавали всяко село и съобщавали „добрата новина“ (евангелието) за Божието царство и
съобщението за нуждата хората да се покаят. Сега те се върнали и са с Исус, уморени и изтощени.  Те
проповядвали във всяко ъгълче и във всяко кътче. Те са физически уморени и емоционално  изтощени, и
Господ искал да се усамоти с тях, и да си починат. (Важно е за всеки от нас в работата ни – и Господ Исус е
един  пример за  това  –  да  отделяме  време за  почивка.)  Той  е  искал  да  предостави на  Своите  упорито
работещи хора възможността да се отделят от тълпата. „След това Исус отиде на отсрещната страна на
Галилейското (или Тибериадското) езеро. И след Него вървеше едно голямо множество...И Исус се изкачи
на хълма и там седеше с учениците си“ (Йоан 6:1-3 – мой превод). 

Представете си тази сцена.  Исус и учениците Му се намират сами на хълма.  Те са там, за да си
починат и да се освежат. Тогава, в Йоан 6:5 ние четем: „Исус, като вдигна очи и видя, че към Него идва
голямо множество...“ Те са уморени и изтощени, и искат да бъдат сами. Исус погледнал нагоре и видял, че
идва огромна тълпа. Според ст. 10, тя наброявала около 5000 мъже. В Мат.14:21 ни казва, че това са били
5000 мъже плюс жени и деца. Поради това няма да сбъркаме, ако кажем, че около 8 000 – 10 000 човека са
наближавали този хълм. Това са много хора и много нужди! Те се намират в едно голо място и ако до сега
не сте научили, те са гладни.  Няма крайпътен магазин! Учениците не познават никой и не знаят наблизо да
има някакъв източник на храна. Това е невъзможна ситуация. 

Но точно това е искал Исус, защото учениците му са били точно като вас и мен. „О, Господи, не.
Какво можем да направим сега?“ Това е начинът, по който учениците гледат на невъзможната ситуация, но
Исус видял в нея перфектната възможност за извършването на най-голямото чудо. Той им бил обяснил, че
Той е Божият Син, Бог в плът. Те научили  тази теория още в периода на обучението си като новобранци. 

А сега бил техния шанс да Го видят в действие. Това е бил моментът, в който безплодната теория
трябва  да бъде заменена от здравата  реалност.  Поради това  Той им дал един тест.  Първият,  който бил
подложен на този изпит бил Филип. Той е споменат по име в ст. 5: „Исус, като вдигна очи и видя, че към
Него идва голямо множество, каза на Филип:  „Откъде да купим хляб да ядат тези хора?“ Вероятно
Филип не е бил най-умния сред учениците (Според мен най-умният сред дванадесетте ученици е бил Юда
Искариотски. Между другото, често пъти това е вярно за вълците и за фалшивите пророци.) А Филип не е
отговарял за покупките на нужното на групата. Юда е бил касиерът, но Исус не е попитал Юда. Защо?
Преди да отговорим на този въпрос, нека да погледнем в следващия стих. Той смъква товара от раменете ни
да  търсим верния  отговор:  „А Той  каза  това,  за  да  го  изпита;  защото самият Той знаеше какво  ще
направи.“ (ст.6 – мой превод). Исус е знаел какво ще направи. Той винаги знае! Процесът на обучението е за
наша полза. Той знае как ще финишираме, но не ни поставя в някаква космическа машина на времето, с
която да ни катапултира до края. Той ни позволява да се заглаждаме чрез преминаването през изпитания.
Запомнете, че Исус иска ние да упорстваме, когато сме поставени под напрежение, като вярваме в Него по
време на невъзможните ситуации. 

Поради това Той казал на Филип: „Откъде ще трябва да намерим хляб, за да ги нахраним?“ Защо е
попитал  Филип?  За  да  го  изпита.  Той  искал  да  провери  дълбочината  на  неговата  вяра.  Той  искал  да
установи: „Дали Филип се е научил как да вярва в Мен? Дали Филип ще се фокусира в Моите способности,
докато се намира затънал до гуша в своята невъзможна ситуация?“ 

Искам да споделя с вас някои свои преценки за Филип. Това ще ви накара още по-високо да оцените
това, което Исус го е попитал. Филип е бил този, който по-късно казал на Господа: „  Само ни покажи Отца  
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и това ни е достатъчно“ (Йоан 14:8). Филип е бил човек, който искал всичко да види и да разбере. Той е
бил това, което аз наричам „статистически песимист.“ Той имал плъзгаща скала в мозъка си и ако успеел да
разбере нещо – тогава го приемал.

Колко е лесно да облечем съмненията си в прекрасно звучащо, логично и изискано облекло! Филип
въобще не отговорил на въпроса на Исус. Той казал: „За двеста динария хляб няма да им стигне, за да
може всеки да получи по малко.“ Но той не е бил питан за това! Господ попитал: „Откъде ще трябва да
отидем, за да вземем хляб и да нахраним тези осем до десет хиляди човека?“ А Филип казал: „За двеста
динария хляб няма да ги нахрани.“ Това са два различни разговора: Господ го попитал: „Къде да отидем?“, а
Филип му отговаря: „Колко струва?“ Между другото, един динарий се равнява на около 17 цента. Толкова е
била ежедневната надница.  (Какво ще кажете за това вие,  които си мислите,  че заплатата ви е малка?)
Седемнадесет цента умножено по двеста е равно на 34 долара сегашни пари. За 34 долара не бихте могли да
осигурите  на  всеки  човек  от  тълпата  даже  по  една  трошичка  хляб  и  чаша  чай.  Ето  така  разсъждава
статистическият песимист! Единственото нещо, което Господ искал Филип да каже е било: „Не знам. Това е
невъзможно за  мен,  но  за  Теб е  нищо и  аз  ще чакам да  видя  Ти какво  ще направиш.  Господи,  ти  си
специалист за такива ситуации.“ Но Филип не казал това. 

Изпитанието не приключило. Друг ученик, който е в още по-интересен и значим за нас, излиза на
сцената. Името му е Андрей. Той се различавал от Филип така, както се различават нощта и денят. Филип
виждал единствено ситуацията и размера на проблема. Той не можал да си спомни колко велик е Бог. Той
бил повече убеден в това, което не може да бъде направено, отколкото в това, което може да бъде направено.
Ако вие приличате на Филип, това е истината за вас. Когато някой предложи нова идея, вие казвате: „О, не.
Това няма да работи.“ Или когато някоя ситуация се влоши и вие повече не можете да се справяте с нея, на
вас никога не ви хрумва просто да вярвате в Бога. Единственото нещо, което вие можете да виждате е, че
това не може да бъде направено. В Божието семейство има много хора, които мислят така. 

Веднъж чух за един фермер, който винаги бил оптимист, рядко се обезкуражавал и рядко изпадал в
униние. Той имал съсед, който бил коренно различен от него. Намръщен и мрачен, съседът посрещал всяко
утро с тежка въздишка. Щастливият и оптимистичен фермер поглеждал изгрева на слънцето и изкрещявал,
заради шума на трактора: „Погледни колко красиво е слънцето и ясното небе!“ А негативният и намръщен
съсед  му  отговарял:  „Да,  то  може  би  ще  изсуши  растенията!“  Когато  облаците  покриели  небето  и
дългоочакваният  дъжд  започвал  да  вали,  позитивният  фермер  се  усмихвал  през  оградата:  „Не  е  ли
прекрасно – днес Бог дава на житото ни да пие!“ И отново, получавал същия негативен отговор: „Е, но ако
не спре навреме, пороят ще отнесе всичко.“ Един ден оптимистът решил да подложи песимиста на най-
трудното  изпитание.  Купил  най-умното  и  най-скъпо  ловджийско  куче-птичар,  което  можал  да  намери.
Обучил го да върши неща, които никое друго куче на земята не може да прави – то придобило изумителни
умения, които със сигурност биха удивили всеки човек. После поканил песимиста да отидат заедно на лов
за патици. Седнали двамата в лодката и се скрили ловното скривалище. Дошли патиците. Двамата стреляли
и няколко патици паднали във водата. С блясък в очите оптимистът заповядал на кучето си: „Иди и ги
донеси!“ Кучето скочило от лодката във водата, тръгнало   по   повърхността   на водата и една по една донесло
убитите  патици.  Оптимистът  попитал  песимиста:  „Е,  какво  ще  кажеш  за  това?“  Без  да  се  усмихва,
песимистът  отговорил:  „То  не  може  да  плува,  нали?“  Филип  е  бил  такъв  вид  човек,  песимист  до
сърцевината на костите си.

В Йоан 6:8 се казва: „Един от учениците Му, Андрей, братът на Симон Петър, Му каза.“ (Малко ми
е мъчно за Андрей. Всеки път, когато се споменава името му, той е наричан братът на Симон Петър. Някога
замисляли ли сте се за това?) 

Но Андрей имал едно силно качество, което му помагало.  Всеки човек, който може да убеди едно
малко момче да сподели яденето си с някой друг, би трябвало да притежава някаква награда за убеждаване !
Той казал на Исус: „Тук има едно момче, които има пет ечемични питки и две риби.“ (ст.9 - мой превод)
Как е научил това? Би трябвало да се е намирал в торбата с обяда на момчето, така е научил. Вероятно той
се е лутал сред тълпата, за да проучи какво се случва. Той отишъл при Господа и казал: „Тук има пет хляба и
две риби.“ Но той не спрял до тук, а продължил: „но какво са те за толкова много хора?“ Много лошо, той
трябваше да спре, когато каза първото нещо. Той доброволно дава информация, за която не е питан. Все
едно, че той поставя торбата с обяда на земята и се отдалечава със свиване на раменете си. Господ даже не
го е питал. 

Такова „дребнаво мислене“ не харесало на Исус! Това се отнася за всички нас, които сме като Андрей,
които работим много и се стараем, но сме поваляни на земята от перспективата, че нещата се подреждат
срещу нас. Вие чувате за нуждите на многото хора, до които евангелието не е достигнало. Целият свят
жадува да научи за Христос. Вие приютяване четири деца да пренощуват у дома ви, но казвате: „Господи, те
са Твои, но какво са те в сравнение с огромното мнозинство, което не Те познава?“ Вие нямате много пари,
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поради което сте в състояние да дарявате само 45 долара ежемесечно. Вие започвате да пресмятате: „Какво
са тези пари в сравнение с огромните нужди?“ Вие нямате много време. Работата ви отнема 10-12 часа
дневно и си казвате: „Често пъти аз нямам повече от 5 минути на ден да се помоля на Бога. Това едва ли се
зачита.“ 

Жената, която е автор на текста на химна „О, Сион, побързай“ трябва да е имала предвид хората,
които приличат на Андрей, когато е написала:

Дай на песните си да носят славното послание;
Позволи на богатството си да ги накара да побързат по пътя им;
Излей душата си за тях в победна молитва;
И Исус ще ти върне стократно всичко, което си изразходвал.

Може би и вие нямате много за да дарявате, но това е било всичкото, с което е разполагало това момче
и това е било всичкото,  което Андрей е  можал да намери, и това е било всичко,  от което Господ се е
нуждаел. Само от това.

А  сега,  чудото.  Спомняте  ли  си  историята?  Това  е  просто  чудо,  като  всяко  чудо.  Кротко  и
ненатрапчиво  Исус  казал  на  учениците:  „Накарайте  хората  да  насядат“  (Йоан  6:10)  Разбирате  ли,
дванадесетте ученици щели лично да участват в изпълнението на чудото,  защото чудото се е извършвало
преди всичко заради тях, а не заради тълпата. Исус би могъл да нахрани хилядите хора с всичко, което
пожелаели и то по всяко време на деня, но Той използвал учениците като разпоредители. Хората седнали
така както им било казано. После в Библията се казва: „Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на
седналите; така направи и с рибите, като даде на хората толкова, колкото искаха.“ (Йоан 6:11 – мой
превод) Няма да можете напълно да оцените това, ако не разберете, че думата „риба“ тук е била използвана
за една малка маринована рибка, подобна на сардината, а не някаква голяма морска риба като сьомгата. А
ечемичните  хлябове са били питки с диаметъра на торта -  плоски, твърди и трошливи, това е бил хляба на
бедните хора. Исус взел тези трошливи питки и малките рибки в ръцете Си и извършил невъзможното.
Множеството хора седели по склоновете на хълма,  а учениците носели храната на десетките,  после на
стотиците и след това на хилядите хора! 

Спомняте  ли  си  Филип,  който  имал  минималистки  представи.  В  Йоан  6:11  се  казва,  че  хората
получили „толкова,  колкото искаха.“  Само си представете как някой старец,  който не бил ял от дълго
време, е викал: „Хей, Филипе, донеси тук още малко хляб.“ И така Филип донася хляб – всичко, което те
поискали. „И когато се наситиха...“ (ст. 12). Ето така постъпва Господ. Той не само върши невъзможното,
той го върши преизобилно, надминавайки всичко, което всеки човек би могъл да си помисли. Той давал на
тези  хора  дотогава,  докато  те  се  наситили.  Той  извършил  това,  в  което  е  специалист;  Той  извършил
невъзможното.  Реката  била  прекосена,  тунелът  през  планината  бил  прокопан,  невъзможното  било
постигнато, и за Него това е бил никакъв проблем! Вие ще забележите, че когато хората се нахранили, Той
казал на учениците:  „Съберете останалите къшеи, за да не се загуби нищо“ (ст.  12).  Те ги събрали и
напълнили  12  коша  с  къшеи,  които  останали  от  петте  ечемични  хляба.  Колко  са  били  учениците?
Дванадесет. Колко са били кошовете? Дванадесет.  Можете ли да си представите Филип? Как се е спускал
надолу по хълма с празния кош. И по целия му обратен път към върха на хълма, носейки пълния кош той си
е казвал: „Аз не мога да повярвам в това!“ Хлябът в коша е бил повече, отколкото те биха могли да изядат.
Андрей, с  неговото „дребнаво мислене“ сигурно е бил изумен!

Да разхлабваме хватката си
Вие знаете урока, който считам, че учениците са научили или поне би трябвало да са научили. Когато

се срещнете с невъзможното, оставете го в ръцете на Специалиста. Откажете да пресмятате. Откажете да се
съмнявате. Откажете да се справяте сам с невъзможното. Откажете да се тревожите или да окуражавате
другите да се тревожат. Противопоставяйте се на това. Вместо това кажете: „Господи, донасям Ти нещо, с
което не мога да се справя. Защото Ти не само си способен, но освен това си готов и си загрижен за мен,
вземи това от ръцете ми. То е невъзможно за мен, но е нищо за Теб.“ 

Упорстването, когато сме поставени под натиска на невъзможното, изисква да притежаваме такъв вид
увереност. Но нашият проблем е, че ние стискаме здраво проблемите си. Ако швейцарският ви часовник
спре да работи, вие не сядате у дома с отвертка и не започвате сами да го поправяте, а го отнасяте на
специалист. Какво ще стане, ако отворите часовника и започнете да се опитвате да го ремонтирате, а след
това го занесете на специалист и му кажете: „Господине, часовникът ми спря да работи.“ „О, наистина.
Нека да го отворя и да проверя. Но какво за Бога сте направили с този прекрасен часовник?“ Проблемът е,
че Господ получава всички остатъци и къшеи. Ние правим всички възможни грешки и завързваме нещата с
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19 здраво завързани възела, а след това ги тръсваме в скута Му и казваме, „Ето, Господи.“ Не! Правилно е
още от самото начало да кажем: „Това е невъзможно. Аз не мога да се справя с това. Господи, преди да го
объркам, го давам на Теб.“ Той е способен да се справи с невъзможното. 

Спомням си, че четох една вълнуваща книга, озаглавена „Кажи това с обич,“ която е написана от моят
добър приятел д-р Хауард Хендрикс. Трябва да я прочетете. В книгата си той разказва следната най-чудна,
но истинска случка.  „От дълги години познавахме едно прекрасно семейство от Далас. Бащата продаде
бизнеса си на загуба и започнал да служи на Христос като доброволец, но нещата в живота му се влошиха.
Семейството имаше 4 деца. Една вечер по време на семейната молитва, най-малкия син в семейството,
Тими, казал: „Тате, мислиш ли, че Исус би имал нещо против, ако Го помоля да ми даде една фланелка?“
Бащата отговорил: „О, не, разбира се че Исус не би имал нищо против. Мамо, запиши в молитвената ни
тетрадката тази молба.“ В тетрадката било записано „фланелка за Тими – размер 7-и.“ Всяка вечер Тими
следял  дали  всички  се  молят  за  фланелката.  След  няколко  седмици  една  събота  майката  получила
телефонно обаждане от търговец на трикотаж, който живеел в центъра на Далас и бил християнин. Той й
казал: „Привършваме с промоционалните продажби за месец юли и се сетих, че вие имате 4 момчета и
можете да използвате безплатно някои от нещата, които са ни останали. Имате ли нужда от фланелки за
момчета?“ Тя попитала: „Кой размер?“ „7-и.“ Тя попитала притеснено: „Колко броя можете да ни дадете?“
Той й отговорил: 12.“ 

Мнозина от нас биха взели фланелките, биха ги пъхнали в някое чекмедже и биха разказали с няколко
думи за случилото се на децата си. Но не и тези мъдри родители. Вечерта, като се очаквало, Тими казал:
„Мамо, не забравяй, нека да се молим за фланелката.“ А майката казала: „Тими, не трябва да се молим за
фланелката?“  „Защо?“  „Господ  отговори  на  молитвата  ни.“  Наистина  ли?“  „Да.“  И  както  било
предварително подготвено, един от братята на Тими излязъл от стаята, донесъл една фланелка и я поставил
на масата.  Очите на малкия Тими станали големи като чинийки за кафе. Братът излязъл отново и донесъл
друга фланелка. И така – една по една – докато дванадесетте фланелки не били поставени на масата и Тими
помислил, че Бог е станал търговец на трикотаж. Но бъдете уверени, че в Далас има едно малко момче на
име Тимоти, което вярва, че има Бог на небето, който се интересува достатъчно за нуждите му и изпраща
фланелки на момчетата.“

Но  обикновено  ние  не  предоставяме  този  шанс  на  Бога.  Ние  сме  толкова  тотално  (и  греховно)
самоуверени, че не предоставяме на Бог шанса да направи това, в което Той е истински специалист. Ако
нещо  е невъзможно от човешка гледна точка, тогава защо за Бога се опитваме да се справим с него? Има
заключение на тази тема, което не искам да изпуснете. То е свързано с „личното“ възприемане на това,
което ще прочетете по-долу. И тъй като там се говори за мъж и неговия син, за повечето от нас няма да е
трудно да се оприличат с бащата. Мъжът (както повечето от вас) бил стигнал до края на силите си.

Да вярваме в невероятното
„И те доведоха момчето при Него. И когато момчето Го видя, веднага духът го сгърчи; и то падна

на земята и се  търкаляше с пяна на устата. А Исус попита бащата: „От колко време му се случва
това?“ И той каза: „От детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако
Ти можеш да направиш нещо, смили се над нас и ни помогни!“ А Исус му каза: „Ако Ти можеш! Всичко е
възможно за този, който вярва“ (Марк 9: 20-23 – мой превод). Според мен, единственото място в цялата
Библия,  където Исус казва това твърдение,  е в този текст.  Бащата погледнал към сина си,  след това се
обърнал към Исус и казал: „Господи, ако Ти можеш да помогнеш...“ И Исус казал: „Ако Ти можеш! Защо,
Аз съм специалист в това нещо. Това е невъзможно за вас, но за Мен това е нищо.“

Отговорът на бащата е достоен за похвала. Когато разбрал, че е нужно да повярва изцяло и не се
измъчва повече, той извикал: „Наистина вярвам; помогни ми в моето неверие“ (ст. 24 – мой превод). Със
сигурност някои от вас, които четат тези думи, се срещат с някои от най-невероятните проблеми, които
човек може да си представи. Вие сте стигнали до края на силите си. Няма вече нищо, което можете да
направите – нищо. И сега какво ви казва Бог? „Дали че всичко е възможно за този, който се тревожи?“ Не.
„Дали че всичко е възможно за този, който се опитва сам да се справи? Не. „Всичко е възможно за този,
който вярва.“ 

В историята  в  Марк 9  се  разказва,  че  Исус  спасява  живота  на  момчето,  като  го  освобождава  от
нечистия дух и го изцелява. Работата,  която Бог иска да свърши, няма да бъде извършена, докато вие седите
и  четете.  Тази  работа  няма  да  бъде  извършена,  докато  налягането  на  невъзможното  се  намира  върху
плещите ви. Дете на Бога, научи една семейна тайна. Бог се е специализирал в неща, които ние считаме за
невъзможни. Но тъй като е джентълмен, Той няма да ги измъкне от ръцете ти, ако ти продължаваш упорито
да се държиш здраво за тях. Пророк Исая казва: „Господ копнее да е милостив към вас ... Той чака на
небето за да ви пожали“ (Ис.30:18 – мой превод).
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Вашата невъзможна ситуация може да е брак, който почти се е разпаднал. Тя може да е развалена
сърдечна връзка, която ви е лишила от илюзиите. Тя може да е свързана с работата ви или с кариерата ви,
или с обучението ви в училището. Може да сте останали без пари. Може да е връзка, която сега е толкова
омърсена и е под такова напрежение, че вие не можете да се справите. Ако тя ви изглежда невъзможна,
СВАЛЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ НЕЯ! С абсолютна вяра помолете Бога за се справи с нея.

Позволете ми да завърша с едно изречение, което бих искал да запомните наизуст. Наистина. Преди
да продължите да четете по нататък тази книга, спрете и го запаметете.  Повторете го гласно няколко пъти.
Това е изречение, което самият аз казвам на себе си всяка седмица. То никога не ме е подвело и винаги
поставя така наречените „невъзможни ситуации“ в правилния фокус. 

Изречението  се  следното:  „Всички  ние  се  срещаме  със  серия  от  големи  шансове,  които  са
прекрасно маскирани и изглеждат като невъзможни ситуации.“ Имате ли някои реки, които трябва да
прекосите? Имате ли планини, през които трябва да прокопаете тунели?

Глава 12

Завръщане у дома

Нито  едно  житейските  трудности  не  е  толкова  трудно  за  понасяне  като  проблемите  у  дома.
Финансовото напрежение е трудно поносимо, но не е невъзможно да бъде преодоляно. Физическата болка е
лошо нещо и понякога даже е ужасна, но обикновено не е безнадеждна. Загубата на работа или провала в
училището може да извади на повърхността чувство на отчаяние, но то също ще отмине. Но нищо не може
да се сравни с продължителното, агонизиращо и мъчително главоболие, предизвиквано от непокорното и
своенравно дете. Когато е твърде голямо, за да бъде напляскано. Когато е твърде гневно, за да разговаряме
разумно с него. Когато е твърде избухливо, за да бъде заплашвано. Когато е твърде непреклонно, за да бъде
предупреждавано. Когато е твърдо решено да се освободи от властта...независимо от всичко. 

Бунтовникът има това голямо желание за живот (заимствано от хитовата песен на Франк Синатра) да
каже:  „Живях  по  моя  си  начин.“  Влудяван  от  страстта  към  приключения,  които  стигат  до  крайност,
загрижен да се измъкне от твърдия пашкул на родителския контрол, младият анархист създава хаос у дома,
преди най-накрая да реши да избяга и да се освободи. Скоро това се случва със затръшване на входната
врата и с думите: „Заминавам завинаги!“ В този момент и двете страни изпитват чувството на горчиво-
сладко облекчение.  Но  то  не  продължава  дълго.  Понякога  мирът  се  връща.  Заедно  с  тишината.  Които
общуват със спомените. И от това се ражда сакато поколение: чувство за вина, тъга и срам.

„Безумен син е тъга за баща си и горчивина за тази, която го е родила“ (Пр.17:25 – мой превод)
Ако сте преживявали това нещо, няма нужда някой да ви го разяснява.  Майката и бащата с разбити

сърца имат нужда от утешител, а не от коментатор. Това е възможно най-силната мъка. Въображението,
подобно на непокорник, полудява, когато се тревожи, страхува и съпричастността изпълнява умствената си
музика в миньорни тонове. Времето пълзи. Нито дума от избягалият. Зимният хлад и дъждовете на пролетта
буквално разширяват пропастта на мълчанието. Нито дума. Лятната горещина и пъстротата на есенните
цветове не успяват да претъпят безпокойството на родителите. Нито дума. 

Понякога молитвата се превръща в самотно нощно бдение, в изпразнено от съдържание и надежда
повторение на звуци, които с мъка излизат навън от подпухналото от плач лице. Мислите са объркани. И
безкрайни: „Къде сбъркахме? Ще го видим ли някога отново? Дали той/тя е в безопасност? Трябваше ли
отново  да  направим  това?  Как  започна  всичко  това?  Трябваше  ли...можехме  ли...?“  Но  все  още  няма
съобщение.

Зимата се връща, но не и непокорният. Леденият вятър се опитва да проникне през прозорците и
вратите, но телефонът не звъни и не се чува чукане на вратата. Нито познатия глас прогонва тишината. И
тогава. Без предупреждение. Внезапно. В най-неочакваният момент, блудният син се връща...обратно там,
където животът го е насочил: у дома.

Мършавата фигура може да бъде видяна на хоризонта. Раменете са прегърбени. Главата е наведена.
Дълбоки бръчки на покаяние, немилост и унижение са набраздили някога непокорното лице. Изтощен и
разкаян, само с няколко болезнено кратки и несвързано прошепнати думи, непокорният се отпуска в ръцете
на чакащият татко. В такива мигове времето спира. И двете сърца отново туптят заедно. Едното прощава,
другото е опростено.

И Бог се усмихва.
Това се случва всеки ден.
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Глава 13

Да отделяме време

Няколко думи са безсрамно изписани на таблото за управление на бързоходната моторна лодка, която
е  привързана  на  пристана  в  пристанището  на  Алабама.  Те  отразяват  и  онагледяват  стилът  на  нейния
собственик, за чийто забързат начин на живот често пъти се споменава в спортните новини в Америка. С
небръсната си брада, с неподстриганата си коса и с втренченият си поглед, през ваканциите левичарят от
Мексиканският залив прилича на мързелив търсач на изгубени ценности по плажовете, а не на един от най-
скъпо платените футболисти в историята на отбора на Оукланд Райдер. Но ако професията не подхожда на
външния  му  вид,  прякорът  му  със  сигурност  подхожда:  ЗМИЯТА.  Колкото  е  бърза  и  подла  змията  в
тресавището, такъв е той на игрището. Кен Стоблер познава само една скорост – пълна газ. 

Поради това няма да бъдете изненадани, когато прочетете нахалният надпис на таблото за управление
на лодката му,  който предупреждава всички пътуващи: ВЛЕЗТЕ, СЕДНЕТЕ, МЛЪКНЕТЕ, ДРЪЖТЕ СЕ
ЗДРАВО.

Ако планирате да се возите в лодката на Кен Стоблер, бъдете готов за постоянен грохот на мотора по
време на пътуването. Някъде вътре в него има този вид сърбеж, който не може да бъде почесан иначе, освен
от грохота на двигателя и от пръските от солените вълни, по които се плъзга лодката му със скорост над 80
мили/час  (130 км/ч). След като вече сте се качили на лодката, вие имате особеното усещане, че мълчането и
държането здраво за седалката идват съвсем естествено. След като вече сте решили да се движите с такава
ускоряваща скорост, нищо друго, освен да оцелеете не е важно за вас. 

И това е съвсем правилно, ако оцеляването е единственото нещо, което е важно. Но ако в нещата,
които правят живота богат и смислен за нас (както и за хората, които пътуват заедно с нас) се включва нещо
повече от оцеляването, тогава скоростта е ужасяващо тънка нишка, за която трябва да се държим. С други
думи, ако наистина искаме да се случат някои неща, ако наистина искаме в живота ни да има някаква
задълбоченост и да оказваме някакво влияние върху другите хора,  ако искаме някоя наша силна и трайна
инвестиция да хвърли успокоителна сянка върху живота на друг човек (върху детето ви, върху приятел или
върху някой друг), е важно вие да забавите движението си, а понякога напълно да спрете . И да помислите.
Сега...не после. Не се осмелявайте да отлагате това за друг ден!

Преди време заедно с най-големият ми син влязохме в един местен магазин за подаръци. Видяхме
една редица от поставени в рамка плакати. Посмяхме се над някои от тях, разгледахме задълбочено други,
но един от тях прикова вниманието ни. Когато Кърт го откри, в началото не каза нищо, но след малко ми
прошепна: „Ау, тате, този е добър!“ На рисунката беше изобразена сутрин преди разсъмване над спокойно
езеро. В малка лодка седяха баща и син, вгледани в поплавъците на въдиците си. Горния край на слънцето
една се показваше над далечните планини. От картината лъхаше на мир, свежест и на безгрижен разговор. В
долния й край имаше само две думи, които разясняваха посланието й: „Отделете време.“ В младежките ми
години се дразнех от една „изтъркана“ мелодия, придружена от старомодно звучащия текст: 

„Отделете време да бъдете святи, 
разговаряйте с Господа; 
Отделете време да бъдете святи, 
светът се движи стремително...“

Двадесет и пет години по-късно, с четири деца, с много километри и грешки зад гърба си, за мен в
тези думи много мъдрост. Те ми приличат на молбата на псалмиста в Пс. 46:10:  „Млъкнете (спрете да се
борите с Мен) и знайте, че Аз съм Бог.“ 

Или на съвета на Господа в Мат. 11:28: „Елате при Мен...Аз ще ви дам почивка.“ 
Няколко успокояващи думи от Давид. Няколко успокояващи думи от Исус. Колко се различават те от

надписа в лодката, който внушава паника. 
Чуйте ме...моля ви, чуйте ме! Толкова ли е важно това, което правите?  Наистина ли е нужно да се

движите толкова бързо или да шофирате с  такава главоломна скорост? Защо трябва да казвате „да“ на
толкова много неща, на които би трябвало да кажете „не“? Да не би забързаният ви стил на живот да не е
нищо друго освен евтин наркотик, който притъпява болката от празния ви живот? Несигурността ви ли
изисква тази прибързаност? Дали чувството ви за вина кара лодката ви с пълна газ? Или може би това е
навик, който сте придобили, когато готвите яденето си, когато разговаряте твърде много и твърде бързо
(понякога  без  даже  да  мислите)  и  планирате  да  свършите  твърде  много  неща?  Всичко  това  оказва
отрицателно влияние върху вас. Хората остават с впечатлението, че единственият начин, за да се доближат
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до вас е да влязат вътре, да седнат, да млъкнат и да се държат здраво. 
Забелязах, че нито веднъж в Библията не се споменава Исус да е бързал за някъде. Често пъти Той е

бил зает, но никога не е бързал и въпреки това е изпълнил перфектно всичко, което Отец му е възложил .
Когато спрете, за да помислите, ще разберете, че Неговото най-голямо постижение се е случило, когато Той
е заглушил посланието на змията.

Глава 14

Чувственост

Пълнокръвните  и  здрави  американци  се  борят  с  един  и  същи  варварин  –  похотта.  Както
нехристияните,  така и християните се  борят с неговото присъствие и упорство в живота им.  Някои си
мислят,  че  ако ще оженят,  това ще накара изкушението да напусне живота им. Други се опитват да се
справят с този проблем чрез бягство от хората. Но чувственото въображение върви заедно с тях, бори се и
забива  ноктите  си,  за  да  привлече  вниманието  им  и  да  бъде  задоволено.  Не  помага  даже  призива  за
доброволно участие в християнското служение. Попитайте всеки човек, чиято кариера е свързана с работата
на Господа. Изкушението е тук и неуморно умолява да бъде задоволено. 

„Как да се справям с моралното изкушение? Как да казвам „не,“ когато похотта пищи да кажа „да“?
Това възможно ли е? Мога ли да победя този чувствен дивак?“ Това са въпроси, които повечето хора си
задават...но те остават без отговор. Ние търсим помощ, но рядко я намираме. И за да станат нещата още по-
зле, ние сме заобиколени от хора, които вярват, че единственият начин да се справим с изкушенията е като
им се отдадем. Глупав съвет!

Библията не се скрива от трудните въпроси. Тя ни предлага ясен и изпълним съвет, който работи. Тя
обещава надежда, сила и гаранция за хората, които са уморени да губят битката и живеят с чувството за
вина. Когато американският отбор по хокей спечели златния олимпийски медал, голмайсторът Джим Крейг
мислел, че ръцете му са пълни догоре. Поради поставената цел пред отбора, напрежението върху него и
съотборниците му по време на  Олимпийските игри през  1980 било огромно...но  истинското изпитание
започнало след това.  Интересът на хората от цялата страна се  усилвал със смазващото си въздействие.
Името му станало известно на спортните фенове от цял свят. Почти ежедневно имало покани за срещи с
хората. Изкушенията също били чести. 

Един местен вестник писал: „Крейг признава, че положението е толкова безумно, че той заболял от
язва...“ Джим Нютън от „Ню Йорк Таймс“ написал: „Веднъж в Чикаго, когато отключил стаята си в хотела,
той намерил гола жена, която лежала в леглото му (Крейг й казал: „Моля те, излез)...“ В Чикаго имаше един
случай, когато той се събудил с усещането, че някой го наблюдава. Когато погледнал към вратата, той видял
4  служителки  на  хотела,  които  надничали  през  вратата  на  стаята  му.  („Сега  винаги  поставям  райбера
отвътре.“) Друг път в Алабама на улицата едно момиче му казало, че е говорила с Бога за него, след това го
целунала  страстно...и  отминала.“  Никой  не  е  имунизиран  срещу  изкушението.  Даже  героят.  Нито  пък
никому неизвестният човек. Нито хората като вас и мен.  Похотта никога не е далеч от нас. И когато най-
малко я очаквате, тя отново се появява.

Изкушение в три измерения
Изкушенията идват при нас опаковани в различни форми, размери и цветове...но повечето от тях

попадат в следните три категории:
1. Материални изкушения. Това е похотта (стремежа) към нещата. Нещата могат да са големи колкото

къща или малки като пръстен, да са блестящи и заслепяващи като нова спортна кола или да са сиви и
прашни като 200 годишен античен кухненски бюфет.

2.  Лично изкушение. Това е стремеж към обществено положение и към специално признание, към
статута на славата, на богатството, на властта и на силата. Да притежаваш титла, която кара главите на
хората да се обръщат, като например „Главен изпълнителен директор“ или „Президент,“ или „Изпълнителен
директор,“ или даже „Доктор.“

3.  Чувствено  изкушение.  Това  е  стремеж към  друга  личност.  Желанието  да  притежаваш и да  се
наслаждаваш на тялото на друг човек, въпреки че това удоволствие е незаконно или неморално. Тук ние ще
фокусираме  мислите  си  в  тази  трета  категория.  Въпреки  че  ще  направим  това,  нито  за  миг  не  си
помисляйте, че това е единствената област на проявление на изкушението. Чувствеността е голяма област
от битката, но тя в никакъв случай не обхваща цялата история на конфликта, свързан с изкушението.
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Историческа ситуация: мъж, наречен Йосиф
Вместо  да  се  плъзгаме  по  ледената  повърхност  на  теорията  и  да  се  опитваме  да  анализираме

изкушението от някоя абстрактна гледна точка, нека да се гмурнем в живота на човек, който се е сблъскал с
изкушението.  Името му е  Йосиф.   Историята  му е  разказана в  книгата Битие,  глави 37-50.  Специален
интерес за нас представяла гл. 39, когато похотта му направила едно неочаквано и незабравимо посещение. 

Йосиф станал доверен роб на високопоставен египетски служител,  наречен Петефрий.  Йосиф би
евреин,  красив  млад  мъж,  който  преди  това  бил  намразен  и  отхвърлен  от  братята  си.  Ако  можете  да
повярвате, те го продали като роб. Въпреки че бил мъж с високи принципи и силно вярвал в Бога, Йосиф се
превърнал в обикновен роб в Египет.

Чуйте историята, така както ни е разказана: „А Йосиф заведоха в Египет и египтянинът Петефрий,
фараонов  придворен,  началник  на  телохранителите,  го  купи  от  ръката  на  исмаилтяните,  които  го
доведоха там.  И Господ беше с  Йосиф,  и той благоуспяваше и се  намираше в дома на господаря си,
египтянина. След като господарят му видя, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му
всичко, което вършеше, Йосиф придоби  благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави
надзорник на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави надзорник на
дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф; Господното
благоволение беше върху всичко, каквото имаше в дома и по нивите. А Петефрий остави всичко, каквото
имаше, в Йосифовата ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А
Йосиф беше строен и красив“ (Бит. 39: 1-6). 

Петефрий е  заемал много отговорна длъжност.  Като началник на телохранителите,  той ръководел
елитна група от мъже, които са обграждали фараона и другите египетски управляващи служители и са ги
охранявали.  Вероятно  служебното  му  положение  може  да  бъде  сравнено  с  положението  на  сегашния
директор на ФБР.  Той е бил уважаван, зает и добре платен служител. С опитно око той оценил и купил
Йосиф  на  робския  пазар,  като  видял  в  този  фин  млад  мъж  отличителните  черти  на  зрелостта  и
отговорността. С течение на времето, Йосиф бил издигнат до много важната длъжност на „надзорник.“
Постепенно той поел управлението на всичко, което Петефрий притежавал.  Две неща се изявяват в тези 6
стиха, които ни обрисуват ясно декора, на фона на който се развива тази история: 

1.  Господ  е  бил  с  Йосиф.  Самият  Йосиф  не  е  говорил  за  това,  но  истината  не  може  да  бъде
пренебрегната. Неговият господар Петефрий видял това. Каквато и работа да възложели на Йосиф, тя била
свършвана и при това – с добър резултат.

2. Заради Йосиф, Господ направил Петефрий да  преуспява. Библията казва: „Господ благослови дома
на египтянина заради Йосиф; Господното благоволение беше върху всичко, каквото имаше в дома и по
нивите“ (ст. 5). 

Издигането  на  Йосиф  е  било  напълно  заслужено.  Накрая  на  Йосиф  била  поверена  най-високата
длъжност – надзорник на дома (иконом) – довереният човек на Петефрий. Той е бил причината Петефрий
да няма никакви грижи за  дома и за имота си.   Нека да си припомним, че тази серия от повишения е
направила  Йосиф  да  стане  все  по-лесно  нараним.  Заедно  с  по-големия  успех  идват  и  по-големите
привилегии  и  самотата. Мъдър  е  бил  светецът  от  миналото,  който  е  написал:  „Можем  да  очакваме
изкушението в дните  на  благоденствието и  на  лесния  живот,  а  не  в  дните  на  лишения  и  мъка.  Не  по
ледените склонове на Алпите, а в слънчевите равнини...не където хората са намръщени, а там, където те се
усмихват  сладко  с  изящните  усмивки  на  ласкателството  –  това  е  мястото,  да,  това  е  мястото,  където
изкусителят лежи и чака! Бъди нащрек! Ако трябва да ходиш въоръжен на някое място, трябва непременно
да ходиш въоръжен там.“

Йосиф е бил „мюре“ (примамка) за затрогващата и ласкателна съблазън на похотта. Вероятно поради
това текстът, който разглеждаме завършва с думите: „А Йосиф беше строен и красив“ (Бит.39:6). В друг
превод на Библията този стих е преведен така: „А между другото, Йосиф беше много красив млад мъж.“ В
трети превод на Библията (на английски) този стих е преведен така: „...беше добре сложен и красив.“ 

Моля ви да разберете, че няма нищо лошо в това един мъж да е красив и добре сложен. (Да, това не е
честно! Но в това няма нищо лошо и зло.) Това е точно като да си богат – това не винаги е лошо, а само
ожесточава битката, защото винаги ще има други хора, които наблюдават и хвърлят примамката на похотта.
Точно това се случило на Йосиф.

Чувственото изкушение: влиза г-жа Петефрий
„И след време жената на господаря му хвърли очи и му каза: „Легни с мен“ (Бит.39:7) Ето това

можете да наречете директен подход. В оригиналният текст на иврит се казва, че жената „повдигнала нагоре
очите  си,“  което предава  мисълта,  че  тя  му оказва  специално или близко внимание.  Тя е  наблюдавала
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Йосиф, представяла си е колко наслаждаващо би било да го накара да я прегърне и да прави любов с нея.
Тъй като е разполагала с много свободно време, г-жа Петефрий е позволила на похотта да завладее нейния
ум. Тя съблазнявала този красив и мускулест млад мъж и уверено очаквала той да се разтопи от страст в
ръцете й. 

Египтолозите и археолозите потвърждават, че древните египтянки са били едни от първите, които са
считали себе си за освободени жени. Египетските паметници ни предлагат безмълвното свидетелство за
огромния  упадък  на  морала  на  египтянките.  Това  обяснява  смелото и  безсрамно предложение  на  г-жа
Петефрий. Отговорът на Йосиф сигурно я е шокирал. Прочетете ст.8-9: „Но той отказа и каза на жената
на господаря си: „Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мен в дома, и предаде в моята
ръка всичко, каквото има; в този дом няма никой по-голям от мен, нито е задържал от мен друго нещо
освен теб, защото си му жена;  и така, как да извърша аз такова голямо зло и да съгреша пред Бога?“
Колкото  и  директна  да  е  била  поканата  й,  Йосиф  я  отхвърлил.  Няма  начин  той  да  се  поддаде  на
изкушението! Но как е можал да направи това? Жената е била готова. Много лесно те биха гарантирали
сигурността си. Той бил неженен и със сигурност е бил мъж със силно сексуално влечение. Как е можал да
отхвърли предложението й? Разгледате внимателно следните стихове, които току-що прочетохте: 

Той отхвърлил предложението й на базата на разума. Колко глупаво е да разруши доверието, което е
градил в продължение на години! (ст.8)

Той отхвърлил предложението й на базата на съзнанието. Било е немислимо той да опетни името на
своя Бог, като се поддаде на нейните желания. (ст.9)

Мислите ли си, че тя се е отказала да настоява? Ако отговорът ви е „да“ това означава, че не познавате
този тип жени. В следващият стих се разказва, че тя продължавала с настояванията си „всеки ден.“ Тук се
казва,  че той престанал да я слуша и престанал да остава насаме с  нея.  Той стоял далече от нея.  Ние
поздравяваме този мъж.  Той бил толкова силно решен да не се поддаде на изкушението,  че предприел
практически стъпки,  за  да държи похотта далече от себе си.  Мъдра постъпка! Всеки,  който си играе с
похотта може да потвърди, че изкушението никога не се отказва и иска играта да продължи. Подобно на
огъня, накрая то ще ви опари. 

Тук се обяснява защо: “В нас съществува дремещата склонност към желание, което е внезапно,
свирепо и завладява плътта ни с  неустоима мощ. Внезапно в нас се  запалва един скрит тлеещ огън.
Плътта се запалва и бива обхваната от пламъци. Няма никакво значение, дали става въпрос за сексуално
желание, за амбиции, за суета, за желание за отмъщение, за любов към слава или власт, за жажда към
богатство или накрая, за това странно влечение към красотата на света и на природата. Радостта от
Бога се разпалва в нас и ние я търсим във всичко, създадено от Него. В такъв момент представата ни за
Бога  става  твърде  неясна,  Той  губи  своята  реалност  и  в  нас  е  реално  единствено  желанието  към
творението, единствената реалност е дявола. На този етап Сатаната не ни изпълва с ненавист към
Бога, ние просто забравяме за Него. Така греховното желание обхваща разума и волята на човека в най-
голяма тъмнина. Отнема ни силата да виждаме ясно нещата и да вземаме решение. В този момент
всичко в мен се противопоставя на Божието Слово. (Дитрих Бонхофър - „Изкушението“)

Йосиф е бил достатъчно умен за да разбере, че ако слуша предложенията й, неговата „дремещата
склонност“ наистина може внезапно да се превърне в свиреп  дивак,  който изисква да бъде задоволен.
Тогава той просто за известно време ще забрави за Бога и ще се отдаде на насладата. Не, той не отстъпил от
позицията си. Но тя не се отказвала. 

Продължете да четете по-нататък: „А един ден, когато Йосиф влезе в къщи, за да върши работата
си, а никой от домашните мъже не беше там, в къщи, тя го хвана за наметалото и му каза: „Легни с
мен!“ Но той остави наметалото си в ръката й и излезе навън.“ (Бит.39:11-12) В оригиналният текст на
иврит се казва, че той я оставил и „избяга на улицата.“ Искам да кажа, че той се откъснал от нея! Той се
опитал да разсъждава с нея, но тя пренебрегнала логиката на разсъжденията му. Той се опитал да я избягва
и отблъсквал настояванията й, а тя отказала да уважи решимостта му. Сега единственото нещо, което му
останало да прави било да бяга. Може би с изненада ще научите, че всеки път, когато се обсъжда темата на
похотта, в Новия Завет има една неизменна заповед – БЯГАЙТЕ! На нас ни се казва да излезем навън, да
бягаме, за да спасим живота си. Невъзможно е да се поддадем на изкушението, когато бягаме от него.

Етикетът с цената за чистотата
Чували сме мъдростта: „Небето не притежава такава ярост, каквато е яростта на любовта, която се е

превърнала  в  омраза,  нито  адът  притежава  такъв  бяс,  какъвто  притежава  презряната  жена .“  И  г-жа
Петефрий със сигурност не е изключение! Тя не само била презряна, тя била унизена. Разярена и вбесена,
тя изфабрикувала една лъжа с доказателството, което обстоятелствата оставили в ръката й. „А като видя, че
остави наметалото си в ръката й и избяга навън, тя извика домашните си мъже и им говори: „Вижте,
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доведе ни един евреин, за да ме изнасили; но аз извиках с висок глас. А той, като чу, че извиках с висок глас,
остави наметалото си при мен, избяга и излезе навън.“ (Бит.39:13-15) Твърдейки, че е била изнасилена, тя
казва, че Йосиф я принудил, а след това избягал. Нейният съпруг й повярвал (вероятно не напълно, тъй като
той не е убил Йосиф), а го изпратил в затвора. Но Йосиф не останал там...но това е друга част от тази
невероятна история, за чието разглеждане тук нямаме нито време, нито място.

Какви са последиците лично за нас, които живеем в днешния свят? Как ни засяга тя? Вместо да я
отминем с неясната молитва: „Господи, помагай на всички ни,“ позволете ми въз основа на преживяното от
Йосиф да формулирам 4 задължителни неща, които трябва да правим, ако искаме да устоим на чувствените
изкушения в живота ни:

1.  Не  трябва  да  бъдете  отслабван  от  ситуацията  си.  В  икономическо  отношение  Йосиф е  бил  в
безопасност, бил е уважаван, господарят му е имал доверие в него и е бил стабилен. Самият той е бил
красив и желан. Той управлявал всичко в дома, поради това за него не е било проблем да живее сам. Това не
е било негова идея; жената му предложила! Освен това той е бил неженен. Вашата плът, колкото творческа
и хубава да е, неизменно ще ви напомня по десетки начини, за да започнете си играете с похотта си. И има
име,  с което се  нарича този,  който се поддава на тези увещания:  жертва.  Вие ще се поддадете,  ако си
позволите да бъдете отслабен.

2.  Не  трябва да бъдете измамван от убеждаването.  Спомняте ли си думите на Бонхофър? Когато
похотта стигне връхната си точка, „представата ни за Бога става твърде неясна“ и  „Сатаната не ни изпълва
с ненавист към Бога, ние просто забравяме за Него.“ Това е класически пример за измамните методи на
нашия противник. Опитвайки се да подчертава днешните наслади, той се опитва да ни накара да не мислим
за бъдещите последици. Йосиф не можел да си позволи да слуша погрешния глас. А мъжете изпълнени с
похотта правят това ежедневно: 

„Нейният съпруг не може да задоволи нуждите й така, както аз мога да ги задоволя.“
„Кой ще ни намери? Ние сме на сигурно място.“
„Виж, ние скоро ще се оженим.“
„Аз съм толкова самотен. Бог ще разбере и ще ни прости.“
„Само този път – и никога, никога отново.“
Не се подмамвайте от тези убеждаващи мисли. Помнете винаги пределно ясната заповед на Бога:

„Понеже  това  е  Божията  воля  –  вашето  освещение;  да  се  въздържате  от сексуална  неморалност“
(1Сол.4:3 – мой превод). 

3.  Не трябва да сте мек и деликатен към емоциите си. Вижте отново в Бит. 39 начина, по който е
действал Йосиф: 

ст.8: Той отказал.
ст.9: Как да извърша аз такова голямо зло?
ст.10: Той не я послуша за лежи с нея, нито да бъде с нея.
ст.12: Той избяга и излезе вън.
Бъдете  твърд  към  себе  си;  смело  отхвърляйте  примамката!  Гледайте  на  това  като  на  жестоко

варварство, бъдете готов да бъдете нападан и изяден. „Похотта е решена да воюва против душата ви – за
борба на живот и смърт и за ръкопашна схватка. Не заставайте пред този смъртоносен враг и не спорете с
него, нито се борете с него със собствената си сила, а бягайте да се скриете...Похотта е пламък, в който не
се осмелявайте да влизате. Ще се опарите, ако направите това.“  Когато се справяте с емоциите си, бъдете
твърд и непреклонен, а не мек и отстъпчив пред тях. Когато похотта копнее да бъде задоволена, откажете да
позволите на чувствата ви да господстват над разума ви.

4. Не трябва да бъдете объркван от непосредствените резултати. Спомняте ли си какво се е случило с
нашия  приятел  Йосиф?  Въпреки  че  той  оказал  съпротива  и  не  приел  предложенията  на  жената,  тя
продължавала да настоява. Вместо настояванията й да отслабват, те се усилвали. Вместо веднага да бъде
възнаграден заради своя самоконтрол,  той бил обвинен несправедливо и бил изпратен в затвора.  Какви
условия за объркване! Но Йосиф постоянно държал погледа си вперен в Господа. Той отказвал да се раздели
с вярата си. Колко често съм виждал хора, които за кратко време устояват на натиска на изкушението. Но
след това, в момент на слабост те пропадат поради това, че са объркани! Противникът не се предава лесно.
Продължавайте да бъдете твърд и непреклонен, въпреки че се чувствате странно самотен и забравен от
Господа. Накрая Той ще възнагради всеки акт на морална устойчивост.

Библейски анализи на изкушението
Когато си мисля за някое чувствено изкушение, аз се сещам за три откъса от Новия Завет: Мат.4:1-11,

1Кор.10:13  и  Як.1:13-16.  Всеки  от  тях  подчертава  по  една  важна  истина,  която  ни  помага  да
противодействаме на склонността ни се подаваме, когато бъдем изкушавани. Анализирайки всеки от тези
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откъси, ние ще се научим по-добре да се справяме с проблема.
Мат.4:1-11
Това е известно описание на случката, когато дяволът изкушавал Христос. Той предприел мощната

атака срещу Божият Син. Но Исус никога не отстъпил. Защо? Кое е било това нещо, което Му е дало такава
вътрешна сила? Прочетете бавно и гласно тези 11 стиха от Библията си. Три пъти ще се чуете, че казвате
едни и същи думи: „Писано е“ - в стихове 4, 7 и 10. След всяко споменаване на тези думи Исус се позовавал
на  цитати  от  Стария  Завет:  Второзаконие  8:3,  Второзаконие  6:16  и  Второзаконие  6:13.  Когато  бил
изкушаван, Господ Исус Христос използвал Словото на Бога, което цитирал гласно наизуст. Интересно е, че
само едно отбранително оръжие е описано в Еф. 6:10-17 като част от въоръжението ни - „меча на Духа,
който е Божието слово.“ Гръцката дума, която е преведена като „слово“ означава „казване.“ Тя се отнася за
нещо, което е казано. Нека да възприемем това буквално! Христос е постъпил точно така. Той е потвърдил и
защитил думи от Писанието. Той размахал меча на Духа пред лицето на изкусителя. Бог уважил Своята
истина.  Ние четем в  Мат.  4:11 –  непосредствено след като Исус  за  трети път  цитирал от  Писанието -
„Тогава дяволът Го остави...“ 

Ако  искате  да  се  изправяте  силен  срещу магнетичната  и  мощна  съблазън  на  похотта,  цитирайте
гласно текстове от Библията. Псалмистът е прав: „Как може младеж де опази чист пътя си? Като живее
според Твоето слово.  От все  сърце Те  потърсих;  Не  ме  оставяй да се  отклоня от заповедите Ти.  В
сърцето си опазих словото Ти, за да не съгрешавам против Теб“ (Пс. 119:9-11 – мой превод). Тук чистото
сърце е директно свързано с опазването на Божието Слово.

1  Кор.10:13  
Апостол Павел ни дава надежда в този стих от Библията: „Никакво изкушение не ви е постигнало, а

само това, което е обичайно за човека; и Бог е верен, Който няма да позволи вие да бъдете изпитани
повече от това, на което сте способни, а заедно с изкушението ще ви даде и изходен път, за да можете
да го издържите“ (мой превод) Вглеждането ни в тези думи разкрива нещо, което имаме склонността да
забравяме, когато сме изкушавани: че Бог е до нас през цялото време на изкушаването ни. Той е верен.
Може да изглежда, че сме сами, но ние не сме сами. Той поставя ограничения на силата на атаката, като не
позволява на магнетичната сила на привличането да не е по-силна от нивото, до което ние можем да устоим.
Той обещава да ни даде „изходен път,“ за да не бъдем изцяло обградени и погълнати от изкушението. Ако
бъдем оставени изцяло на себе си, ако бъдем изоставени и забравени от Бога, ние няма да имаме никаква
надежда, че ще победим изкушението. Но Бог е верен. Той никога не ни изоставя. НИКОГА!

Веднъж чух баща да разказва за първия сериозен конфликт на сина си в училището. Момчето му било
тормозено от 2-3-ма хулигани. Един-два пъти те го удряли и го събаряли на земята, когато то се прибирало с
колелото си у дома от училището и най-общо казано направили тежък живота на момчето. Те му казали, че
на следващата сутрин ще го срещнат и ще го набият. Вечерта бащата наистина поработил у дома с момчето.
Показал му как да се отбранява, научил го на няколко полезни хватки и даже му дал някои съвети как би
могъл  да  се  опита  да  ги  спечели  за  да  станат  приятели.  На  следващата  сутрин  момчето  и  бащата  се
помолили заедно, знаейки че неизбежното сигурно ще се случи. След окуражаваща прегръдка и здраво
ръкостискане бащата се усмихнал уверено и казал: „Сине, ти можеш да направиш това. Знам, че ти ще се
справиш.“ Преглъщайки сълзите си, момчето се качило на колелото и тръгнало по дългия и самотен път към
училището. Но момчето не знаело, че на известно разстояние зад него баща му пътувал с колата си и го
наблюдавал незабележим, но готов да се намеси и да му помогне, ако положението стане твърде опасно.
Момчето мислело, че е само, но това не е било вярно. През цялото време баща му бил там. Но това не
означава, че Бог е авторът на изкушенията. Той по никакъв начин не е отговорен за изкушенията, с които се
срещаме. Това ме отвежда до третия откъс от Библията, който разглеждаме тук.

Яков 1:13-16
Тъй като  е  практичен християнин,  Яков описва  спиралата  на  пропадането,  в  която се  озоваваме,

когато се поддадем на изкушението. „Нека никой да не казва, когато е изкушаван: „Бог ме изкушава;“
защото Бог не може да бъде изкушен от зло и Самият Той никого не изкушава. А всеки е изкушаван,
когато е отвличан и примамван от собствената си похот. И тогава, когато похотта зачене, тя ражда
грях, а грехът, когато бъде извършен, причинява смърт. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя.“

Когато размишляваме над това описание, откриваме следните три факта:
1.  Изкушението е  неизбежно.  Забелязахте ли думата  „когато“  в  ст.13? Невъзможно е  да  намерим

място, където ще бъдем недостъпни за всички изкушения. Даже монахът в най-усамотения манастир не е в
безопасност. Той може да си мисли, че е защитен от изкушенията, но умът му е там и е готов да изрисува
най-цветистите  и  чувствени  умствени  картини,  които  можем да  си  представим.  Ние  никога  не  можем
напълно да избягаме от изкушението. 

2.  Изкушението никога не е предизвиквано от Бога. Яков ясно казва това в ст.13. Бог никога не е
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изкушаван от зло, нито пък самият Бог изкушава някого. Помнете, че Бог е свят, че е безгранично чист и че
е напълно отделен от греха. Следващият път, когато установите, че сте готов да въвлечете Бог в борбата ви с
похотта, не си губете времето. Вие сте „отвлечен“ и „примамван“ от вашата собствена похот. Така както,
когато четем за  хора,  които са ограбили някоя банка,  винаги се  оказва,  че  в  тази работа  са  въвлечени
служители на банката. Вие ще трябва да понесете наказанието, защото единствено вие сте виновен. Стих 14
болезнено ясно обяснява това.

3.  Похотта винаги действа по същия начин. Когато четете стихове 14 и 15, не е трудно да видите
спиралата  на  пропадането:  Стъпка  1:  Примамката  е  хвърлена;  Стъпка  2:  Вашето  вътрешно  желание
(похотта, искането, стремежът) е привличано към тази примамка; Стъпка 3: Когато вие се поддадете, се
извършва  греха.  Това  се  случва,  когато  захапете  примамката;  Стъпка  4:  Задвижват  се  трагичните
последствия. Подобно на риба, която е хваната на въдицата, ние завършваме изпечени.

Як.1:13-16 ни подарява следната поука: Събудете се! Разберете, че поддаването на похотта винаги има
трагични  последици.  Този  откъс  изважда  забавните  игри  от  полето  на  чувствеността.  Според  мен  е
изключително показателно,  че гръцката  дума,  която в  ст.14 е   преведена  като „примамван“  е  рибарски
термин.  Тя  означава  „да  съблазня  чрез  примамка.“  Всеки,  който  се  е  занимавал  с  риболов  бързо  си
представя целия процес. С цел да привлечем рибата, ние се нуждаем от добра стръв – с правилната окраска
която привлича окото, с правилната форма и с правилния блясък. И стръвта трябва да бъде хвърлена по
правилния начин, за да бъде съблазнена рибата да излезе извън своето безопасно прикритие. Колкото по-
опитен и изкусен е въдичарят, толкова по-голям е неговия успех. 

Така е и в живота. Нашият враг, който е хитър, умен и опитен, знае коя примамка е най-привлекателна
за всеки един от нас.  Уникалния „сърбеж“ на всеки човек мечтае да бъде задоволен от това конкретно
външно „почесване.“ И ако не не сме привличани от всепобеждаващата сила на Христос, ако не използваме
постоянно същия библейски метод, който Йосиф е използвал, ние ще се поддадем, ще захапем стръвта и ще
понесем  ужасните  последствия  от  това.  Не  е  чудно,  че  Яков  завършва  съвета  си  по  следното
предупреждение: „Не се заблуждавайте.“

Нека трайно да запомним следните мъдри думи: 
Мат.4:1-11.  Научете  наизуст  този  текст  и  го   използвайте.  Цитирайте  го  гласно.  Свободно  и  без

никакви задръжки размахвайте меча на Божието слово пред лицето на противника.
1Кор.10:13. Вие никога не сте сам. Молете се за помощ и Господ Исус Христос ще ви помогне да

издържите на изкушението и да избягате от него.
Як.1:13-16. Не се заблуждавайте. Примамката неизбежно ще се появи пред вас. Не се поддавайте. Ако

се поддадете, ще понесете трагични последици. Ако откажете да я захапете, вие ще останете в безопасност
и сигурност.

Както вече казах, Бог ще възнагради всеки ваш акт на морално въздържание.

Ръководете мислите си!
Мой християнски приятелю, позволи ми да бъда честен с теб. Ти е аз сме заобиколени от постоянен

поток  от  стимулиращи  сексуални  предложения.  Те  идват  от  светът  на  рекламата,  на  вестниците  и
списанията, на сапунените опери и на предаванията в най-гледаното време на телевизиите, на филмовата
индустрия,  на  модата  и  на  капризите.  Повечето от  нещата,  които попадат  в  категорията  на  изкуствата
съблазняват чувствените ни желания. Очевидно е, че ние не сме призовани да почистим нашия свят, а да
бъдем сол в него и да излъчваме светлина в него. Солта губи солеността си и светлината става мъждива,
когато позволяваме на тези стимули да приличат вниманието ни и да намират подслон в умовете ни. Бавно
и безшумно устоите на нашия морал се подкопават и ние се превръщаме в лесна плячка на изтънчената
съблазън на похотта. 

Подобно на бушуващите морски вълни, които най-накрая заоблят и притъпяват острите ръбове на
огромните  гранитните  блокове,  с  които  са  изградени  вълноломите,  така  и  безкрайните  атаки  на
изкушението вземат ужасния си данък и разрушават вътрешните ни морални стандарти. И ако им бъде
позволено да проникват все по-дълбоко и по-дълбоко, тези чужди мисли ще намерят убежище вътре в нас,
като притъпят някогашните острите ръбове на духовната ни чувствителност. 

Въз основа на властта на Божието Слово ви предупреждавам: РЪКОВОДЕТЕ МИСЛИТЕ СИ! Бъдете
изключително внимателни относно това какво разрешавате на очите ви да гледат и ушите ви да слушат.
Молете Божият Дух да ви помага, когато филтрирате всичко, което влиза в ума ви. Вярвайте, че Той ще ви
дари с дисциплината и прозорливостта, от които се нуждаете. И правете това стъпка по стъпка. Ако Господ
е можал да даде на Йосиф силата, от която се е нуждаел, за да устои преди векове на чувствената атака една
жена, Той ще направи същото и за вас в наши дни.

Повтарям, ръководете мислите си. Ако не го направите, мога да ви уверя, че ще е само въпрос на
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време и вие ще са разпаднете и ще се превърнете в парче мека глина в ръцете на похотта. Бог не предлага
по-добър начин, всъщност единственият начин, за да живеем победоносно: „Живейте по Духа и няма да
угаждате на плътското желание“ (Гал.5:16 – мой превод)

Глава 15

Ентусиазъм и сила на духа

Вече не чуваме да се споменава често за ентусиазма и за силата на духа. Това е много лошо, защото
сега се нуждаем от него много повече, отколкото в миналото. Аз бях отгледан в среда на ентусиазъм и на
сила на духа и до ден днешен ги използвам в семейството си, особено когато се опитвам да мотивирам
децата.  Наскоро  срещнах  този  израз,  докато  четях  книгата  „Зен  и  изкуството  на  поддържането  на
мотоциклета“ на Роберт Пиърсинг, където той пее възхвали на всичко, което представлява ентусиазма и
силата на духа. Той пише:

„Човекът,  който е  изпълнен с  ентусиазъм и  със  сила  на  духа,  не седи пасивно и не си прахосва
времето, като се тревожи за нещо. Той стои отпред в локомотива на собствената си възприятия и наблюдава,
за да види какво ще се появи по пътя и да го посрещне, когато то се появи.“ 

Малко по-нататък в същата книга Пиърсинг обяснява ролята на ентусиазма и на силата на духа в
живота ни. Той е скрил коментарите си зад описанието на ремонта на мотоциклет:

„Ако ще трябва да ремонтирате мотоциклет, първият и най-важен инструмент, от който се нуждаете, е
достатъчно ентусиазъм и сила на духа. Ако не притежавате този инструмент, вие можете да съберете всички
други инструменти и да ги закопаете някъде, защото те въобще няма да ви помогнат. Ентусиазмът и силата
на духа са това духовно гориво, което поддържа в движение всяко начинание. Ако не го притежавате, не е
възможно да ремонтирате мотоциклета. А ако го притежавате и знаете как да го съхранявате, невъзможно е
мотоциклетът да се съпротивлява и да не позволи да бъде ремонтиран. Това непременно ще стане. Поради
това, ентусиазмът и силата на духа са най-важното нещо от всичко останало, което трябва винаги да бъде
следено и запазвано.“

Срамно е, че този термин от миналото е пропаднал през цепнатините,  особено когато в наши дни е
много по-престижно да започнеш нещо, отколкото да го завършиш. Съгласен съм с този автор, който иска
да постави началото на една изцяло нова академична дисциплина. Нали си представяте следният текст в
каталога на някой университет: „Теория на ентусиазма и на силата на духа – код 101.“ Обаче това никога
няма да се случи, защото човек много по-лесно се заразява от примерите за ентусиазъм и за силата на духа,
отколкото да научава на това в училището. 

Така  както  и  повечето  други  отличителни  черти  на  характера,  ентусиазмът  и  силата  на  духа  са
преплетени така фино в тъканта на живота на човека, че малцина се спират, за да ги разгледат. Те са скрити
като дебелите стоманени греди в бетонните колони, на които се опират огромните мостове на магистралите
с  по  10  ленти  за  движение.  Ентусиазмът  и  силата  на  духа  може  и  да  са  скрити,  но  са  много  важен
инструмент за свършване на работата.  Те ни правят способни да пестим пари, а не да харчим всеки цент,
който  изкарваме.  Те  ни  правят  да  продължаваме  да  извършваме  трудната  работа,  като  например
изпълнението  на  скучен  проект  или  завършването  на  някакво  допълнително  задължение,  или
упражняването в свиренето на пиано, или да водим битката със себе си за да отслабнем и да задържим
трайно постигнатото отслабване, или години наред ежедневно да четем Библията. Повечето хора получават
малко количество ентусиазъм и сила на духа при раждането си, но това е инструмент, който доста бързо
ръждясва. Предлагам ви малко шкурка, за да го почистите:

1. Ентусиазмът и силата на духа започват с твърдата решимост. „Даниил реши в сърцето си“ (Дан.1:8)
много време преди да бъде подложен на изпитанията и изкушенията във Вавилон. Исус Навин не се е
притеснил да обяви публично пред израилтяните решимостта си в прочутата си реч: „но аз и моят дом ще
служим на Господа“ (Ис.Нав. 24:15). Исая казва, че е „втвърдил лицето си като кремък“ (Ис.50:7), което е
друг начин да се каже, че е бил твърдо решен. Вместо да стартира с гръм, човек е склонен да размишлява,
да премисля,  да си губи времето с дреболии, свързани с някоя идея, докато накрая тя бива отмивана в
тинестото тресавище на нерешителността. Една стара рецепта за сготвяне на заек започва така: „Първо,
хванете заека.“ Тя поставя нещата в правилната им последователност. Ако няма заек, няма и ядене. Искате
ли да имате ентусиазъм и сила на духа, за да стигнете до края на начинанието си? Тогава започнете силно!

2.  Ентусиазмът и силата на духа означават ежедневно дисциплиниране.  Вместо да се  фокусирате
върху цялата пица, яжте я късче по късче. Целият обем на всяко нещо може да изплаши и най-смелия човек.
Да напишете книга? Пишете всеки ден по една страница. Да пробягате маратон? Тези 42 195 м се пробягват
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стъпка по стъпка. Опитвате се да научите нов език? Опитвайте се всеки ден да научавате по една нова дума.
В годината има 365 дни. Разделете всяко начинание на 365 части и то няма да ви изглежда толкова страшно,
нали? Нужно е ежедневно, а не веднъж годишно дисциплиниране (виж Пр.29:17).

3. Ентусиазмът и силата на духа включват в себе си да сте нащрек за едва доловимото изкушение. Те
планират  предварително...следят  за  ситуации,  които  отслабват  силата  ни  (Пр.13:20,  за  отлагането  и
мързелът, които ни ограбват (Пр.24:30-34), за обяснения и мисли, чрез които се самоизмамваме (Пр.13:4;
25:28). Хората, които постигат целите си винаги стоят нащрек. Нашият противник е майстор на стратегиите,
който винаги замъглява умовете ни с димни завеси и притъпява усещанията ни. Ако беше възможно Бог да
умре и Той беше умрял тази сутрин,  някои хора нямаше за  научат  за  това в  продължение на 3-4 дни.
Ентусиазмът и силата на духа ни държат будни, със широко отворени очи и готови за действие.

4. Ентусиазмът и силата на духа се нуждаят на даване на отчет за действията ни. Хората, особено
близките приятели, държат резервоарите ни пълни с горивото на ентусиазма. Десетки  пъти по различни
начини те ни казват: „Ти можеш да направиш това!“ Когато Давид бил обезкуражен и изплашен, Йонатан
отишъл при него и го подкрепил. Когато Илия бил готов да умре, при него дошъл Елисей. С Павел е бил
Тимоти...или Сила, или Варнава, или д-р Лука. Хората се нуждаят от хора и това е причината, поради която
Соломон използва силни думи, когато казва, че желязото остри желязо (Пр.27:17).

5. Ентусиазмът и силата на духа идват при нас по-лесно когато помним, че успешното завършване на
работата си има свои собствени уникални награди. Исус казал на Отца, че е „извършил делото, което Ти
Ми  даде  да  върша“  (Йоан  17:4).  На  повече  от  едно  място  Павел  говори  за  „завършване  на  пътя“
(Деян.20:24;  2Тим.4:7).  Тези,  които само стартират (но не завършват) проекти никога няма да изживеят
прилива на задоволство, който идва с общото ръкопляскане, изтриването на капките пот и изричането на
краткото: „Готово! Свърши се!“ Желаното постижение е сладост за душата.

Никой друг стремеж не е по-важен. Вие на път ли сте? Браво! Ако днешното пътуване ви изглежда
изключително дълго, наслаждавайте се на прахта, вдигана от вятъра зад вас от следните думи от Библията:
„Да не ни дотяга да вършим това,  което е  правилно,  защото след време ще пожънем реколтата на
благословията, ако не се обезкуражим и не се откажем. (Гал.6:9 – мой превод)

(Коментар: Ще добавя прекрасното определение на Чърчил за успеха: „Успехът – това е способността са преминаваме с
ентусиазъм от един провал към следващият“ Преди да изобрети електрическата крушка с нажежаема волфрамова жичка, Томас
Алва Едисон направил 999 неуспешни опити, но не се отказал! Ние имаме склонността да ценим таланта на хората, като
забравяме, че този талант им е даден от Бога, а пренебрегваме характера на човека,  който е много по-ценен от таланта.
Бележития български поет Атанас Далчев е казал: „У нас таланти – много, а характери – малко.“ Д.Пр.)

Глава 16

Трудни дни

Чували сме ги. Чували сме тези толкова познати викове на раздразнение. Може би днес някои от тях
са минали в мозъка ви някъде между твърде ранният звън на будилника и твърде късната врява в съседите. 

Положението постоянно се влошава,
скачаме от  цвърчащия тиган в огъня,
трябва да избираме или дявола, или дълбокото море.
Той каза: „Радвай се, защото нещата могат още повече да се влошат,“ 
поради това се зарадвах – и наистина, нещата се влошиха!“

Моята майка ми казваше, че ще има такива дни, но тя никога не ми каза, че те вървят в комплект.
Трудни дини.  Всички ние ги имаме. Някои от тях са по-лоши от другите. Като денят, за който разказва един
работник,  когато  се  опитал  да  бъде  полезен.  Може  би  вече  сте  чули  тази  история.  Тя  се  появи  във
вестниците като описание за нещастен случай в една строителна фирма. Нараненият и бинтован работникът
описал случката така: 

„Когато отидох на строежа аз установих, че урагана беше съборила няколко тухли от горния ред на
стените. Поради това монтирах на върха на сградата една греда с подемна макара на нея и с нейна помощ
изкачих горе два варела, пълни с тухли. След като възстанових повредената част от стената, горе останаха
много излишни тухли. Поставих ги в един варел, който беше окачен на куката на подемното въже, а другия
край на въжето беше завързано долу, в основите на строежа. После слязох долу, отвързах въжето и започнах
да го отпускам. За нещастие, варелът с тухлите тежеше много повече от мен и още преди да разбера какво
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става, варела започна стремително да се спуска надолу, а аз бях издигнат нагоре. Реших да се държа здраво
за въжето, защото в този момент вече бях твърде високо от земята за да скоча и когато се издигнах на
половината височина, се блъснах във варела с тухлите, който се спускаше надолу. Получих силен удар в
рамото, а след това продължих нагоре и стигнах до върха, където си ударих главата в гредата, а пръстите ми
бяха премазани от макарата, през която преминаваше въжето. Когато се удари в земята, дъното на варела
падна и тухлите се разпиляха наоколо. Сега аз се оказах по-тежък от празния варел. Поради това започнах
стремително да се спускам надолу. На половината на пътя отново срещнах варела, които се издигаше бързо
нагоре  и  получих  няколко  наранявания  в  краката.  Когато  се  ударих  в  земята,  паднах  върху  купчината
разпилени тухли, при което получих няколко болезнени рани и дълбоки синини. В този момент трябва да
съм загубил съзнание и съм изпуснал въжето. Тогава варелът се спусна бързо надолу и ми нанесе друг удар
по главата и ме изпрати в болницата. С най-дълбоко уважение моля за отпуск по болест.“

Да, мога да си представя това! В някои дни вие искрено се чудите, защо въобще станахте от леглото
сутринта, а след това – дали въобще отново ще успеете да се върнете до леглото си вечерта. Повечето от нас
успешно се справят с няколко задачи през деня, но когато те започнат да валят върху нас като градушка, без
почивка,  без  никаква  причина  или  логика,  ние  ставаме  неспокойни  и  почти  винаги  започваме  да  се
ядосваме.  Неизменно има хора,  които ни обичат и наистина искат да ни помогнат.  Но колкото и да се
опитват те, трудните дни обикновено са самотни полети. Намесата на другите хора само усложнява нещата. 

Например както е в случая с четирима алпинисти, които веднъж решили да отидат да се катерят в
планината. По средата на катеренето единият от тях се подхлъзнал на една скала, паднал от около 10 м
височина и се приземил с тътен на една издатина на скалата. Другите трима, надявайки се да го спасят,
извикали: „Джо, добре ли си?“ „Жив съм, но мисля, че и двете ми ръце са счупени!“ Тримата му казали:
„Добре,  ще  спуснем  при  теб  едно  въже  и  ще  те  изтеглим  нагоре.  Ти  само  лежи  спокойно.“  „Добре,“
отговорил Джо. Няколко минути след като спуснали въжето, те започнали да го дърпат нагоре с пъшкане,
работейки трескаво, за да издигнат раненият си другар до безопасното място. Когато успели да го издърпат
на около ¾ от височината, те внезапно си спомнили, че той им казал, че и двете му ръце са счупени. „Джо!
Ако  и  двете  ти  ръце  са  счупени,  как  по  дяволите  се  държиш  за  въжето?“  Джо  им  отговорил:  „Със
ззззъъъбббиите си.“

Не, в такива дни другите хора не могат много да ни помогнат. Може да са добри другари, но със
сигурност  те  не  могат  да  спрат  болката.  Държането  ръка  за  ръка  и  пеенето  на  химни  по  време  на
земетресение е слабо успокоение. Някой може да даде следния съвет: „ Просто иди там и работи и то по-
упорито.“  Но  и  това  не  помага.  Когато хамбарът ни  гори,  не  е  добро решение  през  това  време да  го
боядисваме от другата му страна. Ако гумите на колата ни са спукани, е доста глупаво да шофираме с по-
голяма скорост. 

Тогава какъв трябва да е отговора? Как можем да се справяме в трудните дни, когато противникът
работи с всички сили, за да ни убеди, че Бог не се интересува за нас? Наскоро получих окуражение от 4
нишки, преплетени в тъканта на Гал.6. Вижте, дали и вие няма да се съгласите с мен.

1.  Нека да не се обезсърчаваме (ст.9) В трудните дни човек трябва да има сърце.  Не се предавайте,
каквото и да правите. Упорствайте. Отстоявайте твърдо позицията си. Бъдете силни, издръжливи и решени
да издържите на напрежението. Молете Бога да изгради предпазен щит около сърцето ви и да ви укрепва.

2.  Нека да правим добро (ст.10). Трябва винаги да се стремим да вършим добро. Но вместо да се
чувстваме добре, ние ще се чувстваме така, все едно че вършим нещо зло. Ще се ядосваме. Ще проклинаме.
Ще се борим. Ще се сърдим. Ще се дразним. Изгорете всички тези емоции. Вместо да ставаме подвластни
на  тези  твърде  познати  и  повтарящи се  настроения,  оставайте  спокойни и  съзнателно отнесете  всичко
случващо се с вас при Господа.

3. В никакъв случай не се тревожете (ст.17). Великолепен съвет! Откажете да позволите на който и да
било или на каквото и да е, да започне да ви ръководи. Тронът, който е във вас, принадлежи единствено на
Господ Исус Христос. Престанете да слушате другите гласове!

4.  Позволете  на  Божията  милост  да  бъде  с  вашия дух (ст.18).  Позволете  на  пълното влияние  на
милостта да протича в мислите ви, в поведението ви, в реакциите ви, в думите ви. Отворете портите си и
позволете на добрите неща да навлизат свободно във вас в трудните дни. А вие седете на оградата и си
почивайте. 

Тези съвети наистина вършат работа. Даже в къщи. Даже когато сте в отпуск по болест.
(Коментар: В едно интервю прочут футболен треньор бил попитан как се справя с тревогите, които са неразделна част

от  професията му (казват, че има само два вида треньори – които са уволнени и други – на които им предстои да бъдат
уволнени), а той отговорил: Аз никога не се тревожа. Ако виждам, че нещо трябва да бъде направено – аз го правя. А ако това
нещо е извън моите възможности – аз го възлагам на Бога и преставам да се тревожа. Защото така или иначе, тревогата с
нищо няма да ми помогне. Д.Пр.)
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Глава 17

Гняв

Като се започне от лекото раздразнение и се стигне до  неконтролируемата ярост, гневът има много
лица и играе много роли в живота ни. Някой път основателен, друг път – неоснователен, гневът е една от
проявите  на  емоциите  ни,  която  трябва  да  бъде  държана  под  доминиращият  контрол  на  Светия  Дух.
Подобно на огъня, той може както да носи полза, така и да причинява трайни щети. Нещо, което е толкова
могъщо, заслужава нашето пълно внимание. И пълният контрол на Бога.

Това  обсъждане  е  предназначено  да  помогне  на  жертвите  на  гнева  да  вземат  контрола  над  този
проблем. Без да укорява, то предлага директен съвет от Библията, който със сигурност ще помогне. И най-
доброто е, че то предлага надежда на хората, които от дълги години се борят с горящият вътре в тях фитил
на враждебността. Нуждаете ли се от окуражение и помощ? Уморени ли сте да губите войната с яростта?
Били ли сте по-раздразнен напоследък? Дали първоначалната ви реакция на противопоставянето е да си
стиснете юмруците? Предпочитате ли да се биете, а не да смените тактиката? Ако отговорът ви е „да,“
тогава тези страници съдържат информация, която е важна за духовното ви оцеляване. Чрез нея можете да
спечелите победи на горещата арена на ежедневните изисквания, при срещите ви с трудни хора и когато сте
в неприятни ситуации. Чрез Божията помощ за вас днес може да започне едно ново начало!

Великият американски държавник Томас Джеферсън е намерил начин да се справи със своя гняв. В
книгата си „Правила за живеене,“ в която описва как според него би трябвало да живеят мъжете и жените,
той е включил следния съвет: „Когато сте ядосани, пребройте до 10, преди да говорите. А когато сте много
ядосани – бройте до 100.“ А Марк Твен, около 75 години по-късно, е ревизирал думите на Джеферсън така:
„Когато сте ядосани, бройте до 4, а ако сте много ядосани – изругайте.“

Не познавам нещо, с което да е по-обезсърчаващо да се справяш, отколкото гнева (мен лично гнева ме
подлудява!) Той е способен да ни обезоръжи или да ни лиши от свидетелствата ни. Той наранява семейния
ни живот и отношенията ни с колегите ни. Преди време един мъж дойде в кабинета ми и изля болката си
пред мен. Предната вечер той беше набил жена си. Тя се чувстваше твърде унизена (и твърде наранена) за
да дойде при мен. Между другото, и двамата са християни. При друг случай седях в затворническа килия в
Ориндж каунти, Калифорния, заедно с млад баща, който беше заровил лицето си в дланите си. Сълзи течаха
между пръстите му, докато той ми разказваше за характера си. Той току-що беше убил със собствените си
ръце дъщеричката си, няколкомесечно бебе – поради неконтролируемата си ярост. Той бил раздразнен от
плача на бебето, което му пречело да слуша музика.

Не, с гневът не трябва да се шегуваме. Той е нещо, което трябва да изучим, да признаем че го имаме и
да го държим под контрол, защото ако не направим това, той буквално ще ни унищожи.

Какво е гневът?
В началото ще кажа, че не е лесно да се даде определение на това, какво е гневът. Събрах на едно

място определения на гнева от няколко различни източници и стигнах до следното определение: „Гневът е
емоционална реакция на враждебност, която не е одобрявана от нас самите или от някой друг човек.“

Хората,  които  изучават  психология  ни  казват,  че  има  различни  фази  на  гнева.  Всички  ние  сме
изживявали някои от тези фази на гнева.

Гневът  започва  с  леко  раздразнение,  което  не  е  нищо  повече  от  невинното  усещане,  че  сме
разтревожени или сме леко обезпокоени от някой човек или от нещо. 

След това гневът преминава от раздразнение във  възмущение, при което считаме, че задължително
трябва да реагираме на причината и да отмъстим на това, което е лошо. Но както раздразнението, така и
възмущението могат да отминат, без да бъдат видимо демонстрирани.

Ако продължи да бъде подхранвано, възмущението може да премине в негодувание, което никога не
отминава без да е демонстрирано. Психолозите ни казват, че негодуванието е силно желание да отмъстим.

След  това,  със  засилването  си,  гневът  преминава  в  ярост.  Тази   дума  означава  упражняване  на
насилие и даже загуба на емоционален контрол.

Последната фаза на гнева е бясът. Очевидно бясът е най-опасната форма на гнева.
Преди време в Лос Анжелис един мъж удави четирите си деца. Той признал, че е направил това в

пристъп на бяс. Бясът представлява временна загуба на контрол нас себе си, която е свързана с извършване
на насилие; човекът, който е изпаднал в това състояние едва ли разбира какво прави. 

Библията може да ви изненада
В Еф.4:26-27 виждаме два стиха, които ни казват как трябва да се справяме с гнева: „Гневете се, но

въпреки това не вършете грях; не позволявайте на слънцето да залезе докато сте разгневени; не давайте
шанс на дявола (в сърцето си).
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В друг превод на Библията (на английски) този текст е преведен така: „Когато сте разгневени, не
вършете грях; никога не позволявайте на негодуванието ви (на възмущението, на яростта, на вбесяването
ви)  да продължават след залеза на слънцето. Не оставяйте (такова)  място или опора за стъпалото на
дявола – не му давайте шанс.“ 

В трети превод на Библията (на английски) се казва: „Ако сте разгневен, не позволявайте на гнева да
ви вкара в грях; не позволявайте на слънцето да залезе, докато все още сте разгневен; не оставяйте
вратичка за дявола.“ 

Когато за пръв път задълбочено разгледах този текст, аз се стъписах. Разбирате ли, че в него Бог ви
казва: „Полудейте!“ Да, така е. Ако този текст свършваше с края на ст.26, накрая ние щяхме да поставим
удивителен знак.  Гневете  се!  Не  е  ли  изненадващо това?  Кога сте  се  подчинили на  Библията и  сте  се
ядосали? В тези стихове виждам три важни неща:

1. Гневът е емоция, която ни е дадена от Бога. Има нещо нечовешко в човек, която никога не се гневи.
Той има странен характер. Ние бързаме да кажем, че онзи, който никога не показва милост и състрадание
наистина няма сърце. А този, който не обича – в такъв човек има нещо ужасно сбъркано. Тези емоции са ни
дадени от Бога и Той ни е казал да ги демонстрираме. Същото е валидно и за гнева. Бог казва: „Гневете се.“

2. Не е задължително гневът да е грях. Бог казва: „Гневете се, но въпреки това не вършете грях.“ Не
всеки израз на гняв е лошо нещо. Това е все едно аз да кажа на едно от децата си: „Наслаждавай се, когато
излезеш тази вечер. Наистина си прекарай чудесно. Но не използвай погрешно чувството си за хумор.“ Или
пък е както Господ, Който казва:  „Искам вие да обичате,  но да не обичате света.  Нито пък да обичате
нещата от света. Искам вие да обичате, но да ограничавате обичта си до определени неща.“ Това има същия
смисъл. Гневете се, но не засилвате гнева си до нивото, при което той ще се превърне в грях. Някои от вас
може би питат дали е правилно или не въобще да се гневим. Знаете ли, че в Стария Завет поне на 18 места
се споменава за „гнева на Господа“? А в Новия Завет имаме няколко класически примери за гнева на Исус!
Когато видял сарафите в храма на Йерусалим, Той не влязъл вътре и не им казал: „Приятели, чуйте сега, не
искам да ви обидя, но това, което правите тук не е много добро.“ Точно обратното, Той оплел камшик от
ремъци и физически ги изгонил от храма. Това което демонстрирал Той, е било истинско възмущение. Той
побеснял!  И Исус  никога не  е  говорил по-гневно и  откровено на никой друг така,  както е  говорил на
религиозните лицемери в Мат.23, където няколко пъти казал: „Горко на вас.“ Той даже ги нарекъл „варосани
гробници“ и „змии.“ Има моменти, когато гневът е много уместен. По-нататък ще кажа повече по тази тема.

3.  Гневът задължително трябва да бъде контролиран. Обърнахте ли внимание на двете предпазни
мерки, които Павел ни дава в този откъс? 

Първата е: „Не позволявайте на слънцето да залезе докато сте разгневени.“ (ст.26) Не позволявайте
на гнева ви да навлезе в нощта. По времето на Павел, залязването на слънцето е отбелязвало края на деня и
началото на следващия ден. В края на деня се уверете, че вашият проблем с гнева е разрешен. Вярвам, че
този съвет трябва да бъде прилаган буквално. В нашето семейство ние стриктно се придържаме към него;
може би  и  вие  постъпвате  така.  Ако  през  деня  е  имало несъгласие  или  гняв,  изчистете  тези  неща до
настъпването на вечерта. Когато поставяте главата си на възглавницата, бъдете убеден, че тези ваши чувства
на гняв са изчезнали. Убедете се, че сте простили и сте изчистили този случай в съзнанието си. Съпрузи и
съпруги, не лягайте да спите в леглото, обърнати с гърбовете си един към друг. Не си позволявайте лукса,
че по-късно можете да се погрижите за това да се помирите, да си простите и да забравите за скарването
помежду ви. От време на време някоя брат или сестра-християнка ми разказва за някакъв случай, когато не
са успели да контролират гнева си. Те знаели, че не са прави. И те ми казват например следното: „Разбирате
ли, въртях се през нощта в леглото, размишлявах и не можех да се успокоя.“ Може би и вие сте имали
такива моменти. Самият аз съм ги имал. После те казват: „Наложи се да стана, да светна лампата и да се
обадя по телефона, или да се облека и да отида до дома на този човек, за да разтоварям с него и да изясним
всичко.“ Наистина е окуражаващо, когато чувам такива неща.

Втората предпазна мярка е: „Не давайте шанс на дявола“ (ст.27). Това означава точно това, което е
казано.  Не  позволявайте  на  гнева  ви  да  бъде  изразен по такъв начин,  че  вие  да  бъдете  отслабен и да
възпроизвеждате  характера  на  дявола  чрез  поведението  си.  Разбирате  ли,  Исус  Христос  обича  да
възпроизвежда характера Си чрез нас. Когато се намираме под контрола на Светия Дух, тогава характера на
Христос протича свободно през поведението ни – Неговата любов, Неговата милост, Неговата загриженост
към другите, Неговата радост, Неговото състрадание.  Но дяволът е майстор на фалшификациите и когато се
занимаваме с нещата на сатаната, неговата цел е да ни накара да се държим като него. Поради това Павел ни
предупреждава: Не позволявайте на гнева да властва над вас и да ви отслабва, за да могат други области на
греха  или даже сатанински дела  да  влязат  в  живота  ви.  Помнете  това,  ако  сте  склонен да  се  гневите.
Продължителният и неконтролируем гняв предоставя отворена врата за противника на душите ни. Това е
сериозна опасност.
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Кога е оправдано да се гневим?
Кога можем да кажем, че е правилно да се  гневим? Това е важен въпрос.  Открих три конкретни

ситуации в Библията, в които гневът е оправдан.
1.  Гневът е  оправдан,  когато Божиите хора съзнателно не се  подчиняват  на  Божието Слово и  на

Божията  воля.  Нещо  трябва  да  се  случи  в  сърцето  на  Божието  дете,  което  вижда  други  вярващи  да
извършват открито грях,  като пренебрегват и не се  подчиняват на Божията воля.  Не е добре за  нас да
наблюдаваме пасивно това. Нещо е погрешно! Когато Моисей видял какво става със златното теле, той не
можал да го изтърпи. Той веднага се възмутил (виж Изх.32:19-20). Има един случай в живота на Соломон,
който  ни  показва,  че  Бог  не  толерира  плътските  деяния.  В  3Ц.11  се  описват  последните  години  от
царуването на Соломон. Той бил благословен с богатство, каквото светът никога не е познавал. Покойният
Ж. Пол Гети би изглеждал като просяк в сравнение със Соломон, който бил изумително богат. Изглежда, че
той имал повече жени и държанки отколкото всеки друг мъж, който някога е живял. Той е бил по-мъдър от
всеки друг, за който се споменава в Библията. Но вижте каква е последната част от живота му. „ А цар
Соломон залюби, освен Фараоновата дъщеря, много чужденки: моавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки,
от народите, за които Господ каза на израилтяните: “Не влизайте при тях, нито те да влизат при вас,
за да не преклонят сърцата ви към боговете си.“ Към тях Соломон се прилепи страстно. Той имаше
седемстотин  жени  и  триста  наложници.  И  жените  му  отвърнаха  сърцето  му  (от  Бога).  Когато
Соломон остаря, жените му обърнаха сърцето му към други богове; и то не беше свято посветено на
Господа неговия Бог, както беше сърцето на неговия баща Давид (3Ц.11:1-4 – мой превод) Следват други
четири стиха, които описват идолопоклонническите практики на Соломон. След това четем: „А Господ се
разгневи на Соломон, понеже сърцето му се отвърна от Господа, Израелевият Бог.  Бог му се яви два
пъти и му заповяда да не отива при други богове; но той не се спази с това, което Бог му беше заповядал“
(3Ц.11:9-10). Гневът е оправдан не само от страна на хората, но и от страна на Господа, когато ние открито и
съзнателно не се подчиняваме на Словото Му. На някои фронтове милостта беше изопачена за да се създаде
представата, че Бог вече няма никакви стандарти и изисквания към нас или че от нас не се очаква да живеем
живот, който е в хармония с Бога, сега, когато сме покрити от милостта. Това е извращение и лъжа, която
идва директно от ямата на ада! Има и други случаи в Библията, в които гневът е оправдан.

2.  Гневът е оправдан, когато враговете на Бога заемат позиция на съдии и отсъждат несправедливо.
Пророк  Исая  е  записал  един  пример,  когато  враговете  на  Господа  отсъждат  несправедливо.  Господ  ги
укорява за това. „Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто – зло; които заменят тъмнина за
светлина, а светлина за тъмнина; които заменят горчиво за сладко, а сладко за горчиво! Горко на онези,
които са мъдри в собствените си очи, и които са умни пред себе си! Горко на онези, които са герои в
пиенето на вино и са храбри в смесването на силни напитки; които за подкуп оправдават нарушителя на
закона (и ето тук фразата) и отнемат правото на тези, които са в правото си! (Горко им!) Затова, както
огнения пламък поглъща плявата и както сламата се губи в пламъка, така и техния корен ще изгние и
цветът им ще се разпръсне  като прах.  Защото отхвърлиха закона на  Господа на  Силите и презряха
думата на Святия Израилев. Затова гневът на Господа пламна против народа Му ...(Ис. 5:20-25 – мой
превод)

Кратката фраза в ст.23 привлече вниманието ми. „Които за подкуп оправдават нарушителя на закона
и отнемат правото на тези, които са в правото си!“ Това, което искам да ви кажа е следното: Гневът е
оправдан, когато враговете на Господа отнемат правото на тези, които са в правото си. Няколко примера за
това могат да бъдат показани в Библията.

В 1Ц.11 Саул е помазаният цар на Израел, когато врагът идва, за да превземе страната. В 1Ц.11:6 ние
четем, че „Божият дух дойде със сила върху Саул, когато чу онези думи и той силно се разгневи.“ Гневът
му станал толкова силен, защото била обявена война против земята на Бога и против хората на Израел.
Тяхната  свобода  била  заплашена.  Мисля  си,  че  много  приложимо в  наши дни и  за  нашето  мнение  за
войната.  Уверявам  ви,  че  не  съм  подпалвач  на  войни.  Нищо  не  ме  натъжава  повече  от  гледката  на
резултатите от война. Не се съмнявам, че и вие се чувствате по същия начин. Но това не означава, че когато
някой враг поиска да влезе в страната ни и да ни отнеме свободата, ние трябва да седим пасивно и да
казваме: „Да, добре си живеехме, когато бяхме свободни. Но това просто е един от житейските проблеми.
Злото е на земята.“ Библията ни казва, че когато хора отнемат правото на онези, които го притежават, тогава
Господ се разгневява...и ние също трябва да се разгневяваме. Ние сме длъжни да защитаваме тези ценни
права. 

3.  Гневът е оправдан, когато родителите се отнасят несправедливо към децата си. Тук вече нямаме
работа с теорията или с някаква далечна война, или с някоя съдебна зала. Сега говорим за оправдан гняв в
семейството. Искам да бъда много внимателен в начина си на изразяване, за да не бъда разбран погрешно.
„Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно. „Почитай баща си и майка
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си (което е първата заповед с обещание), за да ти бъде добре и да живееш много години на земята.“ И
вие, бащи, не подбуждайте децата си да се разгневяват; а ги възпитавайте в учението и наставлението
на Господа“ (Еф.6:1-4 – мой превод). 

Аналогичният  стих в  Колосяни е:  „Бащи,  не  дразнете децата си,  за  да  ги  не  се  обезсърчават“
(Кол.3:21).

И в двата откъса е интересно, че апостол Павел се обръща специално към бащите. Ние, бащите, често
пъти сме подвластни на нетърпението, на липсата на истинско разбиране на чувствата на децата ни, на
юношите  и  младежите,  които все  още живеят  в  дома ни.  Когато дразним децата  си,  като  се  отнасяме
несправедливо към тях и те гневно реагират на това, техния гняв е справедлив. Не провокирайте децата си
да се гневят! 

Деца, внимавайте да не възприемате всяка дума, излязла от устата на баща ви като провокация за да
се ядосвате. Говоря за тези неща, които бащите правят и чрез които пораждат чувства за несправедливо
отношение и раздразнение в децата си. Искам да кажа нещо, което може да бъде погрешно разбрано, но
въпреки това ще го кажа.  Мисля,  че някои от нас извъртат учението за „чинопочитанието и властта“ в
семейството, като излизат извън правилните му граници. Всеки може да вземе някоя добра истина и да я
изопачи и аз знам случаи, когато това е било правено. 

Бъдете внимателни като съпруг,  баща и човек на Бога,  за  да бъдат справедливи постъпките ви в
семейството и вие да можете да ги обясните пред Бога от гледна точка на Библията и на логиката. Бъдете
чувствителен към жена си и към децата си. Не използвайте учението за „чинопочитанието и властта“ в
семейството  като  жестока  тояга,  чрез  която  да  господствате  в  семейството  си.  Обратното,  бъдете
авторитетна личност, която служи. (Тази тема е обсъдена подробно в две от книгите ми: „Вие и вашето
дете“ и „Подобрявайте служението си.“) Изпадате ли в неоснователен гняв? Дали вратите на отношенията
ви с членовете на семейството ви или с приятелите са затръшнати просто, защото губите контрол над гнева
си? В Еф.4:31-32 се казва: „Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се
махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в
Христос е простил на вас.“ 

Божията ярост се е изляла върху Исус Христос на Голгота. В този момент целият Му гняв към греха
се е излял върху Спасителя. Той знае какво представлява гнева и вие можете да излеете вашия гняв върху
Него. Той ще го понесе. Той иска да вземе тази слабост, тази област на греха и да ви даде победата в нея.

Неоправдан гняв
Нека да се вгледаме още по-задълбочено. Не можем да оставим тази тема, преди да разгледаме и

другата страна на монетата. Кога гневът е неоправдан?
1.  Гневът е неоправдан, когато е пораждан от грешна подбуда. Всички сме изучавали притчата за

блудния син, но обикновено пропускаме другия блуден син, който си е останал у дома! Той е демонстрирал
гняв, който е неоправдан, защото произтича от погрешен мотив. Когато по-младия брат се осъзнал, той ядял
от храната на свинете. Той бил на края на силите си и Библията казва: „А като дойде на себе си, каза:
„...Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: „...не съм вече достоен да се наричам твой син;
направи ме като един от наемниците си“ (Лука 15:17-19). И той направил така. Вие знаете останалата част
от тази история. Бащата го посрещнал с отворени обятия, радостен, че синът му се е върнал при него. Но
радостта му не била споделена от непокорният по-голям брат. „А по-старият му син беше на нивата и
като си идваше и се приближи до къщата, чу музика и танци. И повика един от слугите и попита какво е
това. И слугата му каза: „Твоят брат си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав“
(Лука 15:25-27). А сега обърнете внимание на завистливият мотив, който се превърнал в гняв. „И той се
разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше. А той отговори на баща си: „Ето, толкова
години ти работя и никога не съм престъпил нито една твоя заповед; но на мен никога дори яре не си дал,
за да се повеселя с приятелите си; а щом си дойде този твой син (забележете, че той не го нарича „мой
брат,“ защото е бил страшно ядосан), който прахоса имота ти с блудници (Откъде той знае това? Никъде в
Библията не се казва, че брат му е посещавал проститутки. Това е възможно, но когато сте разгневен и
завиждате, вие преувеличавате и изопачавате фактите),  за него си заклал угоеното теле.“ А той му каза:
„Синко,  ти си винаги с мен и всичко мое е твое.  Но подобаваше да се развеселим и да се  зарадваме,
защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери“ (Лука 15:28-32).

Когато завиждаме на някой човек, често пъти ние отговаряме гневно, особено когато другият човек
бива хвален и оценяван високо или бива повишаван, или другите хора му обръщат внимание. „Не е честно!
Аз имам правото да се радвам, а не той!“ Такъв гняв е неоправдан. Когато усетим, че ще започнем да се
ядосваме, ние трябва да се запитаме: „Какъв е мотивът, поради който се чувствам така?“

2.  Гневът е неоправдан, когато нещата не стават по нашия начин. В книгата Йона е описано най-
всеобхватното  съживително  възстановяване  в  човешката  история.  Жителите  на  целият  древен  град
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Ниневия,  където според много изследователи на Стария Завет са  живеели половин милион или повече
души, се разкаяли за греховете си и повярвали в Господа. Но Йона бил фанатичен расист. Той наистина е
бил пророк, но бил човек, които искал да види, че Ниневия е разрушена! Поради това той не отишъл в
Ниневия, когато първия път Бог му казал да отиде. Той не искал жителите на Ниневия да се покаят; той
искал целия град да бъде унищожен. И се ядосал, когато нещата не станали по неговия начин. „И като видя
Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за нещастието, което беше решил да
им направи, и не го направи. А поради това на Йона му стана много мъчно и той се ядоса“ (Йона 3:10 – 4:1
–  мой превод).  Обърнете  внимание,  че причината  за  неговия гняв е  била,  че  нещата  не са  станали по
неговия  начин  –  той искал  унищожение,  а  Бог  дал  освобождение.  „И той  се  помоли  на  Господа: „О,
Господи, не беше ли това, което казах, още когато бях в отечеството си? Това беше причината, заради
която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и
много милостив,  Който с разкайваш за злото. Затова,  моля Те,  Господи,  вземи още сега живота ми;
защото ми е по-добре да умра, отколкото да съм жив. А Господ каза: „Правилно ли е да се гневиш?“ (Йона
4:2-4) 

Отказвайки да отговори на Господа, Йона отишъл на върха на един хълм. Там седнал под една пищно
разлистена  кратуна,  за  да  се  наслаждава  на  сянката  й.  Седейки  удобно на  този хълм,  докато ветрецът
подухвал приятно, той си помислил: „Хей, това е животът.“ Там можал бързо да забрави за Ниневия. После
станало още по-горещо, поради което листата на кратуната увехнали. На Йона му станало горещо, той се
раздразнил и помолил Бог да му вземе живота. „Тогава Бог каза на Йона: „Правилно ли е да се гневиш
заради кратуната“? (Йона 4:9 – мой превод)

Това ни отвежда до един много практичен извод: Ние наистина обичаме нещата да стават по нашия
начин. Например, вие работите много през цялата седмица и си мислите: „Ще си направим една прекрасна
вечеря в ресторант с жена ми в петък вечерта.“ Организирате всичко и в петък вечерта отивате в любимия
ви ресторант. Там виждате дълга опашка пред вратата, но вие не се притеснявате, а отивате най-отпред при
вратата и казвате на служителката името си, и че имате резервация за тази вечер. Служителката поглежда в
списъка и ви отговаря: „Много съжалявам, господине, но вашето име го няма в списъка.“  Как реагирате
вие? Ако не греша, вие се  ядосвате.  Вместо да кажете:  „Господи, каква поука мога да извлека от тази
ситуация?“, вие си казвате: „Чакай, аз имам право!“ и протестирате пред служителката: „Но аз ви се обадих
преди два дни!“ А тя ви отговаря: „Съжалявам.“ И така, вие се нареждате на опашката. Ядосан. Намръщен.
И когато най-накрая се настанявате в ресторанта, вие  установявате, че масата ви е неподходяща (клати се и
е близо е до вратата), а келнера е досаден. Храната ви е студена. Свещта изгасва. Хората около вас са шумни
и необуздани. 

Това е ситуация, в която християнството е поставено на изпитание.  Истинското изпитание не е по
време на неделната служба в църквата, а е в петък вечерта в ресторанта, когато нещата не стават по нашия
начин. Един от най-добрите начини, който познавам, чрез който можем да се справим в такива ситуации, е
да имаме добро чувство за хумор. Превърнете лошите моменти в нещо забавно. Когато живеехме в Тексас,
една година семейството ни в продължение на месеци планираше да отидем в един щатски парк и там да
изкараме ваканцията си в къмпинг. Очаквахме с нетърпение заминаването, но точно преди да тръгнем се
помолихме: „Господи, каквото и да се случи, ние ще си прекараме добре.“ Идеята да се помолим се оказа
добра, защото мястото, където отидохме се оказа “миша дупка.“ Всички бяха натъпкани като в консервна
кутия.  Палатките  бяха  плътно  една  до  друга.  Беше  горещо  –  ужасно  горещо!  Това  беше  огромно
разочарование.  Прекарахме  една  нощ  с  паяци  и  скорпиони,  смяхме  се  заради  тях  и  на  сутринта  си
тръгнахме обратно за дома. По пътя спряхме в друг щатски парк, където нямаше жива душа. Все още не
мога да разбера това. Настанихме се и прекарахме почти 2 седмици в място, което беше удивително тихо и
възхитително, неочаквано хубаво и живописно. Изглежда, че Бог ни възнаграждава с добри и възхитителни
преживявания,  когато  с  радост преминаваме през  времената,  когато нещата  не  стават  по нашия начин .
Изборът е наш. Ако изберем да бъдем обидени, когато нещата не стават по нашия начин, тогава ще живеем
постоянно па ръба на гнева. Но ако си кажем: „Веселото сърце е като добро лекарство,“ това ще промени
изцяло света около нас.

3. Гневът е неоправдан, когато вие реагирате прибързано, без да проучите фактите. 
„За  предпочитане  е  краят  на  работата,  отколкото  започването  й;  по-добър  е  търпеливият,

отколкото високомерният. Не жадувай в сърцето си да се гневиш, защото гневът живее в гърдите на
глупаците“ (Екл.7:8-9 – мой превод).

„Нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи“ (Як.1:19).
Ако имаме дух на търпение и ако проучваме нещата подробно, това е по-добро, отколкото да чуем

само началото им.  Ако в сърцата си жадуваме да се гневим, ние сме глупаци. Наистина съм загрижен, че
сме принудени да живеем по такъв забързан начин. Когато графика не е спазен, незабавният отговор на
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глупавия човек е да се разгневи. Да накаже. Да отмъсти. А авторът на Еклесиаст е казал: „Ако постъпиш по
този начин, ти си глупак.“

Този извод ме порази по време на ваканцията ни през миналата година. Беше удивително колкото по-
търпеливи бяхме, когато получавахме моменти на продължителна тишина. Ние бяхме на къмпинг навътре в
една гора от огромни секвои, близо до границата с щата Орегон. Всяка вечер седяхме около огъня под
светлината на нашия туристически фенер. Всичко около нас беше тихо. Всяка сутрин се събуждахме от
чуруликането на птичките и от бълбукането на едно стръмно поточе. Мисля, че никога няма да забравим
това! Доколкото си спомням, никой от нас нито веднъж не се ядоса през време на 3 седмичния ни престой
там.  Усъвършенствайте  изкуството  на  тишината.  Изключете  всички  приспособления  и  апарати,
включително и телевизора. Всъщност,  приучавайте се да правите това всяка вечер. Откажете се от тях.
Искрено казано,  ние никога няма да станем мъже и жени на Бога, ако не прекарваме известно време в
самота. 

Да побеждаваме гнева
Какво да правим с гнева? Когато гневът е причиняван от погрешен мотив, когато нещата не стават по

нашия начин и когато действаме прибързано – гневът е грях. Какви практични неща ни казва Бог, за да се
справяме с гнева? В книгата „Притчи“ Библията ни предлага 4 конкретни указания. Нека набързо да ги
разгледаме:

1. Научете се да не обръщате внимание на дребните несъгласия. „Благоразумието на човека възпира
гнева му  и  слава е  за  него  да  не  забелязва  прегрешение“  (Пр.19:11  –  мой превод).  В  друг  превод  (на
английски) този стих е преведен така: „Разумно е човек да се въздържа гнева си; негова слава е да не
забелязва нарушение.“ В очите на Бога е славно, ако вие сте достатъчно голям, за да не забележите някое
нарушение. (Коментар: Никой не обича дребнавите хора, които са готови от „мухата“ да направят „слон“ и да се заяждат

да незначителни пропуски. Д.Пр.) Християнино, не търси поводи да се бориш и да се биеш. Помни, че и ти не си
безгрешен. Не защитавай гледната си точка или правото си. Бъди готов да даваш. 

В Пр.17:14 се казва същото. Аз харесвам този стих: „Започването на разпра е като отварянето на
шлюз; затова изостави препирнята преди да започне.“ (мой превод) Така както е и при тангото, нужни са
двама,  за  да  има  скарване.  Ако  виждате,  че  наближава  да  се  случи гневно  несъгласие,  оттеглете  се  и
отстъпете. Научете се да не обръщате внимание на дребните различия.

2. Въздържайте се от близките отношения с хора, които често се гневят. Не се сдружавайте с такива
хора. „Не завързвай приятелство с припрян човек и не ходи с гневлив човек, да не би да научиш пътищата
му и да приготвиш примка за душата си“ (Пр- 22:24-25) Това е вярно. Ние ставаме като хората, с които
прекарваме времето си.  (Коментар: „С каквито хора се събираш – такъв ставаш.“ - нар. поговорка. Д.Пр.) Знаете ли
какъв ще стана, ако се събирам с негативни хора? Аз ще стана негативен човек. (А по природата си аз съм
позитивен човек.)  Удивително е, че колкото повече прекарвам времето си с хора, които говорят как нещата
няма да се случат и как това или онова не е добре, и как, въпреки че има 10 прекрасни неща, а други 2 неща
са погрешни, толкова повече започвам да си мисля: „Знаете ли, много неща са погрешни.“ Тогава ставам
дребнав, заядлив и негативно настроен към другите хора. Ставате ли гневен човек, защото се събирате с
гневни хора? Библията казва: „Не прави това.“

3. Следете внимателно какво говорите. Почти всяко клеветене или неморално действие, или лишено
от  мъдрост  финансово  решение,  което  разстройва  живота  в  църквата,  е  причинявано  от  необмислено
говорене. Колкото по-остарявам, толкова повече разбирам това.  „Любезен отговор отклонява от ярост, а
оскърбителна  дума  възбужда  гняв“  (Пр.  15:1  –  мой  превод).  Уошингтън  Ървинг  е  казал  следното:
„Единственият остър инструмент, който става още по-остър, когато се употребява, е езикът.“ Не мускулите
на  краката  са  най-здравите  мускули  в  тялото  ви;  най-здравият  мускул  в  тялото  ви  е  в  устата  ви.
Контролирайте езика си. Той буквално „отклонява от ярост.“

4.  Възпитавайте  в  себе  си  искреност  в  говоренето  –  не  позволявайте  на  гнева  да  се  укрепва  и
заздравява. Разгледайте внимателно Пр.27:4-6: „Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой
може да устои пред завистта? По-добре явно укоряване, отколкото любов, която е прикрита. Рани от
приятел са искрени, а целувки от неприятел са измамни.“ (мой превод). Същото нещо се казва и в Еф.4:25:
„Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки на ближния си истина, защото ние сме части един на
друг.“ Няма заместител на абсолютната честност, която е изречена с любов. Ако позволите на гнева да кипи
на бавен огън, това ще предизвика избухване на бойлера с горещата вода. Препоръчвам ви да прочетете
книгата „Загрижени достатъчно, за да се противопоставим“ от Давид Аусбургер. В нея авторът е разгледал
по прекрасен начин цялата тази тема и предлага някои прекрасни съвети за начина, по който да говорим
искрено и при това - с любов.

Е,  достатъчно мислихте за  гнева.  Достатъчно на теория! Сега е  време да приложите наученото в
практиката. Не така, както ни казва Марк Твен, нито даже Томас Джеферсън, а както ни насочва Библията.
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Глава 18

Въздържание

Вчера се напих. Почакайте малко! Преди да грабнете телефона си и да съобщите това на поне 6 от
най-близките си приятели, позволете ми да обясня. Аз станах жертва на зъболекарска операция. Когато се
подготвяше да свърши работата си върху зъбите ми, моят зъболекар вкара 80 милилитра от упойващото
лекарство „Нембутал“ в невинната ми кръвоносна система, а последицата от това, както ми разказаха после
беше, че последваха порой от думи и действия от моя страна, които бяха всичко друго, но не и невинни.
Информираха ме, че е бил направен звукозапис, който вероятно ще постави под въпрос поста ми на Божий
служител и освен това ще накара да се изчерви моят стар новобрански инструктор в морската пехота на
САЩ. Сигурен съм, че цялата зъболекарска клиника – тази група от мошеници! - притежава достатъчно
информация,  за  да ме изнудва.  Но те са  се  заклели да запазват  в  тайна това,  което чуват  по време на
лечението на пациентите си. Поне се надявам да е така.

Предполагам, че съседите ми са се учудили, когато скъпата ми жена ми помогна да изляза от колата и
ме довлече до входната врата, докато аз пеех с цяло гърло. Тя ме информира, че тогава съм видял един
комар и съм замахнал доста пресилено да го хвана. Това дало повод за още няколко изказвания от моя
страна, които са непристойни за служител на Христос. Когато след три часа се събудих на пейката във
вътрешния двор, децата ми все още се кикотеха и надничаха, за да наблюдават безотговорния начин, по
който се прибрах у дома. Те също са се заклели да пазят тайна. И за тях е по-добре да я запазят!

Не е ли удивително това,  което се случва, когато менгемето на въздържането се отвори? В някои
случаи това, което се случва е невероятно! При нормални условия аз никога не бих казал: „Зъболекарят е
крадец!“ Но вчера го направих и то директно в лицето на моя зъболекар и на асистентите му. Никога не бих
казал на една млада жена: „Вие говорите твърде много – излезте навън!“ Но вчера казах точно това на една
от опитните му асистентки. 

„Благодарение“ на Нембутала аз се превърнах в отворена книга, в която няма тайни части или скрити
глави, в които се съдържат защитени личните чувства и мисли. В продължение на няколко часа на липсата
на контрол, емоциите ми се изливаха необуздано и няма начин да се възстанови вредата или да се отстранят
грубите факти от тази страница от живота ми. Разбира се, аз бях под влиянието на обезболяващо лекарство,
поради което автоматично съм извинен или поне така ме увериха. И поради обстоятелствата, това беше
само един забавен и безвреден епизод, който ме кара да смея.

Но не винаги е така. Обикновено отстраняването на въздържанието нито е извинимо, нито е забавно .
Всъщност,  за  нас въздържанието е  толкова важно,  че Бог го  е включил в списъка на плода на Духа в
Гал.5:22-23.  На „самоконтрола,“ другото име за въздържанието, е оказана почит от Господа, като е наречен
„котва на добродетелта“ за Неговия отбор от бегачи, които тичат в житейското надбягване заради Негова
прослава. Много други гласове ни съветват: „Отпусни се,“ „Кажи го така, както си е,“ „Не задържай нищо,“
„Бъди открит.  Изрази без задръжки това,  което чувстваш!“ Много лесно е  да се  възприемат такъв вид
съвети. Но когато отворя Библията си, аз откривам, че там се дават точно противоположни съвети.

Когато  сме  разгневени,  Бог  ни  инструктира  да  се  въздържаме.  За  доказателство  прочетете  и
размишлявайте над Пр.14:29, 15:1 и 29:11, както и над Еф. 4:26-27. Освен това Бог ни казва даже да не се
свързваме с  човек,  който се  гневи (Пр.22:24-25)  или да  поставяме на  лидерска  позиция  такъв  човек в
църквата (1Тим.3:2-3). 

Когато сме подлагани на изкушение, Бог ни увещава да казваме „не“ на похотта и да въздържаме
плътската си природа (1Кор.9:26-27; 2Тим.2:22).

Когато сме подтиквани да говорим твърде много, Бог казва: „Въздържи се! По-скоро запази това за
себе си!“  (Пр.17:28,  Йов 13:5;  Еф.4:29).  Въздържането на  езика е  белег за  мъдрост.  Езикът е  хлъзгава
змиорка, която трябва да бъде държана под контрол между бузите ни. Когато ни бъде сервирана храна, Бог е
доволен,  когато  ние  се  въздържаме  лакомията  си  (Пр.23:1-2,  1Кор.10:31-32).  Ако  си  дебел,  това  е
издайнически белег за липсата на самоконтрол. Когато парите трябва да се спечелват, да се харчат, да се
спестяват  или да се  инвестират,  наличието на въздържаност е  неотменно изискване  (Мат.6:19-21;  Лука
14:28-30; Рим. 13:7-8). 

Премахването  на  въздържанието  от  живота  ни  може  да  изглежда  като  някакво  вълнуващо
приключение, но то неизбежно ни води трагедия. Това много прилича на демонтирането на спирачките на
колата  ви.  Това  може  да  изглежда  като  акт  на  смелост,  който  е  пълен  с  краткотрайна  възбуда,  но
катастрофата и нараняването е сигурно.  Премахнете спирачките от живота си и той, подобно на колата ви,
ще се превърне в неуправляема ракета, която неизбежно ще бъде разрушена.
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Нека да научим урока от моята извънучилищна лудория, която преживях през тази седмица.

Когато се нуждаете от лекарство,
за да облекчи болката ви, 
действията ви може да са глупави,
но те всъщност не са „грях.“
Но когато съзнателно изгубите самоконтрола
и отхвърлите настрани въздържанието,
тогава действията ви са греховни
и болката ви се умножава.

Глава 19

Да се отдръпваме

Някои деца са смахнати. Наше приятелско семейство в Тексас имат две малки момичета. По-малката е
в постоянно движение и рядко се успокоява, когато дойде време за лягане. Поради това поставянето й в
леглото  се превърна в семеен ритуал. Детето иска да му прочетат приказка от любимата книжка. После
иска да пие вода. После трябва да се помоли на Бога. После трябва да изпее една песен. После трябва да си
вземе куклата в леглото. Следва друго пиене на вода. После целувка с мама или татко. После прегръдка,
После за трети път глътка вода. После посещение до тоалетната. Следва предупреждение, че трябва да
заспива. После друга целувка. Вие познавате този ритуал. 

Една вечер баща й решил, че ще бъде г-н Прекрасния Баща и олицетворението на спокойствието и
търпението.  Той  изпълнил  всичко  и  нито  веднъж  не  се  намръщил.  Когато  момиченцето  изразходвало
всичките си молби, баща й се изплъзнал от стаята й, въздъхнал облекчено и се стоварил в любимото си
кресло край камината. Но още преди да успее да се протегне и да се отпусне, от стаята на момичето се чул
пронизителен писък. Изумен, той се втурнал в стаята й. По лицето на дъщеря му се ронели големи сълзи.
„Какво  стана?“  „Изгорих  си  езика.“  Объркан,  той  отново  я  попитал:  „Какво  ти  стана?“  Тя  изплакала:
„Изгорих си езика.“ Той я попитал: „Как можа да се случи това?“ „Близнах крушката на нощната лампа.“

Това наистина се е случило. Момиченцето не могло да сдържи любопитството си. Тя просто трябвало
да открие как ще се чувства,  ако оближе това  малко нещо,  което излъчва топлина и спокойствие край
леглото й.  Тогава получила грубото напомняне, че предназначението на крушките е да светят, а не да бъдат
близани. И че езика е направен за да усеща вкуса, а не да изпробва. Вие и аз разбираме, че най-доброто
нещо, което нашата малка приятелка трябваше да направи, е да си стои в леглото, да запази езика за себе си
и да позволи на крушката да изпълнява предназначението си. Но тя не направила това и се изгорила.

В книгата Еклесиаст мъдрецът Соломон ни дава списък на различните видове „определени времена“
на земята. Между тях има време за изцеляване, време да отбягваме прегръщането, време да изоставяме
нещо, което вече не притежаваме или не контролираме, както и време да мълчим. 

В тези думи съзирам скрит един съвет: ОТДРЪПВАЙТЕ СЕ! Често пъти е мъдро да отпуснем напъна
си, да се откажем да насилваме някоя ситуация, да позволим на природата да следва своя път, „да позволим
на спящите кучета да лежат.“ Отдръпнете се, казва Соломон, дайте шанс да се случи изцелението, дайте
шанс на виждането да проникне през буреносните облаци на емоциите и да огрее трудната ситуация със
свежо  разбиране.  Когато  момента  е  правилно  избран,  нещата  стават  съвсем  естествено  и  без  никакво
принуждение. Когато се втурваме или упражняваме сила, това създава триене и белези, които ще се нуждаят
от години, за да изчезнат. Натискът води до безплодие. Подобно на малкото момченце, което посадило едно
семенце и всеки ден нетърпеливо го изваждало от пръстта,  за да види, дали то е прокълнило и дали е
пуснало корени. Чакането е също толкова необходимо, колкото и засаждането, и наторяването. 

Когато рибата не кълве, удрянето с греблото на лодката по повърхността на водата няма да помогне.
Не можете да извадите мъзга от дръжката на мотиката. Нито можете да поправите взаимоотношенията си с
някой човек чрез намесата на съда или чрез сила. Запомнете, че Бог казва, че има време, когато трябва да
„отбягваме  прегръщането,“  така  както  има  и  време  да  прегръщаме.  В  някои  случаи  „изоставянето  на
загубеното“  може  да  се  окаже  най-мъдрия  отговор,  въпреки  че  е  извънредно  болезнен.  Понякога  това
означава просто да мълчим и да позволяваме на Бог да работи. С други думи, отдръпнете се, за да може Бог
да влезе. Това в най-голяма степен се отнася за поведението ни към другите членове от семейството ни.
Когато в правилното време отпуснем юздите, това е белег на истинска мъдрост. За напрегнатите и грижовни
родители  това  лекарство  е  много  горчиво  за  преглъщане!  Когато  поради  нетърпението,  строгостта  и
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непреклонната си решителност те постоянно са на границата на избухването и глупаво се втурват в места,
където ангелите мразят да стъпват. И какъв е резултата от това? Вбесени деца. Стаи, които са задръстени от
заплахи и дразнещо напрежение. 

Младите мъже понякога правят това с момичетата, в които са влюбени. Тя иска да има свободно
пространство да диша, да има свободата сама на обмисли нещата,  но той продължава да я задушава с
настойчивостта си. Ние също понякога постъпваме така с хора, които сме обидили или засегнали. Те се
нуждаят от време за да разсъждават, от свободата да простят, без да бъдат притискани да побързат. Когато
настояваме те бързо да вземат решение,  ние приличаме на настоятелен търговец,  който ви притиска да
купите нещо, за което искате да си помислите дали да го купите или не. Колкото по-бързо говори той и
колкото по-силно ви  притиска,  толкова  по-малко заинтересован  ставате  да  извършите  покупката.  Даже
когато става въпрос за нещо, от което наистина се нуждаете. Мъдрият търговец знае кога да ви остави на
спокойствие, като се отдръпва, за да решите сам.

Никой не може да яде, докато плаче. Сервирането на повече храна не решава проблема. Апетита ще се
върне, когато мъката отмине, но не и преди това. А за това е нужно време.

Спрете се и помислете. Помислете първо за семейството си. След това за приятелите си. Дали се
отнасяте  мъдро  или  глупаво  към  тях?  Използвате  ли  сила  или  им  предоставяте  свобода?  Дали  сте
настоятелен, или сте търпелив? Дали ги плашите с настойчивостта си или се отдръпвате и чакате спокойно?
Позволявате ли на мъглата да се вдигне или излитате в опасен полет без да имате добра видимост?

Приемете съвет от човек, който е научил този труден урок по трудния начин – дръжте здраво юздите
на  езика  си,  отпуснете  се  и  се  подгответе  да  спите  добре  през  нощта.  В  противен случай ще станете
настойчив, ще употребите езика си по неправилен начин...и ще се изгорите. 

 
Глава 20

Страдание

За  повечето  хора  болката  е  враг  и  нападаща  враждебна  сила,  която  получава  несправедливо
предимство над жертвите си. Спрете си е помислете. Кой някога е считал, че нещастието, мъката и болката
са негови приятели? Колко души познавате, които биха ви окуражили да се учите от Божиите послания,
въпреки че те идват опаковани в притеснения и тревоги. Следващите страници се основават на твърдението
на Библията, че ние не трябва да се разколебаваме и покваряваме, когато зоната на удобството ни попадне
под напрежение. Защо? Защото през тези периоди на страдание и след тях, нашият Бог ще вложи в живота
ни някои от най-добрите Си уроци. Поради това, когато четете този текст, отделете време да поставите себе
си на сцената.  Мислете за конкретните условия в които живеете, особено за тези, които ви се струва, че са
необикновено трудни. Молете Господ да ви дава търпение и виждане, за да излъчвате много мъдрост, когато
прилагате на практика това, което четете. Дано да израствате, а не просто да пъшкате, докато преминавате
през всичко това!

„Изпратихме Тимоти...да ви подсили и насърчи във вярата ви, за да не се разколебава никой от тези
страдания; защото вие знаете, че за това сме определени“ (1Сол.3:2-3 – мой превод). 

Лекарят Скот Пек казва, че това е „най-рядко използвания път.“ Ученият К. С. Луис  казва, че това е
„рупора на Бога.“ Съвременният автор Филип Янси казва, че това е „дар, който никой не иска да получи.“
Английският поет Байрон казва, че това е „пътят до истината.“ Но никой не е дал по-добро определение от
Исаак Ватц. В текста на негов химн, който християните продължават да пеят и в наши дни, той задава два
директни и пронизващи въпроси: „Дали аз съм войн на кръста и дали съм последовател на Агнето?“ и
„Трябва ли да бъда отнесен на небето върху леглото от рози на лесния живот, докато другите хора се борят
да спечелят наградата и плуват през кървави морета?“ 

Кой е този „най-рядко използвания път“? Къде е „пътят до истината“? Аз имам предвид болката.
Болката е рупора, чрез който Бог ни говори. Страданието е „най-рядко използвания път.“  Мъката е „пътят
до  истината.“  Лишенията  и  нещастията  –  това  са  даровете,  които  никой  не  иска  да  получи.  Самото
присъствие  на  тези  неща  в  нашия  живот  ни  създава  напрежение.  Например,  отивате  за  редовния
профилактичен годишен преглед при своя лекар. Той ви прави рентгенова снимка. След няколко дни ви се
обажда и казва: „Трябва да ви направим биопсия.“ След като ви вземат проба, изследват я и той ви съобщава
ужасната новина: „Имате рак.“ Няма никакво съмнение, че диагнозата е точна. В живота ви влиза високото
напрежение. Единият от начините ни да реагираме е да кажем: „Ще приема това. В живота на детето на
Бога  няма такова  нещо като грешка.  Това  е  „най-рядко използвания  път“  и  аз  искам да  мина  по него
внимателно и добре. Искам да науча всичко, което Бог ми казва чрез това нещастие.“ Но друга част от нас
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казва: „Ще се боря докрай с това, защото аз винаги оцелявам, и защото вярвам, че може би има излечение от
тази болест. Поради това няма да се предам. Няма да легна в леглото си, да загубя надежда и да умра млад.“
Това  е напрежение между приемането и неприемането.  Всъщност конфликтът е умствена борба между
представата ни, че Бог е Бог, който контролира всичко, и представата ни, че Бог е Бог на щедрата милост .
Има уроци, които могат да бъдат научени единствено, когато вървим по пътя на нещастието, на лишенията
и на болката.

Страданието е неизбежно
Няма място за съмнение, че болката и страданието са неизбежни. Родителите ни не са избегнали това,

вие и аз също няма да го избегнем, нито пък децата ни. Според Фил.1:29 страданието е тук за постоянно:
„защото заради Христос, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него“ (мой
превод).

Днес има хора,  които казват:  „Всяко страдание е  погрешно. Всички хора,  които страдат са  извън
волята на Бога. Ако страдате, вие сте в грях. И тъй като сте в грях, ако се справите правилно и достатъчно
ефикасно с вашия грях, страданието ви ще изчезне.“ Това просто не е истина. Библията не подкрепя такова
учение. Няма съмнение, че всяко страдание се дължина факта, че грехът е влязъл в човешката раса.  Но
също е вярно, че на нас ни е дадено не само да вярваме в Христос, но и е планирано ние да страдаме. 

2Кор.4:7-10 ни представя  фактите  по подобен начин:  „Ние  имаме това съкровище,  но  сме  като
керамични съдове, в които то се пази, за да стане ясно, че надминаващата всичко сила идва не от нас, а
от Бога. Непрекъснато ни постигат всякакви нещастия, но ние не сме сломени; в безизходица сме, но не
сме отчаяни; преследвани сме, но не сме изоставени, повалени сме, но не сме унищожени; винаги носим в
телата си смъртта на Исус, за да бъде демонстриран в тялото ни и животът му“ (мой превод)

Това е една от най-дълбоките тайни на Бога. Когато „носим в телата си смъртта на Исус,“ ние влизаме
в истинският стил на живот на Христос – в истинския начин на живот. Няколко стиха по-нататък в 2Кор.4
ние четем: „Затова не се обезсърчаваме; и въпреки че външно отпадаме, пак вътрешно ние се обновяваме
ден след ден“ (2Кор.4:16 – мой превод). Забележете, че на външен вид остаряваме и отпадаме, но дълбоко
вътре в нас ние се обновяваме.

1Пет.4:12-13  ни  уверява,  че  страданието  никога  не  трябва  да  ни  изненадва:  „Възлюбени,  не  се
изненадвайте от огненото изпитание на което сте подложени, сякаш ви се е случило нещо необикновено;
но до степента, в която участвате в страданията на Христос, продължавайте да се радвате, за да
можете  също  да  ликувате  при  откриването  на  Неговата  слава“  (мой  превод).   Погледни  това,
християнино! Дали ти сега, в този момент от живота си, си руган? Дали сега си подложен на атака, като
войн на кръста? Виж един нов начин, по който трябва да гледаме на такова отношение: Ти си благословен!
Радвай се! Това е част от пакета. Страданието е неизбежно. „В никакъв случай нека никой от вас да не
страда като убиец или крадец, или злосторник, или като натрапник в чужди дела. Но ако някой страда за
това, че е християнин, нека да не се срамува, а носейки това име, нека той да прославя Бога“ (1Пет.4:15-16
– мой превод).

Това е едната страна на монетата. Страданието е неизбежно.
Болката е много важна
Монета има и друга страна...която казва, че страданието и болката са много важни. В Пс.119 има

няколко стиха, които не са последователни, но са съединени от една и съща мисъл: Пс.119:67, 71 и 75:
„Преди да бях огорчен, аз се бях отклонил, но сега спазвам словото Ти...За мое добро аз бях огорчен, за да
науча Твоите наредби...Зная, Господи, че Твоите присъди са праведни и че Ти справедливо си ме наказал“
(мой превод).

Наскоро един мъж ми каза: „Бог никога не притежаваше вниманието ми, докато не ме повали да легна
по гръб на земята.  Оттогава аз Го слушам!“ Този коравоврат и непреклонен човек с  мъка преглъщаше
сълзите  си,  докато  ми  каза  тези  думи.  А  той  беше  прекарал  в  огнения  тигел  по-малко  от  2  седмици.
Страданието  е  много  важно  нещо,  ако  се  надяваме да  станем ефикасни  слуги на  Бога.  Тозер  е  казал:
„Съмнително е, дали Бог може да благослови много някой човек, ако преди това не го е наранил дълбоко.“

Соломон, в своя дневник наречен Еклесиаст, пише: „Разгледай (изследвай, обмисляй)  работата на
Бога; защото кой може да изправи това, което Той е огънал? По време на благоденствие бъди щастлив, а
по време на нещастие разгледай; защото Бог е направил и едното, и другото...(Екл. 7:13-14 – мой превод)

„Разгледай.“ На иврит тази дума означава „да изследвам.“ Тя е била използвана от Моисей в Изх.3:3.
Когато храстът започнал да гори, той казал: „Сега ще свърна и ще разгледам защо храста не изгаря.“ С
други думи той казал: „Ще направя едно изследване.“ Тази дума предава идеята за „разбиране и схващане.“
А когато тази дума е използвана по повод на самите нас, тя предава идеята да открием за самите себе си
истината, да се самоизследваме, за да получим истинската представа за себе си. 

Нека да се върнем обратно при Еклесиаст 7:13-14: „Разгледай (изследвай, обмисляй)  работата на
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Бога; защото кой може да изправи това, което Той е огънал? По време на благоденствие бъди щастлив, а
по време на нещастие разгледай (изследвай, проучи, получи някои обективни указания, спри се и слушай);
защото Бог е направил и едното, и другото...“ Страданието е важно не само защото то смекчава духа ни и
ни прави чувствителни и възприемчиви към Божия глас, а и защото страданието ни разкрива истинската ни
природа  пред  нас  самите.  Страданието  ни  показва  истината  за  самите  нас.  Въпреки  че  пътуването  по
магистралата  на  нещастието  е  неприятно  и  непривлекателно,  то  е  неизбежно  и  важно.  Всеки  член  на
Божието семейство е добре запознат с болката и страданието.

Един пример от древността
Преди много векове имало една прекрасна група християни в македонската църква в Солун. Мъжът,

който основал тази църква им написал окуражително писмо, когато научил за трудните времена, през които
те преминавали. Въпреки че мисионерските му пътувания го принудили да отиде в други райони, сърцето
му продължавало да се вълнува от тяхната беда,  поради което той изпратил талантливия си помощник
Тимоти, за да провери какво правят те. Понеже не можел да не мисли за тях, апостол Павел решил да
изпрати спътника си обратно в Солун и да установи истината за това, за което Павел чувал да се говори. Той
се чудел как те се справят с бурята на страданието, в която попаднали след неговото заминаване от Солун.
От дълго време той се тревожел за тях. Дошло време да действа. Първото изречение от 1Сол.3 разкрива
болката му: „Затова, като не можехме повече да търпим, помислехме, че ще е най-добре да бъда оставен
сам в Атина и изпратихме Тимоти, нашия брат (за да установи какво правите вие)...“

Ако  някое  от  децата  ви  е  учило  в  Университета  в  щата  Кент,  или  в  Университета  Бъркли  в
Калифорния в края на 1960', вие разбирате тази загриженост.  Ако сте имали син или дъщеря, които са
участвали във войната  във Виетнам в  края на '60  и началото на  '70,  вие  разбирате смисъла  на  думата
„затова,“ използвана в 1Сол.3:1. Има нещо в контекста на този стих, което е пропито с паника, нещастие и с
лошото отношение на хората, което ви кара като родител да се чувствате зле. Вие не можете да спите добре.
Мислено си представяте през какви трудности преминават близките ви. И понякога се оказвате неспособен
да понесете този товар. Нуждаете се отчаяно от информация за това, какво правят синът или за дъщерята
ви.

С точно какво поръчение е  бил изпратен Тимоти?  Павел казва,  че  е  възложил две поръчения  на
Тимоти: (1) да укрепи вярващите и (2) да ги окуражи във вярата им.

За да ви помогна да разберете важността на тези поръчения, нека накратко да изследваме думите
„укрепвам“ и „окуражавам.“ Думата „укрепвам“ означава: „подпирам, подсилвам.“ Думата „подсилвам“ е
стара и сега не се употребява. Тя предава идеята за непреклонен човек, които стои изправен, все едно че е
глътнал бастун. С други думи Павел казва: „Изпратих Павел, за да ви направи непреклонни и да стоите
изправени, все едно че сте глътнали бастун, за да не прегърбите и да си влачите краката, когато ходите,
колкото  и  несправедливо  да  се  отнасят  към  вас,  а  да  стоите  високо  изправени  по  време  на  трудните
периоди...вие трябва да стоите изправени, като пътни знаци по време на снежна буря. Трябва да отказвате да
се огънете под натиска на нещастията. Аз го изпратих, за да ви укрепи.“ Когато служех в морската пехота на
САЩ нас ни учеха, че когато се подготвяте за сражение,  вие трябва да изкопаете окоп, който да може да
побере двама човека. Нищо не може да се сравни със ситуацията, когато човек се сражава сам. Когато се
сражавате има нещо укрепващо, когато край вас има приятел, който не ви позволява да изпаднете в паника.
Павел казва: „Вие се нуждаете от някой до вас, който да ви подсилва и да не ви позволява да се предадете.“

Втората дума „окуражавам“ е успокояваща дума.  Оригиналната гръцка дума e  parakleomi.  От нея
произлиза думата paraklete, (утешител), която е една от титлите на Светия Дух. Често пъти в Новия Завет тя
е превеждана като „утешение,“ но тук е преведена като „окуражение.“ Това е идеята да стоим до някой
човек и да му призоваваме да бъде смел. В тази дума се съдържа изпълнена с обич и увереност прегръдка
на увереност.  Ако някога сте преминавали през някой труден период в живота си,  вероятно можете да
свидетелствате, че сте бил способен да направите това, защото някой като Тимоти е бил до вас. Във вашият
случай ролята на Тимоти е изпълнявал лекар, съветник, близък човек или собствените ви родители. Но
когато  дойде  „Тимоти,“  който  и  да  е  той  -  той  ви  донася  сила  и  насърчение.  Обърнете  внимание,  че
окуражението е имало цел - „да ви насърчи във вярата ви.“ Тимоти не е отишъл при християните в Солун за
да им каже: „Раздвижете се! Вие можете да се справите с това! Преглътнете това, което ви се случва – така е
в живота! Други са се справили и вие можете да се справите!“ Той не е отишъл при тях за да подобри
настроението им и да ги развесели. Не такава е била задачата му. Тимоти отишъл за да проучи и да помогне
за укрепването на солунските християни във вярата им. 

Ще ви дам един пример за това от Стария Завет, в 1Ц.23. Когато разговаряме за взаимоотношенията,
една от любимите ми истории е историята за Йонатан и Давид. Младият Давид е бил преследван от цар
Саул.  Тогава Саул се е  намирал в едно от най-силните си състояния на лудост.  Параноичният цар бил
убеден,  че  младият Давид се  опитва  да  заграби трона,  поради което Саул забравил всичко,  свързано с
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воюването срещу филистимците и решил, че най-голямата му нужда е да победи Давид и да го убие. Но в
това  време Йонатан,  синът на  Саул имал топла и подкрепяща дружба с  Давид,  негов  брат във вярата.
Представете си  следната сцена: „А Давид живееше в пустинята, в недостъпни места, и пребиваваше в
хълмистата част на пустинята Зиф. А Саул го търсеше всеки ден; но Бог не го предаде в ръката му. И
така  Давид,  като  се  увери,  че  Саул  беше  излязъл  да  иска  живота  му,  остана  в  пустинята  Зиф,  в
дъбравата“ (1Ц.23:14-15 – мой превод).

Вие знаете, че е достатъчно лошо да има някой, който да ви преследва, но още по-лошо е, когато
установите, че той е близо до вас. Докато се намирал в скривалището си, някой казал на Давид: „Саул е
излязъл  да  те  хване.  Той  е  довел  хората  си  да  те  търсят.  Те  знаят  как  изглеждаш  ти.  По-добре  е  да
внимаваш.“ Вижте какво се случва в следващия стих: „Тогава Йонатан, Сауловият син, стана и отиде при
Давид в дъбравата и го окуражи в Бога“ (1Ц.23:16 – мой превод). Ето това се нарича задоволяване на
нужда! Йонатан се превърнал в единственият източник на земна подкрепа за Давид. Спрете и се замислете
колко високо е оценил Давид тази среща с Йонатан.

Ще бъдете  изумени,  ако  можете  да  разберете  кои  са  днешните  хора,  които  са  изпаднали  в  това
положение на Давид. Чувствайки се смазана и притисната, една съпруга на пастор от Североизточната част
на САЩ написала следното: „Съпругът ми и аз понякога се чувствахме на границата на трудно разбираемо
отчаяние. Имаше периоди, когато в главите ни минаваха различни мисли: желание или да се откажем, или
да избягаме; гняв; изкушението да отмъстим на някого; усещането, че сме използвани или експлоатирани;
съмнение, че сме неспособни и некомпетентни; и реалността, че сме самотни. Това състояние на ума може
лесно да отслаби даже най-силният и най-надареният и да го принизи до състоянието, че е нищожен.“

А сега да се върнем обратно при ситуацията на християните в Солун. Те са имали нужда от Тимоти,
който през първия век е изиграл ролята на Йонатан. „И по тази причина, когато не можах вече да търпя,
аз пратих да узнаят за вярата ви...“ (1Сол.3:5а) Запомнете, че това не е било посещение, чиято цел е била
само да се види какво правят християните в Солун. Това не е била проява на чисто любопитство от вида на:
„Аз исках да видя какво правите?“ Тогава, защо? „да не би да ви е изкусил изкусителят и трудът ни да
бъде напразно“ (ст.5б) Това е толкова практично! Една от най-големите битки сред младите християни се
случва,  когато  противникът ги  удари по време на  страдание.   Противникът открива  слабото звено във
веригата  или  тази  цепнатина  в  бронята  ни  и  влиза  през  нея.  В  този  момент  зоната  на  удобството  ни
наистина бива поставена под натиск! 

„Когато повече не можете да търпите,  вие вземате телефона и се обаждате.“ Това е съвременната
версия-парафраза на ст.5. Мисля си, че ние можем да кажем: „Когато не мога повече да търпя, аз изпращам
приятел, или пиша писмо, или поглеждам графика на срещите си, за да видя, кога мога да проверя какво
правите.“ Ние не сме гранитни изолирани острови, които живеят живота си като скалите на Гибралтар. Ние
сме рушещи се парчета почва на морския бряг, особено когато пътуваме по пътя на болката .  Когато тези
вековни вълни на бедствието се  стоварват върху нас,  ние имаме нужда един от друг!  Присъствието на
Тимоти сигурно е било голямо окуражение за вярващите в Солун.

Искам  да  добавя  тук,  че  има  един  случай,  при  който  е  мъдро  да  проследите  притесненията  си.
Понякога през нощта сънувате някой човек. На сутринта се събуждате, но продължавате да си мислите за
него и ви се струва, че не можете да го прогоните от главата си. Ето в това състояние се е намирал Павел:
„Когато не можах повече да търпя, аз изпратих, за да разбера.“ Какъв прекрасен и безплатен съвет! Не
пренебрегвайте притесненията си. Проследете ги. Попитайте се защо се притеснявате. Защо не мога да
извадя еди-кой-си от ума си? Проверете и разберете! В сърцевината на притеснението на Павел е бил страха
„да не би да ви е изкусил изкусителят и трудът ни да бъде напразно.“ Павел не е искал да се обърне назад и
да каже: „Всичките онези часове, които прекарахме заедно, бяха прекарани напразно.“ 

Теологичната гледна точка
За да запазим правилната си гледна точка, ние се нуждаем от силна доза от теология. Връщаме се

обратно към 1Сол3:3-4. Павел бил загрижен за християните в Солун. Погледнете към теологията, която е
скрита зад „страданието.“ Той изпратил Тимоти за да ги окуражи и да ги заздрави, „за да не се разколебава
никой от тези страдания“ (ст.3а). Преди да продължим по-нататък, искам да анализираме първата част от
ст.3. Павел подчертава един факт, на който можем да се облягаме. Този факт е следния:  Страданието не
трябва да нарушава равновесието на хората на Бога. Много интересната гръцка дума, която е преведена като
„нарушава равновесието“ е използвана само тук в целия Нов Завет. Павел взаимства тази дума от извън
библейската литература и я вмъква тук, под ръководството на Светия Дух, за да привлече вниманието на
читателя.

Първоначално тази дума е била използвана за да опише поклащането на кучешката опашка. Цялата
идея е била „да бъда разклащан напред и назад.“ По-късно смисълът на думата се разширил и обхванал и
други  образи,  освен  клатенето  на  опашката  на  кучето.  Най-накрая,  когато  се  приближите  по-близо  до
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кучето, то хапе! И ако не сте добър в тичането, вие добре знаете за какво говоря. Правило номер едно:
никога не вярвай на куче,  което маха с опашката си.  Защо? Защото ще ви ухапе! Ще ви ухапе,  ако не
внимавате. ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗМАМЕН! Затова тази дума е използвана тук. „Аз не искам вие, по време
на това поклащане на опашката на кучето, да бъдете хапани, разтърсвани и наранявани.“ Детето на Бога не
трябва да бъде изваждано от равновесие от страданието.

И знаете ли как се случва това? Често пъти това започва със задаването на въпроси. Вижте, дали това
ви звучи познато: „Дали Бог продължава да се грижи за мен? Не беше ли Той, който обеща да ми помага?
Как е възможно Той да е добър и в същото време да позволява да ми се случва това на мен? Защо Той не
отговаря на молитвата ми, да не би Той да е глух?“ След това въпросите прерастват в съмнения: „Може би
през целия си живот аз съм вярвала погрешно?“ Тези въпроси ни карат да започваме да преосмисляме
основите на вярата си.

Познавате ли някой човек , който в този момент се мъчи да намери отговор на тези въпроси? Знаете
ли защо хората си задават тези въпроси? Защото те са измамени от страданието. Павел е разбирал колко
проницателен е врага, поради това изпратил Тимоти. „Изпратих ви го за да ви укрепи и да ви окуражи, за да
не изпаднете в съмнения поради тези страдания.“ Ето това е била идеята.

А има един логичен и практичен въпрос, който би трябвало да зададем: „Как мога да се предпазя, за
да  не  бъда  изваждан  от  равновесие  от  страданието?  Как  мога  да  се  предпазя  от  съмненията,  които
разколебават вярата ми? Преди всичко друго, аз си спомням, че е планирано да премина през страданията:
„за да не се разколебава никой от тези страдания, защото знаете, че за това сме определени“ (1Сол.3:3).
В своя суверенен и неразгадаем план Бог е знаел, че болката трябва да е част от програмата за нашето
трениране, поради което Той я е предназначил за нас. Второ, аз помня, че предварително бях предупреден.
Вижте в ст.4: „Защото наистина, когато бяхме с вас, ние постоянно ви казвахме предварително, че ще
страдаме от нещастия, което и стана, както знаете“ (мой превод). Когато споменах за предварителното
предупреждаване на някой за нещо важно, аз си спомних една семейна сцена. Аз подготвих децата си за
брака по най-добрия начин, който знаех и един от съветите, които им давах беше следния: „Да се влюбиш е
чудесно. Ухажването е прекрасно. Сватбената церемония е спомен, който вие никога няма да забравите.
Меденият месец е...добре, доста добър! Но когато всичко това отмине и вие започнете да живеете истинския
живот, тогава завъртете ръкавите си и притегнете коланите си. Това е трудно. Поради това, когато се оженят
– не ако, а когато се оженят и преминават през трудните периоди на семейния живот, те да са предварително
предупредени. Между другото, и четирите ни деца ми благодариха за предварителните „предупреждения.“

Когато  сме  предварително  предупредени,  ние  вземаме  предварителни  мерки,  за  да  се  справим  с
напрежението и предизвикателствата на семейния живот.  Полезно е да сме предварително предупредени.
Същото е валидно и за християнския живот. Няма логика да бъдем скандализирани или шокирани, защото
ние сме били предварително предупредени – освен в случаите, когато сте били отведен при Христос и сте
бил обучен от човек, който ви е излъгал, като ви е казал: „Вярвайте в Христос и всичките ви проблеми ще
бъдат  разрешени.“  Ако  е  така,  тогава  вас  ви  очаква  нещо  отвратително! Но  ако  сте  били  вярно  и
реалистично обучени,  вие  сте  снабдени и  научени да  се  справяте  с  тази  част  от  Божията  програма за
подготовка.  Вие  ще  можете  да  вървите  изправен  непоколебимо  по  вашата  магистрала  на  страданията.
Когато  зоната  на  удобството  ви  попадне  под  натиск,  вие  няма  да  бъдете  отнесен  от  бурята.  Със
забележителен вътрешен мир вие ще можете да се справите с това.

Между другото, вие няма да можете да се справите, ако не притежавате Христос. Без Христос вие
няма да можете да влезете в този живот, който ви описвам, така както няма да полетите, ако размахате
ръцете си като птица. За да стоите непоклатимо изправен, като „глътнал бастун“ и да сте в състояние да
противостоите, без да паднете по време на нещастието, Христос задължително трябва да остава на първо
място в живота ви. А преди това да може да се случи, е важно Исус Христос да се намира в живота ви. Това
не става автоматично, просто защото сте влязъл в християнско общество или защото посещавате църква, в
която се  проповядва  истината  за  евангелието.  Вие  индивидуално и  независимо трябва  да  вземете  това
решение за себе си. Само тогава ще узнаете, че сте член на Божието семейство. И само тогава ще можете да
получавате под брадичката си ударите на живота, без да бъдете нокаутиран.

Реагиране на страданията
Вие виждате, че когато не издържим на заливащите ни чувства на страдание, ние имаме склонността

да реагираме по три нормални и човешки начини: (1) Негодуваме срещу бившата личност, която доскоро
сме уважавали; (2) Изолираме се от приятелите-християни; (3) Ставаме безразлични към доскорошното
учение – ние започваме да се съмняваме в това, в което доскоро сме били учени да вярваме. Интересното е,
християните в Солун са се въздържали успешно на тези три вида реакции. „Но сега...“ (ст.6). Виждате ли
разликата? Аз бях разтревожен. Аз изпратих Тимоти. „Но сега, когато Тимоти се върна и ни донесе добри
вести за вярата  и за любовта ви...“ (ст.6). Това не е ли характерно за Павел? Той никога не е бил дребнав,
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никога не е бил любопитен. Той искрено е бил разтревожен да начина, по който християните в Солун са
продължавали да живеят с вяра в Христос. И той казва: „Вие се справяте прекрасно.“ Колко утвърждаващо
е това!  А сега забележете: „...и че винаги си спомняте с добро за нас...“ (ст.6). 

Може би ще се запитате защо той е написал тези думи? Защото един от белезите на неправилната
реакция на  страданието е  негодуванието срещу бившия авторитет.  Сещате ли се към кого са  насочени
упреците,  когато някой християнин от църквата изостави вярата си? Този бивш християнин често пъти
започва да хули учителя си. Понякога това е пастора. Друг път това е човекът, който го е съветвал. Но
християните в Солун не постъпили така. „Казаха ми, че вие все още ме обичате и имате добро мнение за
мен!“ И така, те издържали първото изпитание, защото не изпитвали негодувание срещу Павел. „Окуражен
съм, защото знам, че вие все още имате добро мнение за нас. Вие винаги сте доброжелателни към нас,
поради това вие се справяте добре. Вие отказвате да ме обвинявате заради нещата, които ви се случват
сега.“ 

Те  издържали  успешно  и  второто  изпитание...нали  си  спомняте  за  втората  реакция?  Това  е
склонността да се изолираме от бившите си приятели. Вижте това, което казва той: „Вие искате да се видим
така, както и ние искаме да се срещнем с вас.“ Толкова често, когато са в период на страдание по време на
нещастията, хората имат склонността да преминат на другия тротоар на улицата, когато забележат, че някой
познат човек ги наближава. Те не искат да отговарят на телефонните обаждания, нито искат да се свързват с
някой друг човек. Те искат да бъдат отделени, да са изолирани и отдалечени.  Когато преминаваме през
период на  съмнения,  най-лошото място на  света,  в  което можем да  се  окажем е,  да  сме  сами.  Вие  се
нуждаете от някой приятел, от някой близък човек, като Йонатан, който да ви подкрепя. Християните в
Солун  продължавали  да  протягат  ръка  към  Павел.  Те  не  се  изолирали,  въпреки  че  зоната  на  тяхното
удобство е била нападната. Те истински искали да получат окуражението на Павел.

Те преминали успешно и третото, финално изпитание - те имали твърда вяра в духовната истина:
„Затова, братя, при цялата наша беда и страдание, ние се успокоихме за вас поради вярата ви“ (ст.7 –
мой  превод)  Отново  се  повтаря  същото.  „Ние  бяхме  много  окуражени,  когато  разбрахме,  че  вие
продължавате да вярвате в молитвата, че продължавате да вярвате в Бога, че все още разчитате, че Той ще
бъде прославен.“ Не пропускайте да забележите нещо, което Павел тихо поставил в края на този откъс. Той
казва: „Защото сега ние живеем, ако вие стоите твърдо в Господа“ (ст.8) Дали някой се изненадва от тези
думи? Или си мислите,  че  Павел би живял независимо от всичко.  Не,  това  не е  вярно.  Нищо не му е
помагало да остава твърд и „наистина жив“ освен знанието, че неговите деца във вярата са правели същото
– независимо от страданието.

Практични мисли, които трябва да имаме предвид по време на страданието
Искам да  ви  кажа две  неща,  които не  бях споменал до  сега.  Тези две  неща ще направят  цялата

промяна, ако продължавате да си спомняте за тях, когато бъдете нападнати от страданието:
1. Тъй като сме християни, за нас да бъдем подложени на страдание е съдбоносно важно и нужно, а

не е несправедливо. Знаете ли добър пример за това? По същата логика хората казват:  „Най-добре е да
имаме  не едно, а няколко деца в семейството.“ Защо? Защото когато детето има братя или сестри, те ще
нахлуват в зоната на удобството ви. Те ще влизат под кожата ви (Те даже ще влизат в шкафа ви!) Те имат
начин да измърсяват чините, които вие ще трябва да миете. Те са пословично известни със създаването на
безпорядък и боклук в къщи, който вие ще трябва да подреждате и да почиствате. Ние, които сме израсли в
големи семейства ще се съгласим, че това беше най-доброто – но сега, когато се връщаме в спомените си
към миналото. Вместо да е несправедливо...това беше най-важното.

2. Като войници ние трябва да знаем, че страданието по време на сражението е нещо очаквано, а не
необичайно. Ако като мен сте живели по времето на Втората световна война, вие ще си спомните фразата,
която често се повтаряше тогава: „Сега е война.“ Спомняте ли си да сте я чували? Някой ще ви попита за
нещо, което правехте тогава, което изглеждаше разточително. Той ще ви каже: „Как можете да постъпвате
така? Сега е война!“ Спомням си как четях стикерния купон за бензина, който баща ми беше залепил в
десния ъгъл на челното стъкло на нашата кола. На него беше написан един кратък  въпрос: „Наистина ли
това пътуване е нужно?“ И въпреки че купувахме бензин с купони, ако излезехме с колата просто да се
поразходим и това не изглеждаше като някакво нужно пътуване, всеки имаше правото да ни каже: „Защо
правите  това?  Сега  е  война!“Ограниченията  и  войната  вървят  ръка  за  ръка.  Когато  пътуваме  по
магистралата на нещастието, да страдаме по време на бедствие е в реда на нещата.

Тертилиан пише в книгата си „Обръщение към мъчениците“: „Нито един войник не отива на война,
обграден  с  лукс,  нито  влиза  в  сражение,  излизайки  от  комфортната  си  спалня,  а  прави  това  от
импровизирана  и  тясна  палатка,  където  всичко  е  кораво,  просто  и  неприятно.“  Той  е  разбирал
аскетичността, която придружава сражението. В началото на тази глава започнах с един цитат от книга на
Скот Пек, а сега ще я завърша с друг цитат: 
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„Истината е избягвана,  когато е болезнена.  Ние можем да променим маршрута на житейските си
пътища само когато притежаваме самодисциплината да побеждаваме тази болка. За да притежаваме тази
самодисциплина, ние трябва тотално да сме посветили себе си на истината.  Това означава, че ние винаги
трябва да се  държим за истината...това да е  по-важно и да е по-съдбоносно за  собствения ни интерес,
отколкото е нашето удобство. Обратното, ние винаги трябва да считаме, че собствените ни неудобства са
относително маловажни и че даже са добре дошли, когато са свързани с търсенето на истината...А какво
представлява живота на тотална посветеност на истината? (Д-р Пек посочва следните три важни неща: (1)
Постоянно, никога не спиращо и строго самоизследване; (2) Готовността да бъдем лично предизвиквани; (3)
Тотална честност. (Нито едно от тези неща не се постигат без болка)“

Бог  притежава  всички  възможни средства,  за  да  привлече  вниманието ви.  Вероятно  още  не  го  е
привлякъл, но Той няма да престане, докато не го привлече. И Той ще ви накара да опознаете истината, като
влезе в зоната на удобството ви и ви придружи по пътя, по който най-рядко вървим. За някои от вас, този
път означава да стигнете до вярата в Христос. И вие знаете това. Но повече не можете да се отклонявате от
това. Днес е денят, в който трябва да предоставите себе си на Господа. Престанете да отлагате – няма по-
подходящо време за да се обърнете към Него. За други от вас това означава да предадете контрола над
живота си на Господа, вашия Бог. А това означава тотално предаване.

Глава 21

Изпитание на нашата уравновесеност

Има две извънредно трудни изпитания, които нарушават житейското ни равновесие. Всяко едно от тях
си има своят набор от проблеми. Едното от тях е нещастието, бедствието, бедата, злополуката. Соломон е
разбирал това, когато е написал: „Ако покажеш малодушие по време на нещастие, силата ти е малка“
(Пр.24:10 – мой превод). В друг превод на Библията (на английски) този стих е преведен така: „Ако си слаб
по  време  на  криза,  ти  наистина  си  слаб.“  Нещастието  е  добро  средство  за  изпитание  на  нашата
издръжливост,  на  способността  ни  да  се  справяме,  да  стоим  изправени,  да  не  е  огъваме  и  да  се
възстановяваме от бедата. Нещастието е болезнен начин за обучение.

Другото изпитание е благоденствието, преуспяването и забогатяването. Честно казано, това изпитание
е по-трудно от нещастието. Шотландският есеист и историк Томас Карлайл е потвърдил този извод, като
казал:  „Понякога  човек  трудно  понася  нещастието;  но  на  един  човек,  който  може  да  издържи  на
изпитанието на благоденствието се падат сто човека, които могат да издържат на нещастието.“

Наистина са малцина тези, които въпреки че могат да живеят праведно в охолството... могат да запазят
своето морално,  духовно и  финансово  равновесие,  докато балансират  върху високо опънатото въже на
успеха.  Иронично е, че повечето от нас могат да понесат и да се справят много по-добре с внезапното
понижение, отколкото с главозамайващото повишение. 

Защо е така? Е, наистина не е трудно да си обясним това. Когато бъдем ударени от нещастието, живота
ни става доста опростен. Тогава основната ни грижа е да оцелеем. Но когато забогатеем, живота ни става
много  по-сложен.  Тогава  нуждите  ни  стават  многобройни  и  често  пъти  те  са  много  объркани.  В  тези
условия почтеността ни неизбежно бива поставяна на изпитание.  И тогава само 1% от хората могат да
танцуват в такт с мелодията на успеха, без да понесат последиците от Компромиса с почтеността. 

Но преди да продължим по-нататък, нека да разберем, че да си преуспял не винаги означава нещо
лошо и зло. Да бъдеш издигнат в живота и да заемеш високопоставено положение може да идва и от Самия
Бог. „Защото нито от изток, нито от запад, нито от пустинята иде възвеличаването; но Бог е Съдията.
Той един понижава, а друг издига“ (Пс.75:6-7 – мой превод).  Асаф,  авторът на тези думи, е бил прав.
Суверенно право е на Господа да понижава и да повишава хората...и ние рядко пъти знаем защо и как Той
прави това. 

Има ли някакво библейско потвърждение, че някой човек е бил грабват от скромния му и неизвестен
живот  и  е  ставал  известен  и  заможен  човек,  без  да  е  загубвал  почтеността  си?  Има  ли  примери  на
благоденстващи хора, които са запазвали равновесието си, докато са ходели по опънатото въже? Разбира се,
че има. Ето няколко такива примери:
 От обикновен заточеник във Вавилон, Даниил бил издигнат до управител в държавата, който отговарял 

за една трета от царството (Дан.6:1-2).
 От говедар и берач на смокини в Текое, което е древният еквивалент на днешния изполичар, Амос бил 

издигнат да стане пророк на Бога в Израел (Амос 7:14-15).
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 Йов е бил едър земевладелец в Уз, когато Бог обогатил и надарил с финансова независимост (Йов 1:1-
5). 

И нито един от тези трима човека не е загубил почтеността си след издигането или забогатяването си.
Но според последните три стиха от Пс.78 класическият пример е Давид:

Избра и слугата Си Давид
и го взе от кошарите на овцете;
от подир дойните овце го доведе,
за да пасе народа Му Яков и наследството Му Израел.
Така той ги пасеше според почтеността на сърцето си
и ги водеше с опитните си ръце (Пс. 78:70-72 – мой превод).

Когато разгледал и изследвал внимателно земята на Юдея, за да намери човек, който да замени Саул на
трона, Йехова намерил един юноша, който притежавал уникална комбинация от качества: смиреност на
слуга, сърце на пастир и опитни ръце. И когато станал на 30 години, най-малкият син на Есей станал лидер
на своя народ. Цар. В ръцете си той държал големи съкровища, неограничени привилегии и огромна власт.
И как се е справял с това преуспяване? Прочетете отново последният стих от Пс.78:72: „Така той ги пасеше
според почтеността на сърцето си и ги водеше с опитните си ръце.“ Той се грижел почтено за народа си.
Той е бил един от тези рядко срещани хора, за които Карлайл е казал, че на един такъв човек се падат 100
други, които могат да издържат на изпитанието на нещастието.

А  вие  почтен  човек  ли  сте?  Ако  сте  почтен,  когато  обещавате  нещо,  вие  го  изпълнявате.  Вие
постъпвате точно така, както сте казали.  Защото да си почтен човек, това означава да се държиш така, че
хората да вярват на думите ти. Когато дойде времето да плащате данъците и таксите си към държавата, и
сметките за услугите, които сте поръчали на други хора, вие трябва да ги платите. Защото почтеността
означава да се стремите винаги да сте финансово независим.  (Коментар: Бедният човек също може да е почтен,
защото почтеността означава човек да живее според доходите си и „да си простира краката според чергата.“ Почтеният
човек знае докъде се простират финансовите му възможности и предпочита да ограничава разходите си, но никога да не изпада
във финансова зависимост. Д.Пр.) 

Когато е изкушаван да се забърка в някоя забранена любовна връзка, почтеният човек се въздържа.
Защото почтеността означава да сте морално чист човек. Вие не лъжете и не измамвате, разчитайки на
способността си да прикривате следите си. Нито фалшифицирате, защото в момента сте „голям началник.“
Това, че е преуспял, не дава право на който и да е човек да казва, че погрешното е правилно и че лъжата е
истина. Нито пък да казва, че нещо е добро, когато то всъщност е зло. 

Както  нещастието,  така  и  преуспяването  са  трудни  изпитания  на  нашата  уравновесеност.  За  да
оставаме балансирани по време на  нещастие,  от  нас  се  изисква  да  сме  издръжливи.  А за  да  оставаме
балансирани по време на преуспяване,  забогатяване и придобиване на известност в обществото,  ние се
нуждаем от почтеност.  Бързо променящият посоката си вятър на компромиса с почтеността е много по-
унищожителен отколкото внезапният удар на нещастието. 

Поради това да вървим по високо опънато въже е много по-трудно, отколкото да стоим изправени по
време на буря. По някакъв странен начин височината ни кара да губим балансираността си.

Глава 22

Крайпътни километрични камъни на живота ни

Днес имам поредния рожден ден. Не е нещо специално, само още едно пробождащо осъзнаване, че не
ставам по-млад. Знам това, защото тортата няма да може да побере всички свещи. А даже и да можеше да ги
побере, глазурата щеше да се разтопи преди да мога да загася свещите. Моята любезна и мъдра секретарка
ми предложи друг подход. Тя ми подари една картичка за рождения ден, на която беше нарисувано едно
сбръчкано ексцентрично старче, което стоеше до една торта, цялата покрита със свещи. Под картинката
беше написано: "Не считай, че си остарял, ако не можеш да духнеш всички свещи..." а на обратната страна
на картичката беше написано: "просто ги удари с бастуна си, за да паднат."

Ако се надявах да получа успокоение и окуражение от внуците си, не би трябвало да се надявам.
Наскоро с всичката си сериозност най-малкият ми внук ме попита, дали когато аз бях малък, ние знаехме
какво е кетчуп. Опитах се да не изглеждам засегнат, защото той можеше да ме попита, дали сме познавали
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колелото.  Но  положих  доста  усилия  за  да  го  информирам,  че  ние  не  само  имахме  кетчуп,  но  и
електричество, и говорещо кино, и радио, и коли и даже вода, баня и тоалетна вътре в къщата.  Той ме
изгледа с този специален поглед, който все едно ми казваше "Ти изглежда се шегуваш с мен" и след това
излезе от стаята,  като  поклащаше невярващо главата  си.  Внезапно почувствах нужда да легна  и  да  си
подремна.

Но рождените дни са километражни камъни.  Те са  крайпътни знаци за  измерване на отлитащото
време.  Те  са  специални,  но  мълчаливи  напомняния,  че  все  повече  и  повече  пясък  в  часовника,  който
отмерва  продължителността  на  живота  ни,  е  изтекла  от  горната  в  долната  му  част.  Часовете  също са
средство  за  измерване  на  времето,  както  и  минутите.  Има  60  минути  във  всеки  час...1440  във  всеки
ден...повече от 10 000минути във всяка седмица и около 525 000 във всяка година. До днешният ден аз съм
изживял повече от 34 мил. минути. При това положение възможно ли е човек да не се почувства стар!

Но минутите отминават толкова тихо,толкова незабележимо и толкова постоянно, че те ни измамват.
Това е една от причините поради които К.С. Луйс е казал: 

"Най-сигурният път към ада е леко наклоненият път - полегат, без внезапни завои, без километражни
камъни, без пътни знаци. Дългите, скучни и монотонни години на добруването или нещастията на средната
възраст са прекрасен ловен сезон за дявола."

На  календарите  си  ние  отбелязваме  крайните  срокове  -  датите,  които  поставят  границата  за
завършване  на  проектите  и  задачите,  по  които работим.  Ако  пренебрегнем  тези  дати,  това  ще  породи
последствия. Да живеем без тези крайни срокове, означава да живеем неефикасен и неорганизиран живот,
който е движен от вятъра на прищявката, пораждана в променливите ни настроения. Ние поставяме крайни
срокове, защото те ни помагат да постигаме целите си; те дисциплинират начина, по който употребяваме
времето си; те измерват дължината на нашата каишка, с която сме привързани към въжето за простиране на
нуждите ни.

А Бог гледа на рождените дни не като на крайни срокове, а като на километражни камъни. Той ги е
вградил в календара ни веднъж годишно, за да ни даде възможност да направим годишна оценка, не само за
дължината на живота ни, но и за нашата задълбоченост. Не просто да ни каже, че ние ставаме по-стари, а за
да ни помогне да определим, дали ставаме по-задълбочени.

Тези километражни камъни не са като тази застрахователна полица, в която вие внасяте пари преди
няколко години. Няма автоматично обещание за ежегодно подновяване. Очевидно е, че ако Бог ви е дал още
една година, за да живеете заради Него, Той има някои неща предвид и има някои много конкретни планове,
които вие трябва да изпълнявате в  живота си. Със сигурност в тях се включва много повече от това просто
да съществувате 1440 минути ежедневно! 

Вярно  ли  е,  че  от  доста  време  не  сте  се  спирали,  за  да  се  замислите  накъде  сте  се  запътили?
Замисляли ли сте се достатъчно за състоянието на децата си? Или на брака си? Или за посоката, в която
върви семейството ви? Или за бъдещето ви? Вие знаете какво имам предвид. Да изрежете дебелия слой на
мързеливото  си  мислене  и  да  погледнете  със  свеж и  фокусиран  поглед  към годините  живот,  които ви
остават. Ако Христос не се върне (и ако междувременно аз не умра), аз си представям, че ще разполагам с
още около 20 години на ефективна служба. А вие? Спрете и си представете колко години ви остават от сега
до момента, когато вие ще навършите 65 или 70 години. Разбирате ли какво имам предвид?

Ако това не ви разстройва, замислете се какво ще стане със семейството ви след 10 години. Само след
10 години жена ми и аз ще имаме син, който ще е на 44 години, дъщеря на 42 години, друга дъщеря на 38
години и най-малкия ни син ще е на 35 години! Възможно е тогава нито едно от децата ни да не живее в
нашия дом...само след 10 кратки години. Струва ми се невъзможно. Особено като се има предвид, че сега
домът ни прилича на нещо средно между пистата Индианополис 500, летището О'Хара и зоологическата
градина в Сан Диего.

Колко много се нуждаем от тези рождени дни, за да направим преоценка и съответните промени в
живота си! Даже света на спорта си има своите "почивки" между отделните части от играта, своите престои
в "пит-стопа" и почивка между полувремената, така че защо и ние да нямаме такава почивка? Преди димът
от свещите за рождения ви ден да се смеси със скучната атмосфера на следващия ден,  наложете си да
излезете от магистралата и да спрете.  Задайте си някои трудни въпроси. Ето някои въпроси, над които си
заслужава да се замислим:

1. Наистина ли съм щастлив, наистина ли имам възможности за пълноценна изява на способностите
си и доволен ли съм от живота си?

2. В светлината на вечността, дали правя значителни инвестиции за прославата на Бога и на Неговата
кауза?

3. Дали сегашната посока на живота ми ме води към бъдеще, което е задоволяващо и изпълнено със
смисъл за мен?
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4.  Мога ли искрено да кажа, че се намирам в сърцевината на Божията воля за мен?

А какви въпроси можем да си зададем за децата ни?
1. Прекарвам ли достатъчно време с децата си? Дали те наистина разбират факта, че аз ги обичам, че

ги приемам и че се тревожа много за бъдещето им? 
2. Дали им съобщавам целите на живота, правилната система на житейските ценности и достойнства,

модела за морална чистота, стремежа към съвършенство и решимостта да бъдеш верен, почтен, щедър и
искрен? Дали те знаят какво е мнението ми за тези неща?

3. Когато напуснат родното гнездо, дали те ще са способни да се справят сами с живота?

Какво  молите  Господа  да  направи  за  вашия  живот и  за  децата  ви?  Призовавам ви,  спрете  се  за
достатъчно дълго време, за да обмислите тези неща. Но не само мислете, а останете насаме и запишете
мислите,  мечтите  и  стремежите  си.  Не  позволявайте  телевизионните  предавания  през  тази  вечер  или
някакво друго незначително занимание да ви попречи да изпълните това задължение. Не чакайте да дойде
рожденият ви ден. Според Божия план, днешният ден е от най-голяма важност. 

Домът е много неща, но преди всичко това е мястото, където живота ни придобива истинския
си смисъл.

Псалмистът ни дава една прекрасна молитва, с която да се молим на рождения си ден: "Научи ни
така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце" (Пс.90:12)

Добър съвет! Сократ е казал същото по друг начин: "Живот, който не е изследван внимателно, не си
заслужава да бъде живян."

А сега искам да ви предупредя. Не очаквайте мъдростта да влезе в живота ви като големи камъни на
конвейерна лента. Това не става по този начин. Мъдростта не идва "с гръм и трясък," нито се раздава като
рецепта на някое гише. Мъдростта идва лично от Бога като страничен продукт от правилните ни решения;
от реакциите ни,  които са съобразени с  Божията воля;  и от приложението на библейските принципи в
ежедневието ни. Не от опитите ни да извършим велики неща за Бога, а от стремежа ни да сме верни на Бога
в изпълнението на дребните и незначителни задачи, които ще станат известни само на няколко човека.

Дали просто остарявате...или в същото време израствате? Когато броите дните си, дали просто броите
годините, или можете да съзрете белезите на мъдрост и чертите на характера, които не сте притежавали,
когато сте били по-млад?

Разгледайте. Нали разбирате, че не ви остават много години да живеете тук на земята. Всъщност, една
от тези оставащи години може да се окаже годината, която Бог е определил за край на земния ви живот. 

 Глава 23

Надежда

Телата  ни  са  създадени  да  издържат  на  огромно  напрежение.  Бог  ни  е  направил  да  сме  доста
издръжливи  хора.  Ние  можем  да  понесем  горещините  на  тропиците  или  ледените  зимни  ветрове.  С
непоколебима смелост можем да преминаваме през периоди на болести,  на финансови затруднения,  на
семейни разочарования, на безработица или на смъртта на близък човек, но само ако не сме изгубили един
много важен компонент – надеждата. Дотогава, докогато имаме надежда, ние можем да устояваме на вятъра
и  капризите  на  времето,  на  природните  бедствия  и  на  трагедиите,  на  болестите  и  на  смъртта.  В
продължение на седмици ние можем да живеем без храна, дни – без вода, и даже няколко минути – без
въздух, но ако ни бъде отнета вярата, ние буквално за секунди ще „хвърлим пешкира на ринга!“ 

Тъй като знае, че това е истината за Неговите създания, Бог казва, че надеждата е „котвата за душата“
и че тя е незаменимия източник на нашата решителност. Той не само казва, че тя е нашата „котва,“ но и в
книгата Си, Библията,  ни дава една серия от полезни мисли за надеждата.  А в една специална част от
Библията той фокусира вниманието си върху тази тема. 

Точно тази част от Библията ще разгледаме сега: „Защото когато Бог даваше обещание на Авраам,
понеже нямаше никой по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе си, като каза: „Наистина ще те
благословя премного и ще те умножа и преумножа.“ И така, Авраам, като чакаше търпеливо, получи
обещаното. Защото както човеците се кълнат в някой, който е по-голям от тяхното собствено име, и
клетвата, дадена в потвърждение на думата слага край на всеки спор между тях, така и Бог, като
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искаше  да  покаже  даже  още  по-сигурно  на  наследниците  на  обещанието,  че  намерението  Му  е
неизменяемо, си послужи с клетва, така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно Бог да лъже,
да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали при Него, търсейки убежище, да се държим за
надеждата, която ни се предлага. За душата ни тази надежда е като здрава и сигурна котва. Тя влиза
във  вътрешното  светилище  зад  завесата,  където  като  предвестник  заради  нас  влезе  Исус  и  стана
първосвещеник за вечни времена, също като Мелхиседек“ (Евр. 6:13-20 – мой превод).

Някъде по протежението на многокилометровото крайбрежие на Калифорния, с пистолет в ръката си
вървяла млада 21-годишна жена, която страдаше от смъртоносна болест. Тя ми се обади късно вечерта по
телефона и ние разговаряхме дълго време. Тя се намираше в крайно затруднено положение и умът й беше
пълен със съмнения. Тя страдаше от напреднал стадий на левкемия. Лекарите й бяха казали, че не й остава
много време да живее. Тя решила да напусне болницата, защото както каза самата тя „не би могла да живее
още един ден в тази ужасна изолация.“ Съпругът й я изоставил; двумесечната й дъщеря умряла наскоро;
най-добрата й приятелка била убита по време на една автомобилна злополука. Животът й бил разбит на
парчета. Не й останала никаква надежда. По-късно ще се върна отново, за да довърша историята на тази
жена.

Често пъти съмненията се промъкват в живота ни така, както термитите се промъкват в дървена къща.
Тези мисли, които приличат на термити, прояждат вярата ни. Обикновено можем да се държим доста добре,
когато сме атакувани. Но понякога, когато бъдем ударени от силен ураган – от внезапен и силен повей – ние
откриваме, че не можем да се справим. Къщата ни започва да се наклонява. А при някои хора тя напълно се
разрушава. Точно в тези периоди на бурята, по време на тежките дни и нощи на трагедията и на природното
бедствие, ние започваме да усещаме разрушителните последици от съмненията ни.

Точките на максималното напрежение 
Веднъж получих писмо от една жена, която беше слушала едно водено от мен радиопредаване, което

бях озаглавил „Излизане от бурята.“ Тя въобще нямала представа колко полезно ще се окаже то за нея,
защото докато размишлявала над истината на това послание, тя пристигнала у дома си и там установила, че
нейната млада и наскоро омъжена дъщеря е била брутално убита. Защо Бог позволи да се случи това? Защо
такива лоши неща се случват на толкова добър човек? Огромен е ефекта от такива термити в душата ни. Те
могат да ни разядат и така да започнем да се вслушваме в съмненията.

Съмненията  се  увеличават,  когато  нещата,  които  вярваме,  че  ще се  случат,  никога  не  се  случват
(другата страна на монетата). Когато очаквах Бог да каже „да,“ а Той каза „не.“ Много родители на млади
мъже и жени казаха „довиждане“ и изпратиха децата си далече да воюват, убедени, че Бог ще им ги върне
отново. Но понякога Той казва „не.“ Как ли се чувства семейството на един полицай, който беше убит на
една нива, засадена с лук край Бейкърсфилд? Замислете се за яростта,  с която роднините му изминали
цялата съдебна процедура с надеждата, че най-накрая убийците ще бъдат изпратени да умрат в газовата
камера, а виждат неизбежния факт, че на тях не само им е позволено да останат живи, но и един от тях бил
освободен като невинен.

Джони Ериксон Тада (и хиляди като нея) може би убедено е вярвала за известно време, че ще бъде
излекувани от парализата, че Бог ще каже: „Да, Аз те поставих в това изпитание. Ще те науча на някои
важни уроци и след това ти ще се възстановиш напълно, защото Аз ще те излекувам.“ Но Бог казва „не.“ На
27.11.1981 евангелизаторът Лейтън Форд и жена му Джийн, които са членове на евангелизаторският екип на
асоциацията на Били Греъм, загубили 21-годишния си син Санди. Четири дни след погребението Форд
говорил пред екипа на Греъм. Част от това, което казал беше публикувано в списанието „Решение“ от юни,
1982. Чуйте какво казва той: 

„Миналата сряда, непосредствено преди неделята на Благодарността, стомахът ми се беше стегнал на
възли и бях много разтревожен за предстоящата операция на сина ми, поради което излязох навън да бягам
в парка. Когато спрях, аз се помолих; говорих с Бога и му казах: „Господи, знам, че ако поискаш, Ти можеш
да излекуваш Санди чрез тази операция. А ако не поискаш, тогава не мога да си представя, защо Ти не
искаш.“ Не мога да ви разкажа всичко, което чувствах, но си спомням, че накрая се помолих и казах: „Боже,
искам да ти кажа само едно нещо – утре бъди добър към момчето ми.“ Убеден съм, че почти всеки от нас
вътре в сърцето си има – някои открито, а други тайно – огромна и мъчителна рана. И докато тя ни измъчва,
ние питаме: „Защо? Наистина ли Бог е добър?“ В отговор на молитвата си този баща очаквал да получи
„да.“ Но Санди умрял. Бог казал „не.“ 

И бащата признава: „Ще бъда напълно искрен пред вас и ще ви кажа, че би ми се искало да можех да
се усмихна и да кажа: „Благодарен съм на Бога за това.“ Но не мога, защото вътре в мен има една част,
която казва: „Това не е правилно.“ Казвам тези неща вътре в себе си. Те се борят в мен. В сърцето ми има
моменти на велик мир и радост, но има и моменти, когато сърцето ми се затваря и аз си казвам: „Съмнявам
ли се в Бога?“ Когато очакваме Бог да каже „да“ и Той казва „не,“ съмненията се умножават. Има и трета
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ситуация, при която съмненията нарастват. Това се случва, когато нещата, които вярвам, че трябва да се
случат „сега,“ се случват много по-късно. От всички видове съмнения, които според поета Роберт Броунинг
„хлопат и влизат в душата ни,“ едва ли има по-унищожителни от съмненията, които изпитваме, когато Бог
ни каже: „Чакай, чакай, чакай...чакай...чакай!“ Всеки от нас се е борил много с Божия график.

Тези  точки  на  максимално  напрежение  са  прекрасно  въведение  към  стиховете  от  Евр.6.  Това  е
прекрасна глава,  която започва  със строго предупреждение,  после  продължава с  утвърждаващи думи и
накрая завършва с думи на окуражение и на силна увереност. В нея се описва християнин, който виси,
вкопчен с върховете на ноктите си и се бори да не се плъзне надолу по склона. Тя вика: „Упорствай! Дръж
се здраво! Бъди силен! Не се предавай!“ Даже когато Бог каже „не,“ а вие очаквахте „да.“ Даже когато Той
казва „да,“ а вие очаквахте „не.“ И особено когато Той казва да чакаме, а вие очаквахте „нещото“ да се
случи сега.

Класически пример: Авраам
„...И така, Авраам, като чакаше търпеливо, получи обещаното. Защото както човеците се кълнат в

името на някой, който е по-голям от тяхното собствено име, и клетвата, дадена в потвърждение на
думата слага край на всеки спор между тях, така и Бог, като искаше да покаже даже още по-сигурно на
наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменяемо, си послужи с клетва“ (Евр.6:15-17 – мой
превод). 

За  какво  се  говори  в  този  текст?  Може  би трябва  да  се  запознаем  с  предупреждението,  което е
поместено в ст. 12: 

„...да  не  бъдете  лениви,  а  да  подражавате  на  онези,  които  чрез  вяра  и  търпение  наследяват
обещанията“ (мой превод).

Подражавайте на решителните мъже и жени, за които се разказва в Библията. Те са вярвали в Бога . Те
са казвали: „Аз ще остана прав, каквото и да се случи. Ще вярвам в Бога, въпреки че светът ми се разпада и
къщата ми се наклонява. Никакво бедствие няма да ме накара да падна.“ 

Като илюстрация на такъв човек и на такова поведение, в Библията е споменат Авраам. Но ако не сте
чели Библията, вие не можете да оцените степента, до която Авраам и Сара са вярвали в Бога. Двамата били
женени от дълги години. Тя била на 65 години, а той – на 75 години. И ако можете да повярвате в това, Бог
казал на този мъж, че в следващите години от живота му двамата с жена му щели да имат бебе. Бог обещал
това на Авраам не с думи, които подлежат на съмнение; Той се заклел в Собствената си почтеност, че Сара
ще роди син. И след като дал това твърдо обещание, Бог казал: „А сега вярвайте в Мен. Чакайте.“ 

Авраам чакал една година, но нищо не се случило. Към този момент Сара навършила 66 години. Той
чакал още 10 години и в края на този период тя станала на 76 години.  Но все още нищо не се случило.
Чакал още други 10 години, но пак нищо не се случило. Към този момент, когато Авраам наближавал 100
годишния си рожден ден (което означавало, че жена му наближавала 90-тата си годишнина), Бог се върнал
при Авраам и казал: „Ето ме отново. И досещаш ли се? Ти все още ще имаш това бебе.“ Ако се върнем към
момента на първия разговор между Авраам и Бога, ние ще придобием нова представа за Божията вярност и
постоянство. Това е една чудесна история, защото тя ни показва колко верен е Бог в периода на чакането.
Нека да прочетем описанието на случката, когато Бог говорил на Своя приятел Авраам: 

„...Не наричай вече жена си Сарая, а Сара да бъде името й (княгиня). Аз ще я благословя и наистина
ще ти дам син от нея. Тогава Аз ще я благословя и тя ще бъде майка на народи; царе на народи ще
произлязат от нея. Тогава Авраам падна по очи и се засмя...“ (Бит.17:15-17 – мой превод).

И можете ли да си представите как е реагирал Авраам? „О, аз не мога да повярвам в това. Боже, тук
Ти говориш за това бебе, което ще се роди в семейството ни. О, Боже, как може да стане това? Как може да
стане това?“ харесва ми искреността на този мъж. Предполагам, че той се е усмихвал или даже се е хилел,
когато е отговарял:

„...На стогодишен мъж ли ще се роди дете? И Сара, която е 90-годишна, ще роди ли дете?...О, нека
Исмаил да бъде благословен от Теб“ (Бит.17:17-18 – мой превод).

„Боже, ние имаме друг млад мъж в нашия дом. Нека това да стане чрез него“ - в това има голяма
логика! Но не, Бог не бил планирал този сценарий да се осъществи чрез Исмаил. Вижте ст.19:

„...Не, а жена ти Сара ще ти роди син и ти ще го наречеш Исаак...“ 
На иврит името Исаак означава „смях.“ „Ти Ми се присмя. А сега Аз ще ти се присмея. Когато това

бебе се роди, Аз ще ти покажа, че спазвам думата Си.“ Може би си мислите, че Сара е чакала наблизо,
изпълнена с увереност, че всичко ще се случи така, както е било обещано. Ако наистина си мислите така,
по-добре е да прочетете какво пише в Бит.18:9. Трима мъже идват на посещение и донасят съобщение от
Бога, което подчертава онова, което Бог бил казал по-рано. Авраам е там, а Сара подслушва разговора им
зад стената на палатката.

„...Къде е жена ти Сара? А той отвърна: „Ето, в палатката е. И той каза: „Догодина по това
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време  Аз  ще се  върна при  теб.  И ето,  жена ти  Сара  ще има  син.“  А  Сара  слушаше край  входа  на
палатката, който беше зад него...Сара беше отминала възрастта за раждане на деца. И Сара се засмя в
себе си...“ (Бит.18:9-12 – мой превод) 

Защо да е невъзможно деветдесет годишна да роди? Вие знаете, че няма как иначе да реагираме на
такова  твърдение,  а  само да  се  смеем.  В  края  на  краищата  „Аз  съм 90-годишна и  вие  казвате,  че  ще
забременея и ще родя син? Вие сигурно се шегувате!“ 

Връщайки се към Евр.6, нека да се спрем при Рим.4. Не можем напълно да оценим казаното в Битие
или в Евреи, без теста в Рим.4, който е затворен като в сандвич между тях. Тук нашият приятел Авраам,
който външно може и да се е смял, но дълбоко вътре в себе си е бил уверен, че Бог може да направи това. В
Рим.4:18 се казва: „Без да има логично основание да се надява, той вярваше...“ (мой превод). Ето това е,
приятели. Ето за това се говори в Евр.6. Да имаме надежда, когато няма логично и разумно основание да се
надяваме! Тогава, когато физическото тяло не би могло да се справи. Когато това, на което се надяваме, е
невъзможно за човека:

...за да може да стане баща на много народи,  според това,  което е било казано: „Ти ще имаш
безбройно потомство.“ И без да отслабва вярата му, той виждаше собственото си тяло, което беше
неспособно да създава потомство, понеже беше на сто години и мъртвостта на Сарината утроба, но
уважавайки обещанието на Бога, той не се разколеба в неверие, а повярва още по-силно и прослави Бога,
понеже беше напълно сигурен, че каквото Бог е обещал, Той е способен да го изпълни“ (Рим.4:18-21 – мой
превод). Това е пределно ясна илюстрация на вярата. Това означава да вярваме, даже когато съмненията ни
атакуват. Това означава да бъдем сигурни, че Бог знае какво прави, независимо от продължителността на
периода на нашето чакане. Това означава, че трябва да сме еднакво твърди във вярата си, независимо дали
ще трябва да чакаме 10 години или само 1 година. Ето това означава да се надяваме, когато нямаме логично
основание да се надяваме: „уважавайки обещанието на Бога, той не се разколеба в неверие, а повярва още
по-силно и прослави Бога...“

Това е много важна част в това изречение. Докато чакате, вие прославяте Бога. Докато вярвате в Него,
вие го прославяте. Докато приемате факта, че Той ви държи в положение да кръжите над летището и да
чакате разрешението, за да кацнете, вие прославяте Бога. „понеже беше напълно сигурен, че каквото Бог е
обещал,  Той е  способен да го изпълни...Това му се  зачете за праведност“  (Рим.4:21-22 – мой превод).
Авраам живял търпеливо през тези години, вярвайки в Бога.

Да вярваме...независимо от обстоятелствата
А сега се връщаме обратно при Евр.6. Това не е урок за живота на Авраам, а е урок за нашия днешен

живот. И този урок е свързан с нашата вяра в Бога, когато нещата не стават по нашия начин. Това е урок за
начина, по който трябва да се справяме със съмнението. Как да имаме надежда, когато отговорите не идват.
Как да бъдете сигурни в Бога, когато не можете са сте сигурни в обстоятелствата, в които се намирате или в
бъдещето си. Виждате ли прехода в ст.16. Връщаме се отново при Божието обещание, дадено в Неговото
име, че всичко ще стане така, както Той е обещал. А за да постави това във фокуса на днешните мъже и
жени,  авторът  казва:  „(Днешните  хора)  се  кълнат  в  името  на  някой,  който  е  по-голям  от  тяхното
собствено име, и клетвата, дадена в потвърждение на думата слага край на всеки спор между тях“
(ст.16). 

Дясната ви ръка е издигната. „Заклевате ли се в името на Бога да казвате истината, цялата истина и
нищо друго, освен истината ?“ Вие се заклехте в Някой, който е по-голям от вашето име и в съдебната зала
от вас се очаква да казвате истината. Но тъй като не е имало никой, който да е по-велик, Всемогъщият Бог
се заклел в Своето име. В този принцип на прехода автора казва: “Хората се кълнат в името на някой, който
е  по-голям  от  тяхното  собствено  име.“  В  библейски  времена,  преди  появата  на  адвокатите,
застрахователните компании и другите съвременни институции, хората са уреждали споровете си, като са
стигали до взаимно съгласие и след това са го потвърждавали с обещание. Тази клетва или обещание била
финална по своята власт и уреждала споровете.

В онези дни е имало много начини да се покаже, че вие сте договорили едно споразумение: Вие си
стискате ръцете или си вдигате ръката, или допирате хълбока си до хълбока на другия човек, или по-младия
от двамата поставя ръката си под бедрото на по-възрастния, който е седнал. Но вие се заклевате, когато
докосвате другия човек и казвате, че ще направите това и това, точно така, както сте обещали и това е
клетва,  основаваща се  на  името на  някой друг,  което е  по-голямо от  вашето собствено име.  Авраам е
получил обещание, което се е основало на името на Бога и то не можело да не бъде изпълнено. Каква вяра е
имал този старец!

А сега погледнете ст.17. Вижте как всичко е обвързано: „така и Бог, като искаше да покаже даже
още  по-сигурно  на  наследниците  на  обещанието,  че  намерението  Му  е  неизменяемо,  си  послужи  с
клетва...“
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Бог има една непроменима цел.  Тя  е  тайнствена и неразбираема за  нас;  няма  начин сега  ние да
разкрием всички основания, стоящи зад Неговата цел. Но тя е непроменима и е толкова твърда, че Бог я е
потвърдил чрез клетва. Текстът продължава:

„...така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бог да лъже...“
Целта,  която Той е  планирал за  нас и клетвата,  с  която Той се е заклел са,  че  тази цел ще бъде

непроменима и добра – тези две неща стоят като Божие потвърждение за Неговите хора.
Нуждата да мислим теологично, а не логично
Признавам, че понякога се съмнявам в Божията цел и в Божието обещание, и казвам това с голямо

притеснение. Когато нещата не стават така, както аз си мисля, че те трябва да станат, когато Бог ми отговаря
с „не“, а не със „да“ или с „да,“ а не с „не“; когато не мога да си обясня някоя ситуация и да я пригодя към
характера на Бога – това са случаите, в които съм казвал: „Вътре в себе си знам, че това не е правилно.“ Но
авторът идва при нас, застанал на коленете си и ни казва: „Моля ви, вместо да мислите логично, мислете
теологично!“ Това е един страхотно добър съвет. 

Когато дъното на живота ви пропадне, когато надеждата ви започне да се изтощава, когато човешката
логика не ви помага да разберете нещо, тогава мислете теологично. Върнете се и прочетете Евр. 6:17-18.
Теологичните факти са следните: (1) Бог има една непроменима цел; (2) тази цел е гарантирана с Неговата
клетва. 

Тук трябва да добавя следното: Не се опитвайте да обяснявате всичко това на някой друг, защото не
можете да го обясните. Ако можехте, вие щяхте да сте Бог. Единственото нещо, което можете да обясните
теологично е, че това е част от Неговата непроменима цел, която е гарантирана с клетва, като нито едното,
нито другото са лъжа. Ето това е теологичното мислене. Същото е казал и Соломон: „(Бог) е направил всяко
нещо да е подходящо на времето му“ (Екл. 3:11).

Нека да ви предложа един теологичен извод: 
Бог управлява всички времена и сезони.
Някои времена са трудни и някои сезони са безводни.
Изводът е: Бог управлява всичко, когато времената са трудни и сезоните са безводни.
Ние  лесно  и  бързо  отдаваме  възхвала  на  Бога,  когато  сме  обсипвани  от  благословии  –  когато

банковата ни сметка е сметка е пълна и прелива; когато работата ни е сигурна и на хоризонта се очертава, че
ще бъдем повишени; когато заплатата ни е добра; когато здравето ни е в прекрасно състояние. Но на нас ни
е трудно да вярваме, когато тези неща не са в това състояние.

Три изгоди от теологичното мислене
Има изгоди, които произтичат от теологичното мислене; вие ще видите три от тях в тези два стиха от

Евр.6. Вижте ст.18: „...чрез две неизменими неща, в които не е възможно Бог да лъже, да имаме голямо
насърчение ние...“

Логичното мислене ще ви обезкуражи, а теологичното мислене ще ви окуражи. Това е първата изгода:
личното окуражение. Вярвайте в това и вие ще имате силно окуражение. Продължете да четете по-нататък:

„... които сме прибегнали при Него, търсейки убежище, да се държим за надеждата...“
Т  ова  е  втората  изгода:  убежището  на  надеждата  .  Окуражението  е  противоположно  на

обезкуражението.  Надеждата  е  противоположна  на  отчаянието.  Когато  приемете  факта,  че  понякога
сезоните са безводни и времената са трудни, и че Бог управлява всичко, и в тези случаи, тогава ще откриете
чувството на божествено убежище, защото тогава вие се надявате на Бога, а не на себе си. Това обяснява
защо Авраам е прославял Бога през периода, когато е чакал. „Аз не мога да разбера това, не мога да го
обясня,  но  Господи,  Ти  си  ми  обещал...и  аз  Те  прославям  за  този  период  на  очакването,  въпреки  че
остарявам.“

Силно окуражение, укритие на надеждата и за най-голямата изгода, прочетете по-нататък:
„За душата ни тази надежда е като здрава и сигурна котва.“
Ето това е третата изгода: котва за душата. Думата „котва“ е използвана често в древната литература,

но само тук, в Евр.6, е използвана в Новия Завет. Има много църковни химни и песни, които използват
метафората на котвата. И всяка една от тях се свързва с този стих, в който се говори за „котвата на душата.“

Има нещо красиво в това описание, което бих пропуснал, ако не беше съвета на един много способен
изследовател: „Това описание е свързано с древен ветроходен кораб, който се промъква през тесен проток,
за  да  влезе  в  пристанище.  Това  е  една  от  най-виртуозните  маневри,  която  капитана  на  кораба  е  бил
принуждаван да прави. Докато кораба му преминавал през тесния проток, той трябвало да се пази да не би
някой  внезапен  повей  на  вятъра  да  удари  кораба  в  подводни  скали  или  да  го  изхвърли  на  плитчина.
Скелетите на много кораби можели да се видят на рифовете, които свидетелствали за факта, че техните
капитани не се успели да вземат своя изпит по навигация. За да намалят до минимум риска, капитаните в
миналото натоварвали корабната котва в по-малка лодка, която след това чрез гребане преминавала през
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тесния  вход на  пристанището.  След това  спускали котвата  на  дъното и  кораба  със  спуснати платна  се
изтеглял чрез котвения рудан (лебедка) към котвата си и така преминавал покрай препятствията на тесния
проток и безопасно влизал в пристанището.“

Много ясно си спомням когато нашият десантен кораб пристигна (след 17-дневно плаване в морето) в
пристанището на японския град Йокохама. Когато наближихме пристанището, капитана спря кораба и той
застана тихо в дълбокото море като някой огромен кит. Ние, морските пехотинци, чакахме на палубата,
огрявана  от  горещото слънце,  докато един  малък  влекач  излезе  от  пристанището  и  тръгна  към  нашия
огромен  кораб.  Скоро  един  дребничък  японски  господин  се  качи  на  нашия  кораб  и  веднага  пое
командването  на  маневрите,  като  лично  го  направляваше,  докато  безопасно  пристанахме  вътре  в
пристанището. По-късно някой ми обясни, че това се е наложило, поради наличието на мини в японското
пристанище. 

Имаше някаква ирония след 17-те дни, които прекарахме в морето: „Добре дошли в Япония; нашите
мините са готови да ви посрещнат!“ Японецът ни преведе през опасните води в залива и ни заведе чак до
кея на пристанището. 

Духовната аналогия
Разбира се целта на всичко казано по-горе не са котвите, капитаните, корабите и пристанищата. Целта

е следната: Точно това прави Исус Христос, когато дъното в живота ни пропадне под краката ни. Вгледайте
се по-отблизо в следния стих: 

„...За душата ни тази надежда е като здрава и сигурна котва. Тя влиза във вътрешното светилище
зад завесата...“

На пръв поглед смисълът на текста в този стих може би не е много ясен. Нека да го преразкажа със
съвременни думи. В древността, във времето на Палатковия храм, юдеите са се събирали около този храм и
вътре в него като място за преклонение пред Бога. Вътре в Палатковия храм е имало едно място, което е
било оградено със завеси и то се е считало за най-святото място на земята. Ние можем да наречем това
място „Стаята на Бога.“ В тази Стая на Бога е пребивавала Божията светлина. 

Според моето разбиране тази светлина на Бога е била блестяща и ярка и е осветявала Стаята на Бога.
Вътре в тази стая е имало ковчег или малка ракла, много по-ниска и по-малка от повечето църковни амвони.
Върху този ковчег е имало една чаша и по един херувим в двата края на капака на ковчега. (Херувимите са
били същества,  които приличали на ангели и крилете им били свити пред тях.)  Цялото това уникално
обзавеждане е било твърде свято, за да може да се опише с думи.

Веднъж в годината върховният свещеник на юдеите влизал в тази стая на Бога с една малка паничка с
кръв, която той изливал върху чашата (която била наричана „седалище на милостта) и се намирала между
златните херувими. Бог наблюдавал изливането на кръвта и му ставало приятно от жертвоприношението,
което  било  правено  правилно  от  свещеника,  поради  което  милостиво  прощавал  на  юдеите.  Това  било
ежегодно събитие и било считано за най-святото от всички събития. Евреите сигурно са затаявали дъх,
докато  върховният  свещеник  влизал  вътре  с  паничката,  изливал  кръвта  и  излизал  от  стаята,  в  която
пребивавал Бог. Юдеите от първия век, които прочитали думата „завеса“ в Евр.6, са знаели всичко това.
Внимателно четете по-нататък:

„За душата ни тази надежда е като здрава и сигурна котва. Тя влиза във вътрешното светилище
зад завесата, където като предвестник заради нас влезе Исус и стана първосвещеник за вечни времена,
също като Мелхиседек“ (ст.19-20).

С други думи казано, нашият Спасител е преминал през живота, понесъл е всички удари на живота и
е  направил  това  преди  нас.  И  сега  какво  прави  Той?  Сега  Той  ни  притегля  към  Себе  си!  Той  кани
последователите  Си  да  влязат  зад  завесата.  Той  казва:  „Влезте.  Намерете  тук  почивката,  от  която  се
нуждаете и облекчение от товарите си и от ударите на съмненията.“

Съмнението винаги ще се опитва да ви убеди така: „Ти си сам. Никой не знае положението ти. Никой
не го е грижа за теб. Никой няма да се намеси и да ти помогне.“ Обаче в книгата Евреи авторът казва, че
Христос е нашият постоянен и върховен свещеник – не веднъж годишно, а завинаги. Той живее в стаята на
Бога. Той е там, седи до Отеца и представя нуждите ви пред Него. И, дете на Бога, няма нищо, което да е
толкова голямо за теб да го издържиш, от което Той да не се развълнува и да не стои край теб, докато
преминеш през това изпитание.

Някои постоянни и практични напомняния
Искам да кажа много практично, че когато разговаряте с хора, които са стигнали до границата на

своето отчаяние, логиката няма да ви помогне. Логичното мислене няма да ви помогне, нито ще помогне на
тях. Искрено казано, понякога логиката ще работи срещу вас. Ще ви дам един пример:

Писателката  Хариет  Сарноф  Шифт  описва  болката  и  трагедията  си  в  книгата,  озаглавена
„Опечаленият родител.“ Тя си спомня, че когато младият й син умрял по време на операция за коригиране
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на неправилно функциониране на сърцето, нейният свещеник я отвел настрани и й казал: „Знам, че този
период е болезнен за теб. Но знам, че ти ще преминеш успешно през него, защото Бог никога не ни изпраща
по-голям товар, отколкото можем да понесем. Бог позволява това да се случи с теб, защото знае, че ти си
достатъчно силна, за да се справиш с това.“ Хариет Шифт си спомня, че тя реагирала на думите му така:
„Но ако бях по-слаба личност, синът ми Роби щеше да е жив.“

Виждате,  че  човешката  логика  не  може да  се  справи  в  такива  случаи.  Мистерията  е  невероятно
неразгадаема. И тъкмо нейната невероятна неразгадаемост изисква от нас да вярваме. Съжалявам, ако това
звучи като предозиран бром. Но ако можехме да разгадаем тази тайна, защо щяхме да имаме нужда от вяра?
Ако това беше вярно, всичко от което наистина щяхме да се нуждаем е отговорът на последната страница на
книгата и някой, който да ни го покаже; ние ще го прочетем и това е всичко, което трябва да направим в
такива случаи. Но Божият план е ние да живеем чрез вяра, а не чрез разбиране. Тъкмо вярата и търпението
ни разпъват до точката на разкъсването. Изпитанието поражда съмненията.

Искам да ви кажа три неща, които трябва да помните, когато сте атакувани от съмнение.
Бог не може да лъже. Той може да ни изпитва и ще го прави; Той може да казва „не“ и понякога ще

го прави; Той може да казва „да“ и ще го прави; Той може да казва „чакай“ и понякога ще го прави. Но Бог
не може да лъже. Той е длъжен да спазва думата Си. Съмнението казва: „Тъпако, ти с глупав да вярваш в
Бога, който те кара да мислиш така.“ Чрез вяра продължавайте да помните, че Бог не може да лъже. 

Високо ценя свидетелството на един човек, който оцелял в концлагера Аушвиц: „Никога не ми се е
случвало да се съмнявам в делата на Бога или в липсата на намеса на Бога, когато бях в концлагера Аушвиц.
Разбира се аз знам, че други се съмняваха. Аз не бях по-малко или повече религиозен поради това, което
нацистите ни причиняваха и бях убеден, че вярата ми в Бога ни най-малко не беше повлияна от това. 

Никога не ми е идвало наум да свързвам с Бога нещастията, които преживявахме, да го обвинявам,
или да вярвам по-малко в Него, или да престана въобще да вярвам в Него, защото Той не дойде да ни
помогне. Бог не ни дължи това, или каквото и да е друго нещо. Ние дължим живота си на Него. Ако някой
вярва, че Бог е отговорен за смъртта на 6 мил. човека, защото не е направил нещо, за да ги спаси, начинът
на мислене на този човек е тотално погрешен. Ние дължим живота си на Бога, независимо от това, дали ще
живеем малко или много години. И ние имаме задължението да се покланяме пред Него и да постъпваме
така, както Той е заповядал. Ето за това ние сме тук на земята – да служим на Бога и да изпълняваме
Неговите заповеди.“ Бог не може да лъже.

Ние няма да загубим. Съмнението казва: „Ти ще загубиш, ако вярваш в Бога, докато преминаваш
през  това  изпитание.  Ти  ще  загубиш.“  Ако  чета  нещо  от  цялата  гл.  6  на  Евреи,  аз  чета  текста  за
тайнственият маниер на Божия график, за някаква необяснима, но въпреки това непроменима цел, че тези
от нас, които вярват в Него, накрая побеждават – защото Бог винаги побеждава. Има една кратка песен,
която християните обичат да пеят. Тя е спокойна и нежна, въпреки че е трудна и вярна:

В Неговото време, в Неговото време,
Той прави всички неща красиви в Неговото време.
Господи, моля те, показвай ми всеки ден,
докато ме учиш на Твоя път,
че Ти правиш точно това, което си казал,
в Твоето време.

Бог не може да лъже. Ние няма да загубим. Вашият съпруг или съпруга ви е изоставил и си е заминал,
едно нечестно заминаване – но дете на Бога, ти няма да загубиш. Бебето ти е родено и поради някаква
причина то е било избрано да е едно от тези специални личности на тази земя. Ти няма да загубиш. Ти
чакаше и чакаше, и беше убеден, че нещата ще се подобрят, но всъщност те се влошиха, но ти продължавай
да помниш, че няма да загубиш. Бог се е заклел в това с клетва, която е непроменима. Ти няма да загубиш. 

И според мен това е най-доброто от трите – нашият Господ Исус не е заминал. Ще цитирам един
стих от Библията: „Човек, който има много приятели, намира в това погубването си; но има приятел
(Исус), който се държи по-близо и от брат“ (Пр.18:24).

„...като предвестник заради нас влезе Исус и стана първосвещеник за вечни времена, също като
Мелхиседек“ (ст.20).

Това означава, че Той е там по всяко време...и винаги.
Спомняте ли си младата жена, за която споменах в началото? Спомняте ли си за трудното положение

в което се намираше? Напреднал стадий на левкемия; умряла дъщеря; изоставена от съпруга си; дълг, който
не можела да изплати. Тя се изписала от болницата, решавайки, че всяко друго нещо, освен изолацията в
която се намирала, ще е по-добро за нея. Двамата с нея разговаряхме спокойно и тихо относно това, което се
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случваше.  През  по-голямата  част  от  времето  аз  трябваше  да  слушам.  Имаше  периоди,  през  които  тя
мълчеше в продължение на 30-45 секунди. Аз не знаех къде се намираше тя. И все още не знам цялото й
име. Тя ми каза, че е взела пистолета на съпруга си и че е отишла на плажа, за да сложи край на всичко това
и ми зададе много въпроси, свързани със самоубийството.

В един наглед неподходящ момент аз усетих мир и пълна липса на паника.  Не изпитвах никакъв
страх, че тя ще прекъсне разговора ни по телефона и че ще сложи край на живота си. Аз просто говорих
много, много спокойно за нейното бъдеще. Не й дадох някакво специално обещание, че тя веднага ще бъде
излекувана. Знаех, че може би тя няма да живее дълго, защото лекарите й бяха казали, че й остават само
няколко седмици живот, а може би и дни. Говорих й за Христос и за надеждата, която Той ни дава. След
въздишка и с очевидна болка тя затвори телефона.

След  около  30  минути  телефонът  отново  иззвъня.  Обаждаше  се  същата  млада  жена.  Тя  имала
приятелка,  която  била  медицинска  сестра  и  посещавала  църквата  ни  във  Фулъртън,  Калифорния.
Медицинската сестра й дала едно копие на Новия Завет, в което била написала името ми и телефонния ми
номер и й казала: „Ако някога наистина си в много труден момент от живота си, мисля си, че той ще те
разбере.“ Между другото, медицинската сестра, нейната най-близка приятелка била тази, която загинала
при автомобилната злополука. 

От това приятелство на младата жена не й останало нищо, освен спомените и този Нов Завет. Тя го
беше прочела. Аз я попитах: „Какво ти каза тази книга?“ А тя ми отговори: „Мисля, че първата част в нея е
биография, а последната част е група писма, които обясняват как да се справим с това, което е казано в
биографията.“ (Това е добър анализ на Новия Завет.) В първия ни разговор аз я попитах: „А ти направи ли
това?“ И сега тя ми се обади повторно и ми каза: „Да, аз направих това. Чък, аз реших, че без никакви
резерви ще се оставя в ръцете на Исус Христос. Все още се страхувам и имам съмнения. Все още не знам
какво ще ми донесе утрешния ден, но искам да знаеш, че направих обратен завой в живота си и тръгнах към
Исус и вярвам в Него. Той ми даде нова надежда...единственото нещо, от което истински се нуждаех.“

Много е възможно някой, който чете тези думи в този момент да се чувства по същия начин. Сега вие
си мислите за неща, за които никога до сега не сте мислили и сега си мислите за тях често и сериозно. Без
да се опитвам да употребявам някакви клишета, искам да ви кажа, че надеждата, която Христос може да ви
даде, тази „котва на душата“ е единственият изход от вашето положение. Аз нямам друг отговор освен Исус
Христос. Не мога да ви обещая, че ще бъдете излекуван, нито мога да предскажа, че вашия свят ще се върне
във вида, в който е бил преди. Но мога да ви обещая, че Той ще ви приеме, когато отидете с вяра при Него.
И Той ще ви върне обратно надеждата, от която толкова отчаяно се нуждаете. Добрата новина е следната:
Тази надежда не само ще ви преведе през конкретното изпитание в което се намирате, но и накрая, когато
умрете, тя ще ви отведе „зад завесата.“

Глава 24

Очарователният свидетел

Тази вечер беше вечерта на забавните игри около масата за хранене в нашето семейство. Положението
беше извън контрол.  Първо,  едно от децата ни се кикотеше по време на молитвата (което не беше чак
толкова необичайно) и това даде началото на цяла поредица от забавни неща. След това беше разказан един
смешен инцидент от училището и тази случка (както и начинът, по който беше разказана) постави началото
на хаоса около масата. Това беше началото на 20-30 минути, по време на които се чу най-шумният, най-
глупавият и най-приятният смях, който можете да си представите. В един момент видях как най-големият
ни син буквално падна от стола си в истеричен смях, а най-малкият ни син се преви от смях на две в стола
си и лицето му попадна в чинията с царевичен чипс, така че когато си повдигна главата, по бузите му се
бяха залепили парченца чипс, а двете ни дъщери се накланяха в столовете си назад,  обхванати от най-
красивото и прекрасно лекарство, което Бог е дал на хората: смехът.

Удивителното в тази вечер беше, че всичко изглеждаше съвсем несериозно.  Раздразнителността и
нетърпението бяха пренебрегнати като нежелани гости. Например, по време на вечерята най-малкият ни
син на  два  пъти си  разля  чашата  с  напитката,  но  даже това  предизвика  бурен смях.  Ако правилно си
спомням, през този ден поради невнимание той 6 пъти си разля чашата, но никой не му го натякна.

Сега всичко е тихо, което е рядък феномен в нашия дом. Вече е почни полунощ и въпреки че костите
ми са уморени, аз съм изпълнен със задоволство и съм вдъхновен от най-приятните спомени, на които един
баща може да се наслаждава – здраво, щастливо и смеещо се семейство. Какво съкровище! Сега товарът,
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който често пъти тежи върху раменете ми по това време на седмицата, ми се струва лек и незначителен.
Смехът, този най-желан приятел, още веднъж ни се отплати.

Ако ме попитате, аз си мисля, че да се смеем е точно толкова свято занимание, както да се молим, да
проповядваме  или  да  свидетелстваме.  Но  смехът  свидетелства  по  много  начини.  Ние  ще  бъдем
заблуждавани  от  изопачени  и  небалансирани  представи,  ако  започнем  да  си  мислим,  че  смехът  и
забавлението са плътско и  даже съмнително занимание.  Тази заблуда  е  една  от  най-острите  стрели на
Сатаната и от изгледа на лицата ни и от дълбоките и дълги бразди по тях се вижда, че някои от нас много
пъти са били уцелвани от тази стрела. Наистина покъртителен е суровият и мрачен християнин, който си е
създал образа на старо ловджийско куче по време на дългите часове на практикуване на въздържание от
хумора и смазването на смеха. 

Да изглеждаш суров и строг не е нищо ново. Началото на намръщеното братство на вкисналостта е
поставено още през първия век. То е учредено от намръщена шайка религиозно заблудени мъже, наречени
фарисеи. Едва ли е нужно да ви напомням, че най-суровите думи, изречени от Исус, са били отправени към
тях. Техният свръхсериозен и здраво привързан към ритуалите стил на живот отвращавал нашия Господ.
Поради  това  често  споря  с  художници,  които  рисуват  Исус  Христос  като  вечно  мрачна  и  често  пъти
потисната личност. Вие просто не можете да ме убедите, че по време на 33-те години, които е преживял на
земята като дърводелец и Учител на 12-те ученици, Той никога не се е наслаждавал на продължителен и
гръмогласен смях. Няма ли да е ободряващо да видим няколко картини на Исус, на които Той е изрисуван
как седи отпуснат спокойно със събеседниците Си и се наслаждава на няколко минути закачки с тях? Със
сигурност това не е ерес!

Представете си реформатора Мартин Лутер. Как си го представяте? Намръщен борец със строго лице
и със здраво стиснати челюсти, който е стиснал своя германски юмрук и го размахва срещу това, което е
погрешно?  Грешка!  Няколко   от  неговите  биографи  ни  разказват,  че  той  е  живеел  в  атмосфера  на
незащитена и прозрачно видима искреност...на открита и приятна честност...на закачлив хумор и веселие.
Не  е  чудно,  че  той  е  привличал  потиснатите  и  наплашените  си  съвременници  така,  както  мухите  са
привличани  от  меда.  Този  реформатор  не  се  страхувал  да  се  смее.  Казано  накратко,  колкото  и  да  е
изненадващо, Лутер е бил очарователен.

Но нека да видим какъв е бил един друг прочут проповедник: Чарлз Хедон Спържън, най-големият
проповедник в Лондон. И какво виждате вие? Някой сериозен пастор с приведени рамене,  който влачи
товара на греховната Англия с едно въже, преметнато през рамото му? Съвсем не познахте! Спържън е бил
човек  с  характер.   Стилът  му  бил  толкова  свободен,  че  той  постоянно  бил  критикуван  заради
„лекомисленото“  си  поведение,  докато  проповядвал  от  амвона  на  църквата.  Някои  сърдити  църковни
служители негодували срещу навика му да вмъква хумор в проповедите си. А със закачлив блясък в очите
си веднъж той им отговорил: „Само ако знаете колко много неща се въздържах да кажа, вие щяхте да ме
похвалите.“ Спържън казва,  че  по време на проповедта е  по-малко престъпление на накараш хората за
момент да се разсмеят, отколкото да спят дълбоко в продължение на половин час. Той много обичал живота.
Любимият му звук бил смеха, поради което често се отпускал на катедрата и гръмогласно се смеел над
нещо  забавно.  Той  заразявал  хората  с  бацилите  на  веселието.  Тези,  които  прихващали  тази  болест
установявали,  че товарите им са по-леки и християнският им живот е  по-светъл.  Подобно на Лутер,  и
Спържън е бил очарователен човек.

Очарователността.  Това  вкусно,  привлекателно  и  свръхмагнетично  качество...тази  харизма...тази
способност  да  предизвикваш  радост  и  истинско  удоволствие,  когато  времената  са  трудни.  Когато
преподавателят притежава това качество,  студентите се нареждат на опашка,  за да слушат лекциите му.
Когато зъболекарят притежава това качество, чакалнята му винаги е пълна с пациенти. Когато търговецът
притежава това качество,  той е затрупван с поръчки. Когато разпоредителят в църквата притежава това
качество,  хората  считат,  че  църквата  е  приятелски  настроена  към тях.  Когато ректора  на  университета
притежава това качество, университета няма нужда от отдел за връзки с обществеността. Когато треньора
притежава  това  качество,  отборът  го  демонстрира.  Когато  собственикът  на  ресторанта  притежава  това
качество, публиката знае това. Когато родителите притежават това качество, децата израстват с него.  

Очарователността  мотивира.  Тя  разтваря  хватката  на  ежедневната  мелачка  на  живота  и  изважда
жилото  на  реалността.  Очарователността  прави  живота  по-лек.  Внезапно  нещата  стават  по-малко
сложни...по-малко жестоки и по-малко досадни. Дупката в края на тунела се превръща в нещо много по
значимо  от  мрачния  път,  който  води  до  нея.  Очарователността  окуражава.  Без  да  пренебрегва
недостатъците,  очарователността  се  фокусира  върху  изгодите,  върху  надеждата  и  върху  отговорите  на
въпросите. Даже когато бъде принудена да се справя с грапавините на разочарованието или с неизбежните
негативни неща, очарователността стои високо изправена и отказва да прекара нощта в такава атмосфера.

Очарователният хумор е безценно предимство в живота на мисионера. Наистина е показател за най-
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сериозен недостиг, ако на даден мисионер му липсва способността да намира нещо, на което да се усмихне,
когато се намира в различна от обичайната или в трудна ситуация. Наскоро четох за един швед, който бил
убеждаван от приятелите си да се откаже от идеята си да отиде в Индия като мисионер, защото там е много
горещо.  Те  му  казвали:  „Човече,  това  са  повече  от  40°  С  на  сянка!“  А  той  им  се  противопоставял  с
величествено презрение: „Но нали аз няма постоянно да седя на сянка?“

Когато прочете това, някои намръщен и нервен човек може да каже: „Добре, но все някой трябва да
свърши работата. Животът не е само веселие. Съвсем подходящо е ученичките да се смея, но да се смеят
възрастни хора, особено ако са християни, на които им е поставена толкова животоспасяваща задача?!“
Добре,  приятелю, задачата ни наистина е сериозна.  Тя наистина не е шега.  Никой не отрича факта,  че
живота си има своите изисквания и че да сме зрели, означава да сме дисциплинирани и отговорни хора. Но
кой твърди,  че  трябва  да  се  разболеем  от  язва  или  да  докараме  себе  си  (или един  друг)  до  умствено
разстройство в процеса на изпълнението на ролята, която Бог ни е възложил? 

Няма по-неефективен и по-некомпетентен от човека, който е достигнал до ръба на грохването, който е
престанал да се забавлява и подхранва някоя кървяща язва, който се е превърнал в пионка в жестоките ръце
на безмилостните отговорности и който е започнал самостоятелен кръстоносен поход за каквото и да е;
който е загубил способността да се отпусне, да  се смее и да направи някаква грешка, без да се чувства
виновен  за  нея.  Болниците  ни  са  пълни  –  буквално  са  претъпкани  –  с  жертвите  на  представата,  че
забавлението трябва да бъде премахнато. Искрено казано, днес смехът се среща рядко не само в живота, но
и сред християните. И това не е критика, а е реалност. Говорейки за чувството за хумор, аз нямам предвид
безвкусната, неподходяща и вулгарна шеговитост, нито глупавото и неразумно говорене, което се прави в
неподходящ момент,  което е обидно и нетактично. Под хумор аз имам предвид тази нужна съставка от
съобразителни и находчиви изрази, които предизвикват радост и пораждат в слушателите добро настроение
и добри мисли – които повдигат духът ни и осветяват денят ни.

Как се възпитава в нас такава очарователност и как тя се предава на другите  хора – в домовете ни и
сред другите хора,  с   които общуваме? Какви практически стъпки могат  да бъдат  направени,  за  да ни
измъкнат от лошото настроение? Предлагам ви три съвета:

1. Започвайте  всеки ден с приятни думи. Семейството ви ще е първото, което ще спечели от това. Не
е нужно да танцувате като клоун или да принуждавате спящата си съпруга или съпруг да слуша шегите ви.
Просто бъдете приятен в това което казвате и поздравявайте весело членовете на семейството си. Когато се
измъквате  сутрин  от  леглото,  благодарете  на  Бога  за  Неговата  любов,  за  Неговите  спокойни  и  свежи
напомняния, че и този нов ден е под Негов контрол. Тихо кажете окуражаващата истина: Бог ме обича.

2.  По-често се  усмихвайте.  Не мога да си спомня много случаи,  в  които усмивката е  неуместна.
Придобийте радостен израз на лицето си. Намръщеното лице отблъсква хората, а усмивката се протяга и ги
привлича. Бог ви е дал този дар, който излъчва окуражение. Не го крийте  вътре в себе си, освободете го,
разчупете бетонната маска на лицето си,  усмихнете се. Даже този месец можете веднъж-два  пъти да се
засмеете, ако искате да станете фанатик в това отношение!

3. Изричайте поне по една искрена похвала или окуражение към всеки човек, с когото се срещате през
деня. Като християнин, вие искате да споделяте любовта на Христос.  Вие искате да ободрявате хората,
които са тъжни. Погледът може да придава сили, също и думите.  Неотклонно отказвайте да коментирате
слабостите на другите хора. Молете Господ да ви направи човек, които истински се интересува от другите
хора, а не само да сте фокусиран в себе си. Молете Го да ви направи способен да  поемате риска  и да се
протягате към другия човек. Молете Го Той да е очарователен чрез вас.

Въпреки мрачната и сериозна среда в която живеем, аз твърдо вярвам, че се  нуждаем от добра доза от
съвета на Соломон. Чуйте какво казва най-мъдрият син на Давид:

„Веселото сърце прави засмяно лице, а когато сърцето е тъжно, духът е съкрушен...Всички дни за
опечаленият са лоши, а във веселото сърце има постоянен празник“ (Пр.15:13, 15 – мой превод).

„Веселото сърце  причинява  добро лекуване,  а  унилият дух  изсушава  костите“  (Пр.  17:22  –  мой
Превод).

Отговорете ми искрено: „Какво е чувството ви за хумор?“ Има ли моменти, в които другите започват
да говорят за  вашето поведение,  за  вашето лице и за  външния ви вид? Ако не сте сигурни,  попитайте
хората, които живеят под вашия покрив и те ще ви кажат! Соломон също говори за това. Под влияние на
Светия Дух той казва, че  в живота на хората, които загубят способността си да се радват на живота се
случват три неща: (1) съкрушен дух; ; (2) липсата на вътрешно лекуване; (3) изсушаване на костите. Колко
безплоден е този портрет на вярващият! Започнахте ли да се сбръчквате и да се превръщате в горчив,
нетърпелив и критичен християнин? Дали семейството ви започва да прилича на служителите във местната
погребална агенция? Господ ни насочва да вървим по по-добър път – пътят на радостната очарователност.
Ние се нуждаем от радостно сърце и то...сега.
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Глава 25

Тайната на Худини

Ерих Вейс бил забележителен човек. Към момента на смъртта му името му беше прочуто по целия
свят. Не сте чували никога за него? Тогава този текст може би ще ви помогне. Той е бил роден от унгарец и
еврейка в Апелтън, щата Уискънсин през 1874 и се превърнал в най-скъпо платения човек от шоубизнеса за
своето време. И тази ли информация не ви помага много? Тогава следващата ще ви помогне.

Когато най-накрая започнал самостоятелните си изяви на сцената, Вейс започнал да използва едно
странно име: Хари Худини. Той бил изключителен шоумен, тайнствен магьосник и най-вече – ненадминат
майстор  на  саморазвързването  и  самоосвобождавенито  от  всякакви  затворени  сандъци  и  кабини.  На
10.03.1904  лондонският  вестник  Дейли  Илюстрейтед  Мирър  предизвикал  Худини  да  се  освободи  от
специален  чифт  белезници,  които  те  били  подготвили.  Готови  ли  сте  да  чуете  подробностите?  Всяка
белезница се заключвала с по 6 заключалки и 8 резета. Седем дни по-късно 4000 зрители се събрали на
хиподрума в Лондон, за да наблюдават изхода от дръзкото предизвикателство, което Худини приел.

Точно в 15:15 окованият шоумен влязъл в един празен сандък, чиято височина му стигала до кръста.
Коленичил  долу,  той  бил  невидим  за  публиката  в  продължение  на  20  минути.  След  това  се  изправил
усмихнат, докато тълпата го аплодирала, мислейки че той се е освободил. Но той  не се бил освободил и
помолил за по-силна светлина. Донесли му още осветление и той отново коленичил и се скрил от погледа на
публиката.   Петнадесет  минути  по-късно той се  изправил на  краката  си.  Избухнали аплодисменти,  но
отново се оказало, че те са прибързани. Той все още бил окован и казал, че просто има нужда да раздвижи
коленете си. След това магьосникът отново коленичил в сандъка. Изминали нови 20 минути и публиката
започнала да мърмори, а след това Худини се изправил, усмихвайки се широко. Гръмките аплодисменти
бързо стихнали, когато публиката видяла,  че  той все още не се е  освободил.  Тъй като ярката светлина
увеличила много температурата на нагряването в сандъка, той излязъл от него и усукал окованите си ръце
пред себе си, докато достигнал джобното ножче в джоба на жилетката си. След като го отворил със зъбите
си, той хванал дръжката на ножчето с устата си и след това се навел напред под такъв ъгъл, че опашката на
палтото му паднала върху главата му. Той сграбчил палтото си, измъкнал го през главата си и продължил да
го разрязва по шевовете с ножа, който държал със зъбите си. Хвърляйки настрани парчетата от палтото си,
той скочил обратно в кутията, а през това време публиката ревяла одобрително и го поздравявала.

Худини клекнал отново в кутията, но този път останал там само 10 минути. С драматично ръкомахане
той излязъл от кутията с освободени ръце, като държал триумфално над главата си масивите белезници. В
Лондон избухнал хаос! Още веднъж шоуменът постигнал почти непостижимото. 

После Худини дал интервю.  Всички искали да разберат защо е  трябвало да прекъсва  процеса на
освобождаването си толкова често,  както направил той.  Със закачлив блясък в погледа си магьосникът
признал, че всъщност той можел да не прекъсва процеса. Той постоянно обяснявал, че способността му да
се освобождава се основава на познанието, като казвал: „Моят ум е ключът, който ме освобождава!“ Тогава
защо се налагало да продължава да се изправя, преди да се е освободил? Той признал, че е правил това,
защото искал аплодисментите на публиката да поддържат неговия ентусиазъм.

Две неща са помогнали на Худини да се освободи: (1) неговото познаване на това, което той е знаел,
че е вярно; (2) това, че той е създал в себе си свой собствен ентусиазъм.

А колко е  важна ролята  на ентусиазма в живота  ни!  В много случаи ентусиазма  е  тази  ключова
съставна част, която ни освобождава от парализиращия, тъмен и прекомерно горещ затвор на задачата, с
която трябва да се справяме. Когато обстоятелствата са против нас, когато часовете са дълги и се изнизват
бавно, когато краят на работата все още не се вижда, ентусиазмът ни спасява от изкушението да спрем да
вършим работата си или да избягаме, или да започнем се оплакваме. Когато работата е отегчителна, той
мобилизира нашата упоритост и издръжливост. Той довежда на помощ пресни сили, когато битката стане
продължителна и тялото ни започне да се уморява. 

Спортистите се подхранват чрез ентусиазма. Търговците се мотивират чрез него. Учителите разчитат
на  него.  Студентите  и  учениците  се  провалят,  ако  той  им  липсва.  Лидерството  изисква  лидера  да
ентусиазира хората около себе си. Проектите биват завършвани благодарение на ентусиазма.  Мотото на
Емерсон е валидно и за днес така, както е било вярно за времето, когато той го е написал:

„Нищо велико никога не е било постигано без ентусиазъм.“
Малко са нещата, които са по-заразителни и по-магнетични от ентусиазма. Убеден съм, че една от

причините, поради които Бог ни е дал толкова много лични обещания в Библията е, за да възбуди нашия
ентусиазъм и да запали силен огън в парния котел на душите ни.
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Худини е бил прав: Познанието е важно, но познание, което не е придружено от ентусиазъм е подобно
на автомобилна гума без въздух; или е като плувен басейн без вода; или е като легло без чаршафи; или като
„благодаря,“  което е  казано без  усмивка.  Премахнете  ентусиазма  от  църковната  служба в  неделя  и ще
получите подобие на възпоменателна служба, провеждана в понеделник на гробището. 

Премахнете ентусиазма от ежедневната вихрушка на семейните задължения и от забавлението ще
получите каменотрошачка. Ентусиазмът действа като смазочно масло в съботните дни в нашето семейство,
когато ние почистваме нашия дом и семейната машина работи на пълна мощност. 

Двама мъже били във военен затвор.  Единият от тях  бил тъжен и потиснат,  а  другия бил много
щастлив. Тъжният войник се оплакал, че напуснал поста  си без разрешение и бил наказан да лежи 30 дни в
затвора.  А усмихнатият войник казал, че е убил един генерал и е изпратен в затвора за 3 дни . Изумен,
тъжният войник възнегодувал: „Това не е справедливо! Твоето престъпление е много по-сериозно. Защо аз
съм тук за 30 дни, а ти си само за 3?  Все още усмихвайки се, другият войник му отговорил: „Те ще ме
обесят  на  третия  ден.“  На  какво  се  дължи разликата  в  поведението на  двамата?  На  наличието или на
липсата на ентусиазъм. 

Глава 26

Забавлението е заразително

Културата на захвърлянето е последица от забързаният ни начин на живот. Нещата, които би трябвало
да са  трайни и важни,  са  пожертвани на олтара на временното и лекомисленото.  Най-важната логична
последица  от това  е  навика да  гледаме небрежно на човешките  отношения.  Безцеремонното поведение
осакатява обществото ни по различни начини:

 Приятелите се разделят, вместо да работят заедно.
 Вместо да разрешава проблемите, партньорството изчезва.
 Съседите  вече  не  се  посещават  и  не  общуват.  Те  изграждат  каменни  огради  и  живеят  като  на

изолирани острови.
 Вместо да бъдат уважавани, възрастните хора са обиждани.
 Вместо заедно да преодоляват житейските трудности, съпрузите и съпругите се развеждат.
 Вместо  да  бъдат  обгрижвани,  децата  са  изтиквани  настрани.  Вместо  да  бъдат  обичани  и

възпитавани, те са използвани и насилвани.
Тъй като сме хванати във вихъра на тези неща, най-обичайната ни реакция е да станем негативно

настроени и песимисти. Всичко започва да ни изглежда мрачно. Започваме да очакваме да се случват само
провали, да си мислим, че е невъзможно да се случи нещо хубаво и че гибелта е неизбежна. Ставаме сурови
и прекалено сериозни. Безразличието открива малка пукнатина в нашата лодка,  когато Напрежението и
Безпокойството се  качат  в  нея.  Колко трудно е  да  останем позитивни и окуражаващи в  такава  мрачна
обстановка...но въпреки това, колко важно е да оставаме позитивни и окуражаващи! 

Наскоро чух за мъж, който пътувал с колата си през Северна Каролина. Когато наближил едно от
малките  градчета,  сгушени  в  планините,  той  забелязал  голям  надпис,  поставен  близо  знака,  показваш
разрешената скорост в чертите на града. Надписът бил следния:  „РАЗБРАХМЕ, ЧЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
СЕ ОЧАКВА ДА СЕ СЛУЧИ СЕРИОЗНА КРИЗА, НО НИЕ РЕШИХМЕ ДА НЕ УЧАСТВАМЕ В НЕЯ.“

Това ми харесва! С такава противоотрова това място се превръща в оазис на надеждата и радостта в
пустинята на кризата. Окуражавам ви да възприемете подобен начин на мислене в живота на семейството
си. Нека да престанем да се осведомяваме само от сутрешния вестник и от вечерните новини. Нека да
вземем  решение  да  не  позволяваме  да  бъдем  повлиявани  от  мрачните  статистики!  Уморен  съм  от
песимизма, който лъха даже от прогнозите за времето. Не е ли време да превключим на нещо по-добро.
Вместо да помним, че утре ще има 20% шанс да вали дъжд, какво лошо има да си мислим за 80-те % шанс
времето да е слънчево?

Ако искате, считайте че съм луд (и вие няма да сте първите които мислите така), но аз съм убеден, че
начинът  ни  на  мислене  оформя  всичко,  което  правим.  Не  фактите,  нито  групата  на  така  наречените
авторитети. Не някоя дебела книга, в която са описани завещанията на цивилизацията, а манталитетът. Но
когато  този  начин  на  мислене  (манталитета)  е  подсилен  от  Божията  сила  и  от  Неговата  невероятна
целенасоченост към живота, пригответе се за невероятни неща! Вместо да се избягваме, ние ще започнем да
се стремим един към друг.  И още преди да успеем да разберем,  за  нас хората ще станат по-важни от
общественото ни положение, от славата ни и от богатството ни. 

Вярвам, че това е имал предвид писателят Кристофър Морли, когато е казал, че ако внезапно всички
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хора разберат, че им остава да живеят само още 5 минути, всяка телефонна кабина на света ще бъде заета от
някой човек. Всеки ще изпраща последните си думи, изразяващи обич и подкрепа. Може би се съмнявах в
това твърдение, преди да преживея едно земетресение. Когато живее в южна Калифорния, човек никога не
знае  кога  ще  се  случи  „голямото  земетресение.“  Слабите  раздрусвания  на  земята  само  подхранват
очакванията ни. На 1.10.1987 сутринта бях в кабинета си. Внезапно раздвижване на пода възбуди в мен едно
странно усещане. Вратите започнаха да се затварят с трясък и стъклата на прозорците затракаха, което
показваше че има много силно разтърсване на земята. Буквално за секунди бях почти затрупан от книгите,
които паднаха от лавиците над главата ми. Лампата на бюрото ми се клатеше напред-назад. С препъване
прекосих стаята, за да застана под касата на вратата, въпреки че през главата ми проблесна мисълта: „Ако
това не е „Голямото земетресение,“ не мога да си представя колко по-страшно ще бъде То!“ Както знаете,
това не беше „Голямото земетресение.“ Ние все още ще трябва да го очакваме. Всяка година се прогнозира,
че то ще се случи, но аз взех решение да не участвам!  (Коментар:  Установено е,  че  Калифорния се намира на
границата  на  две  тектонични  плочи  на  земята,  от  разместването  на  които  се  натрупва  огромно  напрежение,  което  се
освобождава чрез земетресението. Очаква се, рано или късно там да се случи земетресение от най-високата 9-та степен по
скалата на Рихтер, което е наричано „Голямото земетресение“ Д.Пр.)

Познайте кое беше първото нещо, което направих, когато трусовете престанаха? Грабнах телефона и
се обадих у дома. Първо, проверих дали жена ми и двете от децата ми, които живеят при нас са добре. След
това направих две други обаждания: едното до нашия син Кърт и жена му Деб и другото до дъщеря ни
Чериса и съпруга й Байрон (преди всичко да проверя как са внуците).

Взаимоотношенията!  Когато  се  е  случвало  земетресение,  в  главата  ми  никога  не  са  минавали
следните мисли: „Чудя се, кого ще избере църквата за мой заместник.“ или „Дали взехме вчера дрехите,
които дадохме за химическо чистене?“ или „Вероятно ще трябва да отменим абонамента си за списанието
„Нюзуийк.“  или  „Хей,  аз  забравих  да  измия  колата.“  В  никакъв  случай!  В  такива  случаи  цялото  ми
внимание  се  фокусираше  в  хората,  които  носят  моето  име  и  са  членове  на  моят  семеен  кръг.
Взаимоотношенията! Никога не се отнасяйте лекомислено към тях. Ако за момент забавим забързания си
стил на живот и спрем, за да си поемем дъх, ние ще осъзнаем нуждата да сложим край на нашата култура на
захвърлянето и изоставянето.

Гъвкавостта е важна
Семействата,  в  които  има  напрежение,  престават  да  функционират  правилно.  Когато  Татко  е

напрегнат и Мама е избухлива, на децата не им е трудно да дешифрират съобщението: „Млъкнете и не се
появявайте  пред  нас.“  Трагично  е  това,  което  се  случва  в  душите  на  членовете  на  такова  семейство.
Отношенията се прекъсват. Чувствата придобиват субективен характер и са объркани. Преговорите между
двете  страни  са  обтегнати.  С  нарастването  на  напрежението  нараства  и  страха.  Накрая  обменът  на
информация се принизява до погледи, намръщване, вдигане на рамене, саркастични забележки и скастряне.
Сътрудничеството и работата в екип пада в канавката. Появяват се крайности – дълги периоди на мълчание,
които от време на време са прекъсвани от яростни спречквания. Тъй като е далеч от представата за небето
на спокойствието, такъв дом се превръща в ада на земята.

Гъвкавост в науката за семейството
Аз не  ви  предлагам  „серия  от  стъпки,“  които накрая  ще ви отведат  до  гъвкавото семейство.  Не

описвам някакъв  ялов  теоретичен метод,  а  ви  описвам  манталитета  на  отношенията.  Запомнете,  че  на
мъдростта трябва да бъде оставено пространство, за да навлезе в нас. Тя не може да бъде ограничена до
някакви аналитични формули или компютърни програми. 

Придобиването на мъдрост за  семейния живот е ежедневен процес,  основаващ се на принципите
„проба-грешка“ и „научаване в процеса на работата“ за да се стигне до откритията, които почти нямат нищо
общо с твърдите правила и предписания...и са директно зависещи от начина ни на мислене и от действията
ни.  Съветът  ми  е  следния:  За  да  израства,  да  узрява  и  да  цъфти,  всеки  човек  се  нуждае  от  свободно
пространство;  нека  да  му  предоставяме  много  свобода.  Дългогодишните  ме  наблюдения  на  другите
семейства  потвърждават  това,  което аз  открих в  нашето семейство:  Двата  дълбоко окопани врагове  на
гъвкавостта в семейството са Бързането и Твърдостта. Всеки от тях води до напрежение в семейството,
поради което ще ги разгледаме подробно.

Какво е бързането?
Колкото  по-остарявам,  толкова  по-високо  ценя  изгодите  от  отделянето  на  време.  Дърводелското

изделие,  което  е  изработено  бавно  и  педантично  от  майстора,  е  красиво  и  способно  да  издържи  на
изпитанието на ценителите на красотата. Изкуството – независимо дали е композиране на музика или е
подшиване на гоблени, дали е изработване на скулптори или е рисуване –  изисква време и внимание в
детайлите. Даже възпитанието на нашето вървене с Бога или някои умения на Божия служител изискват
огромно количество време, за да бъдат усвоени.

Псалмистът е  разбирал това,  когато е  написал:  „Млъкнете и знайте,  че  Аз съм Бог“ (Пс.  46:10).
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Оригиналният текст на иврит не ни предлага да седим пасивно и да позволяваме да мислите ни да се лутат
безцелно – тук не става въпрос за такъв вид мълчание. Обратното, това означава: „Да тръгваме, отпуснете
се.“ В друг превод на Библията (на английски) този стих е преведен така: „Престанете да ламтите.“ Колко
навременно е това предупреждение!

Ако това е вярно за други области и отговорности от живота ни, то със сигурност е приложимо в дома
и семейството. Децата не са създадени, за да бъдат „усуквани“ (както майка ми обичаше да казва), а за да се
грижим за тях с нежност и внимание в подробностите. Те изискват да им отделяме време, и то много време.
Но  децата  не  трябва  да  бъдат  надзиравани  през  цялото  време.  Може  би  най-добрият  начин  да  опиша
собственото си ранно детство е като използвам думата „отпуснато.“ Много приятели в съседство. Игра на
футбол на една поляна в края на улица „Куийнс“ в източната част на Хюстън, в съседство с Методистката
църква „Св. Андрей.“ Безкрайни и изтощителни часове, прекарани в игри „един на един“ или „кон“ край
къщата  на Еужени – с  Фреди и Брюс – когато четиримата  хвърляхме с  „куки“  баскетболна  топка към
таблото, прикрепено на стената на гаража. Винаги играехме и на „криеница“ и „ритни бидона“ - до късна
вечер. През почивните дни в края на седмицата играехме на „каубои и индианци,“ правехме тротинетки от
стари ролкови кънки, надбягвахме се по улицата,  стреляхме в гората край рекичката с моята въздушна
пушка или ловяхме раци в рекичката след дъжд. Изобилие от време за да израстваме...безгрижни часове на
липса на напрежение. 

През лятото имаше семейни срещи, край малката хижа на дядо ми до залива, плюс ловене на риба, на
камбала, на раци, плуване, каране на трактор, правене на салове от вътрешни гуми, поставяне на рибарски
мрежи и ядене.  Боже, колко много ядяхме! Пресни скариди, огромни раци, пържена пъстърва,  говеждо
печено  на  скара,  дини,  големи  кафяви  яйца  (снесени  същата  сутрин),  дебели  парчета  бекон,  домашно
приготвени бисквити, соев сок, ръчно приготвен сладолед...По-добре е да спра до тук! 

Но най-доброто от всичко друго беше, че на брат ми, на сестра ми и на мен ни беше предоставено
пространство просто да бъдем деца. До четвърти клас ходех бос на училище (когато аз и Ванда Регланд се
влюбихме) и аз все още играех на „полицаи и апаши.“ Никой не ме притискаше да бързам да израсна.
Предполагам, че всички са разбирали, че по някакъв начин това просто ще се случи. 

Все още си спомням как през един горещ летен следобед седях на бордюра, облечен в скъсани сини
джинси,  ближех  сладолед  и  си  мислех:  „Ето  това  е  върхът  на  блаженството  в  живота!“  Току-що  бях
привършил косенето на тревата, бях изхвърлил боклука, бях подсушил пода на банята с един парцал, бях
завършил  маршрута  за  разнасяне  на  вестниците  (основното  ми  задължение)  и  се  готвех  да  отида  на
поляната край църквата с моята поизносена футболна топка, за да играем до момента, в който баща ми
щеше да свирне, че трябва да се прибера за вечеря.

Аз  бях  просто  дете.  Нямаше  големи  очаквания,  които  да  ме  насочват  към  съвършенство  или  да
постигам нещо. В онези времена на живота беше позволено да върви по своя си път, подобно на мързеливо
течаща река, която проправя пътя си от планината до морето. Няма големи проекти, няма натиск от страна
на  възрастните  да  се  представям  добре,  просто  обикновен  семеен  живот,  изпълнен  със  забавления.  И
изобилие от свободно време. Детството ми беше изпълнено с бавно течащо и изпълнено с радост време за
отмора.

Но изглежда, това време никога няма да се върне. Изминали са повече от 40 години от живота, който
аз съм живял като дете и сега по улиците на нашите градове има нови деца. Забелязали ли сте? Вероятно аз
съм  свръх  чувствителен,  защото  четох  прекрасната  книга  „Забързаното  дете“  на  Дейвид  Елкинд  с
провокативното подзаглавие „Израстване твърде бързо и твърде скоро.“ На челната корица на книгата е
нарисувано едно малко момиче, на около 11-12 години, с обеци (с пробити уши, разбира се), с оскубани
вежди, с грижливо поставен грим на лицето, с разчепкана и украсена коса и изискани бижута. 

Десетки пъти съм гледал тази картина и всеки път откривам все повече неща в нея. Момичето има
вид на двоумяща се невинност – почти като на беззащитно теленце, което е водено за да бъде заклано. Тя се
страхува,  но не може да признае,  защото това няма да е модно. Тя изпълнява роля,  която я лишава от
свободата да бъде просто едно дете. В какво се състои проблема? Тя е притискана да бърза, подобно на
толкова  много  днешни  деца  и  юноши.  Луксът  на  детството  вече  е  извън  списъка  на  предлаганите
възможности.

Това момиче ни напомня за 7-годишното момиче, спомената в една статия, озаглавена „Перфектно.“ В
нея се описва празнуване на рождения ден на едно малко момиче: сладолед,  торта, афиш с нарисувано
магаре с 12 опашки, билет от лотарията и подаръци:

„Ох“  -  въздъхна  7-годишната  Мелиса,  докато  отваряше  кутията  с  първия  подарък.  Това  бяха
джинси на фирмата Калвин Клейн. „Ааа“ - изпъшка тя когато във втората кутия се оказа блестяща
блузка от Глория Вандербилт. Имаше бельо на Сристиан Диор от баба – атлазена малка долна риза и
подходящи долни гащички. А майката на момиченцето й беше подарила костюмче за парти от Ив Сен
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Лоран. Най-добрата приятелка на Мелиса й подари спортна блузка на Изод, комплектувана с емблема на
алигатор.“

Но  мен  не  ме  впечатлиха  дрехите,  нито  известните  в  модата  имена  на  техните  производители.
Впечатли ме посланието на тази статия. То е в едва доловимата бързина с която се преминава през тези
модни стилове и тенденции. То е в подсъзнателните пристъпи и чувства, свързани с това, че едно дете във
втори клас може да облече тези дрехи, но не е подготвено да се справи с внушенията, пораждани от модата.

Медиите  също  не  се  оставят  да  бъдат  изпреварени.  Музиката,  книгите,  филмите  и  разбира  се,
телевизията все повече описват младите като преждевременно развити и съблазнителни. На децата се дават
текстове  и  роли в  сценки,  които ги  представят  в  повече  или по-малко ясно формулирани сексуални и
манипулативни ситуации. 

Според Дейвид Елкинд „Такива роли принуждават децата да мислят,  че трябва да постъпват като
пораснали още преди наистина  да  са  готови за  това.“  Това заключение се  потвърждава  от филми като
„Малките чаровници,“ в който двете главни героини – 14-15 годишни момичета се съревновават коя от тях
първа ще загуби девствеността си. Мисля, че ще се задуша, ако чуя отново песента „Не бързай (Направи го
правилно)“ или „Направи ми още веднъж това.“ Аз не съм специалист,  а съм просто баща и загрижен
наблюдател. От това, което чета и чувам по въпроса, аз разбирам, че емоциите и чувствата са най-сложната
и най-заплетената част от развитието на човешката личност. Те си имат свой собствен график и ритъм,
който не може да бъде ускорен.  В някои отношения децата може да израстват бързо,  но в други – не.
Периода на израстването е  достатъчно труден и без детето да бъде принуждавано да бърза,  но аз съм
убеден,  че е смущаващо и даже объркващо, когато поведението на децата и техният външен вид биват
подтиквани да говорят като „възрастни,“ докато вътрешността им крещи, че те са „деца.“ Това просто не е
справедливо!

Наскоро  в  „Спорт  илюстрейтед“  беше  поместена  статия,  посветена  на  един  от  най-прочутите
гимназиални състезатели по американски футбол в Америка. Името му е Тод Маринович. Неговият рекорд
за обща дължина на подадените пасове (9914 ярда за един сезон) все още не е подобрен. През последната си
година като гимназиален играч той е надхвърлил постиженията на Джим Кели, Дан Марино и Джон Елуай,
когато те са били на неговата възраст. 

От всички 104 колежи и университети,  които имат отбори в дивизия 1-А, не по-малко от 100 се
сражаваха с всички сили, за да вземат този феномен в отбора си. Накрая Университета в Южна Калифорния
успя да го вземе. Професионалните отбори сигурно вече се облизват лакомо за него. Вече се говори, че ще
бъде преотстъпен да играе в някой от професионалните отбори.

Но преди да се впечатлите прекомерно много, нека да се върнем няколко крачки назад, да влезем в
тунела на времето и да видим как този младеж, който все още не е навършил 20 години, достигна до този
така наречен завиден момент. Това е описание на фанатизма на родителите, която ще ви накара да отворите
устата си от удивление. Марв, бащата на Тод, е основната движеща сила зад живота на момчето. Майка му
Труди също участва в това начинание. Статията, от която цитирам има интригуващото заглавие: „Отгледан
за да бъде суперзвезда.“

„Вълнуващото в случая с Маринович, високият 195 см и тежащ 96 кг левичар с червеникава коса е,
че той в истинският смисъл на думата е първият спортист в САЩ, който е „отгледан в епруветка.“ Той
никога не е ял Биг Маг, Орео или Динг Донг. Когато като дете ходел на рождени дни, той носел със себе си
собствена торта и сладолед, за да избягва употребата на захар и на рафинирано бяло брашно. Той ядел
домашно  приготвен  кетчуп,  в  който  захарта  била  заменена  с  мед.  Той  ядял  говеждо,  но  само  ако
животното не е било инжектирано с хормони. Той ядял само непреработени млечни продукти. Когато
Тод  бил  едномесечно  бебе,  Марв  вече  тренирал  физическото  състояние  на  сина  си.  Той  разтягал
ахилесовите му сухожилия. След това го тренирал да прави лицеви опори. Марв измислил една игра, в
която Тод се опитвал да вдигне медицинска топка, поставена в ъгъла между две стени в кухнята. Освен
това баща му го учил да прави упражнението „везна.“ Тези две упражнения станали по-лесни, когато Тод
проходил. Още от първия ден след раждането, в люлката на Тод имало футболна топка. По-късно Марв
започнал да наема специалисти, които да работят върху всяка съставна част от физическото състояние
на  Тод  –  скорост,  ловкост,  издръжливост,  сила,  гъвкавост,  бързина,  контрол  на  тялото  и  хранене.
Намерил специалист, който подобрил периферното зрение на Тод. С него работили треньор по хвърляне
на топката, друг – по бягане и отделно – психолог. 

Общо 13 различни специалисти работили в името на науката. Том Хюз, треньор по хвърлянията в
отбора  на  Тексас  Рейнджър и  компютърен  специалист,  анализирал  формата на  Тод  и  установил,  че
въпреки че чувството му за равновесие е перфектно, в момента на хвърлянето ръката му е с около 10 см
по-ниско в сравнение с най-добрата височина. Тод, който приемал съветите на всеки специалист, работил,
за да коригира тази грешка. Тод е изцяло създание на баща си Марв, който на младини е бил капитан на
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футболния  отбор  на  Университета  в  Южна  Калифорния,  после  професионален  футболист  в  Тексас
Рейнджър, след това за известно време е бил помощник треньор в този и в няколко други отбори. Въпреки
че Марв притежава спортен изследователски център – нещо като високо технологична гимнастика –
истинското му занимание е било развитието на собствения му син, едно начинание, което все още трябва
да възвърне парите, вложени в неговото развитие. 

Миналата година родителите на Тод се развели след 24 години брачен живот. Според един техен
приятел, двамата родители инвестирали целия си живот в сина си Тод. Което според Марв е прекрасно.
Сега бащата и сина живеят в малък апартамент с една спалня. Тод спи в спалнята, а баща му спи на
канапето в  хола.  В края на седмицата Тод посещава майка си,  която сега се  е  върнала и живее при
родителите си в Нюпорт Бийч.  Марв казва: „Мисля, че съм тиранин, но съм убеден, че човек трябва да е
такъв,  за да успее.  Най-доброто във всичко това е  връзката ми със сина ми.  Ние  искахме да имаме
възможно най-здравата майка и възможно най-здравото дете. Това е фанатизъм, но не знам, дали човек
може да постигне голям успех, ако не е фанатик. Предполагам, че при нас това беше малко прекалено.“

Ето това, дами и господа, е разбирането на годината! Само се чудя, дали на Тод някой ден няма да ми
липсва, че не е имал време да бъде просто дете. 

Библията  ясно  казва:  „Има  определено  време  за  всяко  нещо“  (Екл.3:1  –  мой  превод).  А  има  ли
определено време да бъдеш дете? Какво да кажем за времето да израстваме бавно, внимателно и защитено и
даже се осмелявам да добавя,  и малко наивни? Нямаме ли нужда от време,  през  което да говорим,  да
чувстваме и да разсъждаваме като дете (виж 1Кор.13:11)? Ще са нужни много усилия, за да направим това
да се случи. Според малцина си заслужава да вървим срещу течението и да позволяваме на децата си да се
радват на детството, като ги окуражаваме просто да бъдат такива, каквито са. Но за мнозинството това е
излишен шум.  Може би защото сме твърде заети с това да сме такива, каквито не сме и принуждаваме и
децата си да правят същото. Нека да направим крачка назад и да започнем отново да се забавляваме! Нека
да се върнем към съвета на псалмиста, който ни казва да се отпуснем и да престанем да се борим и да
ламтим.

Приятели, гъвкавостта не се постига лесно! Вие и аз сме заобиколени от съвременници, които са
склонни да ни притискат, като правят прибързани оценки и коментари. Ние ги чуваме ежедневно. „Нашият
син е само на 7 години, но трябва да го видите как работи на своя компютър. Това дете е истински гений!“
или „Ние решихме, че нашето момиче, което е на предучилищна възраст, трябва да се заеме сериозно с
бъдещето си и го записахме в курс по танци и в курс по моделиране. Възможностите са безкрайни, когато тя
започне да се снима в реклами по телевизията.“ или „Мислим, че Тими има спортни способности. Ние го
записахме в баскетболно училище за 9-годишни деца. Скоро професионалните отбори ще проявят интерес
към него!“ 

Не  ме  разбирайте  погрешно.  Дълбоко  съм  убеден  във  важността  родителите  да  открият
потенциалните  заложби  на  детето  си  и  да  го  окуражават  да  ги  развива  и  усъвършенства...но  ако  го
пришпорват твърде много, твърде бързо и твърде рано, това ще го лиши от радостта на израстването, от
това да са  спокойно и здраво свързано семейство с  добре развити и близки връзки помежду си.  Не се
напрягайте! Повечето от нещата, към които се стремят родителите ще си дойдат по естествен път, когато му
дойде времето. Насочете енергията си към създаването на близки взаимоотношения. Високо ценените цели
имат начин да се появят в определеното за тях време. 

Защо твърдостта?
Има  още  едно  нещо  с  няколко  проявления,  което  ме  тревожи,  защото  то  краде  забавлението  и

радостта от семействата – това са твърдостта, непреклонността и строгостта. Особеното в изтънчеността на
това нещо е, че то присъства в семействата на много разумни християни. В стремежа си да предпазят децата
си от капаните на всеразрешаващото и безбожно общество, те избутват махалото до противоположната му
крайност.  Мотивирани  от  правилни  цели,  тези  родители  решават  да  ограничат  цялата  свобода.  Такива
родители считат, че желанието да се изслушва детето, да се разсъждава, да се дава малко, да се подминават
и остават без последствия някои неща са неразделна част от процеса на израстването, са твърде либерални
и  разрешаващи.  В  замяна  на  тези  неща  в  семейството  се  изгражда  една  крепост,  в  която  царуват
непроменими правила, написани от твърде крайни родители, които не подлежат на никакво преразглеждане
и предоговаряне. Хората, които вярват в тази семейна крепост няма да харесат въпроса, които предстои да
задам. За нещастие тези, които най-много имат нужда от нещо, имат склонността най-малко да вярват в
него. В една книга, посветена на семейните проблеми се казва следното:

„Твърдото  ориентиране  към  запазване  на  статуквото  е  признак  за  патология...Като  се  вземе
предвид постоянното натрупване на годините, отражението на промяната на възрастта на родителите
и на децата върху състава на семейството и нуждата от предефиниране на правилата в семейството,
това  семейство,  което е  оковано към непроменими правила...е  в  беда.  Най-ценните  семейни системи
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(разбира се там, където има такива) са семейните системи, при които има повече свободно балансиране,
в които има успешни предоговаряния на правилата, отчитане на позитивните и негативните резултати
от  досегашната  практика  и  само  няколко  подразбиращи  се  и  повече  ясно  формулирани  вътрешни
правила.“

Една от главните причини нашето семейство да остава обединено през всеки от етапите и до днес да
продължи да израстваме и да се забавляваме заедно, е нашата решимост да оставаме гъвкави. Притеснявам
се да говоря за това, за да не би внезапно някой да изкрещи да спра. Спомних си какво е казал един кит на
спътника си: „По-добре е да внимаваш. Когато се издигнеш на върха и започнеш да издишаш, точно в този
момент биваш улучван от харпуна!“ Моето желание не е да “издишам,“ все едно, че сме стигнали до целта
на живота си, нито да засрамвам онези, които се борят и преминават период на семейни конфликти.

Единствената причина, поради която се върнах при песента за здраво свързаното ни семейство е, за да
ви окуража с мисълта: „Това може да работи! Нещата за които той пише са се доказали през годините в
техния живот.“ Повярвайте ми, ние сме правили много грешки и често пъти не сме успявали да направим
това, за което сме знаели, че е най-доброто. По някакъв начин ние оцеляхме и все още живеем в хармония.
Милостта на Бога е основната причина за това, плюс деца, които продължават да ни прощават, отчасти
защото никога не са имали повод да се съмняват колко са ценни те за нас.

Да се върнем към темата за твърдостта в семейството. Честно казано, тя противоречи на удивителната
милост и свобода на евангелието.  Смъртта и възкресението на Христос лежат в основата на евангелието.
Тази „добрата новина“ ни съобщава, че сме били освободени от робството чрез извършеното от Него...от
робството на закона (който ни осъжда) и от робството на властта на греха (който усилва вината ни пред
Бога). Понеже сме освободени, сега ние сме в състояние да наричаме Бога наш Баща и нашия Спасител –
наш Приятел. Каква радост и какво пространство за освежаване ни предоставя евангелието! Това е като да
сме освободени от затвора. В духовно отношение ние влязохме в царството на такъв екстаз и наслада, че
самата мисъл, че можем отново да бъдем поробени ни се струва отвратителна. Ще цитирам самият Исус: „И
така, ако Синът ви освободи, вие ще бъдете наистина свободни“ (Йоан 8:36).

Замислете се за това! Наистина свободни. Изцяло и напълно свободни в Него. Най-накрая, свободни
да обичаме, да служим, да се смеем и да си почиваме в Неговото присъствие. Свободни да бъдем всичко
това, което сме били създадени да бъдем. Свободни да споделяме открито...свободни да мислим, да творим,
да го наричаме наш Приятел! Въпросът ми е очевиден. 

Ако това е истината за положението ни в Божието семейство на небето, защо то да не е истина в
нашето сегашно земно семейство? Кое ни пречи да не притежаваме това ниво на спонтанност, на близост и
на  на  шумна  радост?  Кой  дойде  при  нас  и  открадна  радостта  от  семейството...и  по-конкретно,  от
християнското  семейство?  Кой  имаше  смелостта  да  ни  в  бутне  обратно  зад  решетките  на  затвора  на
взаимоотношенията? Да се държим далече от такива врагове на свободата! 

Ако сте добре запознати с Библията, вие вече знаете коя книга от Новия Завет имам предвид сега:
Галатяни. Те се състои само от 6 глави и има по-малко от 150 стиха, но в нея всичко ври и кипи. Павел я е
написал, защото група юдейски законници се присъединили към тази църква и откраднали свободата им.
Той решил да извади на показ лъжливия учител и да призове християните в Галатия да скъсат въжетата,
които бавно, но сигурно отново ги поробвали. Вместо да цитирам текст след текст, аз ви приканвам да
отделите време и да прочетете Писмото до галатяните наведнъж. Така ще придобиете представа за цялата
картина. 

Предлагам  ви  да  постъпите  така,  защото  има  няколко  аналогии  между  живеенето  в  Божието
семейство стриктно по строгите правила и наредби и живеенето в нашето земно семейство по същия начин.
Според  моите  наблюдения,  нито едното,  нито другото работи.  Радостта,  спонтанността  и  творчеството
изсъхват в такава среда.  Също и забавлението.  И на едното и на другото място хората живеят в страх,
очаквайки всеки момент чукът да се стовари върху тях. 

Най-лошото е, че животът в такава обстановка се принизява до едно мрачно съществуване, което най-
добре е описано от човек, който е обрисувал забързания стил на живот чрез следните образни думи:

„Това е епоха на страница, която е прочетена само до средата, 
на бързото обсъждане и на лудешко надбягване,
на бляскавите нощи с опънати нерви,
на пътуването със самолет с кратки спирания;
на тенът получен набързо чрез кварцова лампа,
на важните хора, срещнати в подходящото място,
на изцеждането на мозъка и на сърдечната болка,
на кратката дрямка докато пружината щракне;
и забавлението е изчезнало.“
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Децата приличат на малките пиленца. Те се нуждаят от пространство за да крякат и да снесат няколко
яйца,  да пляскат с крилете си и даже да летят в кокошарника.  Искам да ви предупредя,  че в противен
случай, един ден тежкият капак, с който сте затворили тенджерата ще експлодира и вие ще съжалявате, че
не сте взели предпазни мерки навреме.

Как да запазим забавлението в семейството?
Някои от вас искрено се стремят към промяната. Вие разбирате, че това, което сте правили до сега не

върши работа.  Искате  да  станете  по-весели и  да  намалите  напрежението в  семейството си.  Вече  ви  е
омръзнало от предпазни мерки, правила и наредби. Браво на вас! Ако това е вашето намерение, вие сте
тръгнали по пътя към щастието у дома. Искам да ви предложа няколко указания, които ще ви помогнат това
да се случи:

Опитвайте  се  да  сте  абсолютно  неподправен.  Знам,  че  това  звучи  като  плашеща  мисъл,  но
всъщност е гигантска крачка по пътя към открита комуникация. Как се изявява неподправеността? 

 Когато не сигурен в нещо, признайте си  . Ако се страхувате да рискувате, кажете че се страхувате.
 Ако  не  знаете  отговора  на  въпроса,  който  ви  задава  вашият  юноша  или  девойка,  използвайте

прекрасните думи: „Не знам.“
 Ако сте сбъркали, признайте си.
 Ако се чувствате притискан от другите, кажете им го.
 Ако децата ви попитат „защо,“  отказвайте да се скриете зад любимото на всички родители клише

„Защото аз казвам така.“ Бъдете болезнено искрен към себе си. Ако не можете да измислите някакъв
задоволителен отговор на въпроса, може би това е начинът, чрез който |Бог ви казва, че трябва да
направите крачка назад или даже да се откажете да спорите.

Децата и старците в семейството ви заслужават да знаят истината...даже ако  ние не сме израсли в
такава уязвима среда. Един баща описва това по следния начин:

„Речта  ми  завърши и  аудиторията я  награди  с  ръкопляскания.  На  път за  вкъщи,  в  колата,  4-
годишният ми син се обърна към мене и ми каза: “Тате, аз наистина ти се възхищавам, че си способен да
застанеш пред толкова хора и да произнесеш такава реч. Ти винаги знаеш какво да кажеш на хората. Ти
винаги знаеш какво трябва да направиш.” Когато чух това, аз се усмихнах. Може би даже срамежливо се
изчервих. Но в този момент не знаех какво да кажа. 

След малко му благодарих и го уверих, че един ден той също ще бъде в състояние да говори пред
публика, че винаги ще знае какво да каже на хората, че винаги ще знае какво трябва да направи. Но онова,
което исках да кажа на сина ми беше, че баща му съвсем не беше такъв, какъвто изглеждаше и че често
да претендираш, че си такъв човек, е просто една фасада. Необходимо ми беше дълго време, за да си
призная това, даже на себе си. Особено на себе си. 

Баща ми винаги знаеше какво трябва да се направи. Той беше силен и уверен в себе си и никога не
показваше, че изпитва болка и че се страхува. За него нямаше течащ кран или тръба, които да не може
да ремонтира. За него нямаше двигател, който да не може да накара да заработи отново. Механиците
никога не го мамеха, търговците никога не го лъжеха. При извънредни ситуации той винаги беше спокоен,
винаги беше хладнокръвен когато беше под обстрел. Той никога не повишаваше тон. 

От дълго време се чудех как такъв човек можа да отгледа толкова слаб син като мене. Чудех се,
откъде  съм  получил  съмненията  и  страховете  си,  които  постоянно  ме  владеят.  Чудех  се  защо
ремонтираният  от  мене  теч  на  някой  кран  се  увеличаваше  двойно  след  моята  намеса,  защо  бодро
работещите двигатели, след като ги ремонтирах, онемяваха. Страшно ме притесняваше мисълта, че
някой ден баща ми може да ме види да плача. 

Аз не разбирах, че бащите не винаги са това, което изглежда, че са. Положението на бащите е
различно от положението на майките. Майчинството е честно и лесно за разбиране. Майките не трябва
да прикриват това, което чувстват. Те не трябва да се преструват. Когато посред нощ се чуе шум от
стъпки по стълбата, една майка обикновено се завива през глава и се надява опасността да я отмине. 

От бащата се очаква да нахлузи чехлите, да облече халата и да слезе смело долу по стълбите, даже
когато е напълно убеден,  че в къщата има неканен посетител. Когато пътните знаци ни объркват и
положението, в което изпадаме, започне да става застрашително, за една майка е съвършено естествено
да спре колата край пътя и да потърси указания от първия преминаващ човек. 

От бащата се очаква винаги да знае къде отива, даже ако трябва да се лута 200 км по пътищата,
за да докаже това… Майките могат да изпуснат един нов буркан с фъстъчено масло на пода, докато се
опитват да отвият капачката му, за да го отворят. От бащата се очаква да изстиска съдържанието му
с голи ръце и при това - без да се зачервява. 

Майките, които биват уволнявани от работа, нямат късмет. Уволняваните бащи са некадърници.
Когато една майка се удари, може би й се иска да изругае, но на нея й е разрешено само да плаче. Когато
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един баща се удари, може да му се иска да заплаче, но му е позволено само да изругае… Аз трябваше да му
кажа, че единствената причина баща му, подобно на повечето други бащи, да не признава слабостта си,
се дължи на това, че се страхува да не би някой да си помисли, е той не е истински мъж. Още по-важно:
това, което трябваше да кажа на 4-годишния си син в колата през тази вечер беше, че някой ден, когато
стане баща, той ще изпитва болка, страх и съмнения в себе си и това е напълно нормално. Но баща ми
никога не ми го каза и аз не го казах на сина си.”

Придържайте се към възможно най-малко правила и принципи. 
Това е особено вярно, когато имате работа с пораснали деца. Малките деца се нуждаят от сигурността

да знаят докъде се простират ограниченията. Това е основата на дисциплината. Но малките деца порастват
и когато продължаваме да ги ограничаваме прекомерно, започват да дават ясни сигнали, че се нарушава
тяхната самостоятелност. За това добавете повече гъвкавост. 

Бъдете винаги готов да разсъждавате. Не искам да кажа, че трябва да правите компромиси с важните
неща. Разбира се, че не. Винаги трябва да има граници. Осигуряването на пространство за израстване е
едно нещо. Отказът от всички морални ограничения и лични убеждения в името на “мир на всяка цена” е
съвършено друго нещо. Целта ми е да добавя смазката на мъдростта в зъбната предавка на човешките
взаимоотношения. Когато децата пораснат и започнат да се грижат за себе си, мъдрите родители разбират,
че повечето правила и ограничения започват само да пречат. 

Децата престават да уважават родители, които отказват да обсъждат съображенията им и никога не
обсъждат правилата, към които се придържат. Когато порасналите ни деца започнаха да излизат с приятели
и приятелки, ние преценихме, че трябва да знаем времето и местата на срещите. Изисквахме те да ни казват
къде  отиват  и  кога  ще  се  върнат.  Дадохме  им  да  разберат,  че  ако  нещо  им  попречи  да  отидат  на
предварително определеното място или ако нещо налага да закъснеят след определеното за връщане време,
ние очакваме те да ни се обадят по телефона, независимо от затрудненията, с които е свързано това. 

Оказа  се,  че  само  с  няколко  изключения,  това  е  изпълнимо.  Докато  децата  порастваха,  ние  им
разрешавахме да се връщат по-късно,  но не отстъпихме от изискването да ни се обаждат по телефона.
Обяснихме им, че това е въпрос на учтивост, а не на недоверие. Когато две от децата ни се ожениха, за нас
беше интересно да наблюдаваме, че те бяха толкова свикнали съм тази взаимна отговорност и отчетност, че
продължиха да се придържат към този навик. Те продължават да се обаждат на съпругите и съпрузите си,
когато се очаква да закъснеят с прибирането си в къщи. “Правилото” се превърна в стил на живот, което е
белег, че това е жизнеспособно правило.

Само когато не е абсолютно невъзможно, казвайте “да”. 
Това може да ви се стори смешно и странно, но ще го разберете, когато се замислите. Обичайната

родителска  реакция  е  да  се  казва  “не.”  Независимо  какво  питат  децата,  родителите  са  по-склонни  да
отговорят с “не”, отколкото с “да.” Поради това с жена ми решихме да мислим положително и само когато
се окажеше абсолютно невъзможно да отговорим с “да”, ние отговаряхме с “не.” 

Удивително е  да  се  види какво  положително влияние  осигури това  правило в  дома ни .  Мога  да
свидетелствам, че това коренно промени поведението ми. Нека да ви дам няколко примера: “Може ли да
спим на открито тази нощ?” Нормално, като всички бащи, аз бих помислил и бих отговорил “Не.” В главата
ми ще се завъртят всички нормални съображения за отказа: “Комарите” или “През нощта ще поискате да
идете до тоалета, а входната врата ще бъде заключена” или “А ако завали?” 

Вие разбирате колко неубедително е това. Никога вече. Спането на открито се превърна в любимо
развлечение и за мене. Друг случай: “Можем ли да спим с дрехите си?” Защо не? Кой се интересува с какво
са облечени децата през нощта? Според жена ми, когато имате 4 деца, вие сте толкова благодарен, когато
видите че всички те са си легнали, че за вас е без значение с какво са облечени. “Можем ли да организираме
парти у нас?” Разбира се. “А може ли да бъде с преспиване на гостите у дома?” Няма проблеми! Ние ги
научихме, че привилегията да организират парти у дома включва и чистенето след него и те го приеха като
нещо напълно нормално. Атмосферата у дома ставаше все по-забавна, но нали за това е семейният живот?
Казвайте „да“ толкова често, колкото можете.

Неуспехът не е краят на света. 
Когато  се  ценят  взаимоотношенията,  когато  забавлението  е  нещо  важно,  когато  стремежът  да

отговаряме положително е налице, съществува и определен риск. Ще има случаи, когато правилото ще бъде
нарушено поради недоглеждане,  т.е.  ще има пропуски в системата.  И така трябва да се оценява.  Ако е
случайно  нарушение,  проявете  разбиране.  След  признанието  на  грешката  следва  прошка.  Без
скъперничество. 

Да се надяваме,  че бащата ще остане спокоен,  както обикновено и няма да произнася лекция по
въпроса. Ако правилото е нарушено преднамерено, това е друг въпрос и проблемът се разрешава насаме с
много по-строги средства.  Всеки дом,  който се придържа към този принцип на милостта се  нуждае от
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място, което в нашето семейство наричаме “стаята за разтърсване.” Не винаги нещата вървят гладко, но
най-важното  нещо  е  отношението.  В  нашето  семейство  ценим  високо  смиреното  и  абсолютно  честно
признание, изречено с дух на разкаяние. В началото на изпълнението на всеки план ние сме изпълнени с
добри намерение, но поради човешката ни природа, понякога ние се проваляме. Като например в този план
за диета, който някой ми изпрати миналата година

Стресова диета
Закуска
½ грейпфрут
1 филия бял хляб
250 мл. обезмаслено прясно мляко
Обяд
120 гр пилешки гърди без тлъстини, печени на скара
1 чаша тиквички, варени на пара
1 сладкиш Орео
1 чаша билков чай
Следобедна закуска
Останалата част от пакета Орнео
250 гр сладолед
1 чаша горещ шоколад
Вечеря
2 филии чеснов хляб
Голяма гъба и пица „Пеперони“
3 бр. Милки уейс
Дълбоко замразен чийзкейк, яден веднага след изваждането му от фризера
Усмивката много ви отива. Семейството ви има нужда по-често да я вижда!
Раздвижете мускулите си за забавление!
Ако сте издържали да прочетете това, което съм написал до тук, вие заслужавате да бъдете упреквани.

Изключително твърдите родители може би вече са престанали да четат и са започнали да ми пишат писмо, в
което да изложат многобройните си несъгласия с мене.  Искате ли да ви предложа няколко идеи как да
раздвижите мускулите си? Ако сте съгласни, ето няколко от тях:

Когато семейството е младо, балансирайте по-строгите правила с дебело подчертаване на доверието.
Децата имат нужда да знаят, че им се доверяваме, те искат само най-доброто, искат да им вярваме. Вместо
да гледаме към тях с подозрение и да ги шпионираме, ние сме длъжни да им предадем нашата убеденост, че
те са ни верни. Тъкмо заради това съществува милостта. Нещо повече, в такава среда децата процъфтяват.
Тук е подходящо да добавя, че разликата между “принципи” и “правила” е много съществена.  Правилата
могат да се изработват и поради това - да бъдат променяни или нарушавани.  Принципите не могат да се
подчиняват на временната изгода. Правилата са временни, а принципите са вечни. Правилата ни помагат, а
принципите са жизнено важни. Мъдри са онези родители, които разбират тези различия.

С течение на времето преднамерено увеличавайте степента на свобода на децата си и намалявайте
контрола си над тях. Разбира се, в това има риск. Разбира се, че е трудно да се направи. Но няма да ви стане
по-лесно, ако изчаквате те да станат 20-годишни! Мисля си, че би било прекрасно, ако родителите наистина
напишат “декларация за независимостта” за всяко от децата си и да му го връчат, когато детето им стигне до
възрастта на зрелостта и може да се придържа към нея. Това би било събитие, подобно на връчване на
зрелостното свидетелство в гимназията.

През цялото време култивирайте и подчертавайте важността от близки взаимоотношения. Спомнете
си това, че казах, че всяка телефонна кабина на света ще бъде внезапно заета, ако всички хора узнаят, че им
остава да живеят само още 5 минути. Когато картите са свалени на масата нищо, абсолютно нищо на тази
земя не е по-важно за нас, отколкото членовете на семейството ни. Правете всичко възможно да създавате
такива взаимоотношения.

Пишейки  за  същия  проблем,  авторът  Д.  Алън  Петерсън  ни  разказва  за  едно  свое  травматично
преживяване, което му помогнало да осъзнае този факт. Това се случило в един самолет: 

“Всяко кътче на огромния Боинг 747 беше претъпкано. Самолетът излетя посред нощ от Бразилия,
където четях лекции. Докато той летеше в нощта, аз задремах. Не знам колко дълго бях спал, но бях в
просъница  и  се  събудих  от  висок  глас,  който  съобщаваше:  “Намираме  се  в  изключително  опасно
положение.”  Три  от  двигателите  на  самолета  бяха  спрели  поради  замърсяване  на  горивото,  а
четвъртият се очакваше всеки момент също да спре. 

Стюардът каза на английски: “Сега сте длъжни да изпълнявате точно това, което ще ви кажем.
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Никой да не се опитва да прави нещо, което не му е казано. Животът ви зависи от нас. Ние сме обучени
да осигурим вашата безопасност, поради това трябва да правите точно това, което ще ви кажем.” След
това той повтори това на португалски. Всички се огледахме тъжно. Стюардът каза: “Сега дръпнете
перденцата от илюминаторите, защото след малко ще останем без осветление.” 

Мислено се  помолих:  “Господи!” Самолетът направи завой и започна да се  снижава,  тъй като
екипажът се стремеше да стигнем до летището. Стюардът тичаше насам-натам и командваше: “Сега
извадете тази инструкция от запечатания плик и погледнете към указанията за употреба.” Разбирате
ли, аз бях прелетял милиони километри по цял свят и си мислех, че знам тези указания наизуст, но се
паникьосах, защото не можех да намеря проклетата инструкция. 

Всички  изглеждаха вцепенени,  докато усещахме как самолетът пада стремително към земята.
Най-накрая  стюардът  каза:  “Сега  се  пристегнете  възможно  най-здраво  с  коланите  към  седалката,
сгънете краката и поставете главата в скута си.” Ние не можехме да разберем къде се намираме, горе
или долу. Аз се огледах - около мен си говореха уплашено на португалски и аз си помислих: “Ето това е.
Това е сериозно. Не мога да повярвам, че това може да се случи. Аз не знаех, че ще се случи тази нощ.
Предполагам, че тези неща стават така.” Имах ужасно усещане. 

След това до съзнанието ми достигна гласът на стюарда, лаещ като картечница: “Подгответе се
за удара.” Честно казано, аз не мислех за фотокопирния апарат. Не ме беше грижа за маслото за колата
ми. В подобни моменти, неволно,  от някъде дълбоко вътре в нас излиза нещо, за което никога не сме
мислили, нито сме планирал и за което не сме се сещали. Единственото което можех да правя, беше да се
моля. 

Установих, че се моля по начин, по който никога не съм се молил. Докато заравях глава дълбоко в
скута  си  и  повдигах  нагоре  колене,  убеден,  че  всичко  е  свършено,  аз  казах:  “О  Боже,  благодаря  Ти.
Благодаря  Ти  за  невероятната  привилегия  да  Те  познавам.  Животът  беше  прекрасен.”  А  докато
самолетът продължаваше да пада, моята последна мисъл, моят последен вик беше: “О Господи, жена
ми! Децата ми!” 

Сега, драги читателю, трябва да ти кажа, че аз оцелях! Докато се учудвах над това посред нощта,
докато стомахът ми беше свит на топка и имах усещането, че устата ми е пълна с памук, аз не можех
да промълвя една дума. Всичко в мене беше изпепелено. Мислех си: “Какво направих? Какво казах? Какви
бяха последните ми мисли? Защо си мислех за това?” Чудех се: “Къде се намира дъното?” 

Ето къде е дъното - взаимоотношенията. Когато видях жена си на летището, погледнах към нея,
спуснах се да я хвана за ръка и й казах: “О, колко много те ценя!” След това я погледнах с просълзени очи и
казах: “Толкова много те ценя. Не знаех дали ще те видя отново. О, колко много те ценя!” Когато си
отидохме вкъщи, аз казах на тримата си сина: “Аз много ви ценя. Момчета, радвам се, че вие сте вкъщи и
аз съм част от вас.” Аз съм сам, вие също сте сами. Но защото сме в семейство, всеки от нас притежава
парченце от пъзела и сме длъжни да правим това, което е необходимо. Аз съм убеден, че вие ще кажете
заедно с мене: “И по милостта на Бога, аз ще правя всичко, на което съм способен за семейството си.” 

Ако сте попаднали в клетката на забързания стил на живот, призовавам ви да забавите темпото и да
излезете от капана. Семейството ви заслужава повече, отколкото огризките от времето ви. Заради милостта
на Бога направете всичко, на което сте способен. Започнете днес. Моля ви.

Глава 27

Да действаме по средата

Децата работиха дълго и упорито за построяването на своя собствена колиба от картон. Това щеше да
е специално място – клубно помещение – където те щяха да организират церемониални срещи или просто
щяха да се смеят, да играят някакви игри и да се забавляват. След като мислиха дълго какви правила за
поведение да приемат, те изработиха следните три доста ясни правила:

 Делото на никой не е голямо.
 Делото на никой не е малко.
 Делата на всички са средни.
Това не е лоша теология! Използвайки други думи, Бог казва същото:
„...да си отдавате почит един на друг“ (Рим.12:10)

„...с любов служете един на друг“ (Гал.5:13)
„...ако някой иска да стане велик сред вас трябва да бъде ваш слуга и който иска да е пръв между
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вас, трябва да бъде ваш роб“ (Мат. 20:26-27 – мой превод).
„Нека те хвали друг, а не твоите уста; чужд, а не твоите устни“ (Пр. 27:2).
Точно като „да действаме по средата.“ С обич, честно, човешки, разумно и като се държим долу, ниско

до земята. Независимо от високия ви пост или от многото ви почести, или от поредицата от степени, или от
безкрайния списък от постижения, просто оставайте реален. Работете упорито, като се противопоставяте на
синдрома на славата. Изхвърляйте от себе си всяка представа, че заслужавате някакво потупване по рамото
или да бъдете награден с часовник, на който да е гравирано, че ви се дава за добре свършена работа. В края
на краищата, за кого направихте това? 

Ако сте го направили за Бога, Той разполага с безброй невидими начини да ви награди. А ако сте го
направил заради някой човек,  не е  чудно,  че  вие  се  борите за  славата!  Но всичко е  толкова ефирно и
изтънчено. Толкова е лесно да притеглиш тази похвала за себе си, нали? Особено там, където си направил
няколко допълнителни неща, които не си бил длъжен да правиш.

Една фирма се прочу с офертите си, че спуква или изпразва от съдържание нечие прекомерно надуто
его. Нейни добре обучени и тренирани служители приемат поръчки да размажат сочни торти върху лицата
на надути личности. Още през първите няколко месеца бяха извършени над 60 удара на цена 35 паунда за
всяка размазана торта! И всички тези удари бяха нанесени върху невярващите, че такова нещо може да им
се случи, безупречно облечени и безупречно спазващи етикецията жертви. 

Представете си следната сцена: Изпълнен с достойнство вицепрезидент, облечен в прекрасен и шит
по поръчка костюм чака в асансьора да се отвори вратата на 11-я етаж. Когато прави крачка, за да излезе,
един непознат вади торта от картонена кутия и го шляпва!  След като хвърля тортата с професионално
завъртане, нападателят скача в асансьора, който заминава към партерния етаж. 

А на 11-я етаж остава Вицепрезидентът Шмоц...неговият костюм, по който до скоро нямаше нито
едно петънце, с подходяща жилетка и вратовръзка, сега е покрит с лигава лимонова смес от белтъци и захар
с втвърдена коричка. Служителите от тази фирма за хвърляне на торти казват: „Една торта, която е хвърлена
в лицето, сваля чувството за лично достойнство на човека близо до земята, където то би трябвало да бъде и
поставя „големите клечки“ на едно и също ниво с другите хора.“

Даже Биола Колидж получи сочна торта в лицето си. Никой не е в безопасност от бандата с тортите –
нито  професори,  нито  един  велик  и  сърдечен  президент  на  училище,  който  беше  улучен  с  тортата  в
брадичката.  Не  искам  да  си  представя  как  биха  реагирали  много  президенти  на  колежи  със  своето
свръхзащитено и изтънчено его, ако бъдат намазани със златиста тиквена торта, покрита с крем. Само за 2,5
секунди цялото училище ще научи истината, цялата истина и нищо друго, освен истината. Чудя се, колко
професори биха „действали по средата.“

Нека отново да си припомним какво е казал Соломон, синът на Давид:  „Нека те хвали друг, а не
твоите уста; чужд, а не твоите устни“ (Пр. 27:2).

Какъв е смисъла на този съвет? Смисълът е да не се хвалим с някои свои завидни постижения. Да не
се стремим да манипулираме и да произвеждаме възхвали към себе си. Да се изненадваме истински, когато
някой ни аплодира. Истински, рядко смирено – но въпреки всичко. 

Подобно на неподражаемият Кейрнс, директор на едно английско училище, който излизал на сцената
заедно с група учители. Когато стъпил на платформата, избухнали спонтанни аплодисменти от публиката
като израз на тяхната висока оценка. Тъй като по характер бил скромен човек, директора отстъпил встрани,
за да даде възможност на човека зад него да мине пред него и започнал също да ръкопляска на своя колега.
Той искрено предположил, че аплодисментите са насочени към друг човек, а не към него.

И  едно  последно  предупреждение.  Не  се  опитвайте  да  демонстрирате  лицемерна  скромност.
Фалшивото  смирение  вони  по-лошо  от  неприкритата  надутост.  Отговорът  се  намира  не  в  опитите  да
изглеждаме нищожни или проядени от червеи. Членовете на семейството ви няма да се подведат. По-добре
е да сте чувствителен към постиженията, дарбите и приносът на другите. И да казвате това. Това е един от
начините да служите на другите с любов. Като Христос.

Запомнихте ли наизуст правилата? Всъщност те не са трудни за запомняне. „Делото на никой не е
голямо.  Делото  на  никой  не  е  малко.  Делата  на  всички  са  средни.“  Това  е  мъдър  съвет  от  клуба  в
картонената колиба, чието членство е добре да бъде практикувано така, както е казано в правилата.

И децата се смеят с пълно гърло, когато някой ви удари с торта в лицето. Повярвайте ми, знам го от
собствен опит. 
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Глава 28

Подвластен на страха

Това се случи преди 50 години, но иронията в него ме изумява и до ден днешен. Художник, който
рисувал стенописи, наречен Д. Х. Зортайн прочел за малко момченце, което било убито при автомобилна
катастрофа. Стомахът на художника се свивал от болка само при мисълта, че това някога може да се случи
на някое от трите му деца.  Тревогата му се превърнала в натрапчиво безпокойство.  Колкото повече си
представял такава трагедия, толкова по-силно започвал да се страхува. Работата му като художник замряла,
когато станел подвластен на страха. 

Накрая той се предал пред своята натрапчива идея. Прекратил преговорите, които водел за купуването
на голяма къща в оживената част на Пасадена, Калифорния и започнал да търси място, където децата му ще
бъдат в безопасност. Търсенията му станали толкова интензивни, че той въобще изоставил работата си,
докато планирал и вземал предвид всяка възможност, да са предпази децата си от злополука. Опитвал се във
всичко да си представи шанса да се  случи нещо опасно.  Местоположението на новия му дом било от
решаващо значение. То трябвало да е едновременно близо и далече, поради което купил около 50 декара
парцел на една планина в края на дълъг, криволичещ и тесен път. На всеки завой по пътя поставил сигнални
надписи:  „Играещи деца.“  Преди  да  започне  изграждането на  самата  къща,  Зортайн лично изградил и
оградил игрална площадка за трите си деца. Изградил я по такъв начин, че било невъзможно кола да се
доближи на разстояние по-малко от 15 метра до площадката. 

Следващото  било...къщата.  С  педантична  загриженост  той  смесил  красотата  и  изискванията  за
безопасност на мястото. Поставил в проекта различни подобия с проектите на различните стенописи, които
били окачени в 32 обществени сгради в градове от източното крайбрежие на САЩ. Но този път целта му е
била нещо повече от цветно изкуство...за него сега най-важна била безопасността. Той искал да е убеден в
това.  Накрая  трябвало да  изгради гаража.  Само един автомобил щял да  влиза  в  този  гараж –  неговия
автомобил. Той се отдръпнал назад и обмислил всяка възможна опасност за децата си. Можал да се досети
само за още една оставаща опасност. По проекта трябвало да изкарва колата си от гаража на заден ход. Той
преценил, че в някой момент, когато бърза, движейки се на заден ход, може да прегази някое от децата си.
Веднага направил проект за обезопасено обръщане на посоката на движение на колата. Фирмата строител
се върнала на обекта и подготвила кофража за тази допълнителна алея, но преди да излеят бетона, проливен
дъжд  прекъснал  работата  на  строителите.  От  много  седмици  това  бил  първият  проливен  дъжд,  след
продължителна суша по Западното крайбрежие.

Ако  не  беше  валяло  през  тази  седмица,  завършването  на  допълнителната  алея  щяло  да  бъде
завършено и готово за ползване за следващата неделя. Това се случило на 7.02.1947, денят в който Тайрън,
18 месечният син на Зортайн, се отскубнал от ръката на сестра си и изтичал зад колата, докато Зортайн я
изкарвал от гаража. Детето било убито веднага.

Няма абсолютни гаранции. Няма такива планове, които да са гарантирани срещу всеки провал. Няма
перфектно защитени проекти. Няма решения, при които да липсва всякакъв риск. Животът отказва да бъде
толкова подреден и чист. Нито даже за параноичните хора, които отиват до такива крайни мерки, за да
получат  пълната  увереност,  че  са  защитени  от  техните  натрапчиви  страхове.  Най-добрите  планове  на
заможните хора продължават да дават дефекти и ни напомнят, че живота и риска вървят ръка за ръка. Когато
станем подвластни на страха да не би да ни се случи нещо, то неизменно ни се случва. Всички хора, които
пътуват със самолет, рискуват самолета да катастрофира. Всички, които карат кола, рискуват да се блъснат.
Всички, които бягат, рискуват да паднат. Всички, които ходят, рискуват да се спънат. Всеки, който живее,
рискува нещо.

Когато се смеем, рискуваме да изглеждаме смешни.
Когато плачем, рискуваме да изглеждаме твърде сантиментални.
Когато протягаме ръка, за да помогнем на някой, рискуваме да бъдем въвлечени в нещо.
Когато даваме публичен израз на чувствата си, ние излагаме на показ истинското си аз.
Когато обичаме, ние рискуваме да не бъдем обичани от човека, когото обичаме.
Когато се надяваме, ние рискуваме да се отчаяме.
Когато се опитваме, ние рискуваме да се провалим.
Знаете  ли  най-краткото  правило  на  неефективността?  Станете  подвластен  на  страха.  Започнете

постоянно за прикривате основата си. Станете параноичен по отношения на своя фронт, на фланговете и на
тила си.  Мислете за  всяка възможна опасност,  фокусирайте се  върху опасностите,  тревожете се  заради
въпросите „Ами ако еди кое си се случи,“ вместо да мислите върху въпроса „А защо не?“ Не поемайте
рискове. Казвайте „не“ на куража и „да“ на предпазните мерки. Очаквайте да ви се случи най-лошото нещо.
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Когато играете на карти, дръжте ги близо до гърдите си. Позволете на страха да се развие да крайност във
вас. Софокъл е казал: „За онзи, който се страхува, всяко нещо шумоли.“ Заключвайте тройно входната си
врата. Пазете се в безопасност, забутан в тайното си гнездо на бездействието. И още преди да разберете,
както казва Е. Стенли Джонс „парализата на анализите“ ще се настани във вас. Също и самотата, и накрая
изолацията. Не, благодаря! 

Колко по-добре е да се справиш с няколко свадливи мечки и лъвове, както е направил Давид. Те ни
подготвят  за  гиганти като  Голиат.  Колко по-вълнуващо е да  влезеш в Червено море  като Моисей и  да
наблюдаваш  как  Бог  разделя  водите.  Със  сигурност  ще  се  вълнувате,  когато  говорите  за  това,  докато
вървите  през  окаяната  пустиня  през  следващите  40  години.  Колко  по-интересно  е  да  тръгнеш  към
Йерусалим като Павел „без  да знаем какво ще ми се случи там,“  отколкото да  прекарвате  дните си  в
скучният Милетос,  ослушвайки се да чуете шума от стъпки и да наблюдавате еднообразните залези на
слънцето. Предпазвайте сърцето си от прекомерната защитеност! (Коментар: Тук намирам аналогия с каляването на
имунната система на тялото ни. Ако имунната ни система не е закалена, тя е неспособна да се справи с неизбежните атаки на
болестите. Д.Пр.)

За щастие, не всички се стремят към безопасността. Някой са стигнали до победата, независимо от
рисковете. Някои хора са станали велики въпреки бедите, през които са преминали. Те отказват да слушат
страховете си. Нищо, което някой може да им каже или направи, не може да ги спре. 

Неспособностите и разочарованията не трябва да ни карат да се отказваме! Вижте хубаво е описал
това Тед Енгстром:

„Осакатете го и ще получите сър Уолтър Скот. Заключете го в затворническа килия и ще получите
Джон Бъниан. Погребете го в снеговете на Вели Форж и ще получите Джордж Вашингтон. Отгледайте
го в  жестока бедност и  ще получите Абрахам Линкълн.  Повалете го с  детски паралич и той ще се
превърне в Франклин Рузвелт. Обгорете го толкова жестоко, че докторите да кажат, че той никога
няма да проходи и вие ще получите Глен Гънинхам, който през 1934 постави световен рекорд на бягане на
1 миля. Оглушете го и вие ще имате Людвиг ван Бетовен. Направете него или нея да се родят като
чернокожи в общество, което е пълно с расова дискриминация и вие ще получите Буукер Вашингтон,
Мариан Андерсон или Джордж Вашингтон Карвер...Наречете го бавноразвиващ се и го отпишете като
неподдаващ се на обучение и вие ще получите Алберт Айнщайн.“

Кажете на страховете  ви да се  махнат от вас,  в  противен случай вашият стремеж да придобиете
правилен характер ще бъде преустановен. Ефективност - а понякога и величие – очакват онези хора, които
отказват да се подчиняват на страха.

Глава 29

Развод

Някои неща се пишат с безгрижна усмивка.  Други – с твърда решителност.  Трети – с  желанието
просто да окуражаваме и да инструктираме. Но тази глава беше написана с въздишка. Натъженото сърце
беше моят спътник,  докато се  насилвах да  пиша за  една  чума в нашето общество,  която е  достигнала
епидемични размери. Но ако си бях затварял очите и бях искал да ме отмине тази горчива чаша,  това
нямаше да свърши работата. Нито пък най-доброто решение е просто да пищим и да викаме против тази
чума. Раковите тумори не се нуждаят от лепенки „Лейкопласт.“  Разводът се случва – даже в семейства, в
които и двамата партньори са християни. Често пъти въпреки добрите съвети, молитвата от приятели и
даже против желанието на  единият от  двамата  партньори.  И много малко хора  са  получавали някаква
помощ от Библията, когато се борят против силното течение на вината, депресията, публичното унижение и
отхвърлянето  от  приятели,  които  са  членове  на  тялото  на  Христос.  За  нещастие,  ние  имаме  тъжната
репутация на организация, която застрелва ранените си членове.

За щастие, тези думи ще помогнат, защото в тях се съдържа нашата надежда за много хора, които са
били „застреляни.“  Моята  молитва  е  вие,  които ги  четете,  да  започнете  да  чувате  Божия глас  и  не  да
позволите той да бъде заглушаван от други гласове. И вие ще бъдете окуражен, когато научите, че Бог не
разполага с лепенки „Лейкопласт .“ 

Писането за брака е радостно занимание, а писането за развода не е. Когато писах една книга за брака
(„Сключете оригиналния брак“) аз призовах читателите си да се поровят в Библията и да намерят какви
чудесни неща е казал Бог, че ще направи в брака на двама партньори, които живеят в съгласие. Ние се
консултирахме с Архитекта на семейството и открихме първоначалният му проект, според който трябва да
вършим всичко  заедно.  Ремонтирахме  фундамента,  като  се  върнахме  при  този  велик  откъс  от  Бит.2  и
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научихме за разделянето, за дълготрайността, за единството и за интимността. Ние изучихме тези нужни
тухли,  които изграждат брака;  как да  предпазваме медения  месец от  привършване;  кои са начините за
разрешаване на нашите конфликти и даже разгледахме някои съвети за мъдрото управление на парите.

Навсякъде в тази книга лъхаше на една дума: Надежда. Ние открито признавахме несъвършенствата
си  и  с  готовност  съобщавахме  нуждата  си  от  Божията  помощ.  Всяка  важна  точка  или  принцип  беше
потвърждаван чрез цитати от Библията...така, че ние не изградихме представа, основаваща се на човешко
мнение.  Многократно  се  връщахме  до  оригиналното  начало,  за  да  анализираме,  да  сравняваме,  да
наблюдаваме и да се учим. Ние получихме увереността, че няма брачен проблем, който да е толкова голям,
че |Бог да не може да го разреши. Повторното изграждане и повторното запалване на свещта бяха теми, към
които многократно се връщахме. Установихме, че нито един брак – независимо колко е слаб или е покрит с
дълбоки белези – не трябва да бъде разтрогнат.

Съгласен съм с един приятел от Сан Франсиско.  Има два процеса, които никога не трябва да бъдат
започвани предварително: балсамирането и развода. Многократно предлагах начини чрез които брака би
могъл да бъде спасен. Защото твърдо вярвам, че за Бог няма нищо невъзможно. Защото съм Го виждал да
обръща посоката на движение на много съпрузи и съпруги на 180°. Защото никога в Неговия първоначален
проект не имало и дума, че семействата могат да бъдат унищожени. И защото Библията е пълна с обещания,
които съдържат надежда за тези, които имат проблеми с брака си. Но...

Разводът продължава да се случва. Сега – даже повече от преди. Даже против желанието на единия от
партньорите. Често пъти въпреки съдействието, усилията и многото молитви от приятелите. Често пъти –
между двама християни – да, често. И винаги там, където принципите на Библията са непознати или са
пренебрегвани, или са открито нарушавани. Да, разводът се случва. Факт е, че ние можем да го мразим (аз
признавам, че наистина мразя развода), но не можем да отречем неговото съществуване.

Поради това искам да сключа сделка с вас. Вместо да се крием от развода и да действаме така, все
едно, че той не е тук, нека да поговорим директно за него. Въпреки, че много повече бих предпочел да не
правя това, но нямам този избор. Аз ще бъда кратък (има цели книги, написани по тази тема), библейски и
изпълнени със съчувствие. Но въпреки тези усилия, аз съм убеден, че някои от вас ще бъдат засегнати, а
други ще ме разберат неправилно. За нещастие, това е неизбежно.

Противоречива тема
Убеден съм, че няма начин която и да е група християни, подбрани по случаен начин, да може някога

да стигне до общо съгласие по тази тема. Даже ще отида още по-далеч. Не вярвам, че ако натоварим на един
автобус  американски  евангелски  теолози,  те  ще стигнат  до  общо съгласие  по отношение  на  развода  и
повторния  брак,  даже  ако  обикалят  навсякъде  в  САЩ  през  цялото  лято!  Със  сигурност  тази  тема  е
противоречива.  Поради  това,  до  каквито  и  изводи  да  стигна,  аз  съм  убеден,  че  някои  благонадеждни,
компетентни и искрени хора няма да са съгласни с мен. Поради това, моля ви, спестете си пощенските
картички и писмата и не ми ги изпращайте!

Освен това съм убеден в следното: Време е някой от нас, в евангелският лагер, да стане и да се изкаже
смело  по  този  проблем.  Много  разведени  хора  живеят  с  мъчителната  болка  под  огромния  товар  на
ненужната вина. Въпреки, че със сигурност не искам да смекчавам пронизващите удари на Божия Дух (ако е
факт, че Духът върши това осъждане), аз се надявам, че думите ми осигуряват пространство за дишане,
което Бог позволява в някои случаи. Най-много ме притеснява, че някой може да прочете тези страници и да
изтълкува по погрешен начин това, което казвам. Несъгласието е едно нещо, а неправилното тълкуване е
съвършено друго нещо. А емоциите, обкръжаващи нещо толкова стресиращо като развода, имат своят начин
да манипулират ума на човека и така да повишат вероятността за погрешно тълкуване на това, което той
чете. Нека да се договорим така. Аз ви обещавам, че ще положа всички усиля да съм точен, ясен и кратък в
това, което пиша, ако и вие бъдете толкова внимателни с това, което четете. Старайте се да не прочетете в
тези страници нещо, което аз не съм казал или да доведете до крайност нещо, в което аз съм се опитал да
бъда балансиран. Когато обсъждаме такава противоречива тема като развода, правилата за комуникирането
ни трябва да са прецизно настроени. Нека всеки от нас да свърши своята част от тази работа.

В оригиналния план на Бога разводът не е съществувал
Никой не би трябвало да се изненадва, че развода никога не е съществувал в оригиналния план на

Бога за дома и семейството. Това не само се подразбира от текстовете в Битие, но е и казано ясно и от Исус: 
„Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е позволил да се развеждате с жените си; но отначало

не е било по този начин“ (Мат.19:8 – мой превод). 
Оригиналният брак е бил прост и ясен: един мъж (Адам) с една жена (Ева), съединени заедно в едно

постоянно единство (брак) за цял живот. Колко перфектен е този план! Да, и колко чист! Спомнете си, че
тогава грехът още не е съществувал.  Плътската природа също не е съществувала в човешкия живот.  В
началото дните в семейството са били абсолютно перфектни. (Можете ли да си представите това?!) Човекът
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е бил изцяло и напълно чист, неопетнен и без никакви нежелани примеси в него. Както е казано в Бит.5:1-2:
„В денят, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие. Създаде ги мъж и жена, и

ги благослови, и ги наименува Човек в деня, когато те бяха създадени“ (мой превод).
Казано  е  достатъчно  ясно,  нали?  Безгрешност.  Подобието  на  Бога  се  преляло  в  двете  човешки

същества. Самият образ на Бога бил отпечатан върху Неговото създание.
Разрушителната последица от греха върху брака 
Но  почакайте.  Продължете  да  четете  по-нататък.  В  същата  глава,  с  следващия  стих,  е  написано

следното: 
„Адам живя сто и тридесет години и стана баща на син по свое подобие, според своя образ, и го

наименува Сит.“ (мой превод)
Забелязахте ли разликата? В началото бащата е бил създаден по Божието подобие, но когато се родил

Сит,  той приличал на Адам. Защо? Защото нахлул грехът.  Бит.3 ни разказва тази жестока история.  И с
навлизането на греха дошли всички ужасни последици,  като съперничеството,  несъгласието,  споровете,
кавгите, както вътре в човека (корена), така и между хората (плода). Тази болест оказала влияние върху
всичко и върху всеки човек. Хармонията в отношенията между хората била заменена от конфликта. Мирът
бил  заменен  от  войната.  Радостта  била  заменена  от  тъгата,  мъката  и  скръбта.  Такива  неща  като
неподчинение, бунт, спорове и даже убийство се превърнали в ежедневие. В държавите. В градовете. В
семействата.  Да,  бракът не  е  изключен от  този списък.  За  разлика  от  оригиналният брак,  съпрузите  и
съпругите станали егоисти, изискващи, брутални, неверни, гневни, мразещи се и съперничещи си.

Народът Израел, хората, които Бог бил избрал, в края на краищата започнали да губят отличителните
си черти. Те пренебрегвали указанията на Бога и сключвали брак с партньори, които не са израилтяни.
Смесването  между  евреи  и  не  евреи  било  по-голямо,  отколкото  Бог  би  позволил...поради  което,  чрез
Моисей бил предоставен един компромис. Поради необузданата епидемия, която заплашвала уникалността
на Израел, било позволено да се издава „разводно писмо“ (Втор.24:1-4). Поради ината и бунтовната воля на
греховните хора – Исус я нарекъл „коравосърдечие“ - бил измислен развода. Но запомнете, че развода не е
бил нито желан, нито включен в оригиналния план на Бога за брака. Грехът осквернил този план.

Нека да се опитам да илюстрирам този проблем по друг начин. Представете си, че вие и семейството
ви сте спестили достатъчно пари, за да финансирате изграждането на плувен басейн във вашия двор. Вие се
срещате с шефа на фирмата, която изгражда басейни и обсъждате с него изискванията си към проекта. Той
се усмихва, когато вижда, че подписвате договора и му давате първия чек. Дупката е изкопана, арматурната
стомана е поставена, бетона е излят, замазката и фаянсовите плочки са поставени и всички се възхищават.
Строителят спазва обещанието си и вие плащате цялата сума. И сега, разбира се, басейна трябва да бъде
напълнен с вода.  Но когато басейна започва да се пълни, водата се оцветява със странен цвят – зелен.
Водата не е  кристално прозрачна...даже не е  светло синя.  Не,  тя е зелена.  И колкото повече я гледате,
толкова повече позеленява! Но вие никога не сте искали да имате зелена вода. Вие си представяхте искрящ,
чист и примамващ басейн...това беше вашият първоначален план.  Но някакъв враг е дошъл без покана.
Бактерии. И колкото по-дълго остава врагът, без да е обуздан, толкова по-отвратителен изглежда басейна.
Поради това вие трябва да направите отстъпка. 

Компромисът е важен, освен ако не решите да напълните басейна с почва и въобще да забравите за
плуването. Вие трябва да добавите химикали във водата. Хлор, киселина и други материали трябва да бъдат
добавени  във  вашия  първоначално  прекрасен,  бял  и  идеален  басейн.  Те  ще  увреждат  очите  ви  и  ще
обезцветят на петна банския ви костюм...но ако искате въобще да имате басейн, вие трябва да използвате
химикали,  които  да  противодействат  на  бактериите.  Независимо  дали  това  ви  харесва  или  не  (а  вие
определено не го харесвате), вие сте длъжни да направите компромис с първоначалния план. 

Същото е и с брака. Разводът бил разрешен поради крещящото присъствие и последиците от греха,
иначе брака и отличителните черти на дома, които онагледявали характера на Йехова щели да бъдат изцяло
унищожени.  В  този  смисъл,  разводът  се  превърнал  в  начин  за  спасяване  на  отличителните  черти  на
вярващият. Но запомнете, че развода никога не и бил планиран или желан от Бога. Той бил разрешен, когато
опустошенията на греховността достигнали заплашителни размери. 

Кога е приемливо да се оженим повторно?
Достатъчно се занимавахме с историята. Нека да се върнем съм настоящето. Въпросът, на който всеки

човек иска да получи отговор е: „Кога развода е позволен?“ Поради ограниченото време и място, аз ще ви
спестя многото думи и подкрепящите цитати от Библията. Достатъчно е да кажа, че ще отговоря на въпроса
за повторния брак.  Казано с други думи, отговорите ми предполагат,  че  вие наистина питате:  „Има ли
някакви  Библейски  основания  за  повторен  брак?“  Аз  вярвам,  че  има  такива  основания.  Проучил  съм
Библията,  прочел съм всичко,  което ми е  попаднало в ръцете  и  съм обсъждал тази  тема  с  жена  си,  с
приятелите си, с колегите, с членове на църквата, с пастори, с много професори по теология и с други хора,
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които сериозно изучават Библията. Разговарял съм с много разведени хора, с неженени, с женени двойки, с
издатели, с автори, които са писали по тази тема и с авторитети по тази тема – както християни, така и
нехристияни. Ето моите заключения, които са опростени, за да станат по-ясни. 

Аз  вярвам,  че  християнинът  има  библейски  основания  да  се  ожени  повторно,  когато  развода  е
пораждан от една от следните три ситуации.

1. Когато бракът и развода са се случили преди човека да е повярвал в Исус Христос.
В 2Кор.5:17 четем следните думи: „Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старите

неща преминаха, ето дойдоха нови неща.“ (мой превод)
Аз  възприемам  буквално  това;  даже  го  довеждам  до  крайност!  Според  мен  „ново“  означава

„ново.“...Поради това,  когато Бог обещава на повярвалия грешник,  че той е  „ново създание,“  тогава  аз
считам, че това означава точно това. Чисто ново създание. Различно от предишното. Гръцката дума „kainos”
означава: „това, което е необичайно или неизползвано до сега, което не е ново по време, наскоро, а е ново
като форма или качество,  от различна природа и поради това се  различава от предишното.“  Подходящ
синоним на тази дума е „нов.“ Този синоним е използван в Новия Завет за да опише „новата заповед“ на
Христос към учениците Му (Йоан 13:34), „новия завет“ (Мат. 26:28-29), това, че грешника е направен „нов
човек“ (Еф.2:15), да имаме „нова самоличност“ (Еф.4:24), че на небето ни е дадено „ново име“ (Откр.2:17) и
„новото небе и новата земя“, които е видял Апостол Йоан (Откр.21:1).

Не може да има въпроси по тази тема, това предава представата за нещо съвършено ново, току-що
направено, за напълно ново създание, в което се превръща човека, в момента на спасението си. И ако това
не е достатъчно, Павел продължава и казва, че в същия този момент „старите неща преминаха.“ Повтарям
отново,  че аз възприемам тези неща буквално. Старият живот,  със всичките си стари характеристики и
грехове - чрез Божията милост те са премахнати. Най-добрата дума е „простени.“ Изцяло и напълно. Ако
това се вижда твърде крайно на някой от вас, вероятно ще ви помогне да прочетете бавно, следните стихове
от Еф.2:1-7:

„В миналото вие бяхте мъртви духовно поради престъпленията и греховете си, живеехте според
законите на този свят и следвахте господаря на злите сили, владеещи земята. Той и сега продължава да
действа в непокорните. Някога и ние живеехме като тях: следвахме страстите на грешната си човешка
природа и вършехме онова, което нашите тела и умове желаеха. В положението, в което бяхме ние, като
всички останали хора, бяхме обречени да изпитаме върху себе си Божия гняв. Но Бог е богат на милост,
благодарение  на  великата  любов,  с  която  ни  обикна,  още  докато  бяхме  мъртви  духовно  поради
престъпленията си, той ни даде живот заедно с Христос. Вие сте спасени чрез Божията милост. Бог ни
възкреси заедно с Христос и ни постави заедно с Него на своя престол в небесните владения – нас, които
сме в Христос Исус. Бог извърши това, за да покаже във всички бъдещи времена несравнимото богатство
на своята милост с добрината си към нас в Христос Исус. 

и само още няколко стиха от същата глава:
„Ето защо вие вече не сте чужденци и пришълци, а сте съграждани на светиите и сте членове на

Божието  семейство;  понеже  бяхте  съградени  върху  основата  на  апостолите  и  пророците,  като
крайъгълният камък е Христос Исус, върху когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в
Господа; в който и вие се вграждате заедно в обиталище на Бога в Духа“ (ст.19-22).

Често казано, не мога да си представя, че в тези откъси (а такива са поне десетина), не се включва и
развода. Ако се приеме, че развода не е включен в списъка на опростените грехове, тогава ще се окаже, че
разводът е единствения грях, който не е платен чрез кръвта на Христос и това е единственото постоянно
петно в нашето минало, което не може да бъде изчистено. Нещо повече, ако това е вярно, тогава как да
разбираме следните думи на Давид:

„Не е постъпил с нас според греховете ни, 
нито ни е въздал според беззаконието ни.
Защото колкото е високо небето от земята,
толкова голяма е любящата Му милост към онези, които се боят от Него.
Колкото далече е изтока от запада,
толкова далече е преместил от нас престъпленията ни“ (Пс.103:10-12 – мой превод) 
Не, аз вярвам, че „ново“ означава „ново.“ И когато Бог обещава отминаването на „старите неща,“  в

това сигурно се включва и развода, който се е случил преди спасението. В края на краищата, след като е бил
отчужден от Бога и е враждувал с Него, как би могъл невярващият да знае Неговата воля относно избора на
партньор в брака за цял живот? След като съм проучил много внимателно тази тема, аз вярвам, че развода
попада в списъка на греховете, които преизобилната Божия милост изчиства от нас, когато ние се обърнем
чрез вяра към Христос, нашия Господ. Когато бракът и развода са се случили преди спасението, аз вярвам,
че Бог дарява своето „ново създание“ със свободата да се ожени повторно.



95

2. Когато бракът е с неморален човек, който не иска да се разкае и да заживее вярно с брачния си
партньор

Знам, че по тази тема е писано много. Повтарям, че съм прочел всичко, което е попаднало в ръцете
ми,  поради  което  не  пиша  тези  думи  прибързано  и  без  да  съм  се  подготвил.  Напълно  съм  наясно  за
трудностите, свързани с определянето на този от съпрузите, който е виновен, когато се обсъжда темата за
безразборните  сексуални  връзки.  Признавам  и  субективността  при  определянето  на  „сексуалната
неморалност.“ Такива неща трябва да бъдат грижливо установени, обикновено с помощта но квалифициран
съветник, който може да осигури обективност и мъдрост в тези толкова сериозни неща. 

Всеки случай трябва да бъде разглеждат сам за себе си. Въпреки това, не можем да пренебрегнем или
да отречем това, което Христос е казал в Мат.19:9:

„Който  напусне  жена  си,  освен  поради  неморалност,  и  се  ожени  за  друга  жена,  извършва
прелюбодейство.“ (мой превод)

Предлагани  са  всевъзможни  тълкования,  за  да  обяснят  какво  е  искал  да  каже  нашия  Господ.
Откровено казано, след като съм изследвал всяко едно от предложенията и теориите (някои от които са
невероятно пресилени и объркани), аз се връщам при този стих и приемам, че той означава буквално това,
което казва.  През  целия си християнски живот аз съм се придържал към един много прост – и много
надежден – принцип на тълкувание: Ако нормалната логика намира добър смисъл в някакъв текст, не търси
друг смисъл. Нека да приложим този принцип и тук. Исус е отговарял на въпрос (в ст.3), който му е зададен
от някои фарисеи. Това` е въпрос за развода:

„Законно ли е мъж да се разведе с жена си по някаква причина?“ (мой превод)
Това отвежда до втори въпрос (ст.7), който е свързан с причината, поради която първоначално развода

е бил разрешен: „Тогава защо Моисей заповяда мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне?“
Отговорът на Исус е ясен:
„Той им каза: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е позволил да се развеждате с жените си;

но отначало не е било по този начин“ (Мат.19:8 – мой превод). 
И тогава, за да изясни проблема още по-добре, Той добавя:
„Който  напусне  жена  си,  освен  поради  неморалност,  и  се  ожени  за  друга  жена,  извършва

прелюбодейство.“ (Мат.19:9 - мой превод)
Това  е  личният  съвет  на  Христос  относно  законността  на  развода  и  на  повторния  брак.  Това  е

„нормалният смисъл“ в този стих, поради което не е нужно да търсим друг смисъл. Единственото нещо,
което може да ни помогне, е да разберем смисъла на оригиналната гръцка дума porneia, която е преведена
като  „неморалност.“  От  тази  дума  произлиза  думата  „порнография.“  В  Новия  Текст  тази  дума  е
употребявана многократно, за да опише незаконна сексуална дейност. В случая на брачни партньори тя се
отнася за  интимни сексуални отношения с  човек,  различен от съпруга или съпругата – който е или от
противоположния пол (хетеросексуална изневяра) или е от същия пол (хомосексуални отношения). 

Нашият Господ е потвърдил, че в началото (Адам и Ева в Райската градина), не е съществувал развод.
Но  поради  „коравосърдечието“  бил  позволен  развода.  Исус  подробно  обяснил  кога  такъв  развод  и
повторния брак ще се считат за приемливи. Когато един от партньорите е виновен за неморален сексуален
контакт с  друг човек и не желае да остане верен на невинния си партньор,  има възможност невинния
партньор да се разведе и да се ожени повторно. 

Преди да преминем към третата ситуация, при която развода е разрешен, моля ви да прочетете отново
последното  изречение.  Искам  да  поразсъждаваме  малко  над  този  текст.  Две  неща  трябва  да  бъдат
подчертани. Първо, тук не се говори за еднократен и случаен секс. Тук се говори за порнография. Според
мен това означава неморалност, която демонстрира подчертано нежелание да виновния партньор да остане
верен на другия брачен партньор. Притеснявам се да използвам една дума, за да не бъда погрешно разбран,
но си мисля, че в случая идеята е за неморален стил на живот, на очевидна решимост да се практикуват
безразборни сексуални връзки извън границите на семейството.  Второ, верният партньор има избора да
напусне...но това не е задължителен избор. Виждал съм как много бракове са били повторно изграждани, а
не прекратявани, благодарение на верният партньор, който не се стреми към развод. Колко по-добре е да се
търсят пътища за заздравяване на брака, а не с нетърпение да се очаква доказателството, което е нужно, за
да се прекъсне брака. Но има случаи, при които са направени всякакви опити за запазване на брака...но
продължаващата сексуална невярност не позволява това да стане. Точно за тези случаи нашият Господ дава
свобода от такава злочеста и непоносима обвързаност.

3. Когато невярващият партньор си замине по свое желание
За да разберем това, трябва да прочетем много внимателно 1Кор.7:12-15:
„А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с

него, да не я напуска. И жена (християнка), която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да
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не  напуска  мъжа  си.  Защото  невярващият  мъж се  освещава  чрез  жената  и  невярващата  жена  се
освещава  чрез  брата,  своя  мъж,  иначе  децата ви  щяха  да  бъдат нечисти,  а  сега  са  святи.  Но  ако
невярващият напусне, нека напусне; в такъв случай братът или сестрата не са поробени под брачния
закон. Бог, обаче, ни е призовал към мир.“

Павел дава логичен съвет за брака. Той предлага съвет, който не се среща на друго място в Библията.
Този  текст  е  уникален  и  се  отнася  за  много  разпространения  проблем  със  смесените  бракове  между
партньор – християнин и партньор – невярващ. Интересното е, че според този съвет тези бракове не винаги
са непоносими. Точно обратното, има случаи, когато хармонията и съвместимостта (до известна степен) са
възможни. В тези случаи на християнина е строго забранено да излиза от брака. Ако невярващият желае да
остане – живейте заедно!  Но има други случаи, при които „невярващият си заминава.“ Обърнете внимание,
че той или тя не са принудени да си заминат.  Невярващият съпруг или съпруга заминава по собствено
желание  -  отказва  до  остане  и  избира  да  замине.  Какъв  е  съвета  на  Бога  към  християнинът,  който  е
изоставен? Позволете на невярващия си  партньор да замине.  Казано с  други думи,  християнинът не  е
длъжен  да  умолява,  да  проси,  да  се  пазари  или  да  насилва  нехристиянския  си  партньор  да  остане.
Обратното: „позволете му да си замине.“ Това не е краят на този съвет. 

Ст.15 продължава и казва:  „в такъв случай братът или сестрата не са поробени под брачния закон.“
Тук ключовата фраза е „не са поробени.“ Какъв е нейния смисъл? Коренът на гръцката дума е doulos,

която в Новия Завет превеждана като „роб.“ Робите са били привързвани към господарите си и са били
неразривно свързани с тях. Това е силна дума, предаваща идеята за здрава и трайна връзка. Спомням си, че
в Бит.2 тази дума е използвана, за да се каже, че мъжът се „прилепва“ към жена си. Запомнете, че тази дума
означава „лепило.“ Ясно е, че тук Павел има предвид брачната връзка. По-нататък в същата глава той казва,
че тази връзка е бива прекъсвана при смъртта на единия от брачните партньори:

„Жената  е  вързана,  докато  е  жив  мъжа  й;  но  ако  мъжът  умре,  свободна  е  да  се  омъжи...
( 1Кор.7:39)

Този стих ясно казва, че смъртта ни освобождава от „връзката“ на брака и ни дава свободата да се
оженим отново. За нас е интересна думата „връзка.“ По-рано, в ст.15 на нас ни се казва, че изоставеният
християнин не е вече обвързан в брака. Нормалният смисъл на текста в този стих е ясен. Не е нужно да се
търси някакъв друг смисъл. Да бъдем освободени от „връзката“ очевидно означава да бъдем освободени от
отговорностите на този брак. Заминаването на невярващият партньор разкъсва връзката и по този начин
освобождава вярващия партньор да се разведе и да се ожени повторно.„Разширеният преводът на Библията“
(на английски) на Кенет Вюист предава доста добре тази мисъл: „(Християнски) брат или (християнска)
сестра  не  е  в  положението на  роб,  не  е  вързана  към невярващия  съпруг  или  невярващата съпруга  в
неразрушимо единство с такива случаи; но Бог ни е призовал (да живеем) в мир“ (1Кор. 7:15)

Вероятно не е нужно да ви казвам, че са правени всевъзможни предложения от искрени изследователи
на Библията, с цел да обяснят това указание и да кажат какъв е точния смисъл на израза „не са обвързани.“
Тъй като обещах да ви спестя многобройните цитати и дългите страници с обяснения, аз няма да се опитвам
да ви представя всички предложения от целия спектър – от невярващия консерватор до откровено луди (по
мое мнение) хора. Но все пак е нужно да отправя едно предупреждение.

Когато  четем  за  заминаването  на  невярващия  партньор,  очевидно  Павел  няма  предвид  някакво
временно и прибързано решение на напускащият, който много скоро след това решава да се върне обратно в
семейството.  Не,  заминаването означава наистина напускане на брака и семейството.  Несъмнено в този
случай постоянството на  това  решение  е  имано предвид.  То предполага  наличието на  непоколебимо и
целенасочено решение, резултатът от което е изоставянето на брачните отношения, без никакво желание за
връщане, без никакъв интерес за запазване на това семейство, без планове да се носят отговорностите на
брака и без  желание да се  изпълняват брачните клетви,  които някога са  били произнесени.  Ето това  е
„заминаването.“ И в такива случаи този, който е изоставен има малки съмнения. Бракът е приключил. Край.

Преди много години бях въвлечен в точно такъв случай. Съпругата (християнка) и майка на три деца
беше буквално изоставена от съпруга си,  който беше лекар.  Съпругът,  невярващ, не можеше повече да
понася  нейната  връзка  с  Исус  Христос,  но  тя  си  остана  очарователен,  любящ  и  милостив  партньор,
независимо от неприятните му постъпки и грубите му забележки. Най-накрая, обаче, той си замина. Не
направи никакви опити да  помогне  финансово на  жената  или по някакъв друг  начин.  Притеснени и  с
разбити сърца,  неговите родители се намесиха и милостиво подпомагаха снаха си през  продължителен
период от време. От съпруга й продължаваше да няма никакви вести. Той преднамерено я беше изоставил.
Тя му остана вярна, но сега той беше си заминал. Последва развод. През целия този болезнен период жената
продължи да вярва в Бога. Тя беше забележителен пример за търпение и прошка. Никога не позволи на
горчивината да влезе в нея. Бракът й беше свършил, но това съвсем не беше края и на живота й. 

Чрез една поредица от събития, която е твърде дълга, за да я описвам тук, тя срещна мъжът, в когото е
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била влюбена като ученичка в гимназията. Той въобще не беше се женил и по някакъв странен начин бил
убеден, че един ден Господ ще ги събере двамата заедно. Въпреки че беше загубил дирите й, той имал
вътрешната  убеденост,  че  един  ден  те  ще  се  оженят.  Между  другото,  той  също  беше  лекар  и  беше
християнин. Красиво беше да наблюдаваме тяхното ухажване. Аз имах привилегията да извърша брачната
церемония – това беше незабравима наслада. Миналата година двамата с жена ми се срещнахме с тях на
едно голямо християнско тържество. Техният брак е много здрав. И двамата в духовно отношение гледат в
една цел. И тяхното семейство (децата сега са пораснали) живее задружно, в хармоничното общение на
дълбока  и  смислена  взаимна  привързаност.  Въпреки,  че  нейният  невярващ  партньор  я  изостави,  Бог
продължи да държи ръката Си в живота й. Той дойде да я спаси и задоволи нуждата й. В милостта и то
преизобилно.

Обобщение и предупреждение
Съгласен съм с английският теолог Джон Стот, че: „Разводът е бил отстъпка на Бога пред слабостта

на хората.“ Никой християнин не трябва агресивно да се стреми към разпадане на брачната си обвързаност.
Някои от най-добрите неща, на които Бог трябва да научи децата си, са научавани през периода на брачните
проблеми. Безкрайни истории могат да бъдат разказвани да това, как Бог възнаграждава издръжливостта на
обижданите  и пренебрегвани брачни партньори,  когато  те  отказват  да  се  предадат.  Но в  някои крайни
случаи, въпреки желанието и усилията на верния партньор, връзката на брака е разкъсвана до такава степен,
че става невъзможно тя да бъде възстановена чрез някакво човешко усилие. 

Библията ни учи,  че Божията отстъпка пред слабостта на хората понякога е оправдана и дава на
разведения християнин правото и свободата да се ожени повторно в Господа. В Библията се посочват три
сценарии за такъв изход, всеки от който е предоставян от Божията милост:

1. Когато сключването на брака и развода след това са се случили преди спасението. (2Кор.5:17)
2.  Когато партньорът на човека е виновен за сексуална неморалност и не желае да се разкае и да

заживее вярно с брачния си партньор. (Мат.19:9)
3. Когато единият от партньорите е невярващ и преднамерено и за постоянно изостави вярващият си

партньор. (1Кол.7:15)
Преди да завършим, трябва да отправя едно предупреждение. Понеже сме хора и сме греховни и

слаби,  всички ние сме снабдени със забележителната способност на търсим най-лекия път, по който да
вървим. Ако не упражняваме постоянен контрол против тази способност, когато имаме брачни проблеми,
ние започваме да търсим начин как да излезем от брака, а не как да преминем през изпитанието, без да
унищожим брака. Ако прекараме достатъчно дълго време в тигела, тогава развода започва да ни изглежда
като единствения вариант,  като наша толкова дълго чакана и много желана утопия. И ние започваме да
упражняваме натиск в тази  посока,  понякога пренебрегвайки вътрешния глас на Божия Дух,  а  в  други
случаи – като нарушаваме написаните принципи в Божието Слово. И в единия, и в другия случай това е
печален акт. Предупреждавам всеки от нас против такива мисли и действия. Изпълнението на тази плътска
процедура означава да предизвикаме „късо съединение“ в по-добрият план на Бога, който Той е подготвил
за  хората  Си  и  още  по-лошото  е,  че  намесата  ни  изопачава  щедрата  милост  на  Бога  и  я  превръща  в
облекчаващо вината извинение, което ни дава това, което ние заслужаваме, вместо да приемем онова, което
Той е планирал за нас.

В случаите, в които Бог разрешава развода и повторния брак, нека смирено да приемаме това без
страх  или вина.  Нека  не  наричаме  „нечисто“  това,  което сега  Той  казва,  че  е  „чисто.“  Но  нека  да  не
поставяме думи в Неговата уста и да Го правим да казва неща, които Той всъщност не казва. Независимо от
това колко тежко е положението ни. Има нещо много по-лошо от това да живеем в дисхармония с брачния
си партньор и то е - да живеем в неподчинение към Бога.

Глава 30

Паметници

Недалече от Линкълн, Канзас, се издига една странна група от надгробни паметници. Тя е издигната
от един човек, наричан Дейвис, фермер и човек, който сам си пробил път в живота. Той започнал като
нископлатен  наемен  работник  и  поради  голямата  си  решителност  и  пестеливост  успял  да  натрупа
значително състояние през живота си. Но той не успял да си създаде много приятели. Нито пък бил близък
с членовете на семейството на жена му, тъй като те считали, че тя се е омъжила за мъж, който е под нейното
ниво. Огорчен, той се заклел да не остави нито цент на роднините си откъм страната на жена му.

Когато  умряла  жена  му,  Дейвис  издигнал  на  гроба  й  една  претенциозен  паметник.  Наел  един
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скулптор, който проектирал паметник, който изобразявал нея и него, седящи на една пейка. Той останал
толкова доволен от резултата, че възложил на скулптора да изработи друг надгробен паметник, на който той
бил изобразен коленичил на гроба на жена си и полагащ венец. Вторият паметник го впечатлил толкова
силно, че той възложил да се изработи трети надгробен паметник, на който този път била изобразена жена
му, коленичила на бъдещия му гроба и полагаща венец. Той накарал скулптура да добави две крилца на
гърба на статуята на жена му, тъй като тя вече не била жива и я направил да прилича на ангел. Една идея
водела до следващата, докато накрая той похарчил не по-малко от 250 000 долара за надгробни паметници
на жена си и на себе си!

Когато  някой  съгражданин  му  казвал,  че  той  би  могъл  да  даде  пари  за  изпълнението  на  някои
обществен проект (болница, парк и плувен басейн за децата, за общинска сграда и т.н.) старият скъперник
се намръщвал, стискал челюстите си и гневно отвръщал: „Какво ми е дал на мен този град? Аз не му дължа
нищо!“

След  като  изразходвал  всичките  си  спестявания  за  каменни  паметници  и  за  преследване  на
егоистичните  си  цели,  Джон Дейвис  умрял  на  92  години като  намръщен  обитател  на  бедна  къща.  Но
паметниците...това е странно. Всеки един от тях бавно потъва в земята на Канзас и бързо се превръща в
жертва на времето, на вандализма и на запустението. Паметници на злобата. Тъжни напомняния за един
егоцентричен и коравосърдечен живот. Има някаква поетична справедливост във факта, че в период само на
няколко години всички те ще изчезнат.

А между другото, много малко хора присъствали на погребението на г-н Дейвис. Съобщава се, че
всъщност само един от присъстващите е изглеждал искрено опечален поради някаква лична загуба. Той се
казвал Хорас Ингланд, търговецът на надгробните паметници. 

Преди  да  станем  твърде  жестоки  към  покойния  г-н  Дейвис,  нека  да  погледнем  с  искрени  очи
паметниците, които са издигани сега – някои от които са не по-малко показателни, а даже и много очевидни.
Близкото вглеждане ще ни помогне да видим поне четири паметници:

 на богатството
 на славата
 на силата
 на удоволствието
Приличайки много на надгробните паметници на Дейвис, тези паметници са издигнати и оформени

като групи,  което ги превръща в страшни...и  приемливи.  Подобно на  идолите в  древна Атина,  нашето
общество е наситено с тях.

БОГАТСТВО. Колко добре подхожда то на нашето време! В основата на този паметник стои надписа:
„Стани богат!“ Фигурите, изобразени на този паметник са впечатляващи: трудолюбив млад ръководител,
умен и усърден бизнесмен, който не иска да признае за алчността, която го мотивира по време на дългите
му работни дни и неукротимия му стремеж.

СЛАВА. Друг паметник, изработен по поръчка за 20-я век. В основата му е написано: „Бъди прочут.“
Всички  фигури,  изобразени  на  този  паметник  се  покланят  и  боготворят  култа  на  популярността  и  с
нетърпение очакват деня, когато желанието им да станат известни, да са видени, да бъдат цитирани, да
бъдат приветствани и възвеличавани, ще бъде задоволено. Млади и стари служат като декор на тази сцена.

СИЛА. Изписани в плътта на това човешко здание са думите: „Управлявай.“ Тези фигури използват
всяка възможност за да сграбчат юздите на управлението и да препуснат към върха...независимо от всичко.
„Виж кой е номер 1!“

УДОВОЛСТВИЕ. Може би четвъртият паметник ние най-познат.  Неговото послание,  което отеква
безброй пъти в медиите, е недвусмислено: „Наслаждавай се.“ Ако ти изглежда добро, изпий го! Ако го
усещаш, че е добро, направи го! Подобно на един стих от песента „Ти освети живота ми, “в който се казва: 

„Това не може да е лошо,
ако ми е толкова добре...“

Очевидна поради липсата си, е забравената философия на Исус Христос. 
Той  е  Единственият,  който  ни  учи  на  истината  да  бъдем  вечно  богати  като  даваме,  а  не  като

получаваме. 
Той ни учи да служим на другите, а не да оставяме отпечатъци от стъпалата си върху гърбовете им в

надбягването към най-далечната звезда. 
Той ни учи да се отказваме от правата си, а не да настояваме да получим повече възможности за

контрол над другите. 
Той ни учи, поради обичта си, да ограничаваме свободата си и да не се пестим тогава, когато плътта

ни стене да не се напрягаме. 
Вие знаете – всички тези неща са опаковани в едно единствено изречение:
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„...първо търсете Неговото царство и Неговата праведност; и всички тези неща ще ви се добавят“
(Мат.6:33 – мой превод).

Няма група от натруфени статуи. Няма скулптори, направени от мрамор, няма даже епитафия за да я
четат хората. И когато Той умря, малцина се тревожеха, защото малцина разбираха. 

Хората бяха твърде заети да изграждат своите собствени надгробни паметници. Но ние разбираме кое
е ценното.

Глава 31

Преданост

Наистина са малко тези, които гледат на себе си като на хора, които не заслужават признание и които
не се стремят към лична изгода или съм финансова печалба. Поради някаква причина ние бавно пропадаме
и се превръщаме в хора, които поглеждат към всяка молба да участваме в някакво начинание от следната
гледна  точка:  „Какво ще спечеля  от  това?“  или „Как  мога  да  получа  най-много,  като  дам най-малко?“
Скрита  под  тази  философия  е  огромната  загуба  на  обикновената  стара  американска  преданост.
Благодарение на мързеливата ни природа, ние не се чувстваме много неудобно, когато получаваме нещо с
минимални усилия.  Бившият ни стремеж към прецизност,  достойнство и контрол на качеството сега е
пожертван на олтара на следните манипулации:

„Е, никой не е безгрешен.“
„Това е достатъчно добро, за да бъде приемливо.“
„Не се тревожи, никой даже няма да забележи.“
„Всички правят така.“
В резултата от това, стандартът ни става посредствен и целта ни е да поддържаме средното равнище.

На преданият служител,  на постигащият високи резултати,  на този който се стреми към съвършенство,
често пъти се поставя етикета, че е нервен или е избягван, понеже е фанатик. 

Когато  разсъждавам върху  важността  на  личната  преданост,  аз  намирам  по-голямо окуражение  в
Библията, отколкото в който и да е друг източник на информация. Господ ме уверява, че каквото и да върша,
аз трябва да го върша за Негова прослава (1Кор.10:31),  а не за да получа одобрението на хората. Нещо
повече, когато Той ми казва да обичам, Той ми казва да правя това „горещо“ (в King James превода на
Библията на английски – 1Пет.4:8).  Когато поддържам приятелство,  то трябва да е „вярно“ (Рим.12:10).
Когато видя нещо зло, на мен ми е казано да се държа далече от него, независимо от това, как изглежда на
външен  вид  (1Сол.5:22).  Когато  видим,  че  някой  брат  или  сестра  е  в  нужда,  ние  трябва  да  носим
„жертвоготовно“ неговия или нейния товар (Гал.6:1-2), а не да седим пасивно на безопасно разстояние.
Когато  говорим  за  начина,  по  който  трябва  да  работим,  на  нас  ни  се  казва,  че  трябва  да  сме
„дисциплинирани“ (2Сол.3:7-8) и „старателни“ (1Сол.2:9). 

Библията е пълна с призиви да се стремим да сме над изискванията на стандарта и да извършваме
допълнително и над това, което сме длъжни да правим – да се стремим към предан начин на живот, който
процъфтява, когато извършваме качествено работата си.

За да не си помислите, че тези изисквания са твърде жестоки, позволете ми да споделя с вас една част
от истинско писмо, написано от млад комунист до годеницата му, с което той й съобщава, че разваля годежа
им. Пасторът на момичето изпратил писмото на Били Греам, който го публикувал преди много години.

Комунистът, който бил студент, написал следното:
„Ние, комунистите, много често ставаме жертва на произшествия. Ние сме застрелвани, обесвани,

осмивани и уволнявани от работата си и по всякакъв друг начин живота ни е правен възможно най-
неудобен. Значителен процент от нас са убивани или хвърляни в затвора. Ние живеем в истинска бедност.
Ние  връщаме на партията всеки цент,  който печелим над това,  което ни е  абсолютно нужно за да
живеем. 

Ние, комунистите, нямаме време или пари за да гледаме много филми или концерти, или да ядем
дебели пържоли, да имаме хубави домове или нови коли. Ние сме описвани като фанатици. Да, ние сме
фанатици. Животът ни е доминиран от един определящ фактор: борбата за световния комунизъм. Ние,
комунистите, имаме философия за живот, който не може да бъде купен с никакви пари. Ние имаме кауза
за която да се борим, имаме цел за живота си. Ние подчиняваме нашата жалка личност на великото
движение на човечеството; и ако личния ни живот ни изглежда труден или пък егото ни страда от това,
че се подчиняваме на партията, тогава ние биваме равностойно компенсирани от мисълта, че всеки един
от нас в своя малък път допринася за нещо ново, истинно и по-добро за човечеството. 
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Има едно нещо, на което съм предан до смърт и това е каузата на комунизма. Тя е моя живот,
моята религия, моето хоби, моята любима, моята съпруга, моята любовница, моят хляб и моята храна.
Денем аз работя за нея, а нощем я сънувам. Тя ме поддържа да израствам, а не с времето да се смалявам;
поради това аз не мога да поддържам приятелство, да имам любовна връзка и даже да разговарям, без да
се опирам на тази сила, която ме стимулира и ръководи живота ми. Аз оценявам хората, гледните точки,
идеите и действията според това как те засягат каузата на комунизма и според тяхното отношение
към нея. Вече бях в затвора заради идеите си и ако е нужно, аз съм готов да застана и пред взвода, който
ще ме разстреля.“ 

Това, приятелю мой, е пример за пълна преданост. Стремежът към придобиването на характер трябва
да  включва  тази  рядка  и  важна  отличителна  черта.  Не  се  страхувай  от  нея!  Такава  привързаност  към
съвършенството е не само рядкост, но е и пределно заразителна.

Глава 32

Отговорност

Нашият  свят  се  състои  от  дезертьори.  Дезертиращи  юноши  и  девойки.  Дезертиращи  студенти.
Дезертиращи съпруги и съпрузи. За разлика от предците ни – които считаха, че поетото задължение трябва
да се изпълни, каквото и ще да става – когато живота ни стане труден, ние търсим начин как да се отървем
от задължението си, а не да го изпълним. 

Искам да ви предложа друг план. Той не е лесен, но е правилен. Той подпомага светостта на брака.
Този  план  осветлява  постоянното  действие  на  клетвите,  които  сте  дали  преди  много  години.  Той  се
противопоставя на популярния призив:  „Ако нещо те кара да се чувстваш добре,  направи го!“ Но най-
хубавото от всичко друго е, че той ни дава гаранцията, че Бог ще ви даде цялата сила, от която се нуждаете,
когато сте решен да стоите твърдо и да Му позволявате да работи тогава, когато хората около вас дезертират
от задълженията и от отговорностите си.

Чуйте отново думата: отговорност. Тъй като ние не я чуваме в нашия свят, време е да я чуем от нашия
Бог. Нека Той да ви снабди с цялата сила, от която се нуждаете, за да отидете при Него с вяра, а не да
дезертирате страхливо от Него. Отговорността е ключът.

Зимните Олимпийски игри през 1980 година завършиха наскоро. Докато пиша тези думи, спортните
вестници, които излизат в понеделник по цяла Америка, са пълни със сходни заглавия като заглавието в
„Лос Анжелис Таймс“: „Американската мечта се превърна в злато.“ Случи се нещо феноменално. Група
неизвестни колежански спортисти и участници в по-долните групи на първенството победиха най-добрия
отбор в международния хокей – отборът на СССР, който не беше губил на зимни олимпийски игри през
последните 20 години и печелеше златните олимпийски медали от 1964 година! Но това вече не е така.
Група младежи (на възраст около 20-тина години) изумиха спортния свят. Всички освен треньорът Херб
Брук и неговия отбор казваха, че това не може да бъде направено. Преди две години това беше глупава,
непостижима и невъзможна мечта. Но за разлика от предвижданията на специалистите за състезателят по
бързо бягане с кънки Ерик Хейдън, който спечели 5 златни олимпийски медала и изплува като олимпийска
суперзвезда, никой друг не повярва във възможностите на този невероятен и незначителен отбор по хокей.
Как те  постигнаха това?  Кое беше това нещо,  което превърна американската  мечта в  злато? Как стана
възможно те да победят шведите, чехите и руснаците, и излизайки от втората редица, на финала да победят
и финландците с 4-2?

Е, ако очаквате да научите някаква дълбоко скривана тайна, за някаква изненадваща тактика в играта,
която те използваха, вие очевидно не сте гледали този мач. Тези уверени младежи не се осланяха на някакви
магии, за да победят. Те се изправяха срещу опитните отбори на ветераните – един след друг,  с план за
играта, който е стар, колкото е стар и хокея. Никога не отстъпвай, никога не се предавай, дръж се здраво,
продължи на упражняваш натиск, устоявай позицията си, независимо от всичко. С една дума: отговорност.
В нашия все позволяващ и безотговорен свят, в който царува манталитета на бягството от отговорност,
отговорността е почти мръсна дума. Хората, които предпочитат да бягат от отговорността, отколкото да
изпълняват поетите си задължения и очакват Бог да направи едно–две чудеса (без да споменаваме, че той ни
оформя през този процес) не приемат представата за отговорността. Ако лично предпочитате да бягате от
отговорността, вие няма да харесате следващите ми думи.

Клетвата е клетва
Бракът не започва,  когато има неяснота и несигурност.  Двама човека,  напълно съзнателно,  много

разбиращо и като са наясно с това,  което правят, произнасят клетвите си. Разбирам, че в текстовете на
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клетвите може да има различия, но всички те без изключение включват изрази като „в добри и в лоши
времена“ и „докато смъртта ни раздели.“

Нали е така? Спомняте ли си думите, които обещахте пред Бога? Той чу ли ви? Шегувам се – разбира
се, Той ви е чул! Дали Бог възприема сериозно такива клетви? Прочетете сами:

„Когато се закълнеш за нещо пред Бога, не се бави да го изпълниш, защото Той няма благоволение
към глупаците. Изпълни това, за което си се заклел“ (Екл.5:4 – мой превод)

Да, Бог не само се отнася сериозно към клетвите, но и ги помни постоянно. Клетвата е клетва. Тя е
тържествено обещание, чрез което една личност се обвързва към някакво действие, служение или друга
личност. Какво се казва в Божиите заповеди? „Изпълни това, за което си се заклел!“ А сега ме слушайте
много внимателно. Прочетете бавно следващия текст. Никаква психотерапия, никакво позитивно мислене (в
което често се споменава за милостта), никаква подкрепа от семейството и приятелите няма да може да
премахне вашата отговорност да спазвате клетвата си. С изключение на случаите, при които вие сте жертва
на обстоятелства, за които говорих в главата за развода, вие сте отговорен за спазването на своята брачна
клетва.  Повтарям –  клетвата  е  клетва.  Разбира  се,  че  е  трудно тя  да бъде  спазена.  Несъмнено ще има
времена, през които вие ще бъдете убеден, че не можете да продължите да я спазвате. Но ви напомням за
вашата клетва, в която се казва „в добри и в лоши времена.“ Това, през което преминавате може би е някое
от тези лоши времена.“ Във всеки брак има такива времена. Преди няколко години отидох с колата си до
къщата на едни приятели да взема дъщеря им, за да отидат да се пързалят с кънки заедно с едно от децата
ми. Майката и бащата заедно лепяха тапети. Ако някога сте правили това като екип съпруг-съпруга, вие
знаете колко голямо е това изпитание за брака. Двамата с бащата се смяхме, когато му разказах за трите
етапа, през които преминават двойките, докато лепят заедно тапетите: 

„Първата седмица: Двамата мислят да се разделят. Втората седмица: Двамата се разделят. Третата
седмица: Започва процедурата по развода!“ След шегата той се наведе към мен в колата и каза нещо, което
ми се иска да чуя, че го казват всеки съпруг и съпруга, които са християни. С пределна искреност този мъж
каза: „Чък, знаеш ли кое прави нашият брак да работи? Една дума: отговорност. Аз съм отговорен пред тази
жена и тя е отговорна пред мен – завинаги.“

Защо има толкова малка отговорност?
Какво се случва? Защо се увеличава толкова много броят на разводите? Как стана така,  че много

християни бягат от отговорността си, без да имат подкрепата на Библията за това? Можах да открия четири
причини. Вероятно има и много други, но тези четири се срещат най-често:

Общественото мнение
Ние  сме  полудели,  защото  използваме  оправданието:  „Всички  правят  това.“  Всички  знаят  за

философията „Не се тревожи за това.“ Медиите не му обръщат внимание или го отминават с махване на
ръка и прикриват факта, че даден човек наскоро е напуснал брака си. Всичко това притъпява усещанията на
обществото. Остротата на проницателността ни намалява. Отново и отново ние толерираме (а след това и
правим) същия компромис. Вече не е модно да бъдеш засрамен или притеснен – и със сигурност не е модно
да се изчервяваш! 

Употребата на думата „виновен“ сега се възприема като крайно неприлична и се счита, че е нещо,
което никой не трябва да казва за друг човек, нито да задава трудни въпроси. Но в това няма нищо ново.
Във  Втор.6  на  Божиите  хора,  израилтяните,  им  предстояло  да  влязат  в  огромна  и  нова  територия.
Обещаната земя. 

Страната на ханаанците. Звучи привлекателно, но това начинание е придружено с преодоляването на
много опасности за тези монотеистични, предпазвани и защитавани хора, които се придвижвали, водени от
облак през деня и от огън през нощта.  Идолопоклонство,  хуманизъм и плътски желания ги очаквали в
Обещаната земя. Скоро те щели да живеят сред тази езическа култура, в която общественото мнение щяло
да е в конфликт с това, на което ги е учил Моисей. Поради това Бог ги подготвил със следното строго
предупреждение:

„А когато Господ, твоят Бог, ви въведе в земята, за която се е клел на бащите ви, на Авраам, Исаак
и Яков, да ви даде големи и хубави градове, които вие не си изградили, и къщи, пълни с всякакви добри
неща, с които вие не сте ги напълнили, и изкопани цистерни, които вие не сте изкопали, лозя и маслинови
дървета,  които  вие  не  сте  посадили,  и  вие  ще  ядете  и  ще  се  наситите,  тогава  внимавайте да  не
забравите Господа, Който ви изведе от Египетската земя, от дома на робството. Да се страхувате само
от Господа, вашия Бог, на Него да се покланяте и в Неговото име да се кълнете. Не трябва да вървите
след други богове, който и да е от боговете на племената около вас, защото Господ, твоят Бог сред вас, е
Бог ревнив“ (Втор.6:10-15 – мой превод). 

Няма никакво съмнение, че Господ Бог е бил против това, прозорливостта на Неговите хора да бъдат
намалявана  и  те  да  бъдат  приспивани  от  хората,  които  са  ги  заобикаляли.  Колко  уместно  е  това
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предупреждение! Общественото мнение е в състояние да отслаби чувството ни на отговорност и преданост  .  
Приспособяване на теологията
Има и друга причина, поради която християнският брак е отслабен по отношение на отговорността.

Аз я наричам „приспособяване на теологията.“ Това не е нищо друго освен пригаждане на Библията, за да
„пасва“ на моя стил на живот. 

Иначе казано, вместо да приспособявам начина си на живот към теологията, аз променям теологията,
за да подхожда на моя начин на живот. Пророк Йезекиил се противопоставил на една група хора, които
правели  това.  Йехова  предварително  го  предупредил,  за  да  не  му  се  отрази  твърде  зле  това
противопоставяне. Прочетете Йез. 33:30-33: „А колкото до теб, сине човешки, твоите съграждани, които
говорят за теб край стените и вратите на къщите и като говорят един на друг,  всеки на брат си,
казват: „Елате сега и чуйте какво е съобщението, което идва от Господа.“ И те идват при теб, както
идват хората, и сядат пред теб като Мой хора, и слушат думите ти, но те не ги изпълняват, защото с
устата си изричат похотливи желания и сърцата им отиват след печалбите им. И ето, за тях ти си
като някоя чувствена песен, пята от човек, който има красив глас и свири добре на инструмент; защото
те чуват думите ти, но не ги прилагат в живота си. И когато се случи това (за което говориш) – а то
непременно ще се случи – тогава те ще познаят, че е имало пророк сред тях“ (мой превод)

В друг превод на Библията (на английски) се казва директно: 
„Те чуват какво казваш ти, но не обръщат никакво внимание“ (ст. 32).
Сега,  не  разбирайте  погрешно.  Този  вид  хора  не  са  неприятни  или  грозни.  Не.  Всъщност,  те  са

милостиви, ласкави и даже това, което казват, е добро. Но дълбоко вътре в себе си те нямат никаква нагласа
да  позволят  на  библейската  теология  да  промени  начинът  им  на  живот.  Създаването  на  такава
„приспособена теология“ изисква огромни способности за манипулиране с фактите. Трябва да притежавате
способността да не обръщате внимание на някои очевидни неща в живота си, да можете да изтълкувате по
нов начин и да обясните някои откъси от Библията и да се позовете на Божията милост (тази огромна
територия,  на  която  се  стоварва  всеки  акт  на  неподчинение,  който  можем  да  си  представим)  за  да
изработите тази теология. 

Забележително е какво може да направи човешкия ум, за да премахне даже и най-малката следа от
вина, когато човек си приспособи такава теология! Аз пиша със страст. Мисля, че това е очевидно. През
последните три години наблюдавах как изчезнаха около 10 брака. Всички те бяха на християнски двойки.
Да, както съпрузите, така и съпругите. И във всеки от тези случаи единият от партньорите упорито и умело
си беше приспособил своя теология, с цел Библията да „одобри“ плановете им да излязат от брака. Нямаше
грозни битки или смели публични изявления: „Аз се отказвам от вярата!“ Нямаше нужда от това. Тихо и със
сдържана почтителност те просто си заминаха. Ето това е. Въпреки моят съвет и многото ми усилия да ги
спра. Въпреки забраните в Библията. Въпреки желанието на партньорите си. Въпреки неизбежните щети
върху децата им. Независимо от срама, който причиниха на Божието име и на Църквата на Исус Христос.
Но почакайте –  нито един от тях  не  изглеждаше,  че се  бори с  чувството си за  вина  и за  личен срам.
Всъщност, няколко от тях казват, че никога не са били по-щастливи. Някои от тях открито настояваха, че
сега са по-близо до Господа в живота си в сравнение с по-рано. Някои от тях продължават да участват в
публични служения в църквата. Как става това? Чрез „приспособяване на теологията.

Забавените последици
Третата причина за виждаме по-малко отговорност и посветеност към брака и все повече разводи е

практична – дезертьорите напускат брака  без да бъдат незабавно наказани от Бога.  Соломон е написал
следното  за  това:  Понеже  присъдата  против  злото  дело  не  се  изпълнява  бързо,  затова  сърцата  на
човешките синове са изцяло предадени да вършат зло“ (Екл.8:11 – мой превод). Чували сте това и преди:
„Бог не изравнява всичките си сметки през този месец.“ Спомням си, че четох подобно твърдение на една
светеца от 16 век (Анна от Австрия): „Бог не се разплаща в края на всеки ден. Но накрая, Той се разплаща.“

Ще бъда искрен. За мен това е едно от най-трудните неща, които трябва да приема. Не мога да разбера
защо святият и справедлив Бог не се справя по-бързо с неподчинението сред своеволните си деца. Бързото
уреждане  на  този  проблем  несъмнено  би  допринесло  много  за  изграждането  на  здравословен  страх  в
живота на онези, които са изкушавани да не се подчиняват. Но въпреки, че не мога да обясня това забавяне,
аз съм длъжен да кажа: забавянето на последиците е една от причините за разтрогването на брака. Не е ли
забавно? 

Понеже  мисленето  ни  е  фокусирано  в  обсега  „тук  и  сега,“  ние  имаме  склонността  да  отричаме
унищожителните  ефекти,  които  развода  ще  окаже  както  върху  нас,  така  и  върху  децата  ни.  Тъй  като
нещастният партньор толкова силно се стремим към моментното облекчение, допълнителната „изгода“ от
недостатъчната или от липсата на каквато и да е покорност пред Бога осигурява окуражаването, което е
нужно за изпълнението на плана за развода.
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Християнското одобрение
Има и четвърта причина толкова много вярващи да разкъсват връзките на брака.  Тя е  свързана с

третата причина, която току-що разгледахме. Поради липсата на по-добър начин да кажа това, аз ще кажа,
че одобрението на християните окуражава развода. 

Спомняте ли си църквата в Коринт? Спомняте ли си колко небрежни и разпуснати са били те с брата
сред тях, който живеел в грях? Чуйте описанието на този случай:

„Говори се, че сред вас има сексуални грехове, които не се срещат дори сред езичниците: казват, че
някой (от вас) живее с мащехата си! А вие сте се възгордели, макар че по-скоро би трябвало да скърбите.
Този, който е извършил това дело, трябва да бъде отстранен от вашата общност. Що се отнася до мен,
въпреки че телом не съм с вас, аз присъствам духом и вече съм осъдил човека, който е извършил този грях.
Съберете се заедно в името на нашия Господ Исус. Моят дух ще бъде сред вас. Със силата на нашия
Господ  Исус  трябва  да  предадете такъв  човек  на  Сатаната,  за  да  се  погуби  грешната му  човешка
природа, така че в Господния Ден духът му да бъде спасен“ (1Кор. 5:1-7). В наши дни почти не се говори за
дисциплина в църквата. Коринтияните са били еднакво виновни заради този проблем. Сред тях е имало
човек, който е извършил греха на кръвосмешението. И вместо да бъде засрамен, вместо да бъде наказан,
коринтияните се хвалели със своята толерантност и с това колко либерални са станали. 

Същото се случва сега и в Америка. Много малък е броят на църквите,  които се изправят срещу
непокорните хора измежду тях. Колко рядко чуваме, че някой е бил наказан, защото е нарушил брачната си
клетва! Това християнско одобрение подпомага и подсилва повърхностното отношение към отговорността в
наши дни.

Има нужда от изясняване
Ще постъпим мъдро, ако са малко се спрем и изясним темата, за която рядко се говори в книгите за

брака, особено в онези от тях, които поддържат отговорността към брачните клетви. Има уникални случаи,
когато  може  би  е  нужно  някои  двойки  да  се  разделят  временно.  Поради  наличието  на  различни
обстоятелства – всяко от които е предизвикано или от емоционално заболяване или от грозна демонстрация
на греха, която стига до степен да се превърне в опасност – има времена, когато животът и здравето са
сериозно заплашени. Оставането заедно в такива случаи често пъти води до трайни увреждания и даже до
трагедия в семейството.

Нереалистично и нечестно е да мислим, че независимо от несъмнената опасност и възможната загуба
на живот, вярващият партньор и безпомощните деца трябва да се подчинят на жестокостта и на другите
форми на крайно и погрешно отношение. На този етап привързаността към Христос замества всички други
принципи в семейството.  Аз не съм адвокат на развода...но предлагам ограничение и безопасност чрез
разделяне. Едно нещо е човек да стане зависим от някакъв навик или увлечение. Но е съвсем друго нещо
човек да се превърне в отрицание на почтеността, във физически насилник, в сексуален перверзник или да е
подвластен на неконтролируема ярост. 

В такива случаи викайте за помощ! Търсете някои християнски приятел, който може да ви помогне .
Разговаряйте с вашия пастор или със способен съветник,  който ще ви осигури библейско напътствие и
емоционална подкрепа. И се молете! Молете се вашият Господ да се погрижи за промените в непоносимата
ситуация в която се намирате. Молете са за освобождение, за безопасност, за стабилност и за велик мир, за
да преминете през този период, да се успокоят страховете ви, да се успокои духът ви, за да можете да
мислите и да действате отговорно.

А какво пише Давид? “Смили се над мен, Боже, защото човек иска да ме погълне; воювайки през
целия ден, той ме притеснява. Враговете ми през целия ден искат да ме погълнат; защото мнозина са
онези, които с гордост воюват против мен. Когато съм уплашен, на Тебе уповавам. В Бога, чието слово
възхвалявам, на Бога уповавам; няма да се страхувам. Какво може да ми стори човек? През целия ден те
изопачават  думите  ми; всичките  им  мисли  са  за  зло  против  мен. Те  ме  нападат,  спотайват  се,
наблюдават стъпките ми, сякаш очакват да вземат живота ми... Тогава ще се върнат назад враговете
ми в деня, когато Те призова; това знам, че Бог е с мен. В Бога, чието слово възхвалявам, в Господа, чието
слово възхвалявам, на Бога уповавам; няма да се страхувам. Какво може да ми стори човек?“  (Пс. 56:1-6,
9-11 – мой превод)

Това са мощни думи, които очакват да бъдат изречени!
Принципи, които подсилват отговорността
Досега по-голямата част, от това което написах беше повече негативно, отколкото позитивно. Сега

искам  да  обърна  ударението  в  друга  посока.  Нека  да  разгледаме  няколко  принципи  от  1Кор.7,  които
подсилват отговорността ни към брака. За да подпомогна съвместното разглеждане на тези мисли, аз ще
бъда кратък и целенасочен. Откривам 4 принципи в тази велика глава.

1. В християнските бракове има конфликти, но те не са неразрешими. Вижте 1Кор.7:28:
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„Но ако се ожениш, ти не извършваш грях; и ако девица се омъжи, тя не извършва грях. Но такива
ще имат неприятности в  този живот и  аз  се  опитвам да  ви  предпазя.“  (мой  превод)  Пишейки  със
състрадателно сърце, Павел казва, че се опитва да „ни предпази.“ Едно от предложенията му е някои хора
въобще да не се женят (ст.7, 26).  Но не това е Божията воля за повечето от нас. Поради това, когато се
оженим, можем да бъдем сигурни, че непременно ще имаме времена на несъгласия и на припламвания.
Запомнете следното: Не съществува семейство, в което да няма конфликти. Последната семейна двойка,
която е живяла във вечно щастие е Снежната принцеса и Чаровния принц от приказката. Въпреки, че сте
отговорен към своя брачен партньор, вие ще имате периоди на напрежение, сълзи, борби, несъгласия и на
нетърпимост. Отговорността не премахва човешката ни природа! Това е лоша новина, но е реалност. 

А добрата новина е следната: Когато Господ Исус Христос живее във вас и Неговата Книга, Библията,
очаква да я отворите и да потърсите съвет, няма конфликт, който да е неразрешим. Преди да преминем към
следващия принцип, прочетете ст.32-35 от същата глава 7:

„А аз желая вие да сте безгрижни. Нежененият се грижи за нещата на Господа, как да угажда на
Господа; а жененият се грижи за нещата от света, как да угажда на жена си и интересите му са
разделени. И жената, която е неомъжена и е девица, се грижи за нещата на Господа, за да бъде свята и в
тяло, и в дух; а омъжената жена се грижи за нещата от света, как да угажда на мъжа си. Казвам това
за ваше добро, не за да ви наложа ограничение, а за да съдействам на това, което е подобаващо и да
гарантирам неотклонната ви посветеност на Господа“ (мой превод)

Ето това се нарича реализъм! Ако сте женен, не е възможно да се посвещавате на 100% на Господа
през цялото време. И знаете ли защо? Защото сте се оженили за нещо, което отклонява вниманието ви!
Самата разлика между вас и брачния ви партньор – различията между мъжът и жената – имат своя начин да
поддържат доверието ви. В нашето време на заличаване на различията между мъжете и жените е лесно да
се възприеме погрешната представа, че вие и брачният ви партньор сте почти еднакви. Не, това просто не е
вярно. Чуйте един авторитет:

„През последните няколко години се полагат усилия да се докаже, че мъжете и жените са еднакви и
че те се различават единствено в способността да раждат деца. Крайни феминистки мощно и глупаво
твърдят, че единствената разлика между половете е плод на културното ни наследство и на околната
среда. Това твърдение е абсолютно невярно; мъжете и жените се различават биохимично, анатомично и
емоционално. Всъщност, те се различават във всяка клетка от телата си, защото мъжете са носители
на различен  тип  хромозома  от жените.  Има и  много доказателства,  които показват,  че  зоната на
хипоталамуса,  която  е  разположена  над  хипофизата  в  главния  мозък,  е  присъединена  с  нервите
съвършено различно при мъжете и при жените. 

Например, хипоталамуса (познат като мястото, от където се управляват емоциите) предоставя
на жените  различна психологична  рамка  за  справочна  информация  в  сравнение  с  мъжете.  Женското
сексуално желание има склонността да е циклично и да е свързано с менструационния календар, а при
мъжете това желание не е циклично. Има описания и на други отличителни черти на неопровержимия
факт, че мъжките и женските изразни средства на сексуалността съвсем не са еднакви. Неуспехът да се
разбере тази уникалност на всеки от половете, може да се превърне в постоянен източник на брачни
разстройства и чувство за вина“ (д-р Джеймс Добсън - „Кои са нещата за жените, които съпругите биха
искали мъжете им да знаят“). И никога не забравяйте, че тези различия създават конфликти, но в Господа и
под Неговия контрол няма неразрешими конфликти.

2.  Да  работим  за  преодоляване  на  конфликтите  в  брака  е  по-трудно,  отколкото  да  се
развеждаме, но това е пътят на Бога. Прочетете отново няколко стиха от 1Кор.7:

„Вързан ли си за съпруга? Не търси да бъдеш развързан. Отвързан ли си от съпруга? Не си търси
съпруга“ (ст. 27 – мой превод).

„Братя, нека всеки да остане в Бога в състоянието, в което Бог го е призовал“ (ст. 24 – мой превод).
„А на женените давам заповед (всъщност не аз я давам, а Господ): съпругата не трябва да напуска

съпруга си, (а ако го напусне, нека да остава неомъжена или да се върне при съпруга си) и съпругът не
трябва да напуска жена си. А на другите казвам (аз, а не Господ): ако някой брат има невярваща съпруга и
тя е съгласна да живее с него, нека той да не се развежда с нея. И ако някоя жена има невярващ съпруг и
той е съгласен да живее с нея, нека тя да не се развежда с него“ (ст.10-13 – мой превод)

Тук  очевидният  и  подчертан  съвет  е  да  се  прилага  плана  за  игра  на  нашия  отбор  по  хокей  на
Олимпиадата: не се предавай, дръж се здраво, защитавай брака, независимо от всичко.

Двамата с жена ми декларираме отговорността и привързаността си един към друг по няколко пъти
всяка година. Усамотяваме се някъде, често пъти с преспиване за една нощ, в тихо и уютно място. Докато
сме там,  вглеждаме се един в друг и гласно казваме обещанието си да оставаме верни.  Всъщност ние
изричаме гласно брачните си клетви. Не мога да ви обясня как и защо това ни помага, но има нещо, което
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отново потвърждава, че ще прилагаме в живота си това, което казваме с устата си. Когато ушите ни чуят
това, което казват устата ни (всъщност, то идва от сърцата ни), нашата преданост един към друг се укрепва. 

Има и друг факт: ние изхвърлихме от речника си думата „развод“ и не я употребяваме, когато имаме
труден период в нашия брак.  Ние не я споменаваме,  не я  използваме като заплаха към другия,  нито я
съхраняваме някъде на сигурно място, за да я използваме някога в бъдещето. Откъсът, който току-що чухте
съдържа следните съвети:

„Не търси да бъдеш развързан...“
„...да остава...“
„...съпругата не трябва да напуска...“
„... съпругът не трябва да напуска жена си.“
Защо? Защо е най-добре да работим за запазване на брака си, а не да се развеждаме? Сещам се за

няколко причини:
 Това е постоянен съвет на Библията.
 Така се заздравява израстването на вярващият в Христос.
 Така се подсилва свидетелството за Христос пред невярващите.
 Работата за запазване на брака подсилва извършването на нужните промени. Разводът означава да

запазим старите си навици и с тях да влезем в следващата си връзка.
 Децата в семейството остават по-защитени, по-стабилни и балансирани. Те също се научават да

бягат, ако родителите им бягат...или да се справят с трудностите, ако Мама и Тате са им оставили
такъв пример.

Сигурен съм, че има хора, които четат тези редове и не са съгласни – особено ако вие сте настроен да
напуснете брака си. Но преди да се разведете, позволете ми да споделя с вас една кратка извадка от статия
от едно популярно светско списание:

„Няма  ролеви  модели:  За  добро  или  лошо,  развода  продължава  да  разделя  семействата  с
алармиращо нарастващ брой. През последните 20 години броят на децата, засегнати от разводите се е
увеличил тройно. И въпреки че родителите, децата и специалистите се борят да се справят с новата
реалност на семейства с  един родител,  липсват дълготрайни прецеденти,  няма и ролеви модели,  към
които хората да се придържат. Разводът и последиците от него могат да бъдат лабиринт от объркване
и конфликти, някои от които може никога да не бъдат разрешени.“

Това не може да се отрече. Разтрогването на брака може да изглежда, че е решението. Сега даже
светски автори започват да задават да се съмняват в това. Не, има по-добър отговор отколкото развода и той
е да работим да запазване на брака!

3. Да си отговорен и предан към брачния си партньор означава не да настояваш за правата си, а
да се отказваш от тях. Чуйте следните думи:

„Нека мъжът да изпълнява задълженията си към жена си и по същия начин и жената към мъжа.
Жената не  притежава власт над  тялото си,  а  мъжът й;  така и  мъжът не  притежава  власт над
тялото си, а жена му“ (1Кор.7:3-4 – мой превод)

Няколко думи в тези стихове ни пробождат дълбоко, нали? Задължение. Власт. Егоизмът в нас мрази
такива думи! Днешната освободена жена казва: „Аз имам мои права!“ А днешният „мачо“ крещи: „Хей, не
ме връзвай!“ А Бог има по-добър начин: Отказвайте се от правата си. Отпуснете ръцете си. Разтворете
хватката си с която държите нещата, за които се борите. Оставете всичко на Бога. Вярвайте в Него, че ще ви
защити и няма да позволи да  бъдете  ограбени.  Казвам това  както на  съпрузите,  така  и на жените им.
Отказвайте се от правата си, в идеалният случай това трябва да става взаимно, всеки в полза на другия –
тази ария се пее дует, а не соло.

4. Най-висшата житейска цел на християнина   не е той да е щастлив  ,   а е той  да прославя Бога  .
Това  е  едно  от  най-великите  откровения,  които  Бог  ми  е  дал.  Ако  размишлявате  достатъчно  дълго  и
задълбочено над тази мисъл, тя буквално ще промени живота ви. Тя промени моя живот. Тя се основава на
последните два стиха от 1Кор.6 и ни води до мислите, над които разсъждавахме за отговорността: „Или не
знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух,  който е във вас,  когото вие имате от Бога и вие не
принадлежите  на  себе  си?  Защото  вие  бяхте  купени  с  цена;  затова  прославете  Бог  с  тялото  си“
(1Кор.6:19-20 – мой превод).

Две важни мисли заслужават нашето пълно внимание. Аз ще ги персонализирам:
АЗ НЕ ПРИНАДЛЕЖА НА СЕБЕ СИ.
АЗ ТРЯБВА ДА ПРОСЛАВЯМ БОГА.
Ако беше възможно да напишем върху бетон една всеобхватна истина, която научихме от настоящата

глава на тази книга, тези две изречения щяха да са достатъчни. Моля ви, прочетете ги отново. Нашата най-
важна цел, нашият най-висш призив в живота е да прославяме Бога, а не да сме щастливи. Нека добре да
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запомним това! Най-висшата ни цел е да прославяме Бога. Когато аз прославям Бога, Той се грижи да бъдат
задоволени другите ми важни житейски нужди или нуждата ми от тях да намалява. Повярвайте ми, тази
идея ще промени цялата ви представа за самите вас, за живота ви и за брака ви.

Заключителни мисли за отговорността
Изучихме няколко причини,  поради които бракът  на  християните  от  нашето поколение  отслабва.

Разгледахме и някои принципи, които заздравяват отговорността ни към брачните ни партньори. Всеки
важен извод беше подкрепен от един или няколко стиха от Библията. И въпреки това...аз съм убеден, че
малцина от вас, които четете тези редове, ще счетете, че вашата ситуация е изключение. Намръщвайки се,
вие въздъхвате и си мислите: „Но ти просто не познаваш човека, за когото съм женен. Нашият единствен
отговор е – развод. Аз просто не мога да посветя себе си на този брак. Всичко между нас е свършено.“

За ваше добро, ще споделя с вас следното писмо. То беше написано до мен преди около една година,
след като говорих в нашата църква за отговорността. Съпругата, която го написа, разбира колко труден е
брака. Повярвайте ми, аз знам нейното положение. Техният брак изглеждаше неспасяем.

„Скъпи пастор Чък,
Тази вечер ви съобщавам колко високо ценя позицията ви по отношение на развода, повторния брак и

отговорността.  Благодаря  ви  за  подкрепата  и  за  състрадателното  разбиране  в  тази  област  на
трудностите, които съществуват в много бракове.

Наистина искам да ви кажа, колко бях благословена след като преди около 10 месеца ви писах (след
вашата  проповед  за  отговорността).  Реших  да  остана  здраво  привързана  към  отговорността  към
собствения ми брак, който тогава беше в процедура на развод. Бог ме промени. Той ми даде нова любов
към съпруга ми и на свой ред, съпругът ми беше променен в отношението си към мен. Той все още не е
повярвал в Господа – едно чудо, което с нетърпение очаквам да се случи.

Преди 6 месеца ние се консултирахме с един психолог (нехристиянин), който ни каза да продължим с
развода, защото според него, от брака ни не е останало абсолютно нищо и няма основа, върху която да се
изгражда.

Но Божията милост ни позволи да направим точно обратното. В някои дни все още водим истинска
битка, но аз се научих, че ние трябва да се стремим един към друг, а не да се отблъскваме един от друг.
Сега посоката е по-защитена и стабилна...

Поради това, отговорността не е просто още една дума в моя речник, а се превърна в реална част
от живота ми.

В Исус,“
(подпис)

Не,  отговорността  не  е  просто  още  една  дума.  Тя  е  вик  заради  борещия  се,  изпитващ  болка  и
еродиращ брак, които изглежда обречен да бъде заключен и завинаги да бъде забравен.

Отговорността е ключът.

Глава 33

Когато ни изглежда несправедливо да вървим след Исус

Те седели около огъня на брега на Галилейското езеро. Това били Исус и повече от 6-7 от учениците
Му. Било на разсъмване, тихо и хладно. Димът се издигал лениво над огъня, както и аромата от хляба и
рибата, които се печели на жаравата. Може би е имало мъгла. Без съмнение е имало тихи разговори и някои
от тях са се смеели, докато закусвали. Със сигурност някой от тях е коментирал колко е добре, че успели да
хванат повече от 150 риби за толкова кратко време.

Шумовете  от  тези  гладни мъже сигурно са се  носели над спокойните води на  езерото.  Каква  ли
наслада  са  изпитвали,  докато  са  се  излежавали  на  пясъка  в  присъствието  на  възкресения  Спасител?
Внезапно разговорът стихнал. Исус се обърнал към Симон Петър. Погледите им се срещнали. За кратко те
разговаряли за дълбочината на обичта на Симон към неговия Господ. Сигурно това е било болезнено за
недодяланият ученик, но той отговарял искрено и смирено на Исус.

След това, както внезапно разговорът започнал, така и приключил – с една заповед. От Исус към
Петър. „Върви след Мен!“ (Йоан 21:19) Проста заповед; лесно за разбиране; всички я чули, особено Петър.
Господ искал сърцето на Симон – цялото, без никакви резерви. Исус разбирал, че ученикът Му е страстно
привлечен към Него и че  изпитва огромно възхищение към Него.  Но сега  Исус  казал  Петър да  му се
предостави  изцяло,  да  му  се  посвети  напълно,  без  всякакви  изключения.  Заповедта  е  била  перфектно
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изчислена, за да накара рибаря да направи своя избор. Отговорът на Петър е класически. Стихове 20 и 21
описват тази случка.  Обръщайки се назад,  Петър видял ученика,  когото Исус обичал (Йоан)...и като го
видял, казал на Исус: „Господи, а с този какво ще стане?“ Не е ли типично това? Показалецът на Господа е
бил насочен към Петър, а той се опитвал да се отклони от пътя, по който му е било заповядано да върви,
като попитал Исус какво ще стане с Йоан. „Господи, а какво ще стане с Йоан? Ти ми казваш да вървя след
Теб... а с него какво ще се случи? Няма ли да му дадеш и на него същата заповед? В края на краищата, той
също е ученик, нали?“ Обърнете внимание на отговора на Исус в следващия стих. Той наистина причинява
остра болка. „Исус му каза: „Ако искам той да остане (жив) докато дойда, теб какво те засяга? Ти върви
след Мен!““

Целият този диалог се е запечатил завинаги в паметта на Петър. Сигурен съм, че той никога не е
забравил това смъмряне.  А какво ни казва това на нас? Какво казва на членовете на нашето църковно
семейство?  Просто  следното:  Вървенето  след  Христос  е  индивидуална  работа.  Господ  ни  спасява
индивидуално. Той ни дарява и ни наема индивидуално. Той ни говори и ни насочва индивидуално. Той
чертае и планира маршрута на пътя ни индивидуално. За момент Петър забравил този факт. Той започнал
твърде много да се интересува каква ще е волята на Бога за живота на Йоан. 

Не постъпвате ли и вие по същия начин? Може би Бог ви превежда през житейски път, който ви се
струва ужасно взискателен и даже унизителен. Вие се сблъсквате със строгостта на покорния живот и може
би поглеждате през оградата, за да видите какъв е живота на съседа ви и каква заповед му е дадена на него.
Може би си казвате: „Това просто не е справедливо.“ Христос пита: „Теб какво те засяга?“  Когато става
въпрос за изпълнението на Негова воя, Бог не е казал, че вие сте длъжен да отговаряте за някой друг, освен
за себе си. Престанете да се оглеждате и да търсите равенство! (Коментар: Господ не е длъжен да дава отчет на
никой от нас за действията си. Той е Господ, а ние сме негови творения и само поради неговата милост имаме достъп до него. А
можем и да нямаме! Защото всичко, което мислим че имаме, е дар от него. Това е истината. Такава е общата картина. Върху
тази картина трябва да търсим мястото, което ни е отредено.  Гърнето не търси сметка на грънчарят, който го е създал. Ние
по Божията милост съществуваме. Д.Пр.) Престанете да се занимавате с нуждата другите да правят това, което
правите вие. Понасяйте това, което сте призовани да понасяте.  Бог избира и ни възлага ролите, които ние
изпълняваме. Ролята на всеки човек е уникална.

На някои семейства изглежда, че по уникален начин Бог им е позволил да изживяват трудности –
загуба на дете, продължително и осакатяващо заболяване, финансов банкрут, пожар, който превръща всичко
в пепел и необяснима серия от  трагедии. А други семейства едва ли са докосвани от трудностите. Толкова е
лесно на манталитета на Петър, който живее във всеки от нас, да започне да рита и изпълнен с горчивина да
настоява пред Съдията за Равенство в житейските трудности. Но Неговият отговор си остава същият: „Дете
мое, ти трябва да вървиш след Мен. Запомни, че ти не си Йоан...ти си Петър.“

Дали Бог ви е призовал да му служите на трудно или взискателно мисионерско поле, или да вършите
някаква  работа,  или  някакъв  вид  служение,  или  да  служите  у  дома?  Повел  ли  ви  е  да  живеете
пожертвувателно или ви е позволил някои удоволствия? Ако Той е направил това – вървете след Него! И
забравете за Йоан.  Ако Исус е достат  ъ  чно велик, за да сръга хора като Петър, Той е достатъчно велик да  
съди и хора като Йоан. 

Глава 34

Истинският успех

Този текст не казва всичко, но това, което казва е добро. Имам предвид размишленията на Ралф Валдо
Емерсон за успеха:

„Да се смееш често и по много; 
да спечелиш уважението на интелигентни хора и обичта на децата; 
да заслужиш високата оценка на искрени критици 
и да издържиш на измяната на фалшивите приятели; 
да цениш красивото; 
да откриваш най-доброто у другите; 
да оставиш света малко по-добър или чрез (отглеждането на) здраво дете, 
или чрез създаване на по-добри социални условия, или чрез добре свършена работа; 
да знаеш, че дори един човек диша по-леко защото те е имало - 
това означава да си успял!“
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Аз съм дълбоко впечатлен от тези думи. Оценявам както това, което не е споменато в тях, така и това,
което е казано.  Емерсон нито веднъж не говори за пари, за обществено положение, за ранг или за слава .
Нито пък казва  нищо за  властта  над  другите.  Или за  притежанията  и богатството.  Нито пък  за  свръх
заплашителната представа  за  себе си.  Нито пък говори за  размер,  за  брой,  за  статистики или за  други
видими, но несъществени неща в светлината на вечността. 

Прочетете отново думите му. Може би първият път сте пропуснали да разберете нещо.  Този път се
вгледайте отблизо в глаголите:  „да се смееш...  да спечелиш...да заслужиш...да издържиш...да цениш...да
откриваш...да оставиш...да знаеш...“  И навсякъде в този текст ударението е поставено някъде извън нас,
нали? Според мен това е  най-освежаващата част от всичко друго.  Тези думи се срещат много рядко в
книгите, занимаващи се с оценката на човешкия успех.

И през  цялото  време  докато  газя  в  днешната  пропаганда  на  успеха,  отново  и  отново  фокуса  на
вниманието е поставян върху външната изява на човека – колко умен и интелигентен изглеждам, какво
добро впечатление мога да направя, колко много неща мога да притежавам или колко много неща мога да
управлявам, или колко бързо мога да бъда издигнат, или...или. Никъде от това, което прочетох в днешните
книги – потвърждавам – никъде – не се поставя ударението върху сърцето; върху вътрешното състояние на
човека;  върху  мястото,  където  се  пораждат  мислите  ни,  мотивите  ни,  решенията  ни.  Никъде,  освен  в
Библията.

Интересно е, че Библията говори малко за успеха, но говори много за сърцето, за мястото, откъдето се
поражда истинския успех. Не е чудно, че Соломон призовава читателите си така:

„Повече от всичко друго пази сърцето си, защото в него са изворите на живота“ (Пр.4:23 – мой
превод).

Това е правилно – пазете сърцето си. Бдете постоянно. Гледайте го внимателно. Пазете го. Обръщайте
му внимание. Пазете го чисто. Изхвърляйте боклуците от него. Запомнете, че там е мястото, където много
лесно могат да се скрият лоши неща като:

„...зли  помисли,  блудство,  кражба,  убийство,  прелюбодейство,  ненаситност,  злоба,  измама,
похотливост, завист, клевета, високомерие и глупост“ (Марк 7:21-22 – мой превод).

Вие знаете, че това са нещата, които в края на краищата изплуват, след като упоителният и сладък
мирис на успеха ни опияни, и „изворите на живота“ започнат да преливат. Колко важно е сърцето! Там е
мястото, където се формира характера на човека. Единствено там се пазят тайните на истинския успех.
Богатствата на сърцето са безценни, но те мога да бъдат откраднати.

Охранявате ли сърцето си? Отговорете си искрено, охранявате ли го? Грозните и отровни корени на
греха  намират  хранителна  среда  дълбоко  в  сърцата  ни.  Въпреки,  че  изглеждаме  като  успели  хора,  че
говорим като успели хора, че говорим за успеха и даже се обличаме така, че да изглеждаме успели хора, в
същото време сърцето ни може да се е отклонило от правилния курс и да се носи бавно по течението.
Възможно е тайно в себе си ние да сме разяждани от същото нещо, което атакуваме с устните си пред
хората. Това се нарича преструване. Това е една по-жестока форма на лицемерието...и успешните хора могат
да бъдат страхотно добри в това отношение.

Ще трябва да благодаря на покойният Джозеф Бейли за неговите размишления:
„Исус предупредил учениците Си, че ние трябва да се пазим от лицемерието и да не претендираме,

че сме нещо, което всъщност не сме, като действаме с маска, която прикрива лицето ни. Лицемерието е
ужасен белег на повреда в сърцето ни и то чака само да му се предостави шанса, за да се покаже пред
хората. Така както е казал прочутият Джон Милтън в пиесата си „Изгубеният рай“: „Нито хората,
нито даже ангелите могат да разпознаят лицемерието, единственото зло, което се разхожда невидимо –
само Бог може да го разпознае.“

Мислите на Емерсон за успеха са мъдри и си заслужава да бъдат научени наизуст. Но към тях трябва
да се добави това, което се извършва в сърцето на човека. Да пазим сърцето си е наше задължение, а не
право на избор.  Не е  лесно да пазим сърцето си.  Това  не става  по естествен начин.  За това  са  нужни
честност и стремеж към морална чистота.

Много лесно успехът може да се превърне в провал. Достатъчно е само да престанем да охраняваме
сърцето си.

Глава 35

Шефът

Ако ви помоля да опишете човек, който е самотен, голяма е вероятността да не изберете някой, който
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е зает. Съмнително е, че вие ще изберете и някой, който заема висока и отговорна длъжност, като например
изпълнителен директор на разрастваща се корпорация или водещият и добре платен търговец в агресивна и
високо конкурентна организация. Вие си казвате: „Не и те. Те са успешни, Те получават големи доходи. Те
са осъществили се хора.  Те са постигнали това,  към което са се стремели. Нещо повече,  тъй като има
толкова много хора около тях, те нямат време, за да са самотни.“ Не се обзалагайте, че това е така. Много
често хората, които са близо до върха на стълбата на финансовия успех или са стъпили на най-горното й
стъпало,  имат само няколко приятели (ако изобщо имат),  борят се  да запазят мира в семейството си и
живеят на нащърбеният ръб на загубените илюзии и даже на отчаянието. Самотата е чума, която засяга по-
ниските етажи в йерархията, но шефовете са самотници. Или по природата си, или като правило големите
шефове  живеят  в  много  затворен  свят,  където  щастието  ги  отбягва.  Задоволството  и  вътрешното
спокойствие се срещат рядко в прекрасните им домове. Често пъти в тях има скука и сковаващо усещане за
празнота. Както Торо го е казал толкова добре, има хора, които „живеят в дискретно отчаяние.“ 

Може би ще ви е интересно да научите, че има една книга в Библията, която говори на тази тема. Тя
се нарича Еклесиаст. Всъщност тя повече прилича на дневник, а не на книга. В нея се описани безплодните
търсения на Соломон на щастие извън Бога.  Любимата дума на Соломон,  която постоянно се повтаря,
когато той признава краха на надеждите си е „суета.“ Отново и отново той възкликва „Всичко е суета!“
Даже той, царят на страната, който притежавал огромно богатство, мъдрост, средства и свободно време, за
да постигне или да изживее зенита, който живота можел да му предложи, продължавал да се връща при
същата  тежка  въздишка  „Всичко  е  суета.“  Въпреки  че  бил  зает,  богат  и  прочут,  Соломон  бил
персонификация на скуката и самотата.

Силно  ви  препоръчвам,  когато  свършите  да  четете  тези  страници,  да  вземете  Библията  си,  да
намерите в нея книгата Еклесиаст и да я прочетете наведнъж - от началото до края, особено ако сте човек,
който се идентифицира с самотното стенание на лидера. 

„Тогава погледнах отново всички действия на експлоатация, които се извършваха под слънцето. И
ето, видях сълзите на експлоатираните и че те нямаха никой, който да ги утеши; и че на страната на
експлоататорите беше силата, но и те нямаха никой, който да ги утеши. Поради това поздравих повече
умрелия, който вече беше умрял, отколкото живия, които все още беше жив. Но по-добре и от двамата
счетох, че е онзи, който никога не е съществувал, който никога не е видял злите дела, извършвани под
слънцето. И видях,  че всеки труд и всяко умение,  които се извършват, са резултат от надпреварата
между човека и неговия ближен. Това също е суета и гонене на вятъра. Глупавият скръства ръцете си и
яде собствената си плът. Една шепа, пълна с почивка е по-добро нещо, отколкото два юмрука, пълни с
труд и гонене на вятъра. Тогава погледнах отново към суетата под слънцето. Имаше един човек, който
нямаше кого да издържа, който нямаше нито син, нито брат, но въпреки това нямаше край за целия му
труд. Наистина, очите му не се задоволяваха от богатствата и той никога не се запита: „И за кого се
трудя и лишавам себе си от удоволствие?“ Това също е  суета и е тъжна работа“ (Екл.4:1-8 – мой
превод). 

Някои неща би трябвало да се случат, но те никога няма да се случат. Например, да вземем този текст
от Еклесиаст, който би трябвало да се чете в бизнес университетите в Харвард и Станфорд, но това никога
няма да се случи. Иска ми се откъси от тази част от дневника на Соломон да бъдат отпечатвани точно под
заглавието на всеки брой на вестник „Уол Стрит Джърнъл,“ с цел мъжете и жените по цял свят, които се
занимават с бизнес, да могат първо да прочетат мъдростта на Соломон, когато отворят този вестник. 

Но  това  никога  няма  да  се  случи.  Ако  зависеше  от  мен,  аз  щях  да  се  погрижа  всички  млади
ръководители, предприемачи, мъже и жени, които искат да правят кариера и се катерят по корпоративната
стълба на успеха, надявайки се да осъществят житейските си мечти, да получават пощенска картичка с този
откъс от Библията отпечатан на нея – просто като едно напомняне. Това би трябвало да се случва ежегодно,
но няма да се случи. И понеже разбираме, че нито едно от тези неща няма да се случат, ние сме оставени да
се задоволяваме със своите си начини, предположения и наблюдения. 

Вариантите ни за избор са сведени до слушането на съвета на системата, която сега управлява света,
да наблюдаваме хората от нашето поколение и родителите си, да си вземаме бележки от така наречените
„модели на успеха“ и да убеждаваме себе си, че тази мечта е реалност. Но тя не е реалност, а една огромна
и нагла лъжа!

Откриване на жертвата
Нека да разберем това. В тези 8 стиха на текста от Екл.4 Соломон не е имал предвид обикновеният и

малък човек, който една „свързва двата края,“ който се задоволява с елементарните неща и не се тревожи
твърде много за нещата, които са извън неговия ограничен свят – той просто иска да продължи да живее. Не
този  тип  човек  е  във  фокуса  на  вниманието  на  Соломон.  Не,  в  никакъв  случай.  Тези  8  стиха  са
предназначени за  висшите ръководители,  за големите шефове,  за  висшите чинове в  армията,  за  хората,
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които  притежават  власт  и  влияние...или  ако  използваме  някои  думи  от  съвременния  жаргон  –  за
„магнатите,“  за  „големите  клечки,“  за  лидерите.  Това  са  хората,  които имат вид на  преуспели и  че  са
постигнали целта на живота си. 

Но истината е, че те не са успели, въпреки че повечето от тях доста добре крият тази истина.  И те
всъщност са  „жертвите,“  към които искам да се обърна тук:  към тези,  които сте стигнали до върха на
стълбата, както и към онези от вас, които се надяват един ден да стигнат до там. Запомнете, че Соломон е
бил цар. Той не гледа от дъното нагоре. Позицията му за наблюдение е от върха. Той  поглежда към другите
хора, които са на върха на своята стълба. 

Соломон със сигурност трябва да знае за какво говори! Неговият свят е свят на елегантността, на
богатството, разкоша и на щедрото изобилие. Неспособността му да намери задоволство в този негов свят е
тема на неговия дневник, наречен Еклесиаст. Поради това той сваля „розовите“ очила на идеализма и си
поставя кристално чистите очила на реализма, когато информира читателите си за истината. Той пише за
лекаря, който се радва на бързо растящ брой пациенти. Той пише за адвоката, чиято клиентела и доходи се
увеличават.  Той  пише  за  търговеца,  чиито  поръчки  и  приходи  растат.  Той  говори  на  хората,  които
притежават собствен бизнес. Той говори на предприемачите, на президентите и на бъдещите президенти на
корпорациите.  Той казва:  „Нека да ви кажа как всъщност стоят нещата.  Нека да ви призова  да видите
истината, независимо от последствията за вас.“

Реалистична оценка
В тази реалистична гледна точка липсва всякаква тайнственост. И както ще видите в ст.1 „погледнах

отново,“ и в ст. 4 „ И видях,“ Соломон оглежда света около себе си. Той не мечтае за нещо в класната стая.
Това не е академично занимание. Това са неща от реалния живот, които са взети от офиса, в който работите
или от привилегированата ви позиция,  която заемате или се надявате един ден да заемете.  И когато се
оглежда, той вижда няколко начини на живот. Всъщност те за три, но нито един от тях е задоволяващ. Още
първият от тях е достатъчен, за да накара всеки от нас да спре по пътя, по който върви.

Условия на експлоатация
„Тогава погледнах отново всички действия на експлоатация, които се извършваха под слънцето.“

Тук виждаме отново една от любимите фрази на Соломон, които е използвал в тази книга:  „под слънцето.“
Вие ще я срещнете в ст.1, после в ст.3 и още веднъж в ст.7. Това е фраза, която подчертава хоризонталното
измерение на живота...съществуването под слънцето, а не над него. По този начин Соломон всъщност казва:
„Огледах целия мой свят. Наблюдавах начина, по който се отнасяха към хората в Йерусалим. Огледах и цяла
Юдея. На всички тези места видях много хора, които бяха контролирани от господстваща шепа хора. Видях
мнозина, които се намираха в хватката на експлоатацията.“ Това, което той е видял, е била малка група от
хора, които са притежавали парите, влиянието и властта...и поради това са контролирали другите хора. И
това, което видял Соломон е било всичко друго, но не и приятно. Гледайте внимателно:

„И ето,  видях сълзите на експлоатираните и че те нямаха никой,  който да ги утеши; и че на
страната на експлоататорите беше силата, но и те нямаха никой, който да ги утеши.“

Това  е  много  ясно  описана  сцена.  Соломон  казва:  „Когато  се  огледах  и  видях  сълзите  и
експлоатацията, сърцето ме заболя. Обхванат съм от отчаяние.“ Поради това реакцията му на това, което е
видял,  е  също толкова  ясно описана  в  ст.2  и  3:  „...поздравих  повече  умрелия,  който вече  беше  умрял,
отколкото живия, които все още беше жив.“ 

Когато погледнал към хората, които вече били мъртви, той си помислил: „Какви късметлии сте вие,
които сте си заминали от тази земя, иначе все още щяхте да живеете  в тази експлоатация!“ След това
Соломон  се  обръща  към  експлоататорите:  „Вие  имате  парите.  Имате  влиянието.  Имате  силата  да
контролирате  живота  на  другите.  Какво  правите  с  тези  неща,  които  притежавате?  Справедливо  ли
постъпвате? Или експлоатирате? Възползвате ли се от предимството си? Ограбвате ли свободата на другите
хора или им давате свобода? Дали вземате или давате? Дали сте хора, които поробват другите или сте хора,
които освобождават другите? Дали сте хора, които използват парите и силата си, за да печелите пари чрез
измамни и незаконни методи? Единствено вие можете да отговорите на тези въпроси.“ 

Цар Соломон се оглежда и вижда човек, който отнема свободата на другите хора. И той казва: „Те си
нямат никой, който да подсуши сълзите им, поради което поздравявам онзи, който е умрял и считам, че той
е по-добре от живият. Всъщност, по-добре и от живия и от умрелия е онзи, който въобще не се е раждал!“
Това е странен момент в Библията, когато тя говори за неродените: „Но по-добре и от двамата счетох, че е
онзи, който никога не е съществувал, който никога не е видял злите дела, извършвани под слънцето“ (ст.3).

Сигурен съм, че и вие сте си мислили понякога това: тези от вас, които са женени и нямат деца; или
онези от вас, които сте преживели смъртта на единственото си дете и сега гледате света в който живеем.
Сигурен съм, че понякога сигурно си казвате, че може би е по-добре, че на детето ви не се налага да понася
общество, което е толкова умопобъркано като нашето. Хрумна ми, че може би Соломон никога не си е
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мисли за самоубийството. Тогава то се е считало за такъв ужасен грях (и е чужда идея за евреите), поради
което той даже не го е предложил като начин за излизане от живота. Но това със сигурност не е така в наши
дни. 

По  време  на  едно  от  пътуванията  ми  преди  време  срещнах  една  прекрасна,  добре  образована
християнка, която искаше да изгради хосписи в САЩ за да помага на хората, които умират. Тя много искаше
нашата страна да се превърне в пример за подражание – даже отвъд това, което прави Европа за хората,
които са смъртоносно болни и установяват, че се нуждаят от място, където да умрат, където ще има обич и
удобство, място, където за тях ще се грижат и в същото време, те ще са заобиколени от семейна обич. 

Тя ми каза: „Чък, докато завършвах проучването си по тази тема, аз попаднах на едни хора, които
гледаха към темата за смъртоносното заболяване от друга гледна точка. Присъствах на едно от събиранията
им, което се проведе в една църква в Сан Франциско. Не знам дали ще ми повярвате, но това бяха хора,
които  се  срещаха,  за  да  обсъждат  различни  методи  за  самоубийство.  Те  се  интересуваха  предимно  от
дозирането приемане на медикаменти, които сериозно ще увредят тялото на човека и той ще умре внезапно.
И  спокойно.“ Тя ми каза, че те даже имат една книга на тази тема и тя ми я даде да я прочета. Заглавието на
тази книга е „Позволете ми да умра преди да се събудя“ и в нея се обсъжда темата за така нареченото
„самоосвобождение“ за умиращите. Тя е с големина над 100 страници и в нея се обяснява как да отнемете
собствения си живот. Разбирате ли, в нашето време вече няма съпротива срещу самоубийството. На него
вече се гледа като на интелигентно спасение от болката. (Коментар: Сега, повече от 30 години след написването на
тази книга, в САЩ се коментира проекто-закон, чрез който лекарите ще предлагат услугата „ефтаназия“ чрез поставяне на
смъртоносна инжекция на неизлечимо болни хора. За сега асоциацията на лекарите отказа да подкрепи това предложение, но
виждате накъде върви света. Към пропаст! Д.Пр.) 

Соломон казва: „Този, който никога не се е раждал е по-добре от онзи, на който се налага да изживее
това и сега все още е жив, както и от другия, който вече е умрял.“ След това Соломон продължава оценката
си на света около себе си и се обръща от условията на експлоатация към второто си наблюдение за друг
начин на живот.

Стремеж към надпревара
„И видях, че всеки труд и всяко умение, които се извършват, са резултат от надпреварата между

човека и неговия ближен. Това също е суета и гонене на вятъра.“ (Екл.4:4) Това е интересно наблюдение.
Този искрен човек казва: “Когато погледнах към действията в бизнеса – към купуването и продаването,
когато наблюдавах хората,  които постигаха целите си,  когато наблюдавах потока на успеха,  докато той
течеше по пътя си от дъното на стълбата до нейния връх,  аз видях жестоко съперничество и манталитета
„куче изяжда друго куче.““ Тук той няма предвид темата за здравословната конкуренция между фирмите.
Този вид конкуренция е нужна за бизнеса и помага на народа ни да продължава да е силен и велик. 

Тук Соломон говори за съперничество между хората, на един човек срещу друг човек. Става дума за
боренето,  „изяждането,“  сграбчването  с  нокти  и  блъскането  между  хората.  Соломон  описва  външните
прояви на плътския егоизъм. Разбирате ли,  тук той има предвид преди всичко отделната личност,  а не
поведението  на  големия  бизнес.  Соломон  казва:  „Видях  такова  решително  и  агресивно  съперничество
между отделните хора...Те се бият един срещу друг и даже ако е нужно, един друг се нападат!“ Това е вид
налудничаво поведение с цел да се изработи повече, да се продаде повече и да се засенчи другия човек. 

Вие също можете да станете жертва на такова поведение. Може би виждате себе си в библейското
описание на тази сцена. Стих 4 може би обрисува вашия портрет, въпреки че името ви не е споменато.
Може би вие не сте от този вид хора, които лесно заемат второто място. Вие не можете да се успокоите,
докато не заемете първото място. Вие определяте какво да правите и сте решен да го постигнете. Преди
няколко  месеца  имах  възможността  да  се  срещна  с  един  обезсърчен  и  разтревожен  46-годишен  мъж.
Животът му беше задръстен от отпадъците от последиците от напрегнатото съперничество. В стремежа си
да стане „успешен,“ неговите отношения със съпругата му и с децата му се разрушили. Те приличали на
група  непознати  хора,  които  живеят  под  един  и  същи  покрив.  Техният  живот  сигурно  е  бил
олицетворението на „ада на земята.“ Първо, мъжът е имал син, който вече не искал да говори с баща си. А
по-малката му дъщеря му казала директно: „Тате, повече не искам да съм с теб.“ Жена му се страхувала от
него. Имайте предвид, че той стигнал до върха в своята професия. Шестцифрена заплата, много екстри...цял
пакет. Докато един месец преди да се срещна с него той бил хванат, че е откраднал пари от своята компания
– 15 000 долара. Компанията предпочела да не повдига официално обвинение срещу него и да го съди. В
замяна на това той обещал да възстанови парите, въпреки че бил уволнен от фирмата. 

Той  загубил  работата  си,  репутацията  си,  загубил  единственото  нещо,  което  създавало  име,
единственото  нещо,  с  което  му  било  приятно  да  се  занимава  –  да  прави  бизнес.  И  не  забравяйте,  че
семейството му било по-щастливо, когато той не бил заедно с тях. Между другото, като добавка към 6-
дневната му работна седмица, той доброволно добавял още половин ден в неделя, така че преди да бъде
уволнен, той работел по шест и половина дни седмично. Той ми призна: „Ако бях продължил да работя там,
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сигурно щях да стигна до пълни седем работни дни седмично по  12-14 часа всеки ден. Това ми харесваше.
Аз съм класически работохолик.“ 

Докато гледаше към мен, сълзи се стичаха по лицето му. Той подсмърчаше: „Как отново да изградя
семейство? Как да се свържа с дете, което повече не иска да разговаря с мен? Как да се върна назад и да
оправя  нещата?“  Докато  говореше,  той  крачеше  напред-назад  в  стаята.  После  произнесе  доста
продължителна поредица от богохулства. По едно време, залитайки отиде до вратата и остана там, изпълнен
с безпокойство и плачещ като бебе. 

Каква покъртителна гледка!  Той беше служил на един жесток господар – успехът на всяка цена. А
сега  приличаше  на  леопард,  който  седи  в  ъгъла  на  клетка.  Тогава  си  казах:  „Пред  мен  е  продукт  на
„системата.“ Той призна: „И аз вярвах във всичко това, но не можах да го понеса.“ Сега някой от вас може
би  ще каже:  „Добре,  тогава  решението на  този  проблем е  просто  да  изоставиш всичко.  Просто  да  се
откажеш. Да се отпуснеш и да позволиш на течението да те понесе. Да станеш безразличен и самодоволен.
Оставете се да бъдете издържан от хората, които работят и нека те да плащат житейските ви разходи.“ Но
Соломон казва в ст. 5, че не това е правилният отговор и нарича такъв човек с думата „глупак.“ „Глупавият
скръства ръцете си и яде собствената си плът“ (Екл.4:5)

Не,  отказът  от  отговорно  живеене  не  е  решението.  Соломон  твърди,  че  решението  е  в
балансираността. Виждате ли баланса в ст.6? „Една шепа,  пълна с почивка  (на иврит е казано още по-
красиво: „една шепа, пълна със спокойствие“) е по-добро нещо, отколкото два юмрука, пълни с труд и
гонене на вятъра.“ Много добра идея е това изречение да се постави върху огледалото за обратно виждане
в колата, за да можете да го четете всяка сутрин, докато отивате на работа. Можете да го поставите и на
огледалото в банята си, за да го четете всяка сутрин докато се бръснете. Схванахте ли смисъла в този текст?
Една шепа, пълна със задоволство и отговорно живеене се сравнява с два юмрука пълни с забиване на нокти
в съперника, с борба, с блъскане и с нанасяне на удари, за да си пробием път до върха на стълбата. Първото
е по-добро от второто. 

Нека за момент да погледнем в една друга книга на Соломон, Притчи. Забутан някъде в гл.15 е един
съвет, който си заслужава сериозно да го разгледаме. Първо, Пр.15:16: „По-добро е малкото със страх от
Господа, отколкото голямо съкровище и тревоги с него“ (мой превод). Не е ли вярно това! А сега вижте
ст.17. В него се използва сравнението „по-добре, отколкото“: „По-добре чиния със зеленчуци, където има
любов, отколкото тлъсто говеждо, придружено с омраза“ (мой превод). „По-добре е малка паничка със
зеленчукова супа, която е сервирана на маса, където има много обич, отколкото голяма и дебела говежда
пържола, която ви е хвърлена на масата от някой, който не може да ви понася!“  Вижте още един стих –
Пр.16:8, където също е използвана сравнителната форма: „По-добре малко с праведност, отколкото големи
доходи с несправедливост“ (мой превод) 

Спрете и позволете на тази мисъл да влезе в създанието ви! В нашият свят на надпреварата към още,
още и още, ние имаме склонността да забравяме мъдростта на тези думи. Колкото и голям да е доходът –
въобще не  ме  интересува  колко изгоден е  -  той не  е  достатъчен,  за  да  почисти виновната  съвест.  Но
стремежът  към успеха,  независим от  вида  на  компромиса,  води  до ужасна  криза.  Следва  лишаване  от
илюзиите. Тъй като надпреварата се ожесточава, ние се стремим към още повече и „запалваме свещта и от
двата  й  края“  и  накрая  изгаряме.  Но  вместо  да  спрем,  вместо  да  преоценим  ситуацията,  ние  просто
започваме да бягаме още по-бързо и по-надалече, без да спазваме такта на музиката. 

Ние отказваме да се запитаме докъде ще ни отведе всичко това, какъв ще е крайния резултат от това
лудо  преследване.  И  самотността  ни  се  засилва!  И  тогава  идва  това,  което  нашето  поколение  нарича
„кризата на средната възраст.“ Тази криза е описвана като време на интензивна лична преоценка, даже на
появата на мисли, които предизвикват страх и безпокойство в разума на човека. Ние започваме бавно да  си
задаваме въпроса кои сме ние, защо сме тук и как стана така, че това стана толкова важно за нас. Това е
период на съмнения в себе си и разочарования от всичко - от всичко познато и стабилно. Това са ужасяващи
мисли, които не могат да бъдат гласно произнесени пред друг човек, даже пред най-близкия ни човек. 

И отново повтарям, усещането за самотност продължава да се усилва. По време на тази криза на
средната възраст в нас има врагове, които воюват помежду си. Един от тях е тялото ни. Този, който само
преди няколко години беше наричан от познатите ни с името „Джо от колежа,“ сега започва да остарява.
Косата по главата ни започва да окапва, въпреки отчаяните ни опити да завием и да запазим всеки останал
кичур.  Намалява  се  физическата  ни  издръжливост  и  здравина.  Започваме  да  се  задъхваме,  когато  се
изкачваме по стълбите! Не след дълго хората започват да ни наричат с името „Стария Джо.“ Както казва
един комик, сега вече „Роулинг стоунс“ (търкалящите се камъни) са в бъбреците на Джо. Когато сега отива в
командировка, стюардесата в самолета му предлага кафе, чай или мляко, а не алкохол.

А какво става с работата на този мъж? Тя вече не му носи удоволствие. Сега тя го потиска. Всъщност,
сега той счита, че това е робство. Той вече е лишен от илюзиите и мрази работата си. Но не може да се
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откаже от  нея,  защото трябва  да  плаща ипотеката  за  дома.  Поради това  домът се  превръща в  част  от
съперничеството. И цялото нещо се издига нагоре като дим. Това е причината, поради която Соломон казва:
„По-добре е малкото...по-добре е една шепа, пълна със задоволство, с любов и със спокойствие, отколкото
два юмрука, пълни с воюване.“ 

Лишаването от личните илюзии
Има и трета сцена, която Соломон наблюдава в Еклесиаст, гл.4. Подобно на първите две, това е сцена,

която се характеризира със своята суета. В ст.7 той казва: „  Тогава погледнах отново към суетата.“ Той
видял персонализацията на суетата в това наблюдение „под слънцето.“ Той видял банкрут и лишаване от
илюзиите в лицето на една жена, която имала кариера в бизнеса. Той видял професионалисти с уморен
изглед на лицето, въпреки че те били богати.  В този случай, той видял „ един човек“ (ст.8). 

Забелязахте ли нещо? В първата сцена, която Соломон видял на нашата стара земя, имало много хора:
много експлоатирани и много експлоататори. Във втората сцена имало двама човека. Един срещу друг са
двама човека в постоянно съперничество. Сега, в третата сцена има само един човек. Разбирате ли, докато
се  изкачвате  по-високо  по  стълбата  на  така  наречения  „успех,“  вие  ставате  все  по-самотен...по-малко
приятели, по-малко лични контакти. 

А през това време, докато натрупвате повече собственост, вие се превръщате в самотен човек и в
самотен ръководител. Наскоро след като бях говорил на тази тема, един полковник от армията ме спря и
много енергично ме призова: „Казвайте това даже още по-силно в сравнение с начина, който го казахте
предния път.   Следващият път когато говорите  за  самотата  не забравяйте да споменете за  самотата  на
армейския  офицер.  Вие  описвахте  моя  живот  като  полковник.  Той  плачеше  за  задоволството  и  за
другарството, защото тези неща ги няма там, на върха на стълбата. „ Имаше един човек, който нямаше кого
да издържа, който нямаше нито син, нито брат...“ (ст.8) 

Може би си мислите, че този човек ще си каже: „Тъй като нямам много хора, за които да се тревожа,
аз ще се наслаждавам на живота. Стигнах до този висок пост и спечелих повече пари отколкото преди,
поради което сега ще легна по гръб и ще взема тази шепа, пълна със спокойствие заедно с този юмрук,
пълен с работа и ще балансирам между двете. Ще си кажа: „Достатъчното е достатъчно.“ Дали този човек
казва това? Не, според това, което е видял Соломон. Въпреки че нямало други хора, за чиято издръжка да се
грижи, въпреки че нямал нито син, нито брат...въпреки това трудът на този човек нямал край. 

Разбирате ли, той не знаел как да спре. Той не можел да забави темпото. И наистина, очите му не се
засищали с богатството, което вече имал и той никога не се запитал:  „И за кого работя аз и лишавам себе
си от удоволствие?“ (ст.8) Това не е ли демонстрация на нещо? Този приятел е шофьор, който не спира и
не  си  задава  очевидните  въпроси  като:  „“Защо  това  не  ме  задоволява?“  или  „Какъв  е  изхода  от  тази
ситуация?“, или „Защо измъчвам себе си и се наслаждавам на толкова малко неща?“  Соломон възкликва:
„Това също е суета и е тъжна работа.“

Проницателен анализ
Разбирате  ли,  мечтата  на  нашето  велико  американско  общество  е,  че  ние  трябва  да  работим,  да

работим и да работим, да се борим, да се борим, да се борим, да печелим, да печелим, да печелим, да
продаваме,  да продаваме,  да продаваме,  да работим,  да работим, да работим, да получаваме повече,  да
получаваме повече, да получаваме повече! И така стигаме до върха на стълбата! 

Това е лудост, но в нея има някакво егоистично задоволство, че сме на върха. Това ни дава повод да
вирим високо глава, че не сме там някъде по-надолу. И като се изкачим на върха, ние си мислим, че сме
постигнали своята дългоочаквана мечта: „Сега съм в града на лежащите по гръб...отпусни се...радвай се на
живота. Най-накрая пристигнах!“

Спрете се и се замислете за някои от тези хубави привилегии. Вие имате свое място за паркиране.
Имате баня в съседство с офиса ви. Дебел килим в офиса ви. Офис-стол, който може да се накланя напред-
назад. Може би даже канапе! Искам да кажа, просто си помислете за канапето в светлината на вечността!
Завеси и огромни прозорци в офиса ви. Фирмена кола. Бонуси, които са освободени от данъчно облагане.
Фирмена яхта и фирмен самолет, с който два пъти годишно можете да летите над пристанището. Хората ви
наричат с титлата „г-н президент“ или „доктор.“

Соломон казва: „Това няма да ви задоволи.“ Ще го чуете ли? Ще бъдете ли достатъчно искрени да се
спрете по средата на стълбата и да се замислите за тези неща, за които другите отказват да мислят? Спрете
се там, където сте. И се запитайте: „Какво печеля от това, че воювам с ближния си?“ И не продължавайте да
се изкачвате, докато не отговорите на следващия въпрос: „Ако не съм доволен тук, където съм, ще бъда ли
доволен там, за където съм се запътил?“

Една древна, по подходяща история
Нека да се замислим за една от историите, разказани от Исус, тъй като Той има начин да ги разказва

така, както никой друг не може да ги разкаже. Тази история е описана в Лука 12 и в нея се разказва за един
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много способен бизнесмен.
„И  някой  от  тълпата  Му  каза:  „Учителю,  кажи  на  брат  ми  да  раздели  с  мен  семейното

наследство.“ А Той му отговори: „Човече, кой Ме е поставил да бъда съдия или арбитър над вас?“ И Той
им каза:  „Внимавайте и се  пазете от всяка форма на лакомия;  защото даже когато човек живее  в
изобилие, животът му не се състои това, което притежава.“ И Той им разказа една притча: „Земята на
един богаташ беше много плодородна. И той започна да разсъждава в себе си и каза: „Какво да направя,
тъй като нямам достатъчно място, за да складирам реколтата си?“ И каза: „Ето какво ще направя:
Ще съборя хамбарите си и ще изградя по-големи, и там ще складирам зърното и стоката си. И ще кажа
на душата си: „Душо, ти имаш много стока, натрупани за много идващи години; успокои се, яж , пий и се
весели.“ Но Бог му каза: „Глупако! През тази нощ душата ти ще бъде отнета; и сега кой ще притежава
това, което ти си приготвил?“ Така става с този човек, който събира богатство за себе си, а не богатее
в Бога“ (Лука 12:13-21 – мой превод). 

Тази история ни представя диалога между Исус и един мъж от тълпата, който считал, че е ограбен.
Прочетете отново ст.13: „И някой от тълпата Му каза: „Учителю, кажи на брат ми да раздели с мен
семейното наследство.“ Това не е ли едно доста практично място, откъдето да започнем? Човекът казал на
Исус: „Родителите ми умряха. Брат ми е управител на имота и е взел целия или голяма част от него. Кажи
му да го раздели с мен.“ Исус отговаря не на отправената му молба, а на мотива, който седи зад нея:

 „Човече, кой Ме е поставил да бъда съдия или арбитър над вас?“ И Той им каза: „Внимавайте и се
пазете от всяка форма на лакомия...“ (ст.14-15)

Това не е лошо напомняне, което би трябвало да се поставя в долната част на всяка диплома. Не би
било  лошо  този  текст  ежегодно  да  се  изпраща  по  пощата  до  хората,  които  се  стремят  към  успеха  -
„Внимавайте и се пазете от всяка форма на лакомия; защото даже когато човек живее в изобилие, животът
му не се състои от това, което притежава.“ И след това Той разказва една история, една  притча която
започва така: „Земята на един богаташ беше много плодородна.“ Почакайте малко! Възможно е повечето от
хората,  които четат  тези  редове  да  не  са  фермери.  Ако  вие  сте  фермер,  вие  ще  го  разберете  и  ще се
оприличите с човека от тази притча. Но е възможно вие да работите в офис. Поради това нека да променим
текста по следния начин: „Броят на пациентите на един лекар се увеличи“ или „Броят на клиентите на един
адвокат се увеличи“ или „Броят на купувачите на един търговец се увеличи.“ Ето това е сцената. 

Сега човекът от притчата на Исус говори на себе си. Няма друг човек до него. Той е сам на върха.
Това е сам човек, който говори на себе си. Проблемът е, че той не дава на себе си правилните отговори. Той
казва: „Какво да направя, тъй като нямам достатъчно място, за да складирам реколтата си?“  (За да
разберем идеята, тук ние можем да добавим: „И правителството ще ограби голяма част от печалбата ми
чрез данъците!“) Човекът трябва да направи нещо с печалбата си. „Какво да направя с данъците, които ще
трябва да платя? Какво да направя с моето забогатяване? Какво да направя с порасналият ми доход? Тази
година спечелих много пари и ако не направя нещо, ще вляза в параграфа, по който се плащат по-високи
данъци. А ако декларирам по-малки доходи, ще се случи това и това? Какво да направя?“ „Ето какво ще
направя: Ще съборя хамбарите си и ще изградя по-големи, и там ще складирам зърното и стоката си.“
(ст.18)

„Просто ще реинвестирам част от печалбата си във фирмата!“ Не ви ли звучи познато това? Познато
ни е като сутрешен вестник. Аз просто ще стана по-голям. Ще отворя още един офис в Ню порт. Ще стана
още по-известен.  Ние ще превърнем този проект в едно от най-големите ни начинания.“ Внушението е
ясно: „защото това ще ми донесе задоволство!“ Нали разбирате, това няма да стане веднага; но той ще
продължи да се надява...ще продължи да уголемява бизнеса си...ще продължи да подхранва егото си. „Защо,
аз ще стана победител в тази област. Има пазар за това.“ 

Или обичайната гледна точка: „Това ще задоволи нуждите на хората. Семейството ми ще стане по-
щастливо, защото ще имат повече неща, на които да се радват. Толкова е естествено аз премахна тези пари
от данъчната си декларация и да ги инвестирам във фирмата, за да става тя все по-голяма и по-голяма. Така
ще складирам все повече и повече средства, за да се наслаждавам все повече и повече.“ Но тогава той прави
още една стъпка по-нататък:„И ще кажа на душата си: „Душо, ти имаш много стока, натрупани за много
идващи години; успокои се, яж , пий и се весели.“ (ст.19)

„Нали, всички тези материални неща ще задоволят всичките нужди на душата ми?“ ГРЕШКА! Нищо
материално  не  може  да  докосне  душата  на  човека.  Нищо външно не  може  да  задоволи  дълбоките  ни
душевни нужди. Запомнете това! 

Душата  принадлежи  на  Бога.  В  това  отношение  единствено  Той  може  да  ни  задоволи.  Душата
притежава този оформен от Бога вакуум. И чак след като Той влезе в нас и запълни този вакуум, ние ще
имаме мир вътре в себе си. Или казано с други думи:  „Ако Бог не е на първо място в живота ви, вие не
можете да се  справите с  успеха.“  Но ако Бог  изпълни душата ви,  ако Бог изпълни разума ви,  ако Бог
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задоволи духът ви, тогава няма никакъв проблем, колкото и голямо да е богатството ви. Вие ще можете да
понесете този товар и да се справите с него. Приоритетите ви ще бъдат правилно подредени и вие ще знаете
как да подредите живота си така, че да окажете влияние на максимален брой хора чрез поведението си. 

Ако Бог ви направи да забогатеете, ако Той ви повери материален успех и вие продължите да живеете
според волята Му,  Бог  може да ви използва  могъщо в Своя план.  Нека да сме наясно,  аз не атакувам
забогатяването. Аз не казвам: „Нека всеки да даде клетва, че ще бъде беден. Станете, вдигнете ръката си и
повтаряйте заедно с мен: „Заклевам се да изляза от бизнеса“ или „Обещавам никога да нямам печалба.“
Точно  обратното,  аз  ви  призовавам да  се  държите  здраво  за  правилната  подредба  на  приоритетите  си.
Мнозина от хората, които са станали успешни, богати и известни имат огромна борба с начина, по който се
справят с успеха и богатството си. 

Някои са способни да запазват  правилното си виждане за  живота,  но това е  трудна работа.  Това
прилича  на  прекарване  на  камила  през  иглени  уши.  Нали  си  спомняте  думите  на  Исус?  Колко  рядко
срещаме успели хора, които да продължават да са истински смирени и скромни! Мъжът от притчата казал
на себе си: „яж , пий и се весели.“ Той можел да яде и да пие, но не можел да се весели,  защото да си
наистина щастлив е дар от Бога. И внезапно на сцената се появява един ангел – директно в офиса, където
той говорел на себе си, докато се облягал назад удобно в стола си – ангелът на смъртта дошъл при него със
стиснати устни и казал: „„Глупако! През тази нощ душата ти ще бъде отнета; и сега кой ще притежава
това, което ти си приготвил?“ (ст.20)  

Велик въпрос! Всеки преуспял човек би трябвало да си го зададе. Накрая Исус добавил: „Така става
с този човек, който събира богатство за себе си, а не богатее в Бога“ (ст.21). 

Два натрапчиви въпроси
Когато осмислите всичко казано до тук и стигнете до същността на нещата, възникват два въпроса:
Първо, казвате ли на себе си истината за притежанията? Знаете ли какво ще направи истината с вас?

Тя ще ви направи свободни. Приятелю, можете да разчитате, че истината ще направи това. Поради това
кажете, дали говорите на себе си истината за притежанията?

Второ, чувате ли предупреждението на Бога за приоритетите в живота ни? Къде точно се намира Бог
във вашия бизнес или в професията ви? Докато се катерите по тази стълба, на кое стъпало планирате да
срещнете Бога и да влезете в хармония с думите му? Чувате ли предупреждението на Бог за приоритетите?

Ще ви е от помощ, ако никога не забравяте Юсиф, „Ужасният турчин,“ който тежал около 170 кг и
бил шампион по борба на Европа преди малко повече от две поколения. След като спечелил шампионската
титла  на  Европа,  той  отплавал  до  САЩ,  за  да  се  пребори  с  нашия  шампион,  чието  име  било  „Луис
удушвача“ - нисък мъж с тегло 100 кг. Удушвачът имал прост план за побеждаване на съперниците си. Той
хващал в свивката на лакътя си шията на своя противник, напомпвал бицепса си и така прекратявал достъпа
на въздух към гърдите на опонента. Много от противниците му станали жертва на тази задушаваща хватка
на Луис удушвача. 

Но проблемът, който имал Удушвача в схватката му с Турчина бил, че гигантът от Европа  въобще
нямал шия! Главата му просто излизала от масивните му рамене. Поради това Луис не можал въобще да го
вкопчи в хватката си и много бързо Юсиф проснал Луис на тепиха и го заковал там. След като станал и
шампион на САЩ, турчинът пожелал цялата награда от 5000 долара да му бъде дадена в злато. След това
поръчал да му ушият един шампионски пояс, който минавал по средата на кръста му, напъхал златото в
колана и се качил на борда на следващия пътнически кораб за Европа.  Сега той притежавал славата и
златото на Америка. Той спечелил всичко...с изключение на безсмъртието. Той плавал с кораба „Бургундия.“

По средата на Атлантическия океан корабът потънал. Юсиф паднал през борда във водата заедно със
златото си, опаковано около тялото му. Това допълнително тегло се оказало твърде много за Турчина и той
потънал като стоманена наковалня още преди да могат да го приберат със спасителната лодка. Никой повече
не го видял. Може би си казвате: „Какъв глупак!“ Искам да кажа, че той би трябвало да притежава много
по-голяма класа от това, което е направил! Успелите хора не носят със себе си златото си! 

Но вие нали знаете къде е вашето злато! Вие сте го скрили на сигурно място. А когато то ви потрябва,
вие лесно можете да го превърнете в пари. Нали? Но изводът от тази история е следният: Златото няма да ви
въведе в славата! Защото то няма да ви помогне. 

Разбирате  ли,  вие  всъщност  не  сте  готови  да  живеете,  ако  не  сте  готови  да  умрете  .    Ако  не  сте  
абсолютно сигурен, че небето е вашата крайна спирка, тогава е много съмнително, че вие ще можете да се
справите успешно със земното напрежение. Запомнете, някои неща би трябвало да се случат, но никога
няма  да  се  случат.  Притежанията  би  трябвало  да  ни  задоволят,  но  това  никога  няма  да  се  случи.
Приоритетите би трябвало да идват автоматично подредени при умните хора, но това никога няма да се
случи. Поради тази причина ние се нуждаем от Божията Книга, Библията. Никоя друга книга не продължава
да ни връща обратно към фундамента на приоритетите ни.
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Последна дума
Вашият проблем не е вашият доход. Думите на Соломон са адресирани както към хората, които се

борят, за да свържат двата края, така и към „шефовете,“ които печелят много пари. Всъщност, има точно
толкова завистливи хора, които си проправят път нагоре по стълбата, колкото са и шефовете, които скимтят
в „стъклената къща“ на успеха. Вие можете да сте точно толкова лаком и самотен по пътя си нагоре, както и
онези,  които  вече  са  на  върха.  Казвате  ли  на  себе  си  истината  за  притежанията?  Чувате  ли
предупреждението на Бог за приоритетите? Ако до сега не сте направили това, направете го сега.

Исус,  Отговорният  за  живота  –  и  за  живота  след  смъртта  –  веднъж  казал:  „Но  първо  търсете
Неговото царство и неговата праведност; и всички тези неща ще ви се добавят“ (Мат.6:33 – мой превод).
Те ще попаднат на правилното си място сред приоритетите ви, ако Христос е на първото място. 

Имало ли е някога период в живота ви, когато сте казвали следното: „Исус Христос, бъди царят в
живота  ми.  Бъди  на  първо  място.  Поеми  ръководството.  Бъди  Този,  който  ми  дава  съвет,  когато
задавам въпрос. Исус Христос, Ти умря заради мен. Ти беше възкресен от смъртта. Поставям живота си
пред  Теб:  цялата  бъркотия,  която  съм  направил  в  него,  всички  съперничества,  всички  случаи  на
онеправдаване да други хора и цялото си лишаване от илюзии за живота. Вземи ме. Спаси ме. Идвам при
Теб такъв, какъвто съм. Аз съм грешен човек и се нуждая от Твоята прошка и от живота, който Ти
даваш.“ 

Ако до сега не сте казали това, ако никога не сте се молили с такава молитва – направете го сега.
Вземете дара на вечния живот,  който Той ви предлага.  Обърнете се с вяра към Него.  Не чакайте! Това
решение заслужава да бъде на първо място сред приоритетите ви.

Глава 36

Самотата на лидерството

Има моменти, когато сърцето ми се изпълва със съчувствие към нашия президент. Не само има най-
трудната работа на света, но в допълнение към това той никога не може да спечели, независимо от това,
което ще реши. Тъй като гълъбите и ястребите не могат да живеят заедно, няма начин той някога да ги
държи  в  една  клетка.  Сигурно  има  моменти,  когато  той  започва  да  се  съмнява  в  собствените  си
ценности...моменти, когато чува стъпките на своите критици и се чуди, дали пък те не са прави. 

Овалният кабинет сигурно е най-самотното място в Америка. Единствената утеха, която човек има в
такава ситуация е, че не е единствен. Всеки президент, който го е предшествал, е преминавал през такива
борби. Да бъдеш Върховен Главнокомандващ включва в себе си този риск на професията. Наскоро ми беше
припомнено за това, докато гледах едно телевизионно предаване за една от най-спокойните теми – за една
библиотека. Тя, обаче беше Библиотеката на Конгреса и бившият директор на тази библиотека Сър Хю
Уелдън стоеше изправен пред един стелаж с папки. Програмата имаше характера на бавно движещ се и
изпълнен с преглед на документи разговор, докато...

Някъде по средата на предаването д-р Даниел Буурстин, Библиотекарят на Конгреса,  извади една
малка кафява кутия от един малък шкаф, където в миналото съхранявали библиографските рядкости. На
етикета на кутията беше написано: „Съдържание на джобовете на президента в нощта на 14.04.1865.“ 

Тъй като това беше съдбоносната вечер, в която Абрахам Линкълн беше убит, вниманието на всеки
зрител  беше  сграбчено.  Буурстин  започна  да  изважда  вещите  от  кафявата  кутия  и  да  ги  поставя  пред
камерата. В кутията имаше 5 неща:

 носна кърпичка с бродирано име „А. Линкълн“
 детско джобно ножче
 калъф за очила, ремонтиран с канап
 портмоне, съдържащо една банкнота от 5 долара – емитирани от Конфедерацията (!)
 няколко стари и износени вестникарски изрезки
Буурстин каза, че старите вестникарски изрезки съдържали статии, посветени на великите дела на

Абрахам  Линкълн.  Една  от  тях  съобщаваше  за  реч  на  Джон  Брайт  (16.11.1811  –  27.03.1899,  квакер  и
английски държавник, Президент на английската търговска камара от 1868 – 1889, член на Палатата на
общините от 1843-1889), който казва, че Абрахам Линкълн е един от най-великите мъже в историята на
човечеството.

Днес това е известно на всички. Сега светът знае, че британският държавник Джон Брайт е бил прав в
оценката си за Линкълн,  но през 1865 г. милиони хора са имали точно обратното мнение. Критиците на
президента били свирепи и многобройни. Страданието му е било самотно и продължително и е отразявало
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страданията и хаоса в страната му, която била разкъсвана на парчета от омразата, жестокостта и от скъпо
струващата Гражданска война.  Има нещо трогателно в представата как този велик лидер е търсил утеха и
потвърждение за правотата си от няколко стари вестникарски изрезки, докато ги е препрочитал самотен в
Овалния кабинет под трептящия пламък на свещта.

Запомнете следното: Самотата дебне там, където спират елените. 
Като  заключение  мога  да  кажа,  че  най-големите  лидери  плащат  висока  цена  за  позицията  си.

Замислете се например за следните лидери. Моисей не е имал близки приятели. Нито Исус Навин. Вие
знаете, че Давид е бил с Йонатан само в ранните си години. Но когато той станал цар на Израел и най-
великият военачалник  (Коментар:  По негово време територията на Израел се увеличила от 10 000 км²  на 100 000 км².

Д.Пр.), неговите най-съкровени молитви и най-трудните му решения са били самотно занимание. Така е било
и с Даниил. Ами другите пророци? Самотните мъже в Стария Завет. Павел често пише за това в писмата си.
Той информира ученика си Тимоти:

„...всички в провинция Азия ме изоставиха...“ (2Тим.1:15 – мой превод)
Някога замисляли ли сте си живота на евангелизаторът Били Греъм отделно от неговите пътувания и

от периодичните му публични появявания? Или за живота на президента на някоя християнска организация
или за живота на ректора на някоя образователна институция? Замислете се за това. Тези хора могат да
бъдат  добра  илюстрация  за  твърдението  на  Тозер:  „Повечето  от  най-великите  хора  на  света  са  били
самотници.“

Не  разбирайте  погрешно  това.  Това  не  означава,  че  лидерът  е  надменен  и  непонятен  или  че
целенасочено се усамотява, или че има нещо за криене – просто такава е природата на ролята му. Тъкмо в
самотното уединение Бог му съобщава някои от най-добрите мисли и разума на човека трябва да е спокоен
и необезпокояван, за да може да ги възприеме. Освен това,  голяма част от тежестите на поста на лидера
просто не може да бъде понесена от другите хора. 

Може да ви прозвучи мистично това, което ще ви кажа сега, но е абсолютно необходимо хората, които
Бог е поставил да бъдат лидери, да се научат да дишат свободно в разреденият въздух на Хималайските
височини,  където  Божието утешение  и  уверение  идват  в  смазващата  тишина на  самотата.  Там,  където
мнението на човека е засенчвано. Където вярата заема мястото на страха. Където се задълбочава търсенето
на характер. Където според Майер, виждането се прояснява, докато утайката отпада от течението на живота
ни. 

Там, в самотата и уединението, истинските лидери спечелват правото да бъдат уважавани. И там те
научават пълният смисъл на тези мъдри думи: „Млъкнете и знайте, че аз съм Бог“ (Пс.46:10).

Глава 37

Лекарство против тунелното виждане

Тази сутрин една тресчица в моя палец ми припомни за удоволствията от вчерашното ми занимание.
Докато запалвах с манивелата нашия стар бензинов трион, аз се набодох с две кедрови тресчици. Бях се
потопил  в  изпълнението  на  един  проект  с  настървението  на  военен  парашутист,  изпаднал  в  екстаз  от
вихрушката от дървени стърготини и се наслаждавах от всеки ъгъл, от всеки гвоздей, от всеки удар с чука,
даже от докосването на дървото и от писъка на триона. Установих, че не мисля за нищо друго, освен за
следващото отрязване и за точния размер на който то трябва да бъде направено, за одобряването на това,
което бях направил, за искрената радост, че правя нещо, което е напълно различно от професията и от
призванието  ми.  Периодично  поглеждах  през  облака  от  дървесни  стърготини  и  се  молех:  „Господи,
наистина харесвам да правя това!“ На моята възраст, която е подвластна на терора на аспирина, моят трион
и аз се усмихвахме един на друг с широко озъбена усмивка.

Сър Уилям Ослър, роденият в Канада лекар и изтъкнат професор по медицина в университета Джон
Хопкинс веднъж казал следното пред аудитория от медици:

„Нито един човек не може да се чувства истински щастлив или в безопасност, ако няма хоби. То
прави  тази  скъпоценна  и  малка  разлика,  причинявана  от интереса  към  нещо странично  –  ботаника,
бръмбари  или  пеперуди;  отглеждане  на  рози,  лалета  или  перуники;  риболовство,  планинарство  или
изучаване на антики – всяко странично нещо ще направи това, когато човек яхва хобито си и се му се
наслаждава.

Сигурно няма друга рецепта, която да е по-ценна от тази. Заниманията с нещо странично са толкова
важни за  здравето и за  личното ни развитие,  колкото са  важни училищата за  нашето образование  или
храната за нашето препитание. И това е забавно – вие винаги можете да кажете кога е време да смените
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скоростите или да си „смените шапките.“ Смръщването се усилва, духът ви вътре във вас започва лесно да
се дразни, започвате често за стискате здраво челюстите си, умът ви се уморява – това са Божиите сигнали,
че трябва да си кажете: „Не ставай безплоден, заеми се с нещо странично. Не се крий в себе си, излез навън!
Не се разпадай, започни да твориш!“ 

Най-тъжните християни които познавам – тези които са най-отегчени, най-самотни, най-тъжни, най-
изпълнени  със  самосъжаление –  са  хората,  които  никога  не  са  развили  в  себе  си  интерес  към  нещо
странично и извън работата им.

Единственото виждане, което притежават този вид хора е тунелното виждане, най-значимото нещо,
което те някога са създали е язвата им, единствената тема, която могат да обсъждат е рутинната им работа
от  9-17  часа  всеки  ден.  Не,  благодаря!  Това  не  е  кариера  ,    това  е  присъда  .  Това  поведение  може  да
удовлетворява изискванията за конкретната работа,  но никога няма да можете да ме убедите,  че това е
илюстрация на „изобилния живот,“ за който говори нашият Господ.

Обърнете внимание на такива герои от Библията като Неемия или Йов (когато е бил здрав),  или
Давид, или Павел. Подчертайте имената им в списъка на хората, които са познавали ценността и радостта
от заниманието и от постиженията извън границите на установената им професия. Един е използвал ръцете
си, за да строи, друг – да композира музика, трети – да отглежда добитък. (Коментар: Чърчил е обичал да зида
стени в  имението си.  Освен  това е  бил  доста добър художник и  има  Нобелова  награда по  литература.  Не  познавам друг
държавник от неговия ранг, който да е имал толкова разностранни интереси. Д.Пр.)

Преди да забравите този разговор, призовавам ви да отговорите на следните 4 въпроса:
 Можете ли да назовете поне една област извън границите на професията ви, в която имане някакъв

интерес, в която сега се развивате и усъвършенствате?
 Изпитвате  ли  такова  задоволство  (а  понякога  и  повече)  от  страничното  си  занимание,  каквото

изпитвате от работата си?
 Когато се потопите в страничното си занимание, правите ли го без чувство за вина и притеснение?
 Разбирате ли,  че страничното ви занимание е също толкова важно за  Бога и за вашето щастие,

колкото и професионалната ви дейност.
Ако отговорът ви на някои от тези въпроси е „Не,“ вие се нуждаете от няколко тресчици в палеца ви.

Може би те ще ви помогнат да забравите тревогите в главата си.

Глава 38

Свободно време

Да се радвате на себе си, на своя живот и на вашия Господ повече – без да се чувствате виновен или
лишен от духовност – това не е малка задача в нашето общество, което се покланя на работенето. Много
хора са създали в себе си такъв нереалистичен стандарт за високи постижения, поради което невротичната
принуда  да  вършим,  да  произвеждаме,  да  постигаме  максимума  сега  е  правило,  а  не  изключение.
Достатъчното  вече  не  е  достатъчно.  Християните  не  са  имунизирани,  особено  християните,  които  са
професионални служители на Господа. 

Колко пастори или мисионери познавате, които наистина се наслаждават на свободното си време, без
да  се  чувстват  виновни  за  това?  Колко  високопоставени  християнски  ръководители  познавате,  които
наистина отделят достатъчно време за да почиват? От друга страна, колко често сте чували някой от тях да
се  хвали,  че  от  няколко  години  не  е  излизал  в  отпуск?  Или  че  е  твърде  зает,  за  да  почива  и  да  се
възстановява?  Много  бързо  работенето  се  превръща  в  основна  отличителна  черта  на  американския
християнин. На нас ни се казва, че отговорът на повечето от проблемите ни е „да работим повече и по-
упорито.“ И за да се прибави още напрежение, на нас ни се казва: „Вие всъщност не служите на Господа,
ако съзнателно не напрегнете себе си до точката на умората.“ Това е стария съвет, според който е по-добре
човек да изгори, отколкото да ръждяса. Искам да ви предложа друга гледна точка. Според нея не само е
добре да се почива, но е даже задължително! Без да окуражава безотговорният начин на мислене, тази
гледна точка казва: „Вие можете да се забавлявате и в същото време да сте резултатни.“ Всъщност, така вие
ще постигате по-добри резултати! 

„Мацо, мацо, къде си била?
Бях в Лондон да видя кралицата.
Мацо, мацо, какво направи там?
Изплаших едно малко мишле под стола“

Тук има рима,  която никога няма да разбера.  Малката котка имала шансът на живота си.  Целият
Лондон  е  бил  на  нейно  разположение.  Десетки  прочути  и  старинни  места,  които  да  посети:
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Уестминстърското  абатство,  Трафалгарския  площад,  Даунинг  стрийт  10  (резиденцията  на  английския
премиер), домът на Чърчил, несравнимият Британски музей, Мраморната арка в Хайд парк. Би могла да се
покатери  на  някой  стар  уличен  стълб  и  да  наблюдава  смяната  на  караула.  Или  да  се  промъкне  през
страничния вход и да се  наслаждава на вечерния концерт на Лондонската филхармония.  Или да изучи
безсмъртната архитектура на Катедралата „Свети Павел.“ 

Тя вероятно не е разбрала, че историческата река Темза тече под огромният ръждясал мост, по който е
преминала, докато е преследвала мишлето. В края на краищата котката не е имало време даже види как
Нейно  Величество  кралицата  е  прекосила  двора  на  двореца.  Не  и  тази  котка!  Тя  дотолкова  е  била
подвластна на гонитбата на мишлето, че не могла да се прекъсне рутинното гонене на мишката, даже когато
била във ваканция. Същата стара песен...даже в Лондон.   Каква скука  !

Можете ли да си представите сцената, когато нейния съпруг я посреща на летището, когато тя се
връща в Ню Йорк? „Здравей, Флъф. Как прекара? Забавлява ли се? Какво видя? Разкажи ми за всичко.“ „Е,
Том, ох, всичко започна, когато през първия ден отидох да видя кралицата. Под трона й имаше едно малко
мишле. Аз го подгоних...и от тогава, Том, всичко беше точно така  ,    както си е тук  . Знаеш ли колко много
мишки има в Лондон?“ „Какво? Да не би да искаш да ми кажеш, че си прекарала всичките 10 дни в Лондон
в преследването на едно мишле?“

Пристрастените  към  преследването  на  мишки  имат  много  неща,  които  могат  да  разкажат  на
пристрастените към работата и...към пристрастените към ходенето на църква. Прекомерно пристрастени,
действащи като по принуда, вечно бързащи, с намръщени лица, на която е изобразена решителност, ние се
носим през нашите отговорности като директен влак, който се движи с пълна пара. Там, където ни липсва
ентусиазъм,  ние  прикриваме това  със  старание.  И не  обръщаме внимание  на  ужилващата  реалност,  че
монотонността сега ни следва така, като собствената ни сянка.

Дали умората е близо до светостта?
Странно е, че единственото нещо от което се нуждаем,     е последното нещо, за което се сещаме  . Ние

сме програмирани да си мислим, че умората е близо до светостта. Това означава, че колкото повече сме
изморени (и имаме вид на изморени), толкова по-духовни сме и толкова повече печелим Божията усмивка
на одобрението. Ние погребваме всичките си мисли за наслаждения в живота, защото сме научени, че тези,
които са посветили себе си на Христос, са хора, които работят, работят и работят. И за предпочитане – с
голямо натоварване! В резултата от това, ние се превърнахме в поколение от хора, които се покланят пред
нашата работа, които работят тогава, когато играят...и играят тогава, когато се покланят пред Бога. 

Спрете! Кой написа това правило? Защо възприехме тази философия? Кой даде правото на някой да
обяви такова твърдение? Предлагам ви да намерите текст в Библията, който да подкрепя това виждане. Или
да  се  върнете  обратно  при  живота  и  поведението  на  Исус  Христос,  за  да  намерите  даже  следа  от
подкрепящо доказателство, че Той одобрява тази теория. Някои ще бъдат изненадани, когато научат, че няма
нито едно място в целия Нов Завет, в което да се казва (или да се предполага), че Исус е работил напрегнато
някаква работа до положението да се изтощи емоционално. 

Няма такова свидетелство,  но има няколко места,  в които ни се казва,  че  Той преднамерено се е
оттеглял, за да си почине. Той се отделял от исканията на хората и се наслаждавал на периоди на почивка
заедно с учениците Си.  Аз не твърдя, че Той се е разхождал безцелно през време на служението си и че е
работел апатично. Съвсем не! Но Той никога не е стигал почти до положението да се разболее от язва. Нито
веднъж ние не Го виждаме да работи като луд.  Животът му е бил красиво балансиран. Той е извършил
всичко, което Отец Го е изпратил да направи. Всичко. И е направил това, без да пренебрегва времето за
почивка. А ако Той е живял по този начин и ние трябва да се научим да живеем така.

Бог е Личността, на която трябва да подражаваме
Тъй като повечето хора страдат от липсата на балансираност в живота си, нашият най-добър съвет в

това отношение идва от Библията. Там се среща една най-необикновена заповед: „Бъдете подражатели на
Бога, като възлюбени деца...“ (Еф.5:1 – мой превод). Може би вие никога не сте знаели, че в Библията има
такова твърдение. То изглежда необичайно: „Подражатели на Бога!“ Гръцката дума, която е преведена като
„бъдете подражатели“ е  mimeomai, от която произлиза думата „подражавам, имитирам.“ Един надежден
изследовател казва, че „този глагол винаги е бил използван в съветите, призивите и увещанията, и то винаги
в продължително граматично време, което предполага наличието на постоянен навик.“ 

Иначе казано, това нито е отлитаща мисъл, нито е някакво случайно действие. За да бъдем хора, които
подражават на Бога, това трябва да превърнем това в наш ежедневен навик. Ние трябва да правим това,
което Той прави. Да реагираме на живота така, както Той реагира. Да подражаваме на Неговите характерни
черти и на Неговия стил на живот. Но за да правим това, за да бъдем подражатели на Бога, се изисква ние да
сме в хармония с ценността на тишината, на почивката, да се отделяме от шума и от скоростта на днешния
стил на живот и да разширяваме живота си с поглед към вечните богатства на времето. Това означава да
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казваме „Не“ на повечето неща и дейности, които повишават скоростта на нашата въртележка за хамстери. 
Да знаем, че Бог изисква от нас „да мълчим“ (Пс.46:10).  Това означава, че ако съм котка, която е в

Лондон, аз трябва да направя повече, много повече от това да плаша мишлето под столовете. Или ако съм
пастор, аз трябва да направя много повече от това да се грижа за овцете. Аз съм длъжен да направя това,
иначе неизбежно ще започна да живея опасно близо до нащърбения ръб на емоционалното разпадане. Това
означава да откажа да бъда мотивиран от чувството за вина или от нереалните изисквания (моите и на
другите хора). За да бъдем подражатели на Бога, ние трябва да започнем да разбираме, че свободното време
не е лукс, който можем да избираме да приемем или не.

Моля ви да разберете, че свободното време е нещо много повече от време без работа,  което не е
посветено на работата, с която изкарваме прехраната си. Някои от най-ценните работи, извършени на света,
са били направени в такова свободно време и за тях никога не е било платено в брой. Свободното време е за
свободно избрани дейности. Работата е принудителна дейност. През свободното време ние правим това,
което ни харесва, а през работното време правим това, което сме длъжни да правим. През работното си
време ние удовлетворяваме обективните нужди и изисквания на другите хора – на нашия работодател, на
обществото и на хората, които са зависими от нашата работа. 

А през  свободното си  време ние  задоволяваме собствените  си  стремежи.  През  свободното време
умовете  ни  са  освободени  от  спешното  и  от  това,  което  сме  задължени  да  правим.  Когато  включим
свободното време в главното течение на нашия свят, ние придобиваме ново виждане. Ние се издигаме над
нуждите и ограниченията на елементарното съществуване. Интересно е, че „свободно време“ произлиза от
една латинска дума, която означава „да бъде разрешено.“ Ако решим да включим „свободното време“ в
практичното си ежедневие,  ние трябва да разрешим на себе си да правим това.  Но за  това  се  изисква
вглеждане в детайлите. Ние се нуждаем от някои специални указания, за да се фокусираме върху това, което
ще ни помогне да подражаваме на Бога и в същото време „да позволяваме“ на себе си да отглеждаме в
живота си дейностите през свободното си време.

Четири указания от Битие
Ако искаме да подражаваме на Бога като ежедневен навик в живота ни, ние трябва да запомним някои

специфични  указания.  Наскоро  ми  дойде  наум,  че  това  прекрасно  място,  където  са  написани  тези
специфични указания в Библията трябва да е първото място, където той разкрива себе си – в Битие и по-
точно в първите две глави. Ако отделите време да прочетете тази позната част, вие ще откриете, че Бог
участвал в 4 дейности:

Той създава.
Той разговаря.
Той почива.
Той свързва.
Нека  да  ограничим  мислите  си  до  тези  4  указания.  Всяко  едно  от  тях  подхожда  перфектно  на

отглеждането на  дейностите през свободното ни време. Те формират някои прекрасни насоки, към които
трябва да се придържаме, когато започнем да развиваме точната представа за начина, по който трябва да
прекарваме свободното си време.

Творческа съзидателност – писане, рисуване и градинарство
Според Бит.1 и 2, на първо място, Бог е бил зает с работата по съзиданието. Той започнал с нещо,

което  е  било  „безформено  и  празно“  (1:2  –  мой  превод),  в  което  е  липсвало  смисъл,  красота  и
предназначение. Той отделил време, за да твори със Собствените си ръце. В разума Му е имало мисли за
вселената, за нейната невероятна красота.  В ума Си Той си представял обширни земи, дълбоки океани,
цветни  растения  и  почти  безкрайно  разнообразие  от  живи  създания...без  да  споменаваме  звездите,
планетите  и  перфектното  движение  на  всичко  това.  Накрая  Той  създал  човека  с  тяло  и  ум,  които
продължават да изумяват студентите по физиология и психология. Докато създавал, Той добавил музиката,
хармонията и ритмичността на движенията, чудото на раждането и на растежа, целия спектър от цветове,
гледки и звукове. Той се грижил за подробностите – от снежинката  (Коментар: Учените твърдят, че няма две

еднакви снежинки! Можете ли да си представите това? Д.Пр.) до крилете на пеперудата, от теменужката до костите
на телата, от микроскопичния свят на биологията до телескопичния свят на астрономията. И правейки това,
Той установил движението на всяко създание. Той, първият който създал и обявил значимостта на това,
което е създал.

Ако мога да скоча напред до днешното време, нека да ви задам следния въпрос: „Отделяте ли време,
за да творите?“ Очевидно е, че вие не можете да създадете Слънчевата система или да родите някой океан
от нищото, но можете да направите неща с ръцете си. Можете да напишете нещо, или да нарисувате нещо,
или да композирате неща, използвайки вашето пиано, китара или устна хармоника. Можете да измислите
неща в мозъка си и след това да се опитате да ги създадете или да ги начертаете, или по някакъв друг начин
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да ги превърнете в реалност.
Имало е време, когато тези думи съществуваха. Те започнаха като някаква мечта, като някаква моя

идея, която между другото ми хрумна през свободното ми време. Аз си позволих да си почина за няколко
дни и тази книга е крайният резултата от този случай. Тези думи не са били преписани, нито потока от
мисли се е появил от някаква нужна или е някаква създадена по принуда идея. Това беше творчески процес.
Една от дейностите, която ми носи най-голяма радост е писането, нещо, което преди 20 години никога не
съм си представял, че мога да правя. 

Но сега разбрах, че аз съм имал това силно желание през по-голямата част от живота ми. Но то не се
изявяваше, докато аз не започнах да му позволявам свободно да се изявява и така се добави цяло ново
измерение на моя живот. И то е толкова забавно! 

Всички деца се раждат с вродено влечение към творчество. Достатъчно е само да видите нещата,
които те правят и казват по свой начин. Има огромно богатство от творчески сили в разума на детето. Уолт
Дисни е вярвал в това и често пъти е говорил за това. Но ако не сме внимателни, ние, възрастните ще
унищожим тези дарби на детето, ако не го окуражаваме или не го възпитаваме, или даже не позволяваме те
да  бъдат  извадени  на  показ.  Защо?  Разбира  се,  за  да  се  изявят  тези  дарби  се  изисква  да  отделяме
допълнително време и често пъти да харчим някакви пари. 

Ще добавя, че човекът, които има дарбата да твори, има склонността да е неподреден и разхвърлян .
Не са много истинските творци, в процеса когато творят,  което да са способни да запазват всичко да е
подредено, опаковано и да е поставено на мястото му. 

Има  едно  мото,  което  е  добре  да  запомните,  ако  сте  решили  да  окуражавате  и  да  възпитавате
творческите способности на детето си: „Творческата бъркотия е по-добра от подреденото безделие.“

Ако искаме да подражаваме на Бога, ние трябва да намерим творчески отдушник за свободното си
време.  Вие  може  да  се  занимавате  с  музика  или  с  някакъв  вид  изкуство.  Или  може  би  с  вътрешно
обзавеждане. Жена ми с наслада се занимава с отглеждане на домашни растения и с ръкоделия. Вие може да
харесвате градинарството и оформянето на двора, дърводелство или зидане с тухли, или с камъни около
къщата. Ние оградихме нашия вътрешен двор, когато ремонтирахме къщата си. Зидарят и дърводелецът,
които използвахме,  вложиха голямо творчество в уменията си.  Допълнителен плюс е,  когато можете да
създавате и даже да ви плащат за това! Но независимо от всичко друго, нашето творчество се нуждае от
изява.

Да разговаряме – със себе си и с другите хора
Ако  прочетете  внимателно  описанието  на  съзиданието  в  Битие,  вие  ще  видите,  че  през  цялата

седмица на съзиданието има периоди на разговаряне. Бог правел нещата, а след това казвал: „Това е добро.“
След  шестия  ден  оценката  му  се  повишила  до  „Това  е  много  добро.“  Може  би  си  спомняте,  че  Бог
разговарял със Себе си, преди да създаде човека: 

„Тогава Бог каза: „Нека да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека да им позволим
те да владеят над рибите в морето и над птиците в небето, и над добитъка, и над цялата земя, и над
всяко влечуго, което пълзи по земята“ (Бит.1:26 – мой превод). След като създал човека, Бог разговарял с
него, с най-висшата форма на живот, която Той е създал: „И Бог ги благослови; и им каза: „Плодете се и се
размножавайте, и напълнете земята, и я покорете; и владейте над рибите в морето и над птиците в
небето, и над всяко живо нещо, което се движи по земята.“ След това Бог каза: „Вижте, давам ви всяко
растение по повърхността на земята, което ражда семе и всяко дърво, което има плод, който дава семе;
това ще е храна за вас; а на всеки звяр на земята и на всяка птица в небето, и на всяко нещо, което се
движи по земята, в което има живот, давам всяко зелено растение за храна; и стана така“ (Бит.1:28-30 –
мой превод).

Отново ще кажа, че искам да прилагаме това в нашето време. В началото, през свободното си време,
ние отделяме време, за да разговаряме със себе си (както е правил и Бог) и да се утвърждаваме: „Това е
добро...това е много добро.“ Вие правите ли това?“ Повечето от нас са добри в критиката към себе си и в
намирането  на  грешки  в  това,  което  сме  направили  или  не  сме  направили.  Това  звучи  ли  ви  твърде
либерално? Защо? Откога доброто самоуважение стана либерално? 

Има моменти, когато имаме нужда да казваме на себе си: „Добре свършена работа!“, когато знаем, че
това е вярно. Усмихвам се, докато пиша това за вас, но съм длъжен да призная, че понякога аз даже казвам
на себе си: „Суиндъл, това е много добре,“ когато съм доволен от нещо, което съм направил. Приятелю,
това не е израз на суетна гордост. По този начин чрез думи ние даваме израз на чувствата в сърцето си.
Господ знае, че ние чуваме даже повече от достатъчно вътрешни упреци към себе си! 

Разговарянето през свободното време включва в себе си самоутвърждаване и високо самооценяване,
при условие, разбира се, че накрая славата отива при Бога.  В края на краищата, Той е Този, който прави
всичко това да е възможно.  Свободното време включва и времена, когато ние разговаряме с други хора,
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които са важни за нас, така, както Създателят Бог е направил с човека, който е създал. Ако не внимаваме,
скоростта на живота ни ще намали обема на разговорите ни до сумтене, намръщване, втренчено гледане и
не изговорени арогантности. Бъдете искрен. Това започна ли да се случва в живота ви? Понякога децата ни
са огледало на нашето поведение. 

Много ясно си спомням, че преди време бях хванат от подводното течение на твърде много неща,
които исках да свърша за твърде кратко време. Много бързо започнах да се сопвам на жена ми и на децата
ни, набързо изяждах храната си по време на хранене и се дразнех от неочакваните прекъсвания на работата
ми през деня. Скоро обстановката у дома започна да се влияе от забързания ми стил на живот. Тя стана
непоносима. Спомням си думите на по-малката ни дъщеря Колийн една вечер след хранене. Тя искаше да
ми  каже  нещо  важно,  което  се  беше  случило  в  училището  през  този  ден  и  започна  да  говори  като
картечница:  „Тате,  искам  да  ти  кажа  нещо  и  ще  ти  го  кажа  наистина  бързо.“  Внезапно  разбрах
притеснението й и й казах: „Скъпа, ти можеш да ми го кажеш и не е нужно да бързаш. Кажи ми го бавно.“
Никога няма да забравя нейния отговор: „Тогава слушай бавно.“

Аз бях изключил свободното време от графика си. Даже по време на хранене със семейството си.
Постоянно бях напрегнат и бързах. И сещате ли се къде започнаха да се появяват „авариите.“ Прави сте, те
се появиха в най-важните линии за общуване. Бог не само е създал човека, а Той разговарял с него, слушал
го, Той считал, че Неговото създание е достатъчно ценно, за да прекарва време с него и да му отговаря. Това
отнема време, но Бог е вярвал, че тази инвестиция ще се отплати.

Има цели книги, които разглеждат темата на разговарянето, поради това няма да бъда глупав, като си
представя, че мога да разгледам  тази тема тук. Само искам да подчертая нейната важност. Задължително е
ние да разберем, че ако не добавим свободно време за поддържане на смислено общуване  в нашия график,
връзката ни с хората, които са важни за нас ще се разпада с по-голяма скорост от скоростта, с която можем
да я поддържаме . Отделете време да слушате, да чувствате, да отговаряте. Правейки това, ние подражаваме
на Бога в свободното си време.

Почивка – нощем, в деня или мини/макси ваканции
След като минали шестте дни на съзиданието, Господ Бог преднамерено спрял да работи. „Така бяха

завършени небето и земята и всичките им множества. И до седмия ден Бог завърши работата Си, която
беше извършил; и на седмия ден Той си почина от цялата Си работа, която беше извършил. Тогава Бог
благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялата Си работа, която Бог беше създал
и направил“ (Бит.2:1-3 – мой превод). Той си починал. Обърнете специално внимание на това. Не че не е
имало  нищо  повече,  което  Той  би  могъл  да  направи.  Нито  пък  причината  е,  че  Той  е  бил  уморен  –
всемогъществото никога не се уморява!  Той не е останал без идеи, защото всемогъществото няма умствени
ограничения. Много лесно Той би могъл да създаде още светове, да създаде още безброй други форми на
живот и да направи много милиони галактики освен това, което вече бил създал. Но Той не направил това.

Той спрял. Той прекарал цял ден като си почивал. Нещо повече, Той „благослови седмия ден и го
освети,“ нещо, което не е направил с другите шест дни. Той отбелязал този единствен ден като извънредно
специален и различен от останалите дни. Това ми звучи като че Той е превърнал денят, в който е почивал в
„приоритетен“ период от време.

 Ако искаме да „подражаваме на Бога,“ ние също трябва да превърнем почивката в свой приоритет;
 Редовна и добра почивка през нощта;
 Целодневна почивка поне веднъж седмично;
 Уловени мигове на почивка тук и там през седмицата;
 Периоди за ваканционна почивка за освежаване и ремонт на тялото и душата.
 Освобождаване от свирепата хватка на силния стрес, причиняван от ежедневните кавги.
Чувствам се задължен да обявя война на личното безпокойство и съм написал цяла брошура, което е

посветена специално на справянето със стреса и за данъка, който той може да вземе от живота ни. Няколко
неща допринасят за липсата на вътрешен покой в нас:

 Лошо развито или липсващо чувство за хумор;
 Фокусиране повече в това, което нямаме, а не в това, което имаме;
 Неспособност  да  даваме  на  играта,  на  забавлението,  на  почивката  и  на  свободното  време

полагащото им се почетно място;
 Силната ни склонност да се съревноваваме и да се сравняваме води до обща незадоволеност от

нещата, такива, каквито те са;
 Прекомерна заетост с това да искаме все повече и повече;
 Самоналожена вина и нереалистични очаквания;
 Дълготраен  „наследен  навик“  от  философията,  според  която,  ако  човек  само  работи  и  не  се

забавлява въобще, това ще го направи щастлив.
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И какъв е резултатът? Огледайте се. Скука е отпечатана по лицата на повечето американци, които с
колите си отиват на работа или се прибират у дома. Няма задоволство от реализацията в живота. Даже няма
усмивка на тихо доволство. Въпреки, че работната ни седмица намалява и почивката в края на седмицата се
увеличава, на нашата страна й липсва вътрешен мир. Външните демонстрации на свободно време не са
гаранция за вътрешен мир, нали?

Няма съмнение, че нашия народ вярва в теорията за свободното време. Чух от едно телевизионно
предаване,  че  ежегодно  ние  изразходваме  повече  пари  за  почивка,  отколкото  за  образование,  за
строителството на нови домове или за националната ни отбрана! Според последните данни, които прочетох,
тази  година  американците  ще  изразходват  300  млрд.  долара  за  продукти  и  дейности,  свързани  със
свободното време. Съмнявам се в правотата на твърдението, според което ако удвоим удоволствието си, ние
автоматично ще удвоим забавлението си. Лудниците са препълнени и повечето от пациентите им не бихме
могли да кажем, че са възрастни хора.  Ние разполагаме с време.  Но дали почиваме така,  както ни учи
Библията? В никакъв случай! 

Предлагам вие и аз да направим още нещо, освен да си „чешем“ езиците и да поклащаме глави над
този проблем. Това на никой не помага! Нашият най-голям принос за отговора е категорично да скъсаме с
шаблона на нормалното живеене. Моят добър приятел Тим Хансел предлага да си организираме различни
видове ваканции: мини-ваканции (с продължителност около 2 минути или повече) или макси-ваканции или
даже  ако  е  възможно  супер-макси-ваканции,  по  време  на  които  може  да  отделите  време,  за  да  се
наслаждавате на продължително свободно време, като го наречете например „Годината на приключенията.“
През това време можете да плавате с яхта, да се катерите по скалите, да скачате с парашут или да изучавате
карате. Или каквото и да е.

Приятелю,  променете  рутината  на  своя  живот.  Издухайте  прахта  на  скуката  от  вашия  график.
Раздрусайте себе си и опитайте свежия живот. Нуждаете ли се от няколко предложения за прекарване на
свободното си време“?

 Започнете да бягате за здраве или да се занимавате с физкултура;
 Купете си велосипед и започнете ежедневно да изминавате с него поне 5 км;
 Вземете няколко компактдискове с любимата си музика и легнете някъде, потапяйки се в звуците;
 Запишете се в курс по рисуване;
 Започнете да пишете окуражителни писма до хора, които цените;
 Направете с ръцете си нещо от дърво;
 Разкопайте  земята,  посадете  малка  градинка  и  наблюдавайте  как  Бог  ще  се  присъедини  към

усилията ви; 
 Запишете се в курс по готварство;
 Прекарвайте известно време в библиотеката и вземете някои добри книги, описващи теми или хора,

които ви интересуват, а след това седнете, започнете да ядете една ябълка и четете, четете, четете;
 Планирайте да отидете на къмпинг с някое от децата си, с брачния си партньор, с ваш приятел и

прекарайте с тях 1-2 нощи на открито под звездите;
 Напишете някои стихотворения
 Посетете музей или зоологическа градина;
 Между другото,  не  пропускайте  да  забележите  прекрасните  изгреви  и  залези  на  слънцето,  или

уханията на цветята, или прекрасните природни гледки.
Разширявайте вашия свят. Събаряйте дебелите стени на традицията. Накарайте да млъкне стария враг

- Чувството за Вина, който все още пее своята стара мелодия в ушите ви. И работете върху тази дълбока
бръчка между очите ви. Търсете неща, които ще ви накарат да се смеете,   да се смеете   и да се смеете  . 

Това  е  съвет  от  Библията!  „Веселото  сърце  е  благотворно  лекарство,  а  унилият  дух  изсушава
костите“  (Пр.17:22).  Комикът  Бил  Косби  е  прав.  Вътре  във  всеки  от  вас  има  усмивка,  която  просто
страстно иска да излезе навън! Но тя няма да се покаже, докато не й позволите. Почивката освобождава
хумора. Още един поглед към разглеждания откъс от Библията си заслужава нашето усилие. Спомняте ли си
докъде бяхме стигнали? Бог е създавал...в свободното Си време; и ние трябва да постъпваме така. Бог е
разговарял...в свободното си време; и ние трябва да постъпваме така. Освен това Той се свързал с мъжът и
жената, които е създал.

Свързване – с приятелите ни
Откъсът в Бит.2 е толкова добре познат. След като създал човека, Бог забелязал една нужда в живота

му, една натрапчива самотност, от която Адам не можел да се отърве. „Тогава Господ Бог каза: „Не е добре
за човека да е сам; ще му създам помощник, подходящ за него“ (Бит.2:18 – мой превод). Като изпълнение на
обещанието да помогне на Адам в нуждата му от компания, Бог се намесил: „Тогава Господ Бог направи
дълбок сън да обхване човека и той заспа; след това Той взе едно от ребрата му и запълни това място с
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плът. И Господ Бог оформи в жена реброто, което беше взел от човека, и я заведе при човека“ (Бит.2:21-22
– мой превод). По-нататък четем, че Господ отивал да се срещне със Своите създания „в прохладата на
деня“ (Бит.3:8). Според мен такова време на общуване трябва да е била обичайна практика между Господ
Бог и Адам и Ева.

Той ги е считал за ценни, поради което неограниченият Създател отделял време, за да се свързва с
приятелите Си в Райската градина. Той лично участвал и наблюдавал за нуждите им. Той отделял време и се
тревожел дотолкова, че правел каквото и да е, за да им помогне.  Той създал това приятелство и гледал на
него като на важна дейност. Бях развеселен от карикатура,  която се появи в едно списание.  Това беше
картина на крадец, който носи на лицето си една от маските на Самотния Рейнджър. Пистолетът му беше
насочен към уплашената му жертва и той крещеше: „Добре, дай ми всичките си ценни неща!“  Жертвата
започва да напъхва в торбата всичките си приятели. Колко ценни са за вас вашите връзки? Ако ви е трудно
да отговорите на този въпрос, аз ще ви помогна да решите. Спрете се и се замислете за последите 1-2
месеца.  Колко от свободното си време вие отделихте за развиване и за  наслаждаване на връзките си с
другите хора?

Исус, Божият Син, със сигурност е считал, че връзката, която е имал с учениците Си си заслужава
времето Му. Той е прекарвал буквално часове заедно с тях. Те са яли заедно и са плакали заедно и съм
сигурен, че са се смели заедно. Тъй като е Бог, Той всъщност не се е „нуждаел“ от тези хора. Но Той обичал
тези 12 мъже и вярвал в тях. Те имали специална връзка, която много приличала на връзката между Павел,
Сила и Тимоти; между Давид и Йонатан; между Варнава и Йоан Марк; и между Илия и Елисей. Както е
написал поетът Самуел Тейлър Колеридж: „Приятелството е като сенчесто дърво.“ Колко вярно е това!
Трябва да инвестираме свободно време в приятелските връзки и това време е добре изразходвано. И когато
постъпваме така, нека да помним, че ние „подражаваме на Бога,“ защото неговият Син наистина е правил
това.

Как да използваме свободното си време?
Изводът от всичко казано до тук е, че наистина трябва да имаме свободно време и да го изпълваме с

дейности. Ние можем да кимаме потвърждаващо с глава по време на разговора докато посинеем, но нашият
най-голям проблем не е намерението което имаме  ,   а това, което правим  .

Ето ви две предложения, които ще помогнат:
1. Преднамерено спрете да се потапяте в безкрайните житейски подробности. Нашият Спасител

казал това пределно ясно,  когато обявил,  че  ние не можем едновременно да служим и на Бога и на
човека. Но ние се опитваме толкова упорито да правим точно това! Ако думите на Исус от Мат.6 казват
въобще нещо, то е: „Не се потете с нещата,  с които единствено Бог може да се справи.“ Всяка сутрин
преднамерено решавайте да не позволявате на тревогата да краде времето ви и да блокира свободното ви
време.

2. Съзнателно започнете да отделяте време за свободни занимания. След като сглобил света, Бог
почивал. На нас ни е заповядано да Му подражаваме. За да се случи почивката в живота ни, Исус Христос
трябва да е в правилния фокус. Той трябва да е на полагащото Му се първо място в живота ни, преди ние да
можем въобще да очакваме, че нашият свят ще бъде подреден правилно.

Късно една вечер смъртно уморен баща се довлякъл към дома си. Това бил един от тези невероятни
дни на напрежение, крайни срокове за свършване на работа и безброй различни искания. Той очаквал с
нетърпение  времето,  когато  ще  си  почине  на  спокойствие.  Изтощен,  той  взел  вечерния  вестник  и  се
отправил към любимото си кресло край камината. Но когато успял да развърже обувките си, хоп, в скута му
се настанил 5-годишния му син и му казал широко усмихнат: „Здравей, тате, хайде да си играем!“ 

Бащата погледнал детето с обич, но се нуждаел от малко време за да си почине и да помисли, преди
да си играе с детето. Но как да се справи с тази ситуация? Наскоро имало посещение на космонавти на
луната и във вестника била поместена огромна снимка на земята. Внезапно му хрумнала една идея и бащата
накарал детето  да  му донесе  ножици и  „Тиксо.“  Набързо нарязал  снимката  на  земята  на  много  малки
парченца с различна форма и размери, след това ги натрупал на една купчинка, дал ги на детето и му казал:
„Дани, подреди отново цялата снимка на земята, залепи парченцата едно към друго с „Тиксото“ и тогава ела
при мен да си играем.“  Детето отишло в стаята си, а бащата въздъхнал облекчено. 

Но само след 10 минути момчето се върнало обратно с безгрешно подредената снимка на земята.
Изумен, бащата го попитал: „Сине, как успя да се справиш толкова бързо?“ „А, това беше много лесно, тате.
Разбираш ли, на обратната страна на снимката на земята имаше снимката на един човек. И когато подредиш
правилно снимката на човека, от другата страна снимката на земята също е правилно подредена.“ 

Така е и в живота. Когато поставим Господ на полагащото му се място, удивително е това, което се
случва в нашия свят. И още по-важното, това, което се случва на нас. Мога да ви уверя, че окончателният
анализ на живота ви – когато някой ден се спрете и погледнете назад начина, по който сте изразходвали
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времето  си  –  ще  видите,  че  начина,  по  който  сте  използвали  свободното  си  време  е  много  по-важен
отколкото времето, което сте прекарали с нос, залепен за работата си. Не чакайте, докато стане твърде късно
да се наслаждавате на живота.

Изживявайте  живота  си  сега.  Хвърлете  се  в  това  начинание  „надолу  с  главата.“  Излизайте  от
канавката на рутинната работа за достатъчно дълго време, за да разберете, че има още много в живота,
което трябва да изживеете, освен работата и плащането на сметките и данъците. Тогава вие никога вече
няма да сте същия човек! Или казано с други думи, когато забравите за всички мишки в Лондон, вие ще
започнете да имате време да живеете.

Глава 39

Операция „Отпускане“

Някои дни започват правилно, други завършват правилно. А този ден започна и завърши правилно, за
разнообразие. През деня нещата си отиваха на местата и с наближаването на вечерта положението даже се
подобри!  Както  бях  планирал,  аз  се  прибрах  у  дома  преди  началото  на  вечерния  мач  по  футбол  в
понеделник. Миризмата на домашна яхния с миди се стелеше зад входната врата.  След като прегърнах
децата и целунах готвачката, аз седнах в любимия си стол, разхлабих вратовръзката си и си събух обувките.
Подушило нова миризма, нашето миниатюрно куче-шнауцер Хейди прекоси стаята. 

На горния етаж двете ни по-малки деца си играеха с един заек, два хамстера и едно гвинейско свинче
– протестиращи звуци на хората и зверовете се чуваха от стълбището. По-голямата ни дъщеря (най-после не
говореща по телефона) беше навън пред къщата и се наслаждаваше на компанията на едно съседско момче
и още две други момчета,  ако не греша.  Кърт седеше на пода в  стаята си и дрънкаше на китарата си
мелодията на песента „Дъждовни капки падат на главата ми,“ докато мързеливото калифорнийско слънце
казваше „Сбогом“ на деня. Докато нарязваше лук и картофи на кубчета, Синтия се превиваше на две от
смях,  докато  се  опитваше  да  завърши  четенето  на  една  глава  от  книгата  на  Ерма  Бомбек,  озаглавена
„Тревата над септичната яма винаги е зелена.“ 

Невъзможно  е  с  пари  да  се  купи  чувството,  което  ме  обхвана  –  невероятно  задоволство,  едно
вътрешно усещане за осъществяване на мечтата, едно нахлуване на освобождаване и отпускане, след като
шумът  и  вървежът  на  света  по  странен  начин  беше  заглушен  от  домашните  миризми  и  звуци.
Успокояващите пръсти на носталгията ме обгърнаха и ме стоплиха отвътре.

Въпреки,  че  в  списъка на  нещата,  които трябваше да  правя,  повечето от  тях  вече  се  намираха в
графата  „все още не  направени,“  моят  ден беше завършил.  Утрешният ден щеше да дойде  със своите
спешни  нужди  и  отговорности,  но  това  щеше  да  стане  утре.  Цялото  семейство  се  наслаждавахме  на
вечерята (разбира си, в почивката между полувремената на мача), а след това задружно почистихме точно за
5  минути...нов  световен  рекорд  за  нашето  семейство...докато  се  движехме  като  6  бързо  движещи  се
куршуми и се  смеехме като луди. 

Каква терапия! Колко важна е тя! И същевременно, колко рядко семействата наистина си почиват.
Причината за това е, че ние се страхуваме да изключим от скорост и да позволим на двигателя да работи на
празен ход. Със скорост, която стига почти до невроза, ние, американците  хукваме в 6:00 часа сутринта,
след това спираме изтощени в 24:00, едва способни да си спомним какво се е случило през този 18-часов
епизод от непрестанни действия и думи. 

Ако Бог  иска да  получи вниманието ни,  по-добре е  Той да  използва  следната  тактика:  (1)  да  си
определи среща с нас, (2) да ни запише номера на колата и (3) да ни спре с червена лампа на магистралата –
в противен случай - забрави за това! Не е ли странно, че ние даваме висок приоритет на някое постижение,
заради  което  се  чувстваме  виновни,  когато  не  постигнем  нищо  през  следващите  няколко  часа.  Това
поведение намира своето оправдание, когато някой ни попита: „Какво прави снощи?“ 

По време на едно скорошно пътуване посетих един малък град в Орегон. Това беше едно от тези
места, където всичко е толкова спокойно, че аз установих, че ставам неспокоен. Там живота се движеше със
скоростта  на  ледник.  Разбирате  ли,  това  беше град,  в  който хората  се  събираха,  за  да  наблюдават  как
ръждясват тасовете на джантите на колите. Попитах един приятел: „Как понасяш всичко това? Този замрял
живот не те ли подлудява?“ А той ми отговори усмихнато: „Е, трябваха ни около 8 месеца, за да се развият
пружините  ни.  Чък,  ти  трябва  да  се  научиш  как  да  се  отпускаш.  Това  не  е  нещо,  което  ние  правим
автоматично. А сега това на нас ни харесва.“

Мислих много над това. Отпускането не става автоматично. Това е умение, на което трябва да се
научим. И тъй като повечето от нас не живеят в заспали малки градчета, аз ви предлагам няколко правила,
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за да си изработите работещ план:
 Всеки месец блокирайте няколко вечери в календара си. Направете специални планове как да не

правите нищо, освен това, на което вие и семейството ви ще се наслаждавате.
 Разхлабете здраво обтегнатите връзки в живота си, като не гледате на себе си, нито на работата си

толкова сериозно. Несъмнено, някои неща са ужасно сериозни, но не всичко.
 Търсете моменти през деня, когато някоя смешка или нещо необичайно може да създаде условия да

се разсмеете и се смейте гласно! Това помага да продухате нервната си система! Соломон казва, че
това е добро лекарство.

 Когато сте отпуснати, се отпускайте наистина и се насладете на свободното време, позволете на
всичко, което ви занимава да спре, не обръщайте внимание на онова, което някои късогледи критици
могат да си помислят или да кажат. Съвършено сигурно е, че ще бъдете упреквани от онези хора,
които прегарят.

Аз  считам,  че  отпочиналият  християнин  е  многократно  по-привлекателен  и  по-ефективен  от
неотстъпчивият и напрегнат брат, който скърца, когато ходи и хленчи, когато говори.

Глава 40

Възстановяване

Когато се върнали от напрегнатото си време на публично служение, дванадесетте ученици предали
отчетите си и разказали на Исус за  всичко,  което направили и поучавали (Марк 6:30).  Мисля си,  че  е
изключително важно, че нашият Господ не ги е изпратил обратно да действат, нито им е дал друга работа.
Всъщност,  ние  никъде  не  четем,  че  той  е  „бързал.“  Никога!  „Той  им  каза:  „Елате  само  вие  на  едно
усамотено място и си починете малко. (Защото много хора идваха и си отиваха; и те нямаха време даже
да  ядат.)  И  те  отидоха  с  лодка  до  едно  усамотено  място  насаме“  (Марк  6:31-32  –  мой  превод).
Обновлението и възстановяването не са лукс; те са важно нещо. 

Да бъдеш сам и да си починеш малко не е егоизъм; това е подражаване на Христос. Да почивате един
ден през седмицата или да награждавате себе си с ваканция за почивка и възстановяване  не е плътско,  а
духовно нещо. А какъв е вашият живот? Нека да направим една кратка оценка. Спрете достатъчно дълго, за
да направите преглед и да обмислите начина, по който сте организирали живота си. Опитайте се да сте
искрен, когато отговаряте на тези въпроси. Може би отговорът ще ви причини болка.

 Дали скоростта на живота ми тази година се различава от скоростта през миналата година?
 Дали се наслаждавам от работата си или просто я понасям?
 Дали съм отделял време на няколко пъти през тази година за лично възстановяване?
 Дали се храня набързо или отделям време, за да усетя вкуса и да се насладя на храната си?
 Позволявам ли си да почивам, да имам свободно време и да не правя нищо служебно?
 Дали другите хора считат,  че  аз работя твърде дълго или под твърде високо напрежение? Дали

понякога не съм досаден или претоварен?
 Дали съм физически във форма? Считам ли, че тялото ми е достатъчно важно, да са поддържам

здравословна диета и да правя редовно упражнения, да спя достатъчно и да отслабна с няколко
излишни килограма?

 Какво е чувството ми за хумор?
 Дали Бог е прославян чрез графика ми или Той получава остатъците от енергията ми?
 Доближил си съм се опасно близо до състоянието да „изгоря“?
Трудни ли са въпросите? Но все пак има ли по-добро време от сега веднага да направите преоценка и

ако е нужно, да промените някои неща в живота си?  Ние можем да научим един урок от природата.
Период на почивка винаги следва след жътвата; на земята трябва да бъде дадено време за да се обнови.
Постоянното произвеждане без възстановяване изтощава запасите и всъщност намалява качеството и
количеството  на  реколтата.  Работохолици,  обърнете  внимание!  Ако  на  вътрешното  ви  табло  за
управление светне червена лампа това означава, че носите твърде тежък товар, твърде надалече и то
твърде  бързо.  Ако  не  спрете,  ще  съжалявате  както  вие,  така  и  хората,  които  ви  обичат.  Ако  сте
достатъчно смел за да излезете от тази бърза лента за движение и направите някои нужни промени, вие
ще покажете, че сте мъдър човек. Но трябва да ви предупредя за три бариери, с които веднага ще се
сблъскате.

Първо, фалшивото чувство за вина. Когато казвате „не“ на хората, на които по-рано сте казвали „да,“
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вие ще се почувствате виновен. Пренебрегнете това чувство! 
Второ, враждебно и погрешно разбиране от другите хора. Повечето хора няма да разберат новото ви

решение и по-бавният ви вървеж,  особено тези,  които са в потъващата лодка,  от която току-що сте
слезли. Няма проблем. Стойте здраво на позицията си. 

Трето, ще се срещнете с някои лични и болезнени мисли. Когато не запълвате с друга дейност всеки
момент, вие ще започнете да разбирате истината за себе си и няма да харесате някои от нещата, които
виждате,  които  в  миналото  са  замърсявали  претовареният  ви  начин  на  живот.  Но  в  разстояние  на
относително кратко време вие „ще направите завоя“ и отново ще сте на пътя към един по-щастлив, по-
здравословен,  по-свободен и  по-пълноценен живот.  Нещо повече,  стремежът ви  към  изграждане  на
характер отново ще се появи.  Очевидно, всички тези неща, свързани с почивката и обновлението,  с
отделянето на свободно време и почивка, могат да бъде доведени до някоя странна крайност. Напълно
разбирам това. Но на всеки човек, който ще стигне до тази крайност и ще ръждяса, се падат хиляди
други от нас, които се борят срещу „прегарянето“ в работата. Нито една от крайностите не е правилна,
защото  и  при  двете  ние  ще  сме  извън  играта.  Моето  желание  е  всички  ние  да  останем  в  играта.
Балансирани. Със здрав разум. С добро здраве. Във волята на Бога. А какво е вашето желание?

Глава  41

Морална чистота

Наясно съм за многобройните книги разглеждащи темата за  моралната чистота,  които днес са на
разположение на читателите. Още по-наясно съм за мощната пропаганда, на чието влияние сме изложени.
Умовете  ни и емоциите  ни лесно са  съблазнявани да се  отклонят  от  целта чрез  онова,  което аз  често
наричам  „системата.“  С  тази  дума  наричам  безкрайното  и  неспирно  бомбардиране  от  света,  в  който
живеем.  Неговите  послания  са  изкусни  и  смели,  писани  и  изговаряни,  винаги  привлекателни,
забележително  убедителни  и  наистина  умни.  Разбирайки  ефективността  на  тази  сексуална  мрежа,  аз
считам, че трябва да има постоянен поток от информация, която да е на разположение на обществото, която
да  противодейства  на  силата  на  „системата,“  като  представя  библейската  истина  по  равностойно
убедителен начин. Трябва да се противопоставяме на погрешното мислене, което води до зли действия. И
понеже „системата“ действа 24 чака ежедневно, 7 дни ежеседмично, съмнително е, че християните поне са
се доближили до положението да са защитавали позицията си повече, отколкото трябва. С решителност и
усърдие ние трябва да продължим за разгласяваме гледната точка, която изважда на показ „системата“ и
прониква през мъглата, която обгръща всички жители на нашата планета.

Тъй  като  съм  пастор  от  началото  на  1960',  аз  станах  свидетел  на  един  трагичен  упадък,  на
понижаването на стандарта на моралната добродетел и то даже сред християните. Това, което някога беше
ограничено само в рамките на „системата,“ сега е навлязло в църквата. Само този факт е достатъчен, за да
оправдае повишаването на усилието ни да публикуваме материали, които не само подкрепят нуждата от
лична святост, но и да съобщават последиците от неморалния стил на живот. Ако нещо от това, което съм
написал тук ви помогне да се откъснете от погрешното, което ви държи в робство и да се върнете обратно
при истината, която ще ви освободи, моята цел ще бъде постигната. „И нека Господ да направи вашата
любов един към друг да се увеличава и да изобилства...за да може Той да установи сърцата ви непорочни в
светостта (1Сол.3:12-13 – мой превод). 

Думата святост звучи плашещо. Това не би трябвало да е така, но за средният американец е така. Ние
сме склонни да считаме, че светостта никога няма да намери начин да влезе в офиса на търговеца; нито пък
в  стаята  на  агресивния  и  успешен  спортен  треньор.  Нито  пък  майка  на  малки  деца  ще  бъде  толкова
загрижена за светостта, нито пък юноша, който се учи в гимназия с високи изисквания към учениците; а
тук не споменавам някои студенти, които са се устремили да правят кариера с поглед, вперен в големите
финансови  цели.  Нека  да  осъзнаем,  че  светостта  е  нещо,  което  е  подходящо  за  уединените  килии  в
манастирите.  Тя се нуждае от музика на орган, от дълги молитви и от религиозно звучащи песнопения.
Светостта едва ли изглежда подходяща за хората в реалния свят. 

Авторът Джон Уайт изглежда, че е съгласен с тази представа за светостта: „Ходили ли сте някога да
ловите  риба  в  мръсна  река  и  вместо  риба,  изваждали ли сте  с  въдицата  си  стара  обувка,  чайник  или
ръждясала консервена кутия? Аз имам подобен улов, ако хвърля като стръв думата „святост“ в мрачните
дълбочини на мозъка си. За мое изумление, когато са замисля за „светостта,“ на ум ми идват следните
асоциации:  „телесна  слабост;  брадясал  мършав  човек  с  празен  поглед;  сандали;  дълга  роба;  каменна
килия;  никакъв  секс;  няма  шеги;  дълга  коса;  чести  бани  със  студена  вода;  постене;  дълги  часове,
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прекарани  в  молитва;  диви  каменисти  пустини;  събуждане  сутрин  в  4:00  часа;  чисти  нокти  на
пръстите; витражни прозорци; самоунижение.“

Това ли си представяте, когато си мислите за светостта? Повечето хора така си представят светостта.
Все  едно,  че  светостта  е  някаква  тайна,  която  е  запазена  за  аскетична  група,  съставена  от  монаси,
мисионери, мистици и светци. Но тази представа е напълно невярна! Истината е, че светостта принадлежи
на живота на юношата. Светостта има място в офиса на търговеца. Тя наистина е на мястото си в живота на
съвременния,  агресивен  и  даже  успешен  човек.  Напълно  съм  съгласен  с  казаното  от  Чък  Колсън,  че
„Светостта е ежедневие на всеки християнин. Тя свидетелства за себе си в решенията, които вземаме и в
нещата,  които правим, час след час и ден след ден.“  (Коментар:  Превел  съм няколко  книги  на Колсън,  които са

включени в списъка, намиращ се в края на тази книга и мога да ги изпратя на всеки , които поиска. Д.Пр.)
Мъглата: анализ на съвременната сцена на морала
Преди да продължим, нека да направим няколко крачки назад и да огледаме сцената на днешния

морал.  Уверявам  ви,  че  за  да  видим  през  мъглата,  ние  трябва  да  положим  усилие.  Може  би  в  това
отношение ще ни помогне написаното  от пророк Авакум, който е живял 6 века преди Христа.  На пръв
поглед изглежда, че името му е жертва на печатна грешка, нали? Но този човек е бил смел призив към
святост в период на всеобщ компромис. Може би той е бил неприспособил се човек, а не че името му е
било погрешно написано. Ако се бяхте родили по негово време, може би вие щяхте да се чудите, дали този
човек  не  е  луд!  Той  бил  човек,  който  просто  не  вървял  в  такт  с  останалите  хора.  Неговия  свят  бил
корумпиран, а той вярвал в личната чистота във всичко! 

Колко странно и в същото време колко забележително! Може би ние не познаваме този човек, но ние
със сигурност разбираме светът, в който той е живял.  Той е бил заобиколен от морална мъгла. Неговата
книга е един древен призив към покаяние. Това е свят вик към Бога да се намеси. И това не е просто вик,
това повече прилича на писък. Той казва: „Докога, Господи, ще викам за помощ, а Ти не искаш да слушаш?
Викам към Теб: „Насилие!“, но Ти не спасяваш“ (Ав.1:2 – мой превод). Той виждал неморални и жестоки
насилия. Поради което попитал: „Защо? Докога ще продължава това?“ Пророкът не можел да разбере, защо
Бог не се намесва веднага в света. 

Въпреки, че Авакум се молел, Бог изглеждал необикновено далечен. „Докога? Защо?“ Но небесата
оставали мълчаливи. „Защо не действаш решително? Защо не протягаш ръцете си и не се справяш с този
наш  стар  и  мръсен  свят?  Господи,  още  колко  ще  трябва  да  чакаме  да  освободиш  хората  Си?“  Той
продължава: „Защо ми показваш беззаконие и ме правиш да гледам извращение? Да, разруха и насилие са
пред мен; има кавга и спорът се разраства. Затова законът е пренебрегнат и правосъдието никога не се
одобрява. Защото порочните обкръжават праведните; затова правосъдието излиза извратено...Не си ли
Ти вечен, Господи, Боже мой, Святи мой? Ние няма да умрем“ (Ав.1:3-4, 12 – мой превод)

„Аз си мислех, че Ти си свят. Ти не си ли Светият? Тогава как е възможно да седиш и да правиш
толкова малко за моят нечист свят?“  Авакум не можел да си представи съжителството на лошия свят със
святият Бог“ Колко лош е бил неговия свят? Както видяхме преди малко, това е бил свят на жестоко насилие
(ст.2), което е било толкова сурово, че пророкът пищял, докато се молел. Това е бил свят на беззаконие и на
извращения (ст.3). „Защо ми показваш беззаконие?“ Думата „беззаконие“ включва в себе си „лъжа, суета и
идолопоклонство.“ „Защо ме правиш да гледам извращение?“ В смисъла на еврейската дума, преведена
като извращение, се включва и „насилие, ограбване и нападение.“ По улиците са се извършвали престъпни
убийства. „Ти не си ли Йехова на Юда? Ти не си ли Богът на този народ? Боже, къде си Ти?“

Имало е борби и разправии. В семействата е имало спорове и битки между родителите и децата,
както  и  между  съпрузите  и  съпругите  –  без  да  споменаваме  за  разправиите  между  работодателите  и
служителите им. И забелязахте ли още едно нещо? Законът не е бил прилаган и спазван. А когато все пак
това било правено, то ставало с компромиси. Каква сцена! Това ни звучи познато: брутално насилие, лично
неспазване на закона, разправии между хората и прилагане на закона с компромиси. Бих си помислил, че
Авакум е живял в някои от американските градове. 

Усмихвах  се,  когато  преди  няколко  месеца  слушах  лекцията  на  един  известен  изследовател  на
Библията. Той каза, че съвсем наскоро е завършил едно сериозно проучване на периода 4-ти, 5-ти и 6-ти век
преди Христа и бил удивен, когато установил с какви проблеми са се борели хората по онова време. Той
спомена за следните 5 неща, които тревожели древните хора:

(1) Застрашаващ изблик на  враждебност между държавите;
(2) Разложение и отслабване на семейството;
(3) Непокорство на младите хора и липса на уважение към родителите или към възрастните хора;
(4) Поквара в политиката и подкопаване на почтеността;
(5) Дупки по пътищата!
Това не ви ли звучи познато? Не ви ли звучи като описание на сегашния ни свят? Със сигурност
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историята има начин да повтаря себе си! Това е била причината, поради която Авакум се оплаквал толкова
уместно. „Боже, аз си мислех, че Ти си свят! Къде си Ти? Как можеш да позволиш да се случва това? Аз съм
заобиколен от мъглата на моралното замърсяване и се уморих да дишам в тази атмосфера. Уморих се от
нейното  болестотворно  влияние  върху  моя  живот.  Започвам  да  се  чудя  възможно  ли  е  свят  Бог  да
съжителства с нечистите хора от този свят.“ Може би и вие си задавате тези въпроси?

Авакум е крещял. А друг пророк, наречен Йеремия,  само тихо плачел.  Имам предвид думите му,
които са записани в Йер.6.  Той живял малко по-късно от Авакум,  но не много след него.   Авакум  се
страхувал от упадъка на народа си, а Йеремия станал свидетел на унищожението му. Това е причината,
поради която той е написал книгата  „Плачът на |Йеремия.“  Съвсем подходящо Йеремия е  бил наречен
„плачещият  пророк.“  Той  не  пищял,  нито  се  борел,  той  не  спорел,  а  само  плачел.  Той  написал
пророчеството си, докато сълзите течели от очите му. 

„Бъди  предупреден,  Йерусалиме,  да  не  би  да  се  отчуждя  от теб,  да  не  би  да  те  направя
пустиня, земя ненаселена“ (Йер.6:8 – мой превод) 

„На кого да говоря и да дам предупреждение, за да чуят? Ето, ушите им са затворени “ (Йер.
6:10а – мой превод). Разберете, че това е резултатът от живеенето в мъгла. „Системата“ си взема своя
“данък„. 

Постепенно  ушите  ви  се  затварят  и  то  толкова  повече,  колкото  повече  не  чувате  духовното
послание, което Бог ни дава  . „Те не могат да чуват.“ Вижте начинът, по който Йеремия е казал това:
„Словото  на  Господа  се  превърна  в  упрек  за  тях;  те  нямат  наслада  в  него  “  (Йер.6:10б  –  мой
превод).

Искате ли да научите как може да се каже това със сегашни думи? „Хм, хайде...остави това!
Влез в крак с времето,  човече!  Всички тези думи за разорението се отнасят за миналото  !“ Това се
потвърждава от думите на Йеремия: „Те нямат наслада в него“ -  хората не се наслаждават, когато
чуват истината за светостта. „Но аз съм пълен с яростта на Господа, уморих се да я държа в себе
си“ (ст. 11а – мой превод).

„Аз кипя,  аз  се  пеня...Господи,  аз  съм много уморен.“ „Защото от най-последният до най-
великият, всеки от тях е лаком за печалба“ (ст.13а – мой превод). Това звучи ли ви познато? Отново
тези стихове описват живот, който е живян в морална мъгла. Има постоянна битка за печалбата. Има
надпревара да се получава все повече и повече. И за да станат нещата по-зле: „ И от пророк, даже
до свещеник – всеки постъпва лъжливо“ (ст. 13б – мой превод).

Йеремия плаче: „Достатъчно лошо е това, което е в съдебните зали, но сега то е на катедрите в
църквата, Господи мой. То е на мястото, където не мога да вярвам в този, който носи свещеническа
якичка,  който  казва,  че  говори  за  Теб.  Не  мога  да  съм  сигурен,  че  тези,  които  са  облечени  с
наметалото  на  Бога,  продължават  да  ми  казват  истината.  Те  постъпват  лицемерно  .  Те  само
повърхностно  изцеляват  раната  на  хората  Ти.“  Вижте  какво  казва  Йеремия:  „Те  продължават  да
казват:  „Мир,  мир!“  когато  няма  мир!  Няма  никакъв  мир.  Но  те  продължават  да  казват,  „Не  се
тревожете, Не се тревожете. Всичко ще бъде добре, когато то няма да бъде добре.“

И ако не мислите,  че  това е лошо,  погледнете в  ст.  15:  „Засрамиха ли се,  когато извършиха
мерзости? Не, никак не ги досрамя; те даже не знаеха как да почервенеят  (от срам) (мой превод).
Честно казано, знаехте ли, че Библията говори за период от историята, по време на който хората са
били  дотолкова  увлечени  по неморалния  стил на  живот,  че  те  даже престанали  да  се  изчервяват?
Йеремия  плаче:  „Боже,  аз  забелязах,  че  вече  няма  изчервени  лица.  Вече  никой  нямаше  вид  на
шокиран човек.“  Днес  предполагам,  че  ние  бихме  обяснили  това  чрез  стремежа  за  компенсиране.
Сега  с  цел  да  се  справим  с  шока,  ние  компенсираме,  като  отказваме  да  се  шокираме  .  Отново
повтарям, това е част от живеенето в мъглата.

Психиатърът  Карл  Менингер  е  писал  като  пророк,  когато  е  написал  книгата  си  „Остана  ли
нещо, което да е грях  ?“ В тази проницателна книга той признава: „Говорейки за греха на похотта,
през  миналия  век  ние  бяхме  принудени  да  направим  значителна  промяна  в  разбирането  на
обществото в  това отношение.  Тази промяна беше наречена революция и може би тя е  такава.
Много форми на сексуалните дейности, които от векове бяха считани за осъдителни, неморални и
греховни, където и да са извършени и тяхното публично демонстриране се наказваше с „анатема,“
сега за тях се говори, пише и се демонстрират на сцената и по екраните .“

В  книгата  на  Джери  Уайт,  озаглавена  „Искреност,  морал  и  съвест“  намирам  подобна
загриженост: „Ние  живеем  в  епоха  на  свобода  на  изразяване  и  свобода  на  начина  на  живот.
Филмите и списанията, маркирани със знака „Х“ са на разположение във всеки град. На повечето
места административните органи за контрол над порнографията не са ефективни.  Сексуалните
измислици  на  вчерашния  ден  са  реалности  на  днешния  ден  .  Списанията,  които  са  изложени  в



130

супермаркетите предлагат статии, описващи неженени двойки, които живеят заедно.  Сексуални
наръчници  защитават  извънбрачните  връзки.  Все  по-малко  и  по-малко  на  брой  стават
момичетата,  които  завършват  девствени  гимназията  .  В  най-гледаното  време  по  телевизията
гордо се показват хомосексуализъм и изневери.“ 

Пиритим  Сорокин,  бивш  професор  по  социология  в  Харвард,  плаче:  „Все  повече  и  повече
писатели пишат за клоаката на обществото, за разбити семейства на неверни родители и деца,
които са лишени от обич; за спалнята на проститутката; за публичните домове; за бърлогите на
престъпниците; за болниците за душевно болни; за клуба на нечестни политици; за уличната банда
на ъгъла, съставена от млади закононарушители; за препълнен затвор; за крайбрежие, занимаващо
се  с  престъпления;  за  съдебната зала на  нечестен съдия;  за  сексуалните приключения на  хора с
примитивно мислене  и  насилници,  които живеят в  градовете;  за  любителите  на  приключения  и
развратници;  за  мазохисти,  садисти,  проститутки,  любовници  и  плейбой.  Пикантните  любовни
истории, оргазмите, либидото и разврата, са подготвени и поднасяни с всички украшения .“

И към това да прибавим и констатацията на Йеремия: Никой вече не се изчервява. Всичко това
е част от моралното замърсяване...от мъглата. „Системата“ може да е коварна, но е ефикасна  . Днес
във всеки по-голям град,  с въртенето на каналите на телевизора с дистанционното управление вие
можете да внесете секса направо в дома си без никой да ви вижда.  И никой вече не се изчервява.
Даже не е нужно да влизате в магазин „за възрастни“, за да си купите порнографски материали.

Можете  да  ги  намерите  в  близката  бакалия,  в  дрогерията  или  в  супермаркета.  Може  да  се
наложи  малко  да  ги  потърсите,  но  те  са  там.  Отново  ви  напомням,  че  никой  не  се  изчервява.
Окончателното  доказателство  за  принизеният  интерес  към  личната  светост  е,  че  ние  вече  не  се
изчервяваме,  когато установим,  че сме сгрешили.  Вместо това,  ние се  шегуваме с  тези  неща.  Ние
замаскираме неморалността и я правим да изглежда забавна  . И ако  не се засмеем в такива случаи,
ние биваме считани, че сме превзето скромни...че сме странни...че сме своенравни. 

Може би аз не харесвам вече да се смея над това, защото като свещеник съм принуден да се
справям с последиците от липсата на лична морална чистота. А това никога не е забавно занимание.
Хора,  които са  жертва  на  утайката  от  чувствения  начин на  живот,  не  идват  при мен или при моя
персонал, за да говорят за продължаващата радост от забранения секс. Те се чудят какво да правят
със семейството си; или какво би трябвало да направят със заболяването, с което са се заразили; или
как могат да се справят с тази кръвосмесителна връзка, която разкъсва домът им на парчета; или как
трябва да съобщят на родителите си, че жена им е бременна вследствие на извън семеен секс, след
като знаят,  че  това  ще разбие  сърцата  на  тези  възрастни хора  .  Щеше да  се  достатъчно  лошо,  ако
липсата на морална чистота беше ограничена само до света, но както споменах във въведението си,
сега тази липса на морална чистота е навлязла и в църквата – в мястото, което повечето хора считат,
че трябва да е последната крепост на светостта.

Истината: Вечният съвет на Бога за християните
Благодарен съм, че Бог говори директно, когато става въпрос за моралната чистота. Благодарен

съм, че Той не пелтечи, не шикалкави и не променя позицията Си.  Още по-благодарен съм, че Той
никога не се смее  .  (Коментар:  Трябва да се поучим от това сериозно поведение на Бога,  когато става въпрос за
сериозни  неща.  Добре  е  да  сме  много  предпазливи  и  да  не  се  доверяваме  на  хора,  които  се  смеят  подкупващо  и
угоднически,  когато  говорят  за  сериозни  неща.  Това  се  вижда  особено  ясно  в  поведението  на  някои  политици  или
известни личности. Такова поведение в повечето случаи е белег на липса на честност и искреност, и на стремежа да се
заблудят слушателите. Д.Пр.) 

Все едно, че Бог гледа хората Си право в очите и с обич, но твърдо им казва: „Искам да чуете
това много ясно. Аз ще го кажа кратко и разбираемо.“ И след това Той ни оставя да решим какво ще
правим  с  личната  си  морална  чистота.  Но  само  едно  от  нашите  решения  ще  Му  хареса  –
подчинението  . Така, както веднъж е казал Джон Браун, шотландски теолог от 19 век: „Светостта не
се състои от тайнствени размишления,  от ентусиазирана разпаленост или от незаповядана от Бога
аскетичност;  светостта се състои от мислене така, както Бог мисли и от желание за това, което Бог
желае  .“ Към това призовава читателя си и апостол Павел в 1Сол. 4. Той подготвя почвата за това още
в края на гл. 3, когато поставя основата на указанието за начина как да живеем, когато ние „ стоим
твърдо в Господа“ (ст.  8)  И какво означава това? „И нека Господ да ви направи да растете и да
преизобилствате в  любов  един  към друг  и  към всички хора,  така както и  ние  ви  обичаме;  за  да
може Той да утвърди сърцата ви безгрешни в светостта“ (ст.12-13 а – мой превод)

Какъв  велик  начин  да  живеем  -  „безгрешни  в  светостта“!  Увереното  живеене  е  директно
свързано с  това да бъдеш „безгрешен  .“  Това е  по-добре отколкото да знаеш отговорите на всички
въпроси  включени  в  теста  или  от  това  да  имаш много  пари,  или  да  спечелиш някаква  степен  на
предимство.  Нищо не може да се сравни със сигурността да бъдеш приеман като безгрешен  . Когато
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бъдем утвърдени в светостта, когато живеем безгрешен живот на морална чистота, ние можем да се
усмихваме на живота.  Тогава можем да поемаме житейските напрежения и да се  наслаждаваме на
житейските удоволствия. И когато се оженим, ние можем да се наслаждаваме на партньорството си
човека от другия пол,  включително на всички радости от сексуалните наслади  . Не правете грешка в
това отношение. Бог харесва, когато женените партньори се наслаждават на здравословен сексуален
живот в семейството. Той го аплодира. И защо да не го прави?  Нали Той го е изобретил. Библията
ясно казва, че брака трябва да бъде почитан и че брачното легло трябва да е неопетнено (Евр. 13:4).
Но подразбиращото се предупреждение е ясно: Ако извадим секса от неговия първоначален и даден
от  Бога  контекст,  той  се  превръща  в  „сексуална  неморалност,“  в  „похотлива  страст“  или  в
„нечистота.“

Преуспявайте в живота си
“И накрая,  братя,  молим  ви  и  ви  увещаваме  в  Господ  Исус,  така  както получихте  от нас

указание  как  трябва  да  живеете  и  да  радвате  Бога  (така,  както  наистина  живеете),  така  да
преуспявате  още  повече“  (1Сол.  4:1  –  мой  превод).  Сега  ние  използваме  други  думи  за
„преуспяване“:  „Стремете  се  към това.  Нека  това  да  е  основната  ви  цел.  Не  се  носете  просто  по
течението, а преследвайте целта  !” Или както много родители казват на детето си: „Заеми се с това!“
С други думи Павел казва: „Точно така, както ви писахме и ви служехме за пример пред вас, аз ви
окуражавам да преуспявате в живота си. Заемете се с това! Направете нещо да се случи в живота ви.
Не  се  носете  по  течението  в  мъглата  на  посредствеността      .  Вървете  още  един  километър.  
Преуспявайте  !“ Ако като студент досега получавахте „средни“ и „добри“ оценки на изпитите, отсега
нататък се старайте с всички сили да получавате поне „много добри“ оценки. Ако до сега сте били
склонен да изоставате назад в сравнение с хората от вашата група, сега е време да се изкачите над
нормалното си ниво.  Призовавам ви да работите усърдно и старателно. Побеждавайте склонността
си да мързелувате. Преуспявайте във всичко, с което се захванете  . Докато защитава стилът на живот,
изразяващ се  в  стремеж към  преуспяване,  Павел  разглежда  специално  една  област  от  живота  ни,
която се нуждае от постоянното ни внимание: моралната чистота.

Въздържайте се в морала си!
„Понеже  това  е  Божията  воля  и  вашето  освещаване;   да  се  въздържате  от  сексуална

неморалност“ (1Сол. 4:3 – мой превод). Павел е писал силни и емоционални думи за духовния ни
живот. Той ни казва, че трябва да преуспяваме в него. Сега той се фокусира в моралния ни живот.
Този, който иска да преуспява в духовния си живот, задължително трябва да приеме и да победи в
една вътрешна битка: сексуалната похот  . Да, това е битка...яростна, мощна, непрестанна битка, която
няма внезапно да престане, когато станем на 50 години. И тя няма да престане просто защото можем
да загубим брачния си партньор. Нито пък ще намалее поради промяната на местоживеенето ни, или
защото  сме  добре  образовани,  или  защото  можем  да  бъдем  изпратени  в  затвора,  или  защото  ние
оставаме  неженени,  или  даже  защото  отиваме  да  живеем  в  манастир.  Борбата  да  бъдем  морално
чисти е едно от тези неща, срещу които никой не е имунизиран  . В това число и вие! 

А  сега  нека  да  разберем  какво  ни  казва  Бог  тук.  „Това  е  волята  на  Бога.“  Много  рядко  ще
срещнете толкова директно говорене в Библията. Когато става въпрос за запазването на моралната
чистота,  не е нужно да се  молите и да питате Бога дали това е  волята Му.  Това е волята на Бога:
въздържайте се от сексуална неморалност  . Когато по-рано обсъждахме темата за развода, аз казах,
че  думата  „неморалност“  е  превод  на  гръцката  дума  pornea,  от  която  произлиза  думите
„порнография“  и  „порнографски.“  Тя  се  отнася  до  всеки  вид  интимна  сексуални  срещи  с  човек,
който не е наш брачен партньор. Разбира се, това се отнася за такива срещи с човек от същия или от
противоположния пол. Разврата, изневярата и хомосексуалните отношения са включени в  pornea.

Пределно е ясно, че заповедта е да се въздържаме. Да се въздържаме, означава точно това – да
се въздържаме. Не трябва да имаме никакви сексуални отношения с други хора, освен с брачния си
партньор. Сега,  тъй  като  се  намирате  в  мъглата  на  светските  стандарти,  на  вас  не  ви  е  оставен
никакъв избор.  Някой човек  може да  ви  каже да  бъдете  дискретен,  но  в  никакъв  случай да  не  се
въздържате. Той може да каже: „Нека да не сме фанатици в това отношение.“ Малцина може да ви
посъветват  така:  „Опасно е  да  се  заиграваш с  жената  или мъжа на  някой друг,  поради това  не  го
прави. Освен това трябва да внимаваш, за да не прихванеш някоя болест.“ Но чакайте. В Библията е
казано „въздържай се.“ Дали това означава „внимавай“ или „бъди дискретен“? Не,  „въздържай се“
означава  „да  нямаш нищо общо“ с  нещо.  Съветът  на  другите  хора  продължава:  „Не е  разумно да
имаш сексуални отношения с човек от собственото си семейство. Това е кръвосмешение.“ (Това не
само  е  нездравословно,  но  е  и  незаконно.)  Някой може да  ви  предупреди:  „Ако си  учител,  не  би
трябвало да имаш интимни отношения с учениците си. Това поведение не е мъдро от професионална
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гледна точка, поради това не го прави.“ Но аз отново ви напомням: Библията ясно казва, че волята на
Бога  е  да  се  въздържаме.  Моралната  чистота  изисква  ние  да  ме  въздържане,  а  не  просто  да  сме
внимателни.

Колко съживително е да знаем точно къде се намираме с нашия свят Бог! А сега нека да бъдем
много конкретни: Ако не сте женен, на вас не ви се позволява да имате сексуални отношения  . Волята
на Бога е вие да нямате никакви сексуални отношения с друг човек, преди да се ожените. Ето на това
ни учи Библията както тук,  така и навсякъде.  Ето това означава  да живеем в подчинение.  Според
Бога това наше поведение е най-доброто.  Нещо повече, това е за наше добро и то усилва Божията
слава.  Доволен  съм,  че  мога  да  добавя,  че  ние  не  сме  оставени  само  да  изпълняваме  една
категорична заповед. В ст.4 и 5 следва един подсилващ съвет:

„Всеки от вас да се научи да владее тялото си така,  че да живее свято и почтено, а не в
похотливи страсти като езичниците, които не познават Бога“ (мой превод). 

Божията воля е ние да се въздържаме от морална нечистота. Освен това, Божията воля е ние да
знаем как да правим това. Предлагам ви да опознаете себе си, за да се научите как да се справяте в
битката  със  сексуалната  похот.  Тези,  които  не  познават  себе  си,  ще  загубят  битката  и  накрая  ще
бъдат  поробени  от  похотта.  За  „да  владее  тялото  си,“  човек  трябва  да  е  практичен  и  да  опознае
собствените  си  наклонности.  От  академична  гледна  точка,  вие  знаете  какъв  студен  сте,  за  да
преминете  успешно курса  на  обучение.  Вие  трябва  да  приложите  тези  неща,  които знаете,  че  ще
работят  при вас,  да  издържите  теста  и  да  завършите  курса  и  да  вземете  степента  или дипломата,
нали? В областта на интимния ви живот трябва да има друго, също толкова прилежно приложение на
натрупаното знание. Всеки от нас трябва да знае как „да владее тялото си“ - да разбира смисъла и
да поддържа чистотата на собственото си тяло.

Каква  е  поуката  от  казаното  до  тук?  За  да  се  въздържаме  от  pornea,  ние  трябва  да  сме
внимателни и дисциплинирани изследователи на телата  си;  да знаем как функционират  те;  кое ги
привлича;  кои  неща  ги  отслабват  и  кои  неща  ги  правят  по-силни.  Трябва  да  знаем  как  да
контролираме вътрешния си нагон, как да го подчиняваме на волята си и как да задържаме себе си в
границите на чистия живот, а не да се предаваме на порочните страсти.

Нека да да бъда още по-подробен и да кажа нещо с разбираеми думи, които никой не би могъл
да разбере неправилно. В медиите има някои неща, с които ние с вас не можем да се справим. Ние
трябва да познаваме себе си достатъчно добре и да признаем това и да приемем истината, че някои
чувствени стимули отслабват волята ни да им се противопоставяме. Ние просто не можем да гледаме
или  да  слушаме  тези  неща  и  да  оставаме  чисти  .  Очевидното  заключение  е  следното:  ние  правим
грешка, когато слушаме или гледаме тези неща. Има някои списания, които ние с вас не трябва да
четем. Има някои филми, телевизионни канали и нощни програми, които не трябва да гледаме. Има
някои хора, които, поради изкусителното им говорене и поведение, ни правят по-слаби.  Има някои
сцени,  които са твърде изкусителни, които ни засягат твърде дълбоко лично и освобождават в нас
нагони, които ни е трудно да удържим. Ние ще бъдем глупаци, ако си играем с тези неща. (Коментар:

„Глупав човек и вързано куче го хапе“ – нар. поговорка Д.Пр.)
Те  създават  в  нас  привлекателни  изкушения,  които  ние  просто  не  можем  да  контролираме.

Поради  това,  ако  наистина  искаме  да  се  въздържаме,  ние  трябва  да  стоим  далече  от  тези  неща.
Такива решения се вземат трудно и е още по-трудно да бъдат прилагани на практика, но всичко това
е част от познанието ни как  „да живеем свято и почтено.“  Запомнете това: Никой човек не остава
автоматично  морално  чист.  Въздържането  от  сексуална  неморалност  никога  не  се  постига  лесно.
Както вече казах, това е битка. Ние говорим за война  ! Битката бушува и в областта на стимулантите
на сексуалните дейности. Даже някои празненства, някои места, някои видове музика и някои начини
на прекарване на времето могат да ни направят по-слаби. 

Ще кажа отново,  ние сме глупаци, ако търпим тези неща в живота си  . Онзи, който иска да се
излекува от алкохолизма разбира, че ще води загубена битка, ако избере да живее на втория етаж над
някой бар. Няма спор, че това ще доведе до провал. Но има и още нещо: „ И никой да не престъпва
или да подмамва брат си в това нещо, защото Господ ще отмъсти за всичко това, така както ви
казахме  преди  и  сериозно  ви  предупредихме“  (ст.  6  –  мой  превод).  Някои  могат  да  се  опитат  да
заобиколят  изискването за  пълно  сексуално  въздържане  като  кажат:  „Добре,  това  което  можем да
направим,  е  да  запазим  случилото  се  в  рамките  на  нашето семейство.  Няма  проблем,  ако  то  се  е
случило между членовете  на две семейства  или между християни.“  Но Бог  ни е  лишил и от тази
възможност. Той е добавил следното: „никой да не престъпва или да подмамва брат си в това нещо,
защото Господ ще отмъсти за всичко това.“ 

Този стих се отнася не само за сексуални извращения извършени с членове на семейството на
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Бога, но и с членове на собствените ни семейства – неприлични действия на сексуални отношения
със собствената си дъщеря или снаха, със син или със зет, с майка, с мащеха, с баща, с втори баща и
т.н.  и  т.н.  обхващайки  цялото  многообразие  на  кръвосмешения.  Такива  цинични  и  незаконни
действия измамват членовете на семействата ни! Сега ще го кажа болезнено откровено:  Бог ясно и
недвусмислено се противопоставя  на секса извън рамките на брака и на хомосексуалния секс при
всички обстоятелства  .  Повтарям, заповедта е  пряка и непроменима: „Въздържайте се от сексуална
неморалност.“ Докато пиша това,  аз разбирам, че не съм единственият,  който казва тези неща.  Но
признавам,  че  понякога  се  чувствам  като  самотен  глас  в  нашето  време.  И  понеже  ако  дам  някои
примери,  те  могат  да  бъдат  възприети  като  клюки,  аз  избирам  да  не  използвам  като  пример друг
човек, а себе си. Позволете ми да ви разкажа моята история.

Двамата с жена ми се оженихме през юни 1955. И двамата бяхме твърде млади. Аз завърших
образованието си и  трябваше да изпълня военния си дълг. По онова време военната служба не беше
въпрос на избор, а нещо, което задължително трябва да направиш. И понеже по онова време техните
условията за постъпване най-добре подхождаха на моето положение, аз избрах да служа в Морската
пехота – род войска, която не се славеше със своята морална чистота. Офицерът, който ме наемаше
ми обеща, че ако стана морски пехотинец, аз няма да бъда изпратен да служа в чужбина  . 

И тъй като бях женен отскоро, това със сигурност ме привлече, защото аз се наслаждавах на
живота с моята невеста и последното нещо, което двамата искахме беше да бъдем разделени насила
един от друг. Аз наистина исках да съм с нея. Но, чрез една верига от събития, която е твърде дълга,
за да я обяснявам, аз се оказах изпратен на 12000 км от дома  . 

Изпратиха ме на един остров в Япония, където прекарах повече от 1 година и там внезапно се
сблъсках със сексуалното изкушение, което до тогава не познавах.  Още преди да сваля от рамото си
морската  си  раница  на  остров  Окинава,  аз  трябваше да  взема  едно  трудно  решение.  Трябваше да
живея  в  една  войнишка  казарма,  която  се  отличаваше  със  своя  безбожен  начин  на  живот.
Венерическата болест не беше нещо необичайно сред хората на острова. Живеенето с жена в селото
беше нещо обичайно, като дишането на смог в южна Калифорния. 

Ако живеете в Окинава, вие спите някъде навън. Не беше необичайно за военния свещеник, от
когото  се  очакваше  да  изнася  лекция  за  моралната  чистота  пред   новопристигналите  морски
пехотинци,  накрая  на  лекцията  си,  шегувайки  се  да  ви  обясни  къде  трябва  да  отидете,  за  да  си
набавите пеницилинови ампули за инжекции  . 

Добре дошъл в реалния свят,  Суиндъл. Разбрах,  особено след като бях опознал радостите от
интимността в брака, че изкушението ще бъде невероятно силно. Заобиколен от мъже, които въобще
не се интересуваха от нещата на Бога, далече от моя дом и свободен от физическата отчетност пред
жена ми и пред семейството ми, аз можех много бързо да се превърна в още един безименен морски
пехотинец  от  задните  улички  на  селцата  в  Окинава.  Но  аз  бях  християнин  .  Тогава  и  там  аз  взех
решение да се въздържам от сексуална неморалност. Как хваля моя Господ за силата Му, с която ме
поддържаше! Поради  милостта  на  Бога,  решението,  което  взех  през  1950'  сега  ми  позволява  да
говоря и да пиша с увереност. Ако не бях се запазил от порока, аз може би щях да премина набързо и
с притеснение темата за моралната чистота и съответните текстове от Библията. 

Искрено  се  съмнявам,  дали  щях  да  избера  да  служа  на  Бога,  ако  бях  изпаднал  в  сексуална
похот.  Честно казано,  аз трябваше да се  отнасям твърдо към себе си.  Имаше моменти,  в  които се
налагаше да  се  отнасям жестоко към емоциите  си.  Наложи се  да  взема  някои трудни,  спартански
решения –  решения, които не бяха харесвани от колегите ми, които правеха всичко възможно, за да
ме изкусят  . Но аз бях решен да бъда различен, за да мога да изпратя послание на колегите си, в което
да се говори за почтеност. 

Нека да изясня нещо, за да не ме разберете погрешно. Бог ми показа,  че  не е моя работа да
почиствам рибата и да я подготвям за готвене; моята работа се състоеше в това да ловя рибата. Аз не
бях призован да водя с размахване на знамето поход за налагане на морална чистота в Азия. Моята
задача  се  състоеше  в  това  да  живея  чисто  и  почтено,  независимо от  това  дали  хората  около  мен
живееха така или не  . Или казано пределно ясно, аз не трябваше да докосвам с ръцете си някой друг,
освен собствената си жена. Аз даже не трябваше да говоря за тези неща. 

Сега,  когато пиша тези думи,  аз мога да говоря на база на опита си.  Въздържането от секса
работи.  То се отплаща с богати и възнаграждаващи дивиденти. То работи,  даже в живота на млад,
пълнокръвен  морски  пехотинец,  който  е  заобиколен  с  безброй  възможности  да  се  поддаде  на
изкушението. И  Бог  ясно  ми  показа,  че  ако  се  въздържам  от  сексуална  неморалност,  Той  ще
възнагради това.  И неговият Дух многократно ми се е притичал на помощ и ме е спасявал.  Но аз
нямах  монопол  над  силата.  Често  пъти  вървях  по  пътя  на  изкушението,  както  ще  разбере  всеки
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човек, който чете тези редове, но аз отказвах да се предам  . Това бяха самотни дни, прекарани далече
от  дома  в  продължение  на  около  18  месеца.  Често  пъти  изгарях  от  желание  за  моята  жена.  Но,
благодарение на Бога, аз бях решен да се въздържам от неморалност. 

Как успях да направя това? Избирах да участвам в неща, които са почтени, който се отплащат,
които  ме  поддържат  зает,  активен  и  ме  карат  да  се  чувствам  осъществен.  Възпитах  в  себе  си
музикални способности, като станах много по-изкусен в свиренето на няколко инструменти. Освен
това  участвах  в  изпълнението  на  усилена  спортна  програма  и  прекарвах  по-голямата  час  от
свободното си време с мъже, които също бяха взели решение да се стремят към някои почтени цели.
Според моите разбирания, положението в селото беше „извън ограничения,“ поради което даже не го
посещавах и не влизах в тамошните барове даже за да си купя безалкохолна напитка  . 

Аз не можех да понеса това.  Когато слизах от автобус, който ме откарваше до там за където
пътувах,  аз  гледах  право  пред  себе  си  и  вървях  бързо.  На  този  малък  остров  имаше  много
привлекателни жени и повече от 5000 публични домове  . Никога не се докоснах до нито един от тях.
Естествено, аз ги виждах, но отказах да се поддам на това изкушение.  Дълбоко в себе си аз знаех, че
е достатъчно само веднъж да се поддам, само веднъж да стъпя в този порочен свят и след това няма
да мога да спра. Аз познавах нагона, който беше в мен и че той не може да бъде спрян, ако веднъж се
отстъпех пред него.  И след това аз може би даже нямаше да поискам да го спра.  Това прилича на
прекъсването на някоя диета. След като нарушите ограничението, вече е много по-лесно да кажеш:
„На кого му „пука“? След като веднъж похапнеш малко шоколадова торта след обяда, до вечерта вече
ще си изял половината или цялата торта! 

Възможно е да си казвате: „Това е чиста подигравка с мен, защото моят стил на живот не е такъв. Аз
съм правил компромис със  секса...Аз не  живея  чист живот.“  Почакайте!  Моето послание към вас не е
сложно,  то казва: „Започнете от днес!“ Мой християнски приятелю, време е да направиш промяна. Ако
казваш на себе си, че при теб това няма да проработи, то е точно същото нещо, което до сега ти е пречело да
живееш живота  на  морална  чистота  и  да  се  наслаждаваш  на  наградите  заради  това.   Престани  да  се
самозалъгваш! Ако си роден от небето, ако си дете на Бога, тогава този откъс е адресиран за теб. Твоето име
е поставено в началото на следните стихове. Виждаш ли 1Сол.4:1? „  И накрая,  братя...“ Напиши тук
името си. Дете на Бога, това е специално указание за теб. Никой друг не притежава тази власт. 

За  да бъда пределно искрен с теб ще ти кажа,  че и на мен не ми е  ясно,  как един неспасен
човек може да остава морално чист.  Единствено чрез  силата на живия Христос и на Неговия Дух
може да се живее морално чист живот  .  Ако наистина искаш да живееш в морална чистота,  но все
още не си станал християнин, тогава постави първото нещо на първото място. Ти трябва да отидеш
при Христос.  Първо  трябва  да  станеш християнин,  а  след  това  трябва  да  изчистиш моралните  си
деяния.  На  първо място стои вярата  в  Господ Исус  Христос  .  Само тогава  ти  можеш да  призовеш
силата, от която се нуждаеш, за да живееш в лична святост.

Но  ти  припомням,  че  даже  тогава  това  не  е  лесно,  нито  става  автоматично.  Ти  все  още  ще
трябва да прилагаш техниката, за която споменах, за да поддържаш решимостта си да останеш чист.
Установил съм, че има моменти, когато изкушението е толкова свирепо, че аз съм бил принуждаван
да се  държа почти грубо към съответната жена.  Това може да не звучи много изискано,  но това е
цената, която аз бях готов да платя. Повярвайте ми, заслужава си.

Някои от вас са съпрузи и бащи. Навиците на преданост, които вие формирате, оказват влияние
директно върху жена ви и върху децата ви. Доколко сте внимателен с личната си святост? Постоянен
ли сте в това отношение?  Доколко твърд сте към себе си? Вие не можете да разчитате, че някой друг
освен  вас  самият  ще  се  погрижи  за  вашия  морален  стандарт.  Вашият   морален  стандарт  е
единственият,  който ще ви запази чист...или ще ви отклони от този път.  Не е ли време да станете
сериозен по отношение на моралната си чистота?

Вие може да сте неженен, привлекателен и способен. Може да правите прекрасна кариера. Това
е  много  хубаво...но  е  възможно  да  сте  започнали  да  правите  компромиси  с  вашите  морални
принципи. Може би сте се улавяли да казвате: „Това ме кара да се чувствам толкова добре и аз съм
толкова самотен, и то е толкова достъпно, и е тайно.“ Почакайте...то не е тайно! За Бога няма „таен
грях.“   Нещо повече, то не може вечно да остане тайно и на земята. Виждате ли какво се казва в ст. 6?
Не  са  много  случаите,  в  които  Бог  нарича  Себе  си   Отмъстителят,  но  тук  той  го  прави.    Какво
означава  това?  Отмъстител  е  този,  който  задоволява  изискванията  на  правосъдието  или  наказва
злосторникът. Не всяко от тези отмъщения ще чака да дойде Съдния ден. Някои от тези наказания се
случват  сега  във  формата  на  безпокойство,  конфликти,  чувство  за  вина,  болест,  лудост...и  даже
смърт.

Между другото, 1Сор.6:18 е доста значим стих. В контекста на нещо, което е сходно на това,
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което разглеждаме, авторът приканва читателя да не прави компромис с морала. В този стих се казва:
„Бягайте от неморалното. Всеки друг грях, който човек извършва е извън тялото; но неморалният
човек съгрешава против собственото си тяло“ (мой превод). Говорейки от практична гледна точка,
всички други грехове могат доста добре да бъдат управлявани по един обективен начин. Но този вид
грях въздейства върху самия вас. 

Казано  на  съвременен  език,  неморалността  не  е  „вътрешна  работа  .“  По  много  начини
сексуалните  грехове  вземат  личния  си  данък  от  жертвата  си,  като  оставят  човека  в  робство,
получаващ все по-малко задоволство и пропадащ надолу по спирала, чийто единствен краен резултат
е голяма трагедия. Малцина са казали това по-добре от Били Греъм:

„Във всяка област на живота ни ние виждаме действието на неизбежния закон на намалена
възвращаемост  при  нашата  пристрастеност  към  секса.  Мнозина  правят  нещо  за  да  повишат
възбудата си,  но следващият път установяват, че трябва да увеличат дозата, за да постигнат
същия  резултат.  И тъй  като с  времето податливостта на стимуланта намалява,  тези  хора са
принуждавани да търсят нови стимуланти и други усещания, за да получат сравним резултат при
възбуждането.  Човекът,  който  е  лаком  за  секс,  е  измъчван  от  чувствата  на  вина  и  угризение.
Неговият  стил  на  живот  е  наситен  с  силна  напрегнатост,  неестествени  емоции  и  вътрешни
конфликти. Неговата личност е деформирана в нейния стремеж към развитие. Неговите страсти
не  могат да бъдат контролирани и  крайният резултат е  чувство  на  безизходност.  Чрез  своето
незачитане на Божия закон и на нормите на обществото, такъв човек натоварва душата си със
смъртоносно  напрежение.  Неговия  стремеж  към  нови  възбуди  и  нови  стимуланти,  и  към
възбуждащи  преживявания  го  държи  постоянно  в  менгемето  на  страха,  на  несигурността,  на
съмнението и на безплодието. Д-р Сорокин казва: Отслабването на физическото, емоционалното и
духовното  състояние  на  човека,  който  е  лаком  за  секс,  обикновено  го  прави  неспособен  да  се
противопоставя на страничните напрежения и той накрая рухва под техния товар. Често пъти
такъв човек в края на живота си става психически нестабилен или се самоубива .“

Когато бях малко момче, аз си спомням, че научих наизуст следното стихотворение:
Посей мисъл и ще пожънеш действие;
Посей действие и ще пожънеш навик;
Посей навик и ще пожънеш характер;
Посей характер и ще пожънеш съдба  .

Колко вярно е  това!  И ние никога не стигаме до  място,  където можем да  кажем,  че вече  не
действа този процес на посяване и жътва.  Чух за  християнски лидер,  който интервюирал един 80
годишен  мисионер.  Лидерът  го  попитал:  „Кажете  ми  кога  оставихте  зад  гърба  си  проблема  с
похотта?“ Съвсем откровено ветеранът отговорил: „Това все още не се е случило.  Битката все още
продължава!“  Ако  очаквате  да  надживеете  тази  битка,  не  задържайте  дъхът  си  –  вие  няма  да
доживеете до момента, когато няма да се борите с похотта  !

Помнете, когато разсъждавате!
„Защото Бог  не  ни  е  призовал  за  целта на нечистотата,  а  в  светостта“ (1Сол.4:7  –  мой

превод). За трети път в този откъс Павел използва думата „святост.“ Това е теологичен термин, който
се отнася за нашето пътуване в живота и за напредването ни по пътя от земята към небето. Може би
ние  можем  да  го  наречем  нашият  модел  за  растеж.  Запомнете  това:  Ние  с  вас  сме  призовани  да
действаме в сферата на духовния напредък. Бог ни е призовал да израстваме духовно   .  Но понякога
ние растем...а друг път се смаляваме  . Понякога ние сме по-победоносни в сравнение с други случаи.
Но  прогресът  е  движение  напред  и  нагоре.  Със  сигурност  Бог  не  ни  е  призовал  за  целта  на
нечистотата, въпреки че ние продължаваме да живеем в свят, който е просмукан от моралната мъгла.

„Затова онзи, който отхвърля този призив, отхвърля не човека, а Бога, който ви дава Святия
Си  Дух“ (ст. 8). Второто нещо, което трябва да запомните е следното:  Когато отхвърляме стилът на
живот на светостта, ние отхвърляме Бога,  който ни е дал сили да живеем така. Святото живеене е
неразделно свързано от вярата в святият Бог  .

Изборът: Решение, което само вие можете да вземете
Нека да завърша мислите си, като опростя вариантите, от които можете да избирате. Всъщност

те са два. 
Първо  ,  вие можете да изберете да живеете живота си в  хоризонталната  мъгла..  А ако това е

вашият избор, резултатите са предвидими. Вие ще продължите да се носите по течението в мъглата
на моралната несигурност. Резултатът от неподчинението ви ще е серия от търсения на благовидни
причини  за  оправдаване  на  непристойното  си  поведение,  което  накрая  ще  ви  изтощи  и  ще  ви
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превърне в егоистичен циник. Чувството за вина и тъгата ще бъдат вашите спътници  . Вие можете да
изберете да живеете по този начин. И ако го направите, вие ще отворите вратата пред нещастията в
живота  си.  Може  да  си  играете,  като  ходите  на  църква.  Може  често  да  употребявате  някои
религиозни думи. Но неизменно вашият стил на живот ще бъде в хармония с атмосферата в която
живеете. Вече няма да се просълзявате. Съвестта ви вече няма да ви тревожи. Туптенето на сърцето
ви няма да се ускорява. Даже ще престанете да се изчервявате. Преситеният и хоризонтален стил на
живот е единият от вариантите. Но последиците от него са ужасни. Защо? Поради Отмъстителят  . Бог
не позволява на децата Си да си играят на улицата сред оживеното движение и да не бъдат наранени.
Резултатът от вашето неподчинение ще е вашето нарастващо страдание.

Второ  ,  вие можете да изберете да живеете живота си,  гледайки към небесната цел.  Какви са
изгодите  от  това?  Вие  ще  демонстрирате  почит  към  Бога  на  абсолютния  морал.  И  резултатът  от
вашето подчинение ще е повишаване на личната ви увереност и навиците на светостта. Тези неща
ще  започнат  да  се  случват  свръхестествено.  Вие  ще  установите,  че  сте  по-силен,  по-защитен  и
притежавате здрав външен вид. 

Вътрешно вие ще бъдете като един автомобил. Бог, който ни е създал, ни е снабдил с всички
необходими сигнални лампи на таблото за управление. Не познавам човек, който след като си купи
нова  кола,  да  си  е  купил и  едно  малко  чукче,  което да  държи в  кутията  за  ръкавици.  Нека  да  си
представим следната сцена. Да кажем двама човека пътуват с кола, когато една от сигналните лампи
на арматурното табло започне да свети червено. Шофьорът казва на приятеля си: „Можеш ли да ми
дадеш  чукчето от кутията за ръкавиците? Благодаря.“Чук, чук, чук. Бам, бам, бам. Бум! „Ето това е!
Сега ние се отървахме от тази червена лампа.“ От двигателното отделение започва да излиза дим, но
този  приятел  продължава  да  кара  напред. Колко  глупаво  е  това  поведение!   И  въпреки  това,  не  е
трудно да се намерят хора, които ще използват чука. Докато правят това, те казват: „Хм...не е нужно
да изпитвам това чувство за вина.  Ние сме в епохата,  в която на вината не се гледа като на нещо
важно.  Вие  трябва  да  се  отървете  от  тези  неща.“  Но  чакайте,  това  е  задължителна  вина!   Бог  ни
помага, когато не изпитваме това чувство за вина. Съвестта е, която ни хапе дълбоко вътре в нас и ни
жили, когато ние правим компромис с моралната чистота. Когато извършим грях, от нас се очаква да
ни заболи. От нас се очаква да страдаме, когато направим компромис с морала. Това е червена лампа,
която свети вътре в нас. Това е начинът на Бога да ни каже: „Излез от пътя. Спри! Повдигни капака
на двигателното отделение. Справи се с истинския проблем.“ 

Джонатан  Едуардс,  един  от  най-великите  проповедници  в  ранната  Американска  история
веднъж казал следното:  „Вземете следното решение за себе си: Никога няма да правя нещо, което
бих  се  страхувал да  направя,  ако  това  е  последният  час  от  живота  ми  .“  На  ваше разположение  е
силата, от която се нуждаете, за да решите истинският проблем на живота си. Той е Исус Христос. И
след като вече имате Спасителя, вие имате и Светия Дух. Той ще дойде вътре във вас не за да ви се
подиграва, а да ви помага; не просто да крещи към вас, за да ви каже колко силно е изкушението, но
да ви даде сили да го победите. Вие можете да извършите всички неща чрез Онзи, който продължава
да излива силата Си върху вас. 

Даже  ако  никога  в  живота  си  не  сте  правили  това,  вие  можете  да  започнете  днес  живот  на
силата  .  Няма списък,  по  който тази  сила  се  раздава.  Няма пробен  период.  Няма  дълъг  списък  на
отговорности, които трябва да удовлетворите, преди Бог да ви даде силата. Ако до сега никога не сте
се  срещали  със  Спасителя,  светостта  започва  от  кръста,  където  Христос  е  платил  наказанието  за
греха. Приемете Го сега  .

Глава 42

Групово вцепеняване

Кажете ми, къде бяхте сутринта на 16 март 1968? И аз не мога да си спомня. Но има една група хора,
които не могат да забравят. Въпреки, че те никога вече няма да са заедно, тази сутрин завинаги ще остане в
паметта им.

На  тези  войници  възложили  трудна  задача  –  една  от  тези  задачи  за  претърсване,  намиране  и
унищожаване на врага, която накарала тяхната военна част да влезе в една малка група селца, която била
наречена Май Лей, в провинция Куанг Нгай във Южен Виетнам. Набързо обучени и тренирани, и хвърлени
заедно в битката, повечето от тях нямали никакъв опит във войната. В продължение на цял месец преди
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Май Лей, те нямали никакъв военен успех.  Въпреки че не успели да предизвикат Виетконг да влезе в
истинско сражение с тях, те все пак постоянно имали деморализиращи инциденти, причинявани от полеви
мини и гадни капани в джунглата, поставяни от Виетконг. Като добавим към това лошата храна, плътните
рояци от досадни насекоми, потискащата горещина, високата влажност в джунглата и дъжда, плюс загубата
на сън  и вие ще получите картината на умопомрачението.  Не  им помогнало това,  че  не знаели как да
определят кой е противника им. Виетнамците и Виетконг (армията и партизанските части на Виетнам) на
външен вид изглеждат по един и същи начин. И тъй като само малцина от виетнамците носели униформи,
различаването на военните от цивилните било извънредно трудно. Всъщност, това било невъзможно.

Поглеждайки назад към тази случка през 1968 със спокойната обективност, която ни дава времето и
историята, не е преувеличено да кажем, че инструкциите, дадени на войниците и на младшите офицери в
нощта преди нападението в най-добрия случай са били непълни и неясни. Предполагало се е, че всички
части са запознати с изискванията на Женевската Конвенция, според която е престъпление да се навреди на
всяко цивилно лице (а даже и на военен, който е не държи оръжие, поради това, че е ранен или болен.)
Вероятно някои от взводовете не са били запознати със „Закона за войната на сушата,“ който е включен в
„Полевия наръчник на Армията на САЩ,“ където пише, че  заповеди, които противоречат на Женевската
конвенция, са незаконни и на тях военните не трябва да се подчиняват. Точка.

Когато военните  части навлезли нервно в Май Лей през  тази  сутрин,  те  не  намерили нито един
противников войник. Никой не бил въоръжен. Никой не стреля по тях. Там имало само жени, деца и старци.

Това, което се е случило след това е донякъде неясно. Никой не може да възпроизведе точния ред на
събитията, но и никой не може да отрече трагичните резултати: Между 500 и 600 виетнамци били убити по
различни начини.  В някои случаи взводовете заставали на входа на селската колиба и я обсипвали със
куршуми от автоматични и полуавтоматични пушки, като убивали всички хора, които били вътре. Други
били застреляни докато се опитвали да избягат, някои от тях с бебета в ръцете си. Най-много хора са били
убити в село № 4 в Май Лей, където първи взвод, под командването на един млад лейтенант, на име Уилям
Кели, Мл.  разпределил селяните в групи от 20 до 40 и повече човека и след това ги разстреляли чрез
стрелба от пушки, картечници и с гранати.

Убиването отнело дълго време, някъде около цялата сутрин. Броят на участвалите войници може само
да бъде пресметнат. Вероятно не повече от 50 човека са дърпали спусъците и са изтегляли взривателите на
гранатите, но с доста добра точност може да се предположи, че около 200 човека директно са наблюдавали
това клане. Можем да допуснем, че за период от една седмица след това, поне 500 човека от тази войскова
част са научили, че е извършено военно престъпление. Може би си спомняте, че накрая бяха повдигнати
обвинения срещу 25 човека, от които само 6 човека се изправиха пред съда. Накрая само един беше осъден
–  лейтенант  Кели,  въпреки,  че  ако  бъдем  честни,  трябва  да  признаем,  че  много  хора  бяха  виновни.
Напомням ви, че пропуска да се докладва за престъпление, също е престъпление. Познайте колко военни от
тази военна част са подали рапорт през цялата следваща година, за да докладват за убийството. Нито един!

Фактът, че американското общество въобще научи за Май Лей се дължеше на едно писмо, което Рон
Райденхауер  изпратил  до  няколко  конгресмени  3  месеца  след  като  се  демобилизирал  в  края  на  март
1969...малко повече от една година след клането.

До тук със случилото се на 16.03.1968. То се е случило и всичко е приключило. Не искам да заемам
мястото на съдията и на съдебното жури, нито да посочвам с пръст вината и на други военни, които се
опитват да оцелеят на ръба на острието. Тези хора не се нуждаят от още обвинения (честно казано, аз им се
възхищавам даже за това, че са били там и са се опитвали да изпълнят дълга си), но всички ние можем да
извлечем полза от кратката оценка на случилото се.

За мен Май Лей е класически пример за  явлението,  което един професионалист нарича „групово
вцепеняване,“ което често се случва в рамките на някаква група от хора и е някаква форма на безчувствено
състояние,  до  което  хората  сами  се  докарват.  В  ситуации,  в  които  емоционалните  усещания  са
непреодолимо болезнени или неприятни, хората от групата си помагат един на друг за да изпаднат в това
безчувствено състояние. До голяма степен окуражението за този вид поведение идва от факта, че и другите
хора около вас правят същото. (Коментар: Това е така нареченото „стадно поведение,“ при което хората реагират като
стадо овце и вървят послушно след „овена,“ който ги води, без да се замислят. Изключително опасно е да изпадаме в такова
състояние и по правило трябва да не си позволяваме това. Всеки индивидуално е отговорен за поведението си пред Бога и пред
закона.  Д.Пр.)  Вместо  трезво  да  помислим и  да  оценим добрите  и  лошите  неща  в  някакво  деяние,  ние
установяваме, че е възможно - и даже лесно – да прехвърлим тази морална отговорност на някой друг или
на други хора от групата. По този начин отделния човек не само се отказва от собствената си съвест, но и
съвестта на групата като цяло става толкова раздробена и разводнена, че почти престава да съществува.
Така както д-р Стот Рек описва толкова нагледно това явление в книгата си „Хора на лъжата“:  „Това е
просто  нещо...ужасното  се  превръща  в  нормално  и  ние  губим  усещането  си  за  ужас.    Ние  просто  се  
пригаждаме към него.“
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Апостол  Павел,  който  често  пъти  се  е  изправял  сам  срещу  мнението  на  другите  хора,  ни
предупреждава: „Не се заблуждавайте. Лошата компания покварява добрия характер“ (1Кор.15:33 – мой
превод) (Коментар: “С каквото се събираш, такъв ставаш.“ - нар. поговорка Д.Пр.) Груповото вцепеняване е способно
да се рее почти безразлично в среда, в която липсва съвест и злото е образец за подражание. Съмнявате ли
се, че това е така? Замислете се за Уотъргейт, за холокоста, за Инквизицията през средновековието или за
хората, които по повод на Исус са крещели към Пилат: „Разпни го!“ 

Кажете ми, дали и вие не сте част от груповото вцепеняване? 

Глава 43

Кротост

Здрав и нежен. Това е начинът, по който моят приятел Луис Ландорф описва качеството, което всяка
жена иска мъжът й да притежава.  Тя се моли за балансирана смес от силна стабилност, придружена от
разсъдливост,  такт,  разбиране  и  съчувствие.  Всички  тези  качества  се  съдържат  в  смисъла  на  думата
„кротост.“  Но  поради  някаква  странна  причина,  тази  представа  изглежда  неприсъща  на  мъжкия
темперамент. Да разгледаме митът за мъжа, който ни представят медиите. По телевизията ни представят
образа  на  корав  и  космат  мъж,  с  фигурата  на  защитник  от  отбор  по  американски  футбол,  който  кара
блестяща спортна кола и върви наперено. 

В рекламите за  бира той сграбчва удоволствието.  „С жените той е завоевател...бърз и яростен.  В
бизнеса  той  се  държи  като  бик.“  Даже  когато  държи  самобръсначка  или  изсушител  за  коса,  той  е
самонадеян и супер-уверен. Ако не вярвате, попитайте го. Най-общо казано, показваният по медиите мъж е
здрав и силен. Испаноговорещите хора ще кажат, че той се познава по това, че е „мачо.“ За повечето от
мъжете това е техният „герой“ и техният образец за мъжко поведение. 

Но нека да разберем нещо.  Мъжът трябва да е мъж! Малко са нещата,  които са по-неприятни от
гледката на мъж, който се държи като жена...или носи върху себе си нещо, което е белег на женственост .
Сега ние живеем в епоха, когато границите между отличителните черти на мъжа и жената са подкопани.
Чух за един свещеник, които извършвал брачна церемония на мъж и жена, които имали еднакво дълги коси
и били облечени по сходен начин. Тъй като не успял да определи кой от тях е младоженецът и коя е булката,
свещеникът завършил церемонията с думите: „А сега единият от вас ще целуне ли булката?“ Правилният
вид здравина – здравината на характера – трябва  да е отличителният белег на днешния мъж...и не само
това. Нежността и милостта са също толкова важни.

Бог е преценил, че кротостта е толкова важна,  че я е поставил в списъка на 9-те качества,  които
според Него трябва да са отличителни черти в живота на Неговите деца:

„А плодът  на  Духа  е:  любов,  радост,  мир,  търпение,  благост,  милосърдие,  вярност,  кротост,
самоконтрол; против такива неща няма закон (Гал.5:21-22).

Ето там е...номер осми. Гръцката дума, която тук е преведена като  „кротост“ е prautes и има много
значения. В светската литература гърците я използват, когато се отнася за хора или неща, които притежават
успокояващо качество – като мехлем против изгаряне. Те използват тази дума за да опишат правилната
атмосфера, която трябва да съществува в класната стая, когато дойде времето за въпроси и отговори; идеята
е  нещата  да  се  обсъждат без  да  се  избухва  или човек да  започне  да  се  отбранява  с  всички  възможни
средства.  Замислете се за това.    Prautes    описва контролираното поведение на човек, който има силата да  
действа  и  по  друг  начин.  Подобно  на  цар,  който  избира  да  е  милостив,  а  не  -  да  е  тиран.  Или  като
военачалник, който търпеливо тренира несръчен взвод войници. Платон казал, че кротостта е циментът на
обществото, когато употребявал тази дума в смисъла на учтивост, вежливост и милост. 

Кротостта има трима близки спътници в Новия Завет:
1. Единият е любовта (1Кор. 4:21).
2. Другият е покорство (2Кор.10:1).
3. Третият е смирението (Еф. 4:2).
По същият начин, според Новия Завет, кротостта е правилно поведение, когато човек се намира в

следните 3 трудни ситуации:
1. Когато е изправен пред нуждата да изтърпи наказание с църквата (Гал.6:1).
2. Когато се сблъска с лично противопоставяне (2Тим.2:25).
3. Когато се сблъска с истината в Библията – да бъде отворен и подлежащ на обучение. (Як.1:21).
Запомнете, че нашата цел е балансираността...винаги балансирани. Не или-или, а и двете. Не просто
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корав и здрав,  защото без други добавки, това превръща човека с хладен,  дистанциран, нетолерантен и
непоносим. Но здрав и нежен...любезен, разсъдлив, подлежащ на обучение и деликатен. 

И двете. Като Христос.

Глава 44

Молитва

Предлагам ви нетрадиционно и свежо мнение за тема, за която всички сме чели много през целия си
християнски живот. Но не се тревожете, защото от началото до края Библията ще бъде използвана като
основа при обсъждането на всяко важно твърдение, но принципите, които ще ви предложа, ще ви изненадат.
Интересно е, че когато изследваме Библията и нейните истини и им позволим да ни говорят по дадената
тема,  обикновено хората се изненадват. Всички ние се очароваме твърде много от човешките мнения.  От
много дълго време сме позволявали на човешката традиция да заменя Божието откровение! Особено по
отношение на молитвата.

Ако търсите смислен молитвен живот, ако мечтаете да спрете с имитациите на застъпническа молитва
и искате да бъдете в хармония с истинската връзка с Бога, където двамата с Него се срещате, тогава тези
страници ще ви помогнат. Те са написани с надеждата, че вие ще можете да откриете своя начин да се
молите – наистина да се молите резултатно. Нека Бог да замени вашата борба с формализма с лекотата в
присъствието  на  Господа.  И  нека  Той  да  използва  тези  думи,  за  да  ви  върне  обратно  там,  където
принадлежите, за да действате в обсега на Неговата сила...докато сте коленичили пред Него.

Ще трябва да ви кажа съвсем искрено, че това няма да е вашата обичайна и религиозно звучаща
дискусия  на  темата  за  молитвата.  Съжалявам,  но  аз  не  мога  да  говоря  по  друг  начин.  Всъщност,  не
съжалявам. За да съм болезнено откровен пред вас ще ви кажа, че повечето от нещата, които съм чел или
чувал за молитвата са ме накарали да се чувствам или натоварен с поне 1,5 тона вина   или са ме уморявали с  
набожно-звучащите си клишета и лишеното си от смисъл разговаряне с Бога. Без да се опитвам да звуча
прекалено цинично, аз често пъти съм преставал да чета или да слушам такива неща, мислейки си „Кой се
нуждае от това“? Понеже не съм прекарвал ежедневно по 2-3 изтощителни часа,  коленичил така,  както
прави д-р Еди-кой си, или защото не съм успял да кажа молитвата си по „правилния начин“ (каквото и да
означава това), или защото не съм бил способен вплета няколко стиха от Библията в молитвата си, или
защото не съм успял да преместя планини, аз останах с ясното впечатление, че съм бил някъде навън, за да
обядвам,  когато  идваше ред  на  тази  част  от  християнския  живот.  Молитвата  ми изглеждаше плашеща,
тайнствена  и  (осмелявам  се  да  го  кажа)  даже  малко  суеверна.  Много  неразбираеми  думи,  обвързани
помежду си с помощта на един таен жаргон, който някои хора притежават, а други – не. А аз определено не
го притежавах.

Ако ме бяхте попитали преди повече от 20 години дали молитвата е едно от необходимите неща в
безцелен свят като нашият, аз сигурно щях да ви отговоря отрицателно. Поне що се отнася до този вид
молитва, на влиянието на която бях изложен. Не че аз не знаех за важната роля, което молитвата играе
според Библията. Аз просто бях се изключил, за да се защитя от влиянието на на този вид молитва. Поради
това аз се молех, без да се съобразявам с нейното влияние.

Може би вие също трябва да направите така. Твърде е възможно вие да сте престанали да четете
каквото и да е, свързано с молитвата. Напълно ви разбирам и не ви обвинявам за това. Точно обратното,
поздравявам ви,  че сте се включили!  Нека да видим, дали има нещо, което мога да кажа,  което ще ви
помогне  да  поставите  молитвата  в  по-добра  светлина  за  вас.  Да  се  надяваме,  че  вие  твърде  бързо  ще
разберете, че досега вие сте се измъчвали, защото сте се молили чрез една окарикатурена, деформирана и
болезнена имитация на истинската молитва.

Препоръки от Павел
В четвъртата глава на едно късо писмо на Павел до църквата във Филипи, което е включено в Новия

Завет, той споменава за една поредица от неща, които иска всеки от нас:
Искаме да останем твърди във вярата си (ст.1).
Искаме ежедневно да се радваме (ст.4).
Искаме да имаме умове, които са концентрирани само в нещата, от които имаме изгода (ст.8).
Искаме да прилагаме в живота си принципите на Бога толкова пълно, че да бъдем залети от Неговия

мир (ст.9).
Несъмнено, всички искаме да живеем задоволен живот (ст.10-12); да, всички искаме такъв живот, но

малцина редовно живеят така.
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Тогава какво става? Нивото на безпокойството ни се увеличава все повече и повече. Тревогите ни се
умножават.  Грижите  ни  нарастват.  Раздразнителността  често  ни  завладява  и  ни  кара  да  се  чувстваме
обидени и объркани. Ние даже не можем да разберем какво се случва. В главата ни се появяват мисли като:
„Аз съм лицемер“ или „Аз съм пример за лош християнин.“ 

Но  най-интересното  е  следното:  ПЪРВОТО  И  ЕДИНСТВЕНО  НЕЩО,  КОЕТО  ТРЯБВА  ДА
ПРАВИМ, Е ПОСЛЕДНОТО НЕЩО, КОЕТО ПРАВИМ...  ДА СЕ МОЛИМ НА БОГА  . Погледнете това: 

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба с благодарност, направете вашите
искания да станат известни на Бога. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата
ви и мислите ви в Христос Исус (Фил.4:6-7 – мой превод).

Повечето  християни  са  толкова  запознати  с  тези  думи,  че  се  страхувам,  че  са  забравили  техния
смисъл. За да се предпазим от тази забрава, нека отново да прочетем същия откъс, този път от друг превод
на Библията, (на английски, наречен „Библия под лупа“):

„Не се тормозете или безпокойте за каквото и да е, а във всяка ситуация и във всичко, чрез молитва
и молба  (точни искания) с благодарност продължавайте да правите нуждите си известни на Бога. И
Божият мир  (да бъде във вас, това спокойно състояние на душата, която е уверена в спасението си чрез
Христос, поради което не се страхува от нищо, идващо от Бога и е доволна от земната си съдба, каквато и да
е тя, ето това е мирът), който надвишава всяко разбиране, ще пребивава и ще пази сърцата и умовете ви в
Христос Исус (Фил.4:6-7 – мой превод).

Ето  това  се  нарича  хубава  хапка!  Ако  правилно  разбирам  този  текст,  безпокойствието,  което  се
покачва  в  мен,  нарастващата  раздразнителност  и  борбите  в  мен,  които ме  карат  да  се  пеня,  ще бъдат
разпилени и всъщност ще бъдат заменени от вътрешен мир придружен от всички други качества, които
толкова силно искам да притежавам – ако аз просто разговарям с моя Бог. Молитвата е единственото и най-
важно  нещо,  което  ще  ни  помогне  да  превърнем  в  мир  хаоса  вътре  в  нас.  Молитвата  е  отговорът  и
решението на този проблем. 

Но, почакайте! Тогава защо е тази борба с молитвата? Какво има в молитвата, което кара даже велики
и силно вярващи мъже, от които ние толкова се възхищаваме, да се чувстват виновни? Кое ги кара да се
чувстват толкова незадоволени и толкова нещастни поради собственият им молитвен живот? Например,
веднъж Дитрих Бонхофър  признал, че опитността му в моленето е нещо, от което той би трябвало да се
срамува.  Германският  реформатор  Мартин  Лутер  се  измъчвал  с  молитвата,  посвещавайки  й  3  от  най-
хубавите си часове ежедневно, но въпреки това рядко се чувствал задоволен. Прочитайки списъка до края,
ние срещаме един след друг хора, които са работили здраво над молитвата, но често са установявали, че са
незадоволени, а някои от тях са се чувствали направо нещастни относно молитвения си живот. Е.М. Баунтс,
Александър  Макларън,  Самуел  Ръдърфорд,  Хъдсън  Тейлър,  Джон  Хенри  Джовет,  Д.  Камбел  Морган,
Джозеф Паркър, Чарлз Хедън Спържън, Ф.Б. Майер, А.У. Тозер, Х.Е.Айрънсайд, У. Реймонд Едман, Уилям
Кълбертсон и мн. др. 

Велики мъже,  силни примери за  християни,  прекрасни модели,  но  въпреки това  вие  едва  ли ще
намерите даже един от тях, който да е бил доволен от своя молитвен живот. Да, те са работили много над
молитвата, те са вярвали в молитвата, те са преподавали и са проповядвали за молитвата, но тогава защо са
били недоволни?  Защо са  се  чувствали  виновни?  Или  разочаровани?  Или  както е  при  някои  от  тях  –
притеснени? Питам ви: „Защо?“ 

С риска да прозвучи еретично ще кажа, че аз съм убеден,  че от векове християните са напъхали
насила  молитвата  в  роля,  която  тя  никога  не  е  била  създавана  да  играе.  Предполагам,  че  ние  сме  я
направили трудна, твърда, даже болезнена. Карикатурата, която изплувала през годините на традиционното
(не основаващото се на Библията) моделиране е сега едно учение, което ни изпълва с чувство на вина, а не
практика, която ни спасява от безпокойството. Този образ е самоналожен от хората.  Той не идва от Бога.
Спомняте ли си текста на Фил. 4:6-7? Гледната точка на Павел за  молитвата е следната:  Резултатът от
молитвата е вътрешен мир,   а не премахване на мира  . Молитвата облекчава безпокойството,   а не го създава  !
Но,  разбирате  ли,  ние  бяхме  карани  да  вярваме,  че  с  цел  молитвата  да  е  резултатна,  тя  трябва  да  е
енергична, продължителна и даже болезнена. И че ние трябва да се молим в продължение на дълги часове,
да умоляваме, да копнеем, да чакаме и да си причиняваме болка.

Готови  ли  сте  да  бъдете  шокирани?  Никъде  в  Библията  няма  да  намерите  примери  за  такова
поведение. С изключение само на няколко крайни случаи, молитвата нито е продължителна, нито е трудно
да бъде изречена. И аз не мога да намеря случай с човек, описан в Библията, който да се е борил с чувството
си за вина, защото не се е молил достатъчно дълго или защото не е изпитал достатъчно болка, или че не
успял да се моли и да умолява Бога задоволително. Проверете сами за себе си. 

Няма да намерите такива примери в Библията. По времето, когато се учех в семинарията, там имаше
един студент от горния клас, който вярваше, че Бог го е призовал да му служи като мисионер. Той беше
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искрен  и  грижовен  студент,  който  беше  прочел  биографиите  на  много  велики  мъже  и  жени,  които  са
служили  на  Христос  през  живота  си.  Колкото  повече  четеше  той,  толкова  по-убеден  ставаше,  че
посветеността на Бога изисква от нас да излагаме тялото си на болка и да прекарваме безсънни нощи в
молитва. Той даже спеше на пода, а не в леглото си. Той все повече и повече се превръщаше в мазохист в
своята набожност и твърдо вярваше в своят самоналожен стил на живот на сурово самоотричане. Белегът на
фанатизма беше отличителна черта на неговия стил на живот. Той стана все по-дистанциран и защитаващ
се,  все  по-малко толерантен и  балансиран в оценката  си за  живота.  Това  беше мъж,  който често  пъти
казваше, че му липсва достатъчно време, което да прекарва в молитва и че се нуждае от още по-силна
посветеност  на  Христос.  Спомням  си,  че  веднъж  го  попитах  да  ми  покаже  поне  едно  библейско
потвърждение на представата му, че никога няма достатъчно време. Той все още не ми е отговорил.

Едно предупреждение:  Нека да внимаваме, за да не превърнем крайността в наш стандарт. Когато
говорим  за  молитвата,  нека  да  се  отървем  от  всичкия  боклук  на  традицията  и  да  се  върнем  при
първоначалния модел, който нашия Спасител ни даде, когато вървеше и разговаряше сред нас.

Указания от Исус
По времето на Исус религиозните хора са следвали примера на лидерите на синагогата – фарисеите,

садукеите и книжниците. Те не са ли вярвали в молитвата? Да, вярвали са. Те са имали такава поговорка:
„Този, който се моли вътре в къщата си, я обгражда със стена, която е по-здрава от желязо.“ Те единствено
са съжалявали, че не могат по цял ден да се молят.  И тъкмо този напън станал причината молитвата да
дегенерира от спонтанното говорене до твърд и предварително съставен план,  който е разпространяван
рутинно от религиозните лидери. Молитвата се променила и от привилегия се е превърнала в задължение.
Вместо удоволствието да бъдеш в присъствието на Бога, молитвата се е превърнала в стремеж към спазване
на създадени от хората изисквания. За да ни помогне да разберем с какво се е сблъскал Исус, нека за кратко
да разгледаме влиянието на традицията на юдеизма през първия век. 

Как е дегенерирала молитвата?
Всеки, който прави сериозно проучване на живота на Христос в първите четири книги на Новия Завет

(Евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан) бързо придобива представата, че ученията на Исус са били
различни от  ученията  на  официалните  лидери на  Йерусалим.  Той бил краен революционер (във  всеки
смисъл на това понятие) в очите на хората и заплаха на тяхната система. С други думи, Той ги смаял! Това
се вижда, когато четем прочутата му „Проповед на планината,“ която се отличава с повтарянето на едно и
също твърдение:  „Чули сте,  че  е  било казано...но  Аз ви казвам...“  Отново и отново Той припомнял на
слушателите си учението, което са получавали от фарисеите и след това им предлагал друга и много нужна
алтернатива.  Например,  да вземем молитвата.  В онези дни молитвата  деградирала  в  следните 5 важни
характеристики

1.  Вместо да е  свободно изразяване,  молитвата се  превърнала във формално занимание.  Имало е
утвърдени текстове на молитви за всякакви случаи. Молитвата била литургична (Коментар: Публична молитва,

която се придържа към строго определени форми и правила. Д.Пр.), стандартна, суха, лишена от емоции и рутинна.
Уилям Баркли пише:

„Някои  дефекти  се  промъкнали  в  еврейските  начини  за  молитва.  Трябва  да  отбележим,  че  тези
дефекти в никакъв случай се са присъщи само на еврейската представа за молитвата; те могат и се срещат
навсякъде.  Трябва да кажем, че тези дефекти могат да се проявят само в общество,  където молитвата се
изпълнява  с  най-голяма  церемониалност.  Това  не  се  грешки  поради  небрежност,  това  са  грешки  на
погрешно насочвана набожност...

...Еврейската  литургия  е  предоставяла  утвърдени  молитви  за  всякакви  случаи.  Едва  ли  е  имало
събитие или област от живота,  за която да не е предписана формула за молитва. Имало е молитва преди
започване  и  след  завършване  на  всяко  ядене;  имало  е  молитви  по  повод  на  светлината,  на  огъня,  на
светкавицата, на новолунието, на кометите, на дъжда, на буря и на гледки към море, река или езеро, при
получаване на добра новина, при закупуване на ново домашно обзавеждане, при влизане и напускане на
даден град.  За всяко нещо имало молитва. Ясно е, че в тях има нещо прекрасно. Целта на тези молитви е
била всяко нещо, което се случва в живота на човека да бъде отнасяно в присъствието на Бога. Но понеже
били толкова методично предписани и утвърдени като форма и съдържание, цялата система на тези молитви
се превърнала във формализъм и стремежът е бил думите да се изливат от устата на молещия се, без той да
влага и да разбира смисъла на това, което казва.“

2. Молитвата била ритуал, а не спонтанно обръщение към Бога. Имало строго определени часове за
молитва  през  деня,  така  както  е  при  днешните  мюсюлмани,  които  се  покланят  в  посока  към  Мека  в
определени периоди от деня. По времето на Исус, задължителните часове за молитва били 9:00, 12:00 и в
15:00. Имало е и определени места за молитва, като най-предпочитаните места са били синагогите.

3.  Молитвите  са  били  дълги  и  изпълнени  с  много  говорене.  Вярвало  се  е,  че  човекът,  на  който
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молитвата е по-дълга, е чуван с по-голяма готовност от Бога.  И колкото по-гладко се изрича молитвата,
толкова по-добре.  В една прочута молитва от онова време имало повече от 16 прилагателни имена преди
името на Бога! Тогава съществувала подсъзнателната представа, че този, който чука по-дълго и по-шумно
по вратите на небето, придобива Божието внимание.

4.  Молитвите са съдържали повторения на думи и на цели фрази. Ние си спомняме, че сме чели за
този модел на молене сред езичниците, които се молели на техния бог Ваал: („О, Ваал, чуй ни! О, Ваал, чуй
ни!“ - в 3Ц.18), но през първия век от новата ера този модел на молитва се промъкнал и в синагогата. Този
вид молитва довеждала хората почти до състояние на опиянение чрез безсмисленото повторение на думи и
на цели фрази.

5. Вместо да е смирено съобщаване на Бога на нуждите на човека,  молитвата се превърнала в начин
за изява на човешката гордост. Да се молиш добре се превърнало в законническо средство за придобиване
на висок обществен статус. Религиозната система, която се придържала стриктно към правилата, довела до
показно публично молене с ръце, издигнати високо към небето, с длани обърнати нагоре, с приведена глава,
три пъти ежедневно, вън, на ъгъла на улицата!

Дали още има човек,  който да се учудва,  че молитвата се е обезценила? Тя е деградирала и се е
превърнала  в  несъществена  рутина,  отличаваща  се  с  открито  лицемерие  и  употребата  на  безсмислени
изрази, които са придружени от дух на осъждане и върви по пътя към своя провал. Тъй като е придружавана
от високи очаквания, които е невъзможно да бъдат достигнати от обикновения човек, тя се превръща в
плътско действие,  което демонстрира гордото изпълнение на религиозните лидери.  Това  обяснява защо
Господ  ги  критикувал  толкова  строго  в  „Проповедта  си  на  планината.“  Това  ни  помага  да  разберем
сравненията на Исус Христос между това, което Той казва и прави и онова, което са казвали и правели
тогавашните религиозни лидери в Мат.6.

Как молитвата може да бъде резултатна
Исус прави три силни изявления (и трите са негативни), когато предлага един план, който трябва да

изпълняваме, ако искаме да имаме молитвен живот, който е задоволяващ и отдава почит на Бога 
1.  Не бъдете лицемерни. „Внимавайте да не вършите добри дела пред хората, за да ви видят.  В

противен  случай  няма  да  получите  награда  от  своя  Баща  в  небесата.  И  така,  когато  даваш  на
нуждаещите се, не тръби за това пред себе си, както правят лицемерите в синагогите и по улиците, за
да бъдат похвалени от хората. Истина ви казвам: това е цялата награда, която някога ще получат...А
когато се молите, не бъдете като лицемерите. Те обичат да стоят и да се молят в синагогите и по
ъглите на улиците, за да ги видят хората. Истина ви казвам: това е цялата награда, която някога ще
получат...Когато  постите,  не  се  правете  на  печални  като  лицемерите,  които  нарочно  занемаряват
външния си вид, за да покажат на хората, че постят. Истина ви казвам: това е цялата награда, която
някога ще получат“ (Мат.6:1-2, 5, 16).

Исус запазил за  лицемерието една от най-строгите си критики.  Няма да сгрешим ако кажем,  че
лицемерието го е отвращавало. Упрекът, който Той повтарял (с цел да го подчертае) е че тези, които вършат
добрите си дела така, че да бъдат виждани, получават цялата си награда сега, тук на земята. Той пределно
ясно обяснява че тези хора няма да получат никаква награда на небето за добрите си дела. Но вместо да
направи  евтино  шоу  от  това,  Исус  продължава:  „Но  когато  ти  се  молиш,  иди  в  стаята си,  затвори
вратата  и се помоли на твоя Баща, който е невидим. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши
тайно, ще те възнагради“ (Мат.6:6). 

Никога не трябва да се молим с цел да направим впечатление на другите хора. Молитвата губи целия
си смисъл,  ако  се  превърне  в  средство,  с  което впечатляваме другите  хора.  Молитвата  е  личен акт  на
посветеност, а не публична демонстрация на набожност. Според Исус, молитвата принадлежи на личната
стая на всеки от нас и е акт, който се извършва тайно. Всички знаем историята на Даниил. Спомняте ли си
за решението на царя и начинът, по който Даниил продължил да се моли по три пъти ежедневно? Спомняте
ли си къде е ходел да се моли той?

„А Даниил,  щом научи,  че  била подписана писмената забрана,  влезе у  дома си и като държеше
прозорците на стаята си отворени към Йерусалим, падаше на коленете си три пъти на ден, молещ се и
благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това“ (Дан.6:10 – мой превод).

Няма големи публични демонстрации, а само тихо оттегляне в стаята му, където той се срещал тайно
със своя Господ. И вие ще забележите, че той е правел това много пъти по-рано. Това е било редовен навик
на Даниил. Впечатлява ни липсата на всякакво лицемерие в него.

2.  Не  използвайте  много  повторения  в  молитвите  си.  „Когато  се  молите,  не  говорете  празни
приказки като езичниците, които си мислят, че ще бъдат чути заради многословието си. Не бъдете като
тях, защото вашият Баща знае от какво имате нужда още преди вие да сте го помолили“ (Мат.6:7-8).
Даже случайното прочитане на тези думи ще ни накара да разберем, че Христос никога не е гледал на
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молитвата като на умоляване или просене, или чукане по трона на Бога. Поради това няма никакъв смисъл
да мислим, че свързването с Него изисква специални думи, които трябва прекомерно да се повтарят.

А сега позволете ми да съм още по-конкретен. В днешния ден няма друга област от християнския
живот,  която  повече  от  молитвата  да  се  нуждае  от  освежаване  и  спонтанност.  Независимо  дали  е
произнасяна от катедрата в църквата или по време на среща на молитвени групи в църквата, или при молене
преди  хранене,  или  преди  започването  на  някаква  среща,  във  всички  тези  случаи  има  изобилие  от
безсмислени повторения! Уморените и изтъркани думи и изрази продължават да се връщат. Освободете се
от употребата на стария бромид!  Като начало, призовавам ви за се молите,  без да употребявате думите
„благослови ни“ или „води ни, насочвай ни и направлявай ни,“ или „помогни ни за еди какво си,“ или
„Твоята воля,“ или „всеки,“ или който и да е от тези институционализирани и излъскани термини . Умолявам
ви!

Веднъж евангелистът  Дуайт  Мууди  станал  получател  на  изключително  изобилни  благословии  от
Господа. Тъй като бил изумен от това изобилие, той внезапно започнал да разбира, че небесният му Отец го
облива с такова огромно количество благословия,  което той не може да поеме.  Окуражен и победен от
случващото се,  той се спрял,  за да се помоли.  Тогава със силен глас извикал „Боже, спри!“ Ето това е
пример  за  спонтанно  поведение.  Същевременно,  това  е  красива  промяна  от  обичайното  „Вечни,
превъзвишени и милостиви Отче, на всички добри неща, Твоята ръка преизобилно и милостиво снабдява и
най-дълбоките  ни нужди.  Колко благословени и  благодарни сме,  когато идваме при Теб и обявяваме в
Твоето име...“ и т.н. и т.н., досаждайки на хъркащия град. Можете ли да си представите как ще реагирате,
ако едно от децата ви се обърне към вас по този начин? Казвам ви, че ако едно от моите деца постъпи по
този начин, аз ще го погледна втренчено и ще го попитам: „Какво става с теб? Лошо ли ти е?“

Слушайте молитвите на новопокръстените християни. Това са хора, които наскоро са се родили в
Господа и още не са научили „как да правят това,“ но въпреки това благодарят за добрината . Те говорят на
Бога така, все едно че Той е техен приятел, те употребяват ежедневни думи, които всеки човек разбира и
понякога те даже се смеят или плачат, докато се молят. Това е толкова красиво. Добре е към молитвата си да
добавите употребата на музика. Пейте на вашия Бог. В нашата църква ние все повече използваме този метод
и даже пасторската молитва често пъти включва участието на хора в богослужението. Или когато се молите
преди хранене, нека всеки човек да се моли за едно от нещата, които са сервирани на масата или за нещо,
което се е случило наскоро, или за някой любим зеленчук, или за някой вид ядене. В нашето семейство ние
прекарваме няколко минути преди вечеря, като някой разказва някаква случка от този ден, а след това друг
се  моли и  споменава  накратко за  тази  случка  пред  Бога.  Целта  е  ясна:  Да  се  пазим от  безсмисленото
говорене по време на молитвата.

3. Нямайте никакви упреци един към друг. „Защото ако вие прощавате на хората греховете им, то
и вашият небесен Баща ще ви прощава. Но ако вие не прощавате на хората, тогава и вашият Баща няма
да прощава греховете ви“ (Мат.6:14-15).

Преди Бог да ни прости, ние трябва да сме сигурни, че съвестта ни е чиста. Един познат стих от
Псалмите често се появява в ума ми, когато започна да се моля: „Ако в сърцето си гледам благосклонно на
порочността, Господ няма да ме чуе“ (Пс.66:18 – мой превод). Ако искам да бъда почистен, аз трябва да
съм  сигурен,  че  някои  неща  между  мен  и  другите  хора  са  в  ред.  Молитвата  включва  възхвала  и
благодарност,  застъпничество  и  излагане  на  желания,  медитиране  и  признания.  В  молитвата  ние  се
фокусираме изцяло в нашия Бог; ние получаваме подновена жар да продължаваме, придобиваме по-широка
представа за живота и повишаваме решимостта си да устоим. Когато по време на молитвата заздравяваме
хватката си,  е  изумително как това  променя  цялата  ни гледна точка  за  живота.  Покойният д-р  Доналд
Барнхауз, изключително уважаван американски пастор и автор от миналото поколение веднъж излязъл на
катедрата и казал нещо, което изумило църквата му: „Молитвата не променя нищо!“  В църквата настъпила
такава тишина, че би могъл да се чуе шума от падането на пода на една карфица. Но целта на изказването
му била да накара християните да разберат, че Бог суверенно управлява всяко едно нещо. Нашият живот
буквално е в ръцете Му. Не е възможно нищожният човек, чрез произнасянето на няколко думи в молитва,
да промени събитията или да ги ръководи. Бог оформя и променя; Той е този, който управлява. Барнхауз е
бил прав...с изключение на една малка подробност.  Молитвата ми променя мен самият.  Когато се молим,
ние се променяме и това е една от основните причини, поради които молитвата има такова благотворно
терапевтично влияние, което противодейства на безпокойството.

Финално окуражение
Молитвата никога няма за цел да ни направи да се чувстваме виновни. Тя никога не е била създавана с

цел да е маратон от думи само за посветените...няма секретен език само за свещениците или за публично
изразяване на набожността.. Няма такива неща. Истинската молитва, за която Исус е говорил и с която се е
молил, и ни е оставил като пример, е практично, спонтанно и земно общуване с живия Господ, резултатът



144

от която е отслабване на личното безпокойство и появата на спокойна увереност, че нашият Бог контролира
всичко около нас.

Окуражавам ви да започнете. Създайте си чисто нови навици като форма на борба срещу старата
тенденция  да  се  плъзгаме  обратно  в  безсмисления  жаргон.  Започнете  да  се  молите  със  свежа  и  нова
молитва. Това е важно за спасението ни. Преди много години аз реших да направя точно това. Омръзнали
ми бяха празните думи и фарисейските изрази. В търсенето си на нов смисъл аз се натъкнах на кратко
описание на молитвата, която поставих на бюрото си и я държах пъхната в Библията си в продължение на
много години. Не можах да си спомня книгата, от която я бях взел, но знам автора й, Франциск Фенелон,
римокатолик от 17 век. Въпреки че е написана преди векове, това описание на молитвата е актуална и в
наши дни:

„Кажете на Бога всичко, което е в сърцето ви така, както човек споделя с най-близкия си приятел
всичко, което тежи на сърцето му, тревогите си и болките си. Кажете Му за проблемите си, за да може
Той да ви утеши; кажете му за радостите си, за да може Той да ги отрезви; кажете Му за стремежите
си,  за да може той да ги очисти; кажете Му за нещата, които не харесвате, за да може Той дави
помогне да ги победите; кажете Му за вашите изкушения, за да може Той да ви защити от тях; кажете
Му за раните в сърцето ви, за да може Той да ги излекува;  разкрийте пред Него безразличието си към
доброто, вашите покварени желания за зло и за вашата нестабилност. Кажете Му как егоистичната ви
любов към вас самият ви прави несправедлив към другите, как суетата ви съблазнява да бъдете неверен,
как вашата гордост ви маскира както към вас самия, така и към другите хора. 

Ако изливате по този начин слабостите си, нуждите си и тревогите си, тогава никога няма да ви
липсва какво да казвате. Вие никога няма да се изчерпите темата. Тя постоянно ще се подновява. 

Хората, които нямат тайни един от друг, никога не се оплакват от липса на тема за разговор. Те
не претеглят думите си, защото нямат нищо за криене, нито пък търсят нещо, за което да говорят. Те
разговарят от изобилието в сърцето си и без да се опасяват, казват това, което мислят.  Блажени са
тези, които пребивават в такава интимна, лишена от всякакви задръжки връзка с Бога.“

Глава 45

Езикът на мъдростта

Мъдро  наричан  с  името  „спасяваща  добродетел,“  тактът украсява  живота  на  човека  така,  както
аромата украсява розата. Ароматът на тези червени листчета заличава всеки спомен от тръните. И тактът
действа по същия начин. Забележително е в какви спокойни и приятни хора може да ни превърне той. Най-
важната цел на такта е да избягва ненужните обиди и оскърбления, и даже само това е достатъчно, за да ни
накара да копнеем да го притежаваме. Неговата основна функция е острият усет за това, какво да кажем или
да  направим,  с  цел  да  запазваме  истината  и  добрите  взаимоотношения...и  даже  само  това  трябва  е
достатъчно, за да ни мотивира да се научим на това умение. 

Тактът е способността да общуваме с другите хора с умение, с чувствителност и с финес .  Тактът
предполага способност да  се  говори и действа  така,  че  да  не  се  обиждат или засягат  други хора.  Ние
постоянно се нуждаем от подходящ такт,  който винаги е привлекателен и непреодолимо трогателен,  но
колко рядко, ах колко рядко се среща този такт!

Помните ли някой свой учител, на който му е липсвал такт? За вас удоволствието от учението беше
жертвано ежедневно на олтара на страха. Всеки учебен срок се чудехте, дали през него ще настъпи денят,
когато ще ви изключат и се притеснявахте от някои публични унижения, които този учител ви причиняваше.
Спомняте ли си търговеца, с който се срещнахте, на който му липсваше такт?  Веднага щом разбрахте това
(а за това обикновено са нужни само 60 секунди), вие искахте само едно нещо - да са разделите с този
човек!  Спомняте ли си работодателят,  за  когото работехте,  на който му липсваше такт? Вие никога не
разбрахте дали той някога ви е разбирал или дали ви е счел, че сте ценна личност.

А можете ли да забравите нетактичният лекар? За него вие не бяхте човешко същество, а случай № 36
– тяло с кръвно налягане 120/70, височина 180 см, тегло 73кг, хронично заболяване от диария и камъни в
бъбреците,  който  ви  казва:  „Вие  незабавно  трябва  да  се  оперирате“!  И  всичко  това  беше  изречено  с
перфектно монотонен глас, докато той гледаше ядосано една папка, пълна с рентгенови снимки, диаграми и
дълги листове, изпълнени с йероглифи, които могат да бъдат прочетени само от посветени хора. Брилянтен,
способен, опитен, горд, уважаван – но без никаква тактичност. 

Вероятно сте чули за един съпруг, който бил нетактичен. Рано една сутрин съпругата му заминала в
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задгранична командировка до Европа. Същата вечер тя му се обадила по телефона и го попитала как е
положението у дома, а той без всякакви заобикалки й изтърсил: „Е, кучето умря!“ Шокирана, тя започнала
през сълзи да го ругае за това, че е толкова нетактичен. Тогава той я попитал: „Добре, как трябваше да ти
съобщя това?“ „Ти трябваше да ми съобщиш новината внимателно, може би на етапи. Когато ти се обадих
от Ню Йорк, ти можеше да ми кажеш, че кучето е на покрива. И на следващия ден, когато ти се обадя от
Лондон, ти можеше да ми кажеш, че то е паднало от покрива. На следващият ден, когато ти се обадя от
Париж, ти можеше да ми кажеш, че кучето е във ветеринарната лечебница. А накрая, когато ти се обадя от
Рим, ти можеше да ми кажеш, че кучето е умряло.“ Съпругът замълчал за момент, докато възприемал този
съвет. След това съпругата му го попитала: „Между другото, как е майка ми?“ А той й отговорил: „Тя е на
покрива!“ 

Да,  това  е  лошо,  но  не  е  най-лошото.  С  неудоволствие  ще  ви  кажа,  че  класическият  пример  за
нетактична човечност е агресивният (така наречен) християнин, който счита, че е призован да се бори за
истината,  без да обръща никакво внимание на състоянието на чувствата на другите хора . Разбира се,  в
повечето случаи тези нетактични хора казват със страстна набожност, че правят всичко това в името на
Господа и че ако направят нещо по-малко, това ще е компромис с истината и ще има обратен ефект. Поради
това те вървят напред като верижен трактор и орат през душите и чувствата на хората, оставяйки ги покрити
с кал и дълбоко обидени. От устните на такъв страстен кръстоносец рядко ще чуете следния цитат:

„Обиден брат е по-недостъпен от укрепен град, а разногласията са като лостовете на крепост“
(Пр.18:19 – мой превод). Неговият любим план за атака е или да се държи пренебрежително, или да предяви
строги изисквания и последиците от това остават зад кулисите, където е пълно с останките от разбити сърца
и души, изпълнени с горчивина. За нещастие, често пъти самият пастор е най-големият виновник за тези
неща, когато с очевидно задоволство произнася от амвона думи, които вместо да окуражават хората, ги
удрят  като  с  камшик  и  вместо  да  изгражда  –  разрушава.  Неговото  смъртоносно  оръжие  е  този
безкомпромисен инструмент, който е скрит в устата му.

А Соломон е написал: „Сърцето на праведния обмисля какво да отговори“ (Пр15:28). Това, което
отклонява гнева е „любезен отговор“ (Пр.15:1).  След това Соломон добавя,  че  мъдрият човек използва
езика си,  за да прави желано знанието (Пр.15:2).  А кой може да забрави влиянието на притчите,  които
казват, че „езикът на мъдрите носи изцеление“ (Пр.12:18) или „Човек се радва на подходящ отговор и
колко възхитителна е навреме казаната дума“ (Пр.15:23 – мой. превод)! 

Има  една  реклама  по  телевизията  за  мехлем  за  бърза  помощ,  в  която  се  казва:  „Спира
болката...започва изцелението.“ Друга реклама предлага вид превръзка, която премахва „охкането.“ Това е
добър съвет. Нека да бъдем нежни и чувствителни, когато докосваме крехките чувства на хората. Майки и
татковци,  трудно е да преувеличим важността на тактичността в  рамките на семейството ви.  Смекчете
малко  ударите  си!  Така  ще  запазите  някои  много  важни  черти  от  самочувствието  на  децата  си  и
същевременно ще спечелите уважението им. Повярвайте ми.

Между другото, когато действаме тактично, не е нужно да прикриваме фактите. Когато бях млад,
продавах  обувки.  С  закачлив  блясък  в  очите  си,  моят  възрастен  работодател  ме  учеше  да  не   казвам:
„Госпожо, вашият крак е твърде голям за тази обувка!“ Вместо това аз бях инструктиран да казвам: „Много
съжалявам, госпожо,   но тази обувка   е просто   по-малка за вашия крак  .“ И двете твърдения казват истината,
но едното от тях е нараняващо, а другото е тактичен комплимент.  Фактите са едни и същи, но думите са
различни. Това не скъсява ходилото на жената, но запазва самочувствието й.

И точно в това се състои смисълът на тактичността.

Глава 46

Завършване на пътуването

Днес  не  се  говори  и  пише  достатъчно  за  доброто  финиширане.  Безброй  материали  са  на
разположение за мотивиране на стартирането и за съзидателните методи за разпалването на инициативата.
Много съвети се дават за поставяне на целите, за определяне на приоритетите и за създаването на плана на
играта.  Всички  тези  неща  са  проницателни  и  нужни.  Понякога  да  направим  първата  крачка  след
продължително стоене и обмисляне какво да направим е херкулесова задача. Няма съмнение, че доброто
начало е план „А.“

Но нека за разнообразие да чуем и противоположното мнение.  Нека да похвалим и добродетелта да
продължиш  да  вършиш  нещо,  докато  то  бъде  завършено.  Да  похвалим  тези,  които  продължават  да
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изпълняват задълженията си,  когато възбудата и забавлението отслабнат и трябва да бъдат заменени от
дисциплинираността и нежеланието да се предадем. Да не се обезсърчаваме, въпреки  че проекта, по който
работим  е  изгубил  привлекателността  си.  Еужени  Петерсон  звучи  почти  като  покойният  Тозер  в
прекрасната си книга „Продължително покорство в същото направление,“ в която споделя тревогата си със
следните мъдри думи:

„Продължителността  на  вниманието  ни  върху  нещо  е  определяна  от  рекламите,  които
продължават по 30 секунди. Усещането ни за реалността е сплескано до нивото на съкратено издание с
обем от 30 страници. В такъв свят не е трудно да накараш някой да се заинтересува от евангелието, но е
ужасно трудно да задържиш този интерес. Милиони хора в нашата култура вземат решение да повярват
в Христос,  но  броят на покаялите  се  е  ужасяващо малък...В  нашият вид  култура всяко  нещо,  даже
новина, свързана с Бога, може да бъде продадена, ако е прясно опакована; но когато загуби свежестта си
и вече не е новина,  тя отива на върха на купчината с боклука.  В нашия свят има голямо търсене на
религиозни изживявания; но има слаб ентусиазъм за търпеливо придобиване на добродетели, има слабо
желание за дълготрайно чиракуване в това, което миналите поколения християни наричаха святост.“

Страхувам  се,  че  нашето  поколение  стигна  опасно  близо  до  манталитета,  изразяван  от  израза:
„Започвам да се уморявам, затова нека просто да приключим.“ И това не се отнася само за духовната област.
Спазването на диета изисква да сме дисциплинирани, поради което ние си оставаме дебели. Завършването
на училището е свързано с упорит труд,  поради което ние избягваме това затруднение.  Създаването на
задушевна връзка с друг човек е болезнено нещо, поради което ние се оттегляме. Написването на книга е
свързано с напрежение, поради което ние я започваме, но не я довършваме. Успешното разрешаване на
семейните конфликти е уморителна борба, поради което ние си заминаваме. Да се задържаме на работата,
която работим е трудно, поради което ние започваме да се оглеждаме, за да си намерим друга работа. Това
ми напомня за нещо, което сестра ми наскоро ми изпрати и е озаглавено „Шестте етапа на проекта“:  

 Ентусиазъм
 Лишаване от илюзиите
 Паника
 Търсене на виновника
 Наказване на невинния
 Възхвала и почести за тези,   които не са участвали в проекта  
С  течение  на  времето  проекта  извървява  своят  луд  маршрут  и  постижението  бива  заменено  от

объркването.  Сега  участниците  са  се  превърнали  в  наблюдатели.  Манталитетът  „Нека  просто  да  се
откажем“ продължава да ни ръководи.

На  Игнаций  Падаревски,  прочутият  пианист  и  композитор,  му  предстояло  изпълнение  в  голяма
концертна зала в САЩ. Това било вечер, която всички очаквали с нетърпение – черни смокинги и дълги
вечерни рокли, висшето общество в пълния му блясък. Сред присъстващите била и майка с нервния си 9-
годишен син. Уморен от чакането, той постоянно се въртял на стола си. Майка му се надявала, че момчето й
ще бъде окуражено да свири на пиано, само като чуе изпълнението на безсмъртния Падаревски. Поради
това, въпреки нежеланието си, момчето било принудено да дойде на концерта. 

Докато тя се била обърнала назад, за да разговаря с приятели, синът й не можал повече да седи на
мястото си. Измъкнал се и по някакъв странен начин бил привлечен от огромният концертен „Стейнуей“ от
абаносово дърво и коженият стол, поставен пред него, които били поставени на огромната сцена, огрята от
ослепителни прожектори. Без никой от публиката да го забележи, момчето се качило на сцената, седнало на
стола пред рояла, загледано в черно-белите клавиши. После поставило малките си треперещи пръсти върху
правилните  клавиши  и  започнало  да  свири  „Пръчиците.“  Шумът  от  публиката  утихнал  и  стотици
намръщени лица се обърнали към момчето. Раздразнени и объркани, хората започнали да викат: 

„Махнете момчето от там!“ 
„Кой доведе тук това малко момче?“
„Къде е майка му?“
„Някой да го спре!“
Зад сцената маестрото чул шума и веднага разбрал какво се случва. Набързо грабнал сакото си и се

втурнал към сцената. Без да произнесе нито дума, той застанал зад момчето, поставил ръцете си от двете му
страни и започнал да импровизира насрещна мелодия, която била в хармония и подсилвала  „Пръчиците.“
Докато двамата свирели заедно, Падаревски през цялото време шепнел в ухото на момчето: „Продължавай
да свириш. Синко, не спирай. Продължавай да свириш...не спирай...не спирай.“

Същото се случва и с нас. Ние работим непрестанно върху нашия проект, който изглежда толкова
значим, колкото са значими „Пръчиците“ в концертната зала. И в момента, когато сме готови да се откажем
от него, до нас застава Маестрото, навежда се над нас и ни прошепва: „А сега продължавай да вървиш; не
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спирай. Продължавай...не спирай, не се отказвай“ и през това време импровизира заради нас,  като прави
тези удивителни докосвания в нужния момент.

Дали сега пиша до няколко уморени пътешественици? Дали пътят е станал твърде дълъг и надеждата
е започнала да отслабва? Или пиша до някои родители, които са започнали да се чудят, дали си заслужава да
полагат целия този уморителен труд по отглеждането на деца, което е свързано с ежедневно почистване на
бъркотията в къщи и живеенето с всички отговорности, свързани с децата? Или пиша до вас, които имате
мечта, но ви се струва, че няма да можете да чакате толкова дълго, за да видите нейното осъществяване?
Чуйте нашепването на Маестрото:

„Да  не  ни  дотяга  да  вършим  добро,  защото  ако  не  се  уморяваме,  своевременно  ще  пожънем“
(Гал.6:9).

„Затова...бъдете  твърди,  непоколебими...защото  знаете,  че  в  Господа  трудът  ви  никога  не  е
напразен“ (1Кор.15:58).

„Бъдете  с  трезвен  дух,  стойте  нащрек...И  след  като  страдахте  за  кратко,  Богът  на  цялата
милост...сам ще ви направи безгрешни, ще ви подкрепи, ще ви даде сила и ще ви утвърди“ (1Пет.5:8, 10 –
мой превод).

Толкова много хора започват християнския живот като светкавица, бърза, огнена и заслепяваща.  Но
колко са хората на възраст 60 години и повече, чиито имена можете да кажете, които завършват пътуването
си със запазен ентусиазъм и енергия? Е, разбира се аз знам, че има неколцина, но защо са толкова малко?
Какво става в канавките на пътя, които са препълнени с хора, които са се отказали да вървят? Аз наистина
искам  да  знам  отговора.  Ако  го  знаех,  всяка  неделя  щях  да  отправям  предупреждения  от  катедрата  в
църквата. Или не, още по-добре щеше да е да се наведа над тях и да шепна в ухото на всеки обезкуражен
човек, когото срещна. Преди да е станало твърде късно. 

Преди  да  се  е  отказал  и  вместо  да  изсвири  „Менует“  или  „Концерт  в  А  Миньор,“  да  изсвири
„Пръчиците.“

Глава 47

Стрес

Този, който е нарекъл нашето време „Епохата на аспирина“ не е далече от истината. Правилно е да
считаме, че никога досега не е имало по-силно подложено на стреса общество от днешното. За много хора
са отминали безвъзвратно дните, в които са се наслаждавали на ромона на ручеите и на лъкатушещите
пътечки покрай тях или на дългите разходки по плажа. Отморяващото каране на колело в парка сега е
заменено от рева на мотоциклета, който се промушва между колоните от коли по улиците и магистралите.
Някогашният идиличен живот във фермата беше заменен от трескавото градско семейство, чиито членове
сутрин  заминават  в  6  различни  посоки  и  обядват  където  им  попадне,  от  крещене  по  стадионите,  от
обтегнати взаимоотношения, от твърде малко сън и твърде дълго гледане на телевизия. 

Добавете към това финансовите неуспехи, провалите в училището, писмата, които сме изпратили и са
останали  без  отговор,  прекомерното  напълняване,  самотата,  звъненето  на  телефона,  непланираната
бременност, страхът от рак, погрешното разбиране, материализма, алкохолизма, наркотиците и понякога –
смъртта,  след  това  извадете  подкрепата  от  семейството,  разделете  полученото  на  десетките  мнения,
умножете го по 365 дни в годината и вие ще получите картината на лудостта! Стресът се превърна в начин
на живот; това е правило, а не изключение.

Има една стара гръцка поговорка, в която се казва:  „Ще счупите лъка,  ако постоянно го държите
огънат.“ Това са мъдри думи, но как да разхлабим тетивата? Даже когато направим усилие да спрем и да се
опитаме  да  си  починем,  винаги  от  някъде  изникват  спешни  неща.  Тяхното  „трябва,“  „длъжен  си“  и
„задължително“ ни удря като силен повей на вятъра и изтласква живота ни на плитките подводни скали на
разбитите планове и даже до отчаянието.

Сега самоубийството е осъществима възможност за мнозина хора, които преди даже не са допускали
мисълта за това. Всеки ден в САЩ се самоубиват над 80 човека, което прави повече от трима на час, 24 часа
ежедневно.  През  последните  10  години броят  на  самоубийствата  на  хора под 30 годишна възраст  се  е
увеличил с 300% ! За мнозина лъкът вече е счупен.

Библейски пример за стрес
За изненада на някои хора, Библията често говори за важни теми от живота ни. Нека да влезем в

тунела на времето и да намерим перфектен пример за стрес в класическата история за Марта и Мария, две
неженени сестри, чийто дом във Витания бил посетен от Исус. Описанието на случката е в последните
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няколко стиха в Лука 10: 
„И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си. Тя

имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му (Лука 10:38-39).
Това  е  прекрасна  сцена,  Исус  минавал наблизо и  ги  посетил изненадващо за  кратко.  Мария,  по-

младата  сестра,  разбрала  колко  привилегировани  са  те,  поради  което  решила  да  вземе  възможно най-
многото от този шанс.  Тя седнала в краката Му и попивала всяка дума от устата Му. А Марта? Тя нито
седяла, нито попивала думите на Исус. 

Тя се намирала под голям стрес. „Но Марта била обезумяла от всичките неща, които подготвяла; и
тя отишла при Него и казала: „Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам?
Кажи й да ми помогне“ (ст.40 – мой превод). 

Ние четем, че тя е била „обезумяла.“  Вместо да се отпусне и да се наслаждава на присъствието на
Господа, Марта трескаво вършела всички приготовления. Госпожата се опитвала да сготви хубаво ядене, да
свърши всичко навреме, да подреди масата и да бъде добра домакиня, а през това време сестра й седяла в
стаята и въобще не предложила да й помогне. Когато раздразнението на Марта стигнало до връхната си
точка, тя реагирала остро.

 Тя си мислела, че Господ не го е грижа -  „Господи, не Те ли е грижа...?“
 Тя обвинила Мария, че е безотговорна -  „сестра ми ме остави сама да прислужвам...“
 Тя се опитвала да свърши работата по нейния начин - „Кажи й да ми помогне.“
Няма нищо лошо в това, че Марта е искала да обслужи Исус, като му даде нещо да яде. Всъщност,

това е похвално. По природата си  тя е била такава – дейна, енергична и упорита, разумна и решителна.
Всички тези качества  са  прекрасни.  Но проблемът възникнал,  когато тя  се  опитала да направи повече,
отколкото е било нужно. Тогава тя погледнала критично към Мария, защото тя избрала да не изразходва
времето си по същия начин, в бързане, шум и суетене.

Интересно е, че хората, които са склонни да се тревожат, често пъти обвиняват другите хора заради
съдбата си. Вместо да разберат, че техния стрес е самоналожен, те често пъти обвиняват другите хора, че те
са причината това да се случи. Не ви ли звучи познато това? Четете нататък:  „Но Господ й отговори:
„Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за толкова много неща; а са нужни само няколко неща,
всъщност само едно, защото Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея“ (ст.41-42 – мой
превод).

Не можете ли само да чуете Исус? „Мартооо...Мартооо!“ След това той набързо анализирал нейния
стрес с две думи - „грижиш“ и „безпокоиш.“ Думата, която Лука използвал в оригиналния гръцки текст за
„грижиш“ означава  „да  бъдеш дърпан  в  различни  посоки.“  Коренът на  тази  гръцка  дума означава  „да
разкъсам  на  парчета.“  Вътрешно  в  себе  си  Марта  била  разкъсвана  на  парчета.  Нейният  стрес  бил
причиняван от това вътрешно разкъсване. Другата дума „безпокоиш“ в оригиналния гръцки текст предава
идеята за „шум, врява, тревоги.“ Тя е била възбудена и разкъсвана на части във врявата. За нещастие, това
състояние ни е добре познато.

Исус забелязал че тя се грижи и безпокои „за толкова много неща“ - за яденето, за салфетките, за
навременното сервиране,  за подреждането на масата,  за начинът по който изглеждат нещата и за много
други  придирчиви  подробности.  Тя  повече  не  била  в  състояние  да  се  фокусира  в  голямата  картина.
Единственото  и  най-важно  нещо,  която  тя  избрала,  се  оказало  изгубено  в  процеса  на  действието.  И
спомнете си,  че  не е  имало нищо лошо в желанието й да го обслужи,  но много бързо безпокойството
откраднало способността й да вижда цялата картина в перспектива и тя загубила виждането си за наистина
важното нещо.

Чарлз Хъмел нарича нова състояние „тиранията на спешното“ и това име е много удачно. За Марта,
която си  позволила  да  бъде  уловена  в  лепкавата  паяжина на  стреса,  важното нещо било заменено със
спешното нещо.

Гледната точка на Исус
В нощта, когато Исус бил арестуван и след това станал обект на серия от подигравки и изпитания,

които накрая завършили с разпъването Му на кръста, Той се молил на Отца. В тази молитва Той казал: „Аз
Те  прославих  на земята,  като извърших работата,  която Ти Ми даде да  върша“ (Йоан 17:4).  Когато
обмислите задълбочено това твърдение, вие ще се изненадате. Той казал, че е завършил работата. Мисията е
завършена. Но въпреки това, все още имало райони по света, които все още не били чували за Него. Все
още е имало стотици слепи, болни и сакати хора, които все още не са били докоснати и променени. Все още
е имало милиони роби в Римската империя, които са били тормозени, но въпреки това Исус казал, че е
изпълнил работата, която Отец му е възложил да свърши.  Въпреки, че все още е имало милиони нужди,
нашият Спасител не изпитвал никакъв стрес. За разлика от нервната си приятелка Марта, Исус запазил
правилното си виждане.
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Да побеждаваме безпокойството
Ние разгледахме два примера от Новия Завет (един негативен и един – позитивен) за хора под стрес.

А сега нека да се върнем при Стария Завет и за разгледаме специално някои познати думи, които съдържат
надежда за хората, които се намират в менгемето на безпокойството. Нека да се научим как можем да се
справим сега с безпокойството. Ако разполагате с Библия до себе си, отворете я на Пр.3:5-6. Този откъс е
толкова добре познат на повечето християни, че ние вероятно сме изгубили значението на това послание.
Прочетете бавно думите на Соломон:

„Вярвай в Господа с цялото си сърце и не се облягай на разбирането си. Във всичките си пътища
признавай Него и Той ще направи прави пътеките ти“ (Пр.3:5-6 – мой превод).

А сега се върнете обратно и прочетете тези стихове отново, този път на глас.
Моята час от работата и Божията част
Нека сега да задълбаем по-надълбоко. Искам да ви предложа три важни наблюдения, които виждам в

стиховете, които току-що прочетохме.
1. В този два стиха има четири глаголи, изразяващи действие
 вярвай
 не се облягай
 признавай
 ще направи прави
По-близкото вглеждане ни показва, че първите три глаголи са заповеди. Те се отнасят за детето на

Бога, за християнина. Те описват нашите отговорности: Вярвай...не се облягай...признавай...
Четвъртият  глагол  е  обещание.  То  декларира  Божията  част  от  общата  работа  и  Неговите

отговорности.  ...Той ще направи прави пътеките ти.
2. Една и съща дума е използвана 4 пъти. Можете ли да я откриете коя е? Огледайте отново стиховете.

Отбележете с кръгче притежателните местоимения „си“ и „ти“ (на английски е една дума). Бог наистина
подчертава личната природа на тази истина. Освен това Той ни казва, че ние можем да влезем в тази истина
само индивидуално –  никой  друг  не  може  да  направи това  вместо  нас.  Ваша отговорност  във  вашите
житейски обстоятелства е да вярвате с цялото си сърце...и да отказвате да се облягате на разбирането си...да
признавате Него във всичките си пътища...за да може Той да направи прави пътеките ви.  Схванахте ли
картината? Вие избирате как да отговаряте на житейските обстоятелства. Никой друг не може да направи
това вместо вас.

3.  Първата фраза е свързана с последната фраза и това ни предава основната идея. (Вярвай...Той ще
направи  прави  пътеките  ти.)  Другите  две  фрази  по  средата  само  подсилват  основната  идея.  (Не  се
облягай...признавай.) Нека да обясня. Аз трябва да вярвам в моя Господ без никакво притеснение и без
никакви резерви – с цялото си сърце – за да може Той да влезе в мен и да поеме контрола, за да направи
житейския ми път разумен и прав. А какво се включва в израза „да вярвам с цялото си сърце“?  Тук се
включват две решения – едното е негативно, а другото е позитивно:

 Негативното е, че аз не трябва да се облягам на разбирането си.
 Позитивното е, че аз трябва да признавам Него във всичко в живота си.
Определяне на смисъла на думите на Соломон за безпокойството
До тук с моите наблюдения. За да разкрием по-пълно техния смисъл, нека да разгледаме отблизо

някои от важните думи.
Вярвай. В корена на оригиналната еврейска дума е идеята за човек, който се хвърля на земята и ляга

разпрострян на нея, оставяйки всичките си надежди за сегашното и за бъдещето върху някой друг и намира
в  него  защита  и  безопасност.  На  нас  ни  е  заповядано  от  нашия  Господ  да  оставим себе  си  изцяло  и
абсолютно в краката Му. Запомнете: Ние трябва да правим това с цялото си сърце.

Сърце. Очевидно тук Соломон няма предвид този орган в гърдите ни, който изпомпва кръвта. Той е
използвал една еврейска дума, която се среща навсякъде в Стария Завет и означава „вътрешния човек“ във
всеки от нас, който е самият център на нашия интелект, емоции и воля. Или казано с други думи, на нас ни е
заповядано да се хвърляме върху Бога с цялата си вяра, без да задържаме някоя област в разума, в чувствата
или във волята си. Не трябва да имаме никакви резерви в нищо.

Разбиране.  Тази  дума  се  появява  в  еврейския  текст  с  цел  да  подчертае:  „...и  не  се  облягай  на
разбирането си.“ Тук се има предвид човешкото разбиране. Идеята е следната: „Не се обръщай първо към
собствената си човешка гледна точка, не се опитвай да вършиш нещата по своя си начин.“

Облягай. Еврейската дума означава: „да се подкрепям, да се подпирам.“ Тази дума е използвана в
Съд. 16, където слепия Самсон се облегнал на огромните колони, които подпирали филистимския храм. За
да разберете смисъла на тази дума, си представете, че се облягате на патерица. Ето това е идеята...но я
възприемете  като  забранителна  заповед.  „Не  се  облягай“  на  собствената  си  почтеност.  Престанете  да
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преследвате всяка възможност, за която можете да се сетите. Стойте далеч от този път, пазете се от страха и
паниката,  от  планирането  и  участването  във  всякакви  „схеми“  и  „заблуждаване  на  други  хора  и
институции,“ от безпокойства и прибързани решения и действия.

Признавай. Това е позитивната част. Буквално тя означава: „приемай.“ Намирайки се там, където сте,
приемайте и оценявайте Божието присъствие и контрол в живота си.

Направи прави.  Тук идеята е  нещо да се  направи гладко,  право и правилно.  Това означава да се
премахнат пречките по пътя, все едно, че пътят е прекаран през планинска местност. Еврейският глагол,
който  е  използван  в  този  стих  означава  енергия,  сила,  напън.  Казано  с  други  думи,  когато  изцяло  се
облягаме  на  Господа  за  справянето  в  някаква  ситуация,  Той  ще  свърши  напълно  цялата  работа  по
изглаждането на това, което е съвършено от нас.

Версията на Суиндъл, разгледана с увеличителна лупа
Разгледахме задълбочено тези два стиха и най-важните им части.  Сега трябва да съберем заедно

цялата  мисъл  и  да  видим  цялата  картина  в  нова  светлина.  Хвърлете  се  изцяло  върху  Господа  –  това
означава,  оставете  всичките  си  сегашни  и  бъдещи  нужди  на  Онзи,  който  е  вашият  личен
Спасител...намирайте в Него вашата сигурност и безопасност. Правете това с целия си разум, чувства и
воля. За да стане възможно това, вие трябва  да отказвате да се облягате на патерицата на собствената си
човешка изобретателност.  Вместо това,  разпознавайте  Божието присъствие  и  загриженост  във  всяка  от
вашите ситуации. Тогава Той (след като е получил пълния контрол над ситуацията) ще изправи и изглади
пътеките ви, като премахне всяка пречка по тях. 

Какво удивително е това обещание към всички „Марти,“ които четат тези думи!
Прилагайте собствената си версия
Докато  обмислях  всичко  казано  до  тук,  няколко  конкретни  истини  излязоха  от  страниците  на

Библията:
 Това  е лично обещание към хората,  които имат склонността да се  безпокоят,  което те  могат  да

поискат да бъде изпълнено сега, веднага. Бог е запазил това обещание специално за вас. Поискайте
то да бъде изпълнено за вас!

 Бог ще свърши своята част, но първо ние трябва да свършим нашата част от работата. Той ще спази
обещанието Си, ако ние се подчиним на заповедите Му. И не забравяйте, че нашият отговор на
Неговите заповеди предшества изпълнението на Неговата част от тази съвместна работа.

 Нашият Бог иска да вярваме изцяло в Него. Да, изцяло. Нищо не трябва да бъде запазено само за нас
и Той да няма достъпа до това нещо. Няма никакви „игрички.“ Няма празни и религиозно звучащи
думи. Не, Той ни заповядва да вярваме изцяло в Него.

 Няма  област,  с  която  Той  е  неспособен  да  се  справи.  Забелязахте  ли,  че  в  тези  два  стиха  се
споменават  думите  „  цялото  си  сърце“  и  „всичките  си  пътища.“  Бог  е  специалист  във  всяка
ситуация, включително и във вашата сегашна ситуация.

 Тъй като това е  лично обещание,  искате ли да попълните в  следващата бланка вашата сегашна
ситуация? Вместо да четете:

Аз, (напишете вашето име) във всичките си пътища признавам Господа и Той ще изглади пътя ми,
като премахне всички ненужни пречки (опишете ги). Аз (напишете вашето име) вярвам в Господа. 

Сега  вземете  това  безпокойство,  което  ви  изяжда  отвътре  като  бързо  разрастващо  се  раково
образование и го връчете на Господа, докато го описвате в празното място на бланката. Откажете повече да
разсъждавате за това! Отхвърлете съмнението и страха и оставете всичко на Него. 

След това седнете и Го наблюдавайте как работи. Опирайки се на властта на Неговото Слово, аз ви
уверявам, че Той ще свърши работата вместо вас. И отгоре на всичко това, Той „ще разхлаби тетивата ви,“
за да не се счупи вашия лък.

Разпределяне на работното натоварване
Има и друга страна на стреса, която  лесно пренебрегваме и тя е свързана с опитите ни сами да

свършим  твърде  много  работа.  Всички  ние  си  имаме  предел  на  възможностите.  След  като  огромните
камиони,  които  се  движат  по  магистралите  имат  ограничение  на  максималния  товар,  който  могат  да
понесат, трябва да сте убедени, че и всеки от  нас си има подобно ограничение. 

Когато се опитваме да правим повече от ограничението, с което сме създадени да понасяме, нивото на
безпокойството ни веднага започва да расте. Това е всеобщ проблем сред природно силните лидери, които
се товарят с твърде много отговорности, вместо да възлагат задачите на други хора, които биха могли да им
помогнат в носенето на товара. 

Когато не правим това, лъкът остава натегнат и в края на краищата се чупи. Даже християните могат
да се счупят!
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Моисей: един преуморен служител и водач
За  изненада  на  много  хора,  Моисей  е  пример  за  човек,  който  е  паднал  в  този  капан.  Той  бил

прекомерно натоварен от безброй нужди, искания на хората, молби за вземане на решение и проблеми,
които трябвало да бъдат разрешени. Веднъж неговият тъст Йотар го посетил и видял натоварването, с което
живеел Моисей. Изх.18 ни разказва тази история:

„На другия  ден Моисей седна да  съди хората; и хората стояха около Моисей от сутринта до
вечерта. А Моисеевият тъст, като видя всичко, което вършеше той за хората, каза: „Какво е това,
което правиш с хората? Защо седиш сам и всички хората стоят около теб от сутрин до вечер?“ А
Моисей отговори на тъста си: „Защото хората идват при мен да се допиват до Бога. Когато имат спор,
той идва при мен; и аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони.“ Но
Моисеевият тъст каза: „Това, което правиш не е добро. Ти сигурно ще се изтощиш, както и хората,
които са с теб, защото задачата е много тежка за теб; не можеш да я вършиш са  м  “ (ст.13-18 – мой
превод) 

Това е класическа картина на древен работохолик! Този мъдър тъст идва и казва истината на Моисей:
„ Това, което правиш не е добро. Ти сигурно ще се изтощиш....“ Йотар видял обективно цялата картина. Той
видял,  че зет  му е  на  границата  на  изтощението.  Безпокойството,  причинявано от  прекомерно многото
работа, непременно щяло да постави своя отпечатък върху Моисей. Той не можел да продължи да върши
всичко сам. Преди да продължим, нека да ви попитам: „Това не ви ли звучи като вашата биография? Вие не
сте ли човек, който има склонността да поема твърде много отговорности, да се справя сам с всичко, без да
се замисля за възможността да сподели товара с други хора? Йотар казал: „Това, което правиш не е добро.“
Може би това е причината, поради която напоследък вие сте толкова обезпокоен. Бъдете достатъчно искрен
и признайте, че това е истина. Това е първата и най-важна крачка в процеса на промяната.“ 

Докато Моисей слушал, Йотар продължил:
„Сега послушай думите ми; ще те посъветвам – и Бог да бъде с теб. Ти ще бъдеш представител на

хората пред Бога и ти ще отнасяш споровете при Бога; след това ги научи на наредбите и на законите, и
ги направи да знаят пътя, по който трябва да ходят и работата, която трябва да вършат. Освен това,
ти трябва да избереш от всички хора способни мъже, които се боят от Бога, които обичат истината,
които мразят несправедлива печалба;  и  ти ще ги  поставиш над  хората,  като хилядници,  стотници,
петдесетници и десетници. И нека те да съдят хората по всяко време; и нека те да донасят при теб
всеки голям спор, а всеки малък спор да отсъждат сами. Така на теб ще ти е по-лесно и те ще носят
товара заедно с теб. Ако направиш това и Бог така ти заповяда, тогава ти ще можеш да издържиш; и
всички тези хора ще отидат по местата си в мир.“ И Моисей послуша думите на тъста си и направи
всичко, което той му каза“ (ст.19-24 – мой превод).

Моисей е бил умен и е послушал. Той чул съвета на мъдрия човек.  Но не разбирайте погрешно.
Идеята на промяната не е, че Моисей изцяло трябва да слезе от сцената. Не, това нямало да е най-доброто
решение. Неговото присъствие все още е било изключително ценно. Но той трябвало да определи нещата, с
които щял да се занимава – наистина важните случаи - а останалите да предаде на способни хора, за да
балансира натовареността си. Забелязахте ли, че хората, които щели да му помагат трябвало да са с добра
квалификация? Прочетете отново ст. 21:

 способни мъже, които се боят от Бога
 които обичат истината
 които мразят несправедлива печалба
 хора, които по природата си са лидери
Ако Моисей беше подбрал неподходящи хора, на които да възложи да му помагат да се справи с

работното натоварване, неговият стрес щеше да се увеличи, а не да се намали.
И той постъпил така, както му казал Йотар: „И Моисей избра способни мъже измежду целия Израел,

които постави началници над хората – хилядници, стотници, петдесетници и десетници. И те съдеха
хората по всяко време; те донасяха при Моисей трудните спорове, а всеки малък спор те отсъждаха
сами“ ( ст.25 – 26 – мой превод). 

Несъмнено, това му е дало възможност още много ефективни години да бъде разумен лидер и ние ще
направим добре, ако последваме неговия пример.

А как сте вие?
Истинският ни интерес обаче не е към стреса на Моисей. Истинският ни интерес сте вие и вашия

стрес. Кое е това нещо, което ви кара да считате, че сте достатъчно способен, за да се справяте с повече
работа, отколкото би трябвало? Защо усещате нуждата да продължавате да живеете под тежкия товар на
безпокойството, когато изглежда толкова естествено да разпределите работата между няколко други човека?

Призовавам  ви:  Разхлабете  хватката  си,  в  която  стискате  толкова  много  подробности!  Намерете
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няколко способни човека, за да ви помагат да вършите работата. Същият принцип е приложим и когато сте
под напрежението на голямо изпитание в живота си. Не е нужно да вършите всичко сам. Споделете работата
си. Позволете на няколко човека да влязат в самотното ви занимание.  Те могат да седят до вас и да ви
оказват огромна помощ, като понижат нивото на стреса, който иначе вие сам ще трябва да понасяте.

Преместване на стреса чрез молитва
Молитвата е друго облекчение и е важна терапия в периодите на стрес. Спомням си за един случай с

Давид. Той и хората му се върнали след тридневно отсъствие у дома. Те установили, че докато ги нямало,
едно вражеско племе нападнало градът и домовете им и ги опожарили.  Отгоре на всичко,  врагът отвел
жените и децата им в плен. Много бързо моралът на хората на Давид паднал до дъното. „ Тогава Давид и
хората, които бяха с него, плакаха със силен глас, докато не им остана вече сила да плачат“ (1Ц.30:4). 

Какъв стрес! И за да са нещата още по-зле, сред хората назрял бунт. Мъжете започнали да говорят
обвинително за Давид, защото се изпълнили с яд към него. Те непряко обвинили водача си за това, което е
станало (между другото,  това продължава да се случва и в наши дни). А сега да прочетем как Давид е
реагирал в тази ситуация: „И Давид се наскърби много, защото хората се наговаряха да го убият с камъни,
понеже душата на всички хора беше преогорчена, всеки за синовете и дъщерите си. А Давид се подсили в
Господа, своя Бог“ (ст.6 – мой превод). 

Изпаднал  в  дупката  на  обезкуражаването  и  подложен  на  най-силен  стрес,  „Давид  се  подсили  в
Господа,  своя  Бог.“  Той се усамотил и се  помолил.  Той преместил налягането от своите  рамене върху
раменете на Йехова. Той знаел, че стреса е твърде голям товар за него и че не може да го носи сам, поради
което „вярвал в Господа с цялото си сърце“ и Бог веднага започнал да премахва пречките по пътя му.

Да влизаме в почивката
Научихме се как да побеждаваме безпокойството, като се облягаме изцяло и постоянно на Господа и

като  отказваме  да  разчитаме  на  собствената  си  сила  и  изобретателност.  Говорихме  за  това  как  да
прехвърляте  на  други  хора  работното  си  натоварване,  което  поражда  безпокойството.  Освен  това
разгледахме важността на молитвата, чрез която се обръщаме към Бога и го молим за облекчение и мъдрост.
Тези способи са важни, за да се предпазваме от товара на безпокойството.

Но има още една библейска мъдрост, свързана със стреса, за която не се говори много често. Тя е
свързана с култивирането на такъв стил на живот, който се отличава с наличието на почивка – умствена и
емоционална почивка, която буквално е освободена от тиранията на спешните задачи.

Библейската основа на тази вътрешна почивка се намира в Евр.4, която е тясно свързана със Стария
Завет: „И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се
открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на
тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини с вяра в онези, които го чуха. Затова
ние, повярвалите, влизаме в тази почивка“ (Евр.4:1-3а)

Почивката, с която разполагаме днес
Евреите, към които първоначално са били отправени тези думи, са разбирали, че тук авторът има

предвид техните предци, онези хора, които са излезли от робството в Египет, водени от Моисей. И какво им
казва автора на тях? Прочетете отново стиховете, които току-що прочетохме. Истината, която онези хора са
чули, не им е била от полза. Защо? Защото за тях тя си останала просто истина – стерилна, теоретична,
неприложима в живота информация – която не била свързана с вярата им. 

Те чули за това, което Бог им дава, те чули как Той ще им даде Обещаната Земя, но не възприели това
като нещо лично. Тази истина и тяхната вяра си останали два отделни и несвързани помежду си неща.
Онези хора не успели да влязат в почивката,  която Бог им предоставил.  Те продължили да живеят въз
основа на това, което виждали очите им, което в началото ги отвело в страха, след това в стреса и накрая в
откритото неверие.  Означава  ли това,  че  сега  няма вече  достъпна  „почивка“  за  хората  на  Бога?  Точно
обратното.

„Значи за Божиите хора съботната почивка все още предстои.  Защото онзи,  който е  влязъл  в
неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. Затова нека се постараем
да влезем в тази почивка, за да не се провали някой, като следва същия пример на непокорство“ (Евр. 4:9-
11 – мой превод).

Бог продължава да осигурява на всичките Си деца достъпа до един мирен и лишен от безпокойства
стил на живот,  в който ние можем да влизаме крачка по крачка. Дали това ще стане автоматично? Какво
означава това? Просто следното:

1. Ние признаваме, че нашия Бог упражнява пълен контрол в живота ни. В този случай в живота ни
няма случайни и изненадващи неща. Бог прави поръчките.

2. Ние вярваме, че Бог изпълнява това, което е казал. Ние вярваме в неговите обещания (Библията е
пълна със стотици такива обещания).
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3.  Чрез вяра ние изискваме тези обещания да се изпълнят за нас. Ние ги прилагаме в конкретните
условия в които живеем, все едно че Бог ни говори директно във всеки момент.

4. Ние се облягаме на Него. Ние съзнателно отказваме да се безпокоим или да се страхуваме за това,
как Той ще изработи нещата за нас. Влизайки в почивката, ние преставаме да вършим работите си, така
както нашият Създател и Бог е спрял да работи на седмия ден от седмицата на съзиданието.

5.Ние продължаваме да живеем с тази спокойна настройка на ума, докато Бог суверенно се намесва и
разрешава  проблема ни.  Ние продължаваме да вярваме в Него с  цялото си  сърце.  И всеки път,  когато
някаква чужда мисъл на безпокойство влезе в разума ни, ние я отпращаме при Господа с молитва.

Вероятно това е най-добрия начин, за да обясним стиха:
„Престанете да се борите и знайте, че Аз съм Бог“ (Пс.46:10).
В друг, алтернативен превод (на английски) този стих е преведен така:
„Оставете го да заминава, отпуснете се.“ Колко красиво и освежаващо е да видим, че повечето от

хората на Бога си почиват в Него! Истински, изцяло в мир, когато се облягаме на Него.
И отново: а вие?
Приятелю, кога ще направите това? Това е най-важният въпрос. Какво трябва да се случи, за да ви

накара да настроите ума си на вълната „Оставете го да заминава, отпуснете се“? Той е вашият Господ, който
бленува да снеме товара от плещите ви и да го носи вместо вас;  но Той не ви насилва вие да кажете
„Оставям го да замине.“ Вие сам трябва да направите това. Вие трябва да поемете риска и с вяра, да се
доверите изцяло на Неговата грижа. Той ви казва: „Тогава и само тогава, ти ще познаеш, че Аз съм Бог.“ 

Това  прилича  на  познатата  ни история  за  човек,  който  вървял  по  въже и  опънал въжето си  над
Ниагарския водопад. Той минал в едната и в другата посока с прът за балансиране в ръцете си сред облакът
от водни капки, които го обгръщали. След това минал в едната и в другата посока без балансиращия прът.
Всички зрители го  аплодирали бурно.  Следващото преминаване  било с  ръчна количка.  За  удивление и
наслаждение на тълпата, той изминал целия път, бутайки количката, без никакви затруднения. 

Петгодишно момченце с широко отворени очи стояло близо до акробата. Внезапно мъжът погледнал
към момченцето, усмихнал се и казал:

„Синко, аз ще бутам тази ръчна количка към другия бряг на реката. Вярваш ли, че аз ще направя
това?“ 

„Да, сър, аз съм убеден!“
„Ти искаш да кажеш, че вярваш с този вид вяра в мен? Че ти наистина вярваш, че аз мога да го

направя?“
„Да, аз наистина вярвам!“
„Добре, сине, тогава качвай се в количката.“
Но  това  е  съвършено  друга  история,  нали?  Но  чак  когато  „влезем  в  количката,“  ние  наистина

поверяваме себе си на грижата на Бога. Чак тогава „преставаме да се борим“ и влизаме в Неговата почивка.
Премахването на стреса не става автоматично. То е резултат от общите усилия на християнина и на

неговия Бог. В предишните няколко страници вие се запознахте с истината от Библията. Посетихте за кратко
домът на Марта и Мария, срещнахте се с Моисей и Йотар. Задълбочихте се в Йоан 17:4, Пр. 3:5-6 и Евр.4:1-
11.  Оприличихте се с Давид в неговия момент на отчаяние и даже усетихте тръпките от страх, които са
преминали по гърба на 5-годишното момченце при Ниагарския водопад.  

Дано да позволите на нашия Бог да влезе в ума ви и да му дадете Той да царува в живота ви дотолкова
цялостно, че всичкият ви стрес да бъде заменен от мир, когато страхът ви бъде премахнат чрез вярата.

Глава 48

Името на шивача е „Промяна“

Когато  живота  ви  е  стигнал  до  нивото  да  мислите  само  за  оцеляването  си,  името  на  играта  е
„промяна.“  Тези, които са гъвкави, с течение на времето отказват да бъдат сковани, съпротивляват се да
приемат общоприетата форма и да вървят в коловоза – ето, това са хората, които са използвани от Бога. За
тях  промяната  е  предизвикателство,  свеж  бриз,  който  преминава  през  стаята  на  рутината  и  издухва
застоялия въздух на монотонността.

Колкото и да е стимулираща и освежаваща, промяната никога не е лесна. Приятелю, преди да си
приел всички тези празни приказки за бързата и лесна промяна, която планираш да направиш, по-добре е да
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прочетеш това изречение отново. Промените са особено трудни, когато са свързани с някои навици, които
ни преследват и ни нараняват. Този вид промяна е мъчителна, но не е невъзможна. 

Йеремия  посочва  трудността,  свързана  с  раздялата  с  установените  модели  за  живот,  като
остроумничи:  „Може  ли  етиопец  да  промени  кожата  си  или  леопард  –  пъстротата  си?  Нито  пък
можете да правите добро вие, които сте привикнали да правите зло“ (Йер.13:23 – мой превод).

Обърнете  внимание  на  последните  няколко  думи  „привикнали  да  правите  зло.“  На  иврит  това
буквално означава „научени в зло.“ Ето това е интересно допускане! Ние, които сме се „научили в зло“ не
можем  да  правим  добро;  злите  навици,  които  остават  непроменени,  ни  забраняват  да  правим  добро.
(Коментар: Това твърдение се потвърждава от народната поговорка: „Глог не може да роди питомно грозде.“ Д.Пр.) Злото е
навик, който се научава, този навик се възприема и научава чрез дълги часове на практикуване . На друго
място Йеремия потвърждава този факт:

„Предупреждавах те, когато се чувстваше в безопасност, но ти каза: „Аз не слушам!“ Такъв беше
пътят ти от младостта ти, ти не ми се подчиняваше“ (Йер.22:21 – мой превод).

От младостта си всички ние сме практикували вършенето на зло в някои области от живота си. Това е
модел на живеене, който се превръща във „втора природа“ за нас. Обаче ние прикриваме съпротивата си с
лустрото на извинението: 

„Е, никой не е безгрешен.“
„Аз никога няма да се променя; аз просто съм си такъв.“
„Аз съм роден такъв и нищо не може да се направи в това отношение.“
„Не можете да научите старото куче на нови номера.“
Йеремия ни казва защо тези извинения ни хрумват толкова лесно. Ние сме „научени в зло“...това е

бил нашият начин на живот още от младостта ни. В един смисъл,  ние сме се научили да действаме и да
реагираме  по  греховни  и  небиблейски  начини  с  лекота  и  (осмелявам  се  да  призная  това)  с  известно
удоволствие. Разбира се, в много случаи ние правим лошите неща несъзнателно и неумишлено и в тези
случаи дълбочината на нашия навик е най-очевидна. 

От жизнено важно значение е и това наистина е извънредно важно – ние да можем да видим себе си
такива, каквито наистина сме в светлината на Библията и след това да бъдем отворени за промяната в онези
места  в  нас,  където тя  е  нужна.  Предупреждавам ви,  че  враг  номер едно на  промяната  е  упоритата  и
самодоволна греховна природа, която е вътре във вас. Подобно на разглезено дете, на тази греховна природа
й е било угаждано и тя е била задоволявана в продължение на години, поради което тя няма да се предаде
без  бурна  и  жестока  битка.  За  нея  промяната  е  най-голямата  й  заплаха  и  сблъсъкът  между  двете  е
неизбежен. На промяната трябва да й бъде позволено да се противопостави и да победи заплахите на навика
вътре  в  нас.  И отново повтарям предупреждението,  че  сблъсъкът  между греховния  навик  и  промяната
съвсем няма да е лесен. Плътското в нас умира с бавна, горчива и кръвопролитна смърт – като рита и се
бори с всички сили и през цялото време докато е живо. „Събличането“ на дрехите на стария човек (това е
стария стил на живот, с който сме свикнали) няма да е завършило, докато вие не решите да се „облечете“ с
наметалото на новия човек (да възприемете новия, свеж християнски стил на живот). Името на шивача е
„Промяна“ и той е майстор в пригаждането на дрехата според вашето телосложение. Но процесът ще е
болезнен и цената, която ще платите, ще е висока.

Промяната – истинската промяна – се извършва бавно. На първа скорост, а не с пълна газ. Твърде
много  християни  се  обезкуражават  и  отказват.  Подобно  на  научаването  да  карате  кънки  или
усъвършенстването на свиренето на музикален инструмент, или научаването да карате водни ски, трябва да
бъдат усвоени и усъвършенствани някои техники чрез ежедневната дисциплина на живеенето. Отказването
от старите  навици,  които сте  усвоили през  миналите години не може да  стане  за  няколко кратки дни.
Запомнете следното: „Незабавните“ промени са както редки, така и съмнителни.

Бог не ни е дал Библията, за да задоволи любопитството ни; Той ни я е дял, за да промени живота ни .
Може ли да изброите поне две конкретни промени, които Бог е извършил във вас през последните 6-8
месеца?  Например,  дали  сте  му  позволили  Той  да  промени  мнението  и  поведението  ви  към  някой
човек...или  да  е  извършил промяна  в  област,  в  която  сте  проявявали  упорито  непокорство...или  някой
дълбоко  утвърден  навик,  който  наранява  членовете  на  семейството  ви  и  от  дълги  години  е  пречка  в
отношенията ви с другите хора...или някои ваши скверни думи...или лъжа...или мързел?

Може би е по-добре да ви попитам така: „Кои промени планирате да извършите в живота си?“ или
„Какво молите Бог да промени и да настрои в живота ви, което се нуждае от незабавно внимание?“

Истинското име на шивачът е Светия Дух. Вие можете да разчитате,  че Той ще се разпореди със
съдържанието на вашия овехтял стар гардероб много бързо и след това бързо ще го напълни с нови дрехи.
Между другото, Той е на ваше разположение по 24 часа ежедневно, когато сте подтиквани да нахлузите
старите дрехи „само още веднъж.“ Ако Го помолите, Той ще ви помогне да си припомните как изглеждахте
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в онзи ден, когато за пръв път влязохте в Неговия магазин. Той има огледало с памет – Библията.
Край на дискусията.

Глава 49

Ново начало

Незабавните повторения на случилото се превъртаха в нещо обичайно. Ние очакваме те да ни бъдат
предлагани във всички спортни телевизионни предавания. Независимо дали се отнася за някой впечатляващ
„бекхенд“ на професионален тенисист или за забиване на топката в коша, извършено от някой баскетболист
от  NBA,  или  за  унищожително  „кроше“  на  боксьор  от  тежка  категория,  ние  никога  не  трябва  да  се
тревожим, че първия път не сме го видели. Това ще бъде показано повторно, и отново, и вероятно още един
път.

Наскоро ми хрумна, че аз се наслаждавам на „забавени повторения“ на някои по-важни събития в
живота ми. Но тези повторения се различават от фиксираните рамки на телевизията. В моите „забавени
повторения“ аз си фантазирам за възможността отново да се върна в онзи момент и да ми бъде даден друг
шанс да изживея повторно някой епизод, който би могъл да се случи по друг начин. По-мъдро. С повече
такт. С по-добър вкус. Вие знаете всички тези  мисли от вида „Ако можех отново да направя това.“ Колко
хубаво щеше да е да имахме такъв втори шанс!

Само си помислете за всички неща, които сега бихме сме се въздържали да кажем, които първия път
сме казали без да се замислим. Замислете се за различното поведение, което бихме имали сега, в случай че
сме прекъснати неочаквано, в случай на непланирано бебе, в случаи на нереалистични очаквания или в
случай на маловажни подробности. Наистина си мисля, че ако имахме втори шанс, ние бихме се отнесли
много по-несериозно към много повече неща от миналото ни, нали? Моментите на забавление създават
прекрасни спомени, поради това нека да имаме повече спомени свързани с усмивки и по-малко спомени,
свързани с намръщване.  Смехът се помни дълго време.  Той просмуква стените на дома ни и се връща
обратно от спомените ни, за да ни окуражи много години по-късно.

Боб Бенсън е уловил прекрасно всичко това в прекрасната си песен „Смях в стените.“
На път за дома минах покрай много домове - 
някои от тях красиви,
други – скъпи, 
трети – приканващи,
но сърцето ми винаги трепва,
когато завия по пътя
и видя моята къща, сгушена срещу хълма.
Предполагам, че съм особено горд
заради къщата и за начинът по който тя изглежда, 
защото аз сам съм начертал плановете за нея.
В началото тя беше достатъчно голяма за нас -
аз даже имах кабинет - 
сега двама юноши живеят там.
Тя имаше гостна стая - 
Сега дъщеря ми и девет кукли за постоянно гостуват там.
Тя имаше малка стая,
Пег се надяваше, че това ще е нейната стая за шиене - 
две момчета, които се люлеят на холандската врата 
сега твърдят, че тя е тяхна.
Поради това сега къщата наистина не изглежда добре,
все едно че аз съм нещо повече от архитект.
Но тя отново ще стане по-голяма -
едно по едно те ще заминат
да работят,
в колежа,
да служат,
в техните собствени домове
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и тогава ще има място - 
гостна стая,
кабинет,
и стая за шиене
само за двама ни.
Но тя няма да е празна – 
всеки ъгъл,
всяка стая,
всяка драскотина по масата за кафе
ще бъдат короновани със спомени.
Спомени за пикници,
за празненства, за Рождество Христово,
за бдения край леглото, с лета,
с огньове, със зими, с ходене с боси крака,
със заминаване за почивка, с котки,
с разговори, с тъмните кръгове под очите поради ученето за матурата,
със завършването на гимназията, с първите любовни срещи,
с игрите на топка, със споровете,
с миенето на чиниите, с велосипедите,
с кучетата и разходките с лодки,
с връщането у дома след ваканцията,
с яденето, със зайците
и с хилядите други неща, които изпълват живота 
на тези, които са отгледали пет деца.
И Пег и аз ще седим
мълчаливо край камината
и ще слушаме смеха в стените.

Да,  ако  имахме  привилегията  на  „забавеното   повторение,“  ние  бихме  възприели  много  от  това
виждане за живота, което често пропускаме първия път.

Но за нещастие, ние нямаме втори шанс. Не можем повторно да отгледаме децата си. Аз не мога
отново  да  служа  като  пастор  в  моята  първа  църква.  Първоначалните  впечатления  не  могат  да  бъдат
съставени отново.  Язвителните забележки не могат да бъдат казани отново по друг начин. Белезите от
нараняванията не могат изцяло да бъдат премахнати. Цепнатините от разкъсванията  по нежната тъкан на
емоциите ни в повечето случаи за незаличими. Спомените са за постоянно и не могат да се променят.

„Искате да кажете, че Бог не може да прости?“
Вие много добре знаете, че Бог може да прости всичко.
“И че хората не могат да пропуснат да видят провалите ми?“
Е, хайде. Не това е основният въпрос. Повечето от хората, които познавам, са удивително разбиращи.

Нашата  най-важна задача  е    ние   да  простим на  себе  си  .  Главното послание  е  ясно:  Мислете  преди  да
говорите. Спрете се, преди да действате.

Имаме ли втори шанс? Няма шанс! Абсолютно е невъзможно да се върнем обратно и да започнем
отново.   Днес  е  вчерашното  „утре“  и  никога  няма  да  има  „забавени  повторения.“  Днес  се  изработва
спомена, един влог в банката на времето. Нека този влог да е добър!

Ясно  е  къде  се  намира  ключът  за  битката  за  приоритетите  „сега  или  по-късно.“  Нека  да  се
концентрираме в най-важното – в днешния ден. Удивително е как случайните неща ще избледнеят и ще
изчезнат, когато ние се фокусираме върху важните неща. А това е невъзможно да се случи, ако не поставим
важните неща   пред спешните неща  .

Кажете ми, в бъдещето на живота ви какви ще бъдат спомените ви за миналото? Отговорът не е много
труден. Това ще са нещата, които вашите „стени“ попиват днес. 

Глава 50

Съдба

„Как мога да опозная Бога по един смислен начин?“
„Какво трябва да направя, за да си гарантирам вечен живот със Създателя?“
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„Има ли някакъв начин да бъде уверен, че ще отида на небето?“
„Ще ми обясните ли с прости, непрофесионални думи, какво означава да бъдеш роден отново?“
„Аз съм виновен, защото не съм живял чист живот. Как Господ може да ми прости?“
„Аз бях доста религиозен човек, но ми липсва дълбок и траен мир с Бога...защо?“
„Какво казва Библията за живота след смъртта?“
„Наистина ли Исус е умрял заради мен?“
„Какво точно е „евангелието?“
Независимо от  това,  дали тези  въпроси са  произнесени гласно или не,  това  са  нещата,  за  които

повечето хора разговарят,  особено когато наближи края на земният им живот. Това са добри въпроси, на
които си заслужава да бъде отговорено. Това са търсещи въпроси, които са свързани с най-важното нещо в
живота ни – с получаването на вечен живот от Бога. На вечната прошка. Това не е нещо, което предполага
много мнения или теологични извъртания. Информацията трябва да идва от Библията и да е толкова ясна,
че всеки човек да може да я разбере. Освен това в нея трябва да има разум, логика и смисъл.

Предлагам библейски, прост и разумен отговор на хората, които се чудят относно най-важното нещо в
целия ни живот: спасението.

Да си се изгубил е ужасно преживяване.  Главата на човека се върти,  а през това време паниката
пропълзява в него и започва да крещи заплахи като: „Ти никога няма да намериш пътя си!“ или „Това е
невъзможно!“ Страхът се пресяга за да ви хване.

Спомням си, че когато бях 8-годишен, аз се загубих в оживения център на Хюстън, Тексас. Моята
майка ми каза да стоя в един магазин за играчки в един мол, докато тя отиде извън мола до едно място,
където щяха  да  опаковат  за  нея  един подарък.  Продължих да  си  играя  още няколко минути,  но  скоро
загубих интерес. Поради това реших да напусна мола и да отида до мястото, където беше отишла майка ми.
Грешно решение. Завих в погрешно направление и тръгнах в обратната посока, като през цялото време бях
абсолютно  уверен,  че  това  беше  правилният  път.  Изминах  вероятно  четири  дълги  квартала,  преди  за
осъзная грешката си. Помислих си: „Може би мястото е от другата страна на улицата.“ Сърцето ми започна
да бие ускорено, докато прекосих улицата до отсрещния тротоар, но продължавах да не мога да намеря
магазина, където опаковаха подаръците или мола, от който излязох. Към този момент аз вече бях извървял
4,5, 6 квартала, но все още не виждах познатата фасада на мола. Тогава започнах да плача. Не знаех към
кого да се обърна за помощ, всички хора ми изглеждаха, че не се интересуват от мен. Разумът ми беше
обхванат от толкова силен страх, че даже не можех да си спомня името на магазина, в който мама ми каза,
че отива, нито името на мола, от който излязох само преди няколко минути. Върнах се назад в посоката,
откъдето бях дошъл – или поне така си мислех – но в обърканото си състояние аз направих още една
погрешна преценка, защото вече нищо не ми изглеждаше познато. 

И до ден днешен ясно си спомням ужасното чувство на отчаяние и объркване. Обхвана ме чувство за
вина и аз започнах отново и отново да се питам: „Защо не постъпих така, както мама ми каза? Защо не се
подчиних?“ И най-странното в тази ситуация беше, че около мен беше пълно с хора – стотици хора – и само
на няколко метра от мен се движеха коли и в двете направления. Освен това на всяко кръстовище имаше
полицай, както и множество служители и търговци във всеки магазин, покрай който минавах. Аз бях там и
се лутах насам-натам сред това стълпотворение от хора, но никога не съм се чувствал по-изгубен, даже в
гъстата  джунгла  на  Амазонка!  Благодарение  на  милостта  на  един  напълно  непознат  мъж,  който  видя
отчаяното ми състояние и отдели време, за да ме придружи обратно до магазина за играчки в мола, откъдето
бях излязъл, аз бях спасен и попаднах в ръцете на моята разтревожена и любяща майка. Въпреки че от този
ужасен епизод са изминали повече от 50 години, аз много ясно си спомням колко страшно нещо е да си се
изгубил.

 Няколко странни неща са верни относно това, да си се изгубил. Едното е, че тогава ние можем да си
мислим,  че  всъщност ние не сме тези,  които сме.  Искреността не ни гарантира,  че ние се  движим по
правилния път. Нещо повече, не е нужно да сме сами, за да сме се загубили. Можем да сме заобиколени от
много хора – даже от огромна група прекрасни хора – и въпреки това да се движим по погрешен път. Нито
пък ни помага, ако тичаме по-бързо. Скоростта, както и искреността ние не са приятели на объркания човек.
И още една  мисъл:  Ние  не  можем да  вярваме  на  чувствата  си  или  на  интуицията  си  за  да  разрешим
проблема си. Ние се нуждаем от помощта на някой друг или от някъде извън нас самите. Карта. Или човек,
който знае пътя. Каквото и да е или който и да е – ние трябва да получим точно съдействие.

Препускаме към съдбата...без да знаем
Интересно е да отбележим, че една от думите, които Библията използва, за да опише хората, които

лично и смислено не познават Бога,  е думата „изгубен.“ Не е задължително те да са неморални или да
вършат  беззакония,  да  са  лоши  съседи,  или  да  са  финансово  банкрутирали,  или  да  са  емоционално
нестабилни, или да са безотговорни или даже да не са добри приятели. Те просто са загубени. Както вече
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видяхме, те може да са искрени, да са загрижени за другите хора и да поддържат връзка с много хора, и да
се движат бързо и успешно през живота.  Те може даже да имат добро самочувствие:  да са  уверени,  в
безопасност, да са ентусиасти...но въпреки това са изгубени. Физически може да са активни и здрави, но
духовно за изгубили пътя. Те са искрено заблудени. Движат се несъзнателно през живота и нямат връзка с
Онзи, който ги е създал. Те са отделени от живия Бог.

Разгледайте внимателно това твърдение, което съм копирал от старата, но надеждна книга Притчи в
Библията: „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е път към смъртта“ (Пр.14:12 – мой
превод). Не е ли проницателно това твърдение? „Пътят“, по който даден човек върви през живота си може
да  му се струва  прав.  Даже на външен вид той може да изглежда,  че е  добър.  Този път  може да  има
одобрението и похвалите на други, доста влиятелни хора...но крайният резултат е окончателната улица на
смъртта. 

Всичко това ми напомня за  една истинска,  но трагична случка от Втората световна война.  „Бъди
добра,  лейди“ бил бомбардировач,  чийто екипаж се състоял от опитни пилоти и група интелигентни и
готови за бой войници. След успешното изпълнение на мисия за бомбардиране, късно през нощта те летели
обратно към базата си. Пред пилота и неговия помощник имало табло с прибори и радарно оборудване, на
което те се доверявали за да стигнат до крайната точка на полета си. Те правили същия полет много пъти
преди това, поради което знаели колко време ще им отнеме връщането обратно. Но този полет бил различен.
Тъй като не знаели за силния попътен вятър, който тласкал бомбардировача да се движи много по-бързо в
нощния въздух отколкото обикновено, хората в пилотската кабина гледали с удивление към уредите, които
правилно им давали сигнали, че е време да се приземяват. 

Но те отказали да повярват на тези точни инструменти и прибори. Убедени, че все още са на много
километри разстояние от дома, те продължили да летят и да се надяват, и да гледат напрегнато за да видят
познатите светлини под тях. Накрая горивото свършило. Огромният оловно-сив бомбардировач никога не се
завърнал  обратно.  Много  дни  след  това  той  бил  открит  в  морските  дълбочини  на  стотици  километри
разстояние от базата си. Всички членове на прекрасният му екипаж загинали, след като отминали летището
и летели още стотици километри по-нататък, защото се подчинили на собствените си чувства,  които им
изглеждали „правилни,“ но се оказало, че са грешни. Смъртоносно грешни.

Това, което се е случило във въздуха години назад, в началото на 1940-те, по принцип се случва всеки
ден на земята. Има добри, искрени, разумни и интелигентни хора, които пътуват по път, който ще завърши с
катастрофа и смърт, но въпреки това те са съвършено незапознати със съдбата си. Поради това четем, че
Исус, великият Син на Бога дойде „...за да потърси и да спаси тези, които са изгубени“ (Лука 19:10 –мой
превод). Идването Му на земята е бил спасителен план на Бога – мисия за търсене и спасяване, планирана
за да помогне на хората, които са изгубили правилния път към дома. Това се нуждае от някои обяснения.

Мислете за Библията като за абсолютно надеждно табло с прибори, което е проектирано да отведе
хората (и да ги задържи) на правия път. Ние няма да се объркаме, ако вярваме в сигналите й  и отговаряме
на нейните указания, въпреки че можем да „чувстваме,“ че понякога не сме съгласни с тях. В тази Книга
ние намираме и друго вярно твърдение:

„...Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син. Този, който има Сина, има този живот,
а който няма Божия Син, няма този живот. Това написах на вас, които вярвате в името на Божия Син,
за да знаете, че имате вечен живот“ (1Йоан 5:11-13).

Прочетете това отново, този път по-бавно и, ако е възможно, на глас:
„...Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син. Този, който има Сина, има този живот,

а който няма Божия Син, няма този живот. Това написах на вас, които вярвате в името на Божия Син,
за да знаете, че имате вечен живот“

Предложението за спасението е безплатно
Не е нужно да притежавате докторска степен по литература, за да разберете, че Бог предлага подарък.

Този подарък е вечен живот, който е пряко свързан с Неговия Син. А сега нека да сме ясни и предпазливи.
Тук не се споменава за ставането на член на някаква църква, а само за вярването в Божия Син. Нито пък Бог
изисква дълъг списък от големи постижения. Нито пък големи суми пари. Бог идва за да спаси хората, които
са изгубени, като предлага безплатния дар на вечния живот на тези, които просто ще вярват. Тези, които
повярват могат да знаят, че са били спасени. Тук няма неразбираеми думи, няма измама, няма хитро скрити
условия. Изгубените хора могат да знаят, че се движат по правилния път, като вярват в това, което Бог им
сигнализира от Своето табло на истината. Вярвайте в Него! 

Сега вие казвате: „Но това изглежда твърде лесно.  Нещо, което е толкова съдбоносно важно като
вечното спасение изглежда много по-ценно отколкото това.“ Не разбирайте погрешно.  То е ценно...това е
най-скъпоценното нещо, което човек може да притежава. Понеже вие не трябва да работите за него или да
го плащате, това не означава, че спасението е евтино или че никой не е платил голяма цена за него. Някой е



159

платил. Как се казва той? Исус. Може би вие вече сте забравили, че този дар на спасението е пряко свързан
с Божия Син, самият Христос. Понеже Той е платил цялата цена и понеже Той е отворил пътя за нас, ние
сме в състояние да го приемем като дар.

Странно е, но повечето от нас гледат подозрително на безплатните подаръци. „Няма такова нещо като
безплатен обяд“ е нещо повече от реплика в една комедия. Ние притежаваме твърде много скептицизъм
(или гордост), за да вярваме, че можем да получим нещо, без да дадем нищо. Всеки път, когато при нас
дойде  някой,  който  ни  казва:  „Ето,  вземете  това,  то  е  ваше,  безплатно,“  ние  ставаме  предпазливи  и
обикновено не се пресягаме, за да го вземем. Поради това е разбираемо, че не искаме да приемем дар, който
е толкова важен и съдбоносен като спасението, ако този дар прилича на „безплатен обяд,“ нали?

Цената на вечното спасение
Съвсем искрено казано, да твърдим, че предложението на Бога за спасение не е струвало нищо на

никой, е подвеждащо.  Ние не плащаме нищо за него, но спасението е платено с живота на Неговия Син.
Това е частта, за която ние забравяме. От моментът, в който грехът надигна грозната си глава на земята,
Святия Бог на небето не може вече да се наслаждава на близка връзка с човешката раса. И колкото по-дълго
човечеството практикува порочните пътища на греха, толкова повече се разширява пропастта между човека
и Бога. Тази болест на греха, която прихващаме при раждането си и е неизбежно заразна, се предава като
опустошителен пожар от едно поколение на следващото.  А с греха идва смъртта,  така както се казва в
следващия стих от Библията:

„Когато Адам извърши грях, грехът влезе в човешката раса. Неговият грях разпространи смъртта
по целия свят, поради което всичко започна да остарява и да умира, защото всички съгрешиха“ (Рим. 5:12
– мой превод). 

Да,  всичко.  Всъщност,  тази универсална болест на греха засяга всяка част от съществуването ни.
Колкото и да е трудно да се четат следващите редове, моля ви да ги прочетете:

„Както казва Библията: „Никой не е добър – нито един по целия свят не е невинен.“ Никой никога
истински не е вървял по пътищата на Бога, даже не е искал истински да върви. Всички се отклониха;
всички се развратиха. Никой никъде не продължава да върши това, което е правилно; нито един. Тяхното
говорене е отвратително и мръсно като зловонието от отворен гроб. Езиците им са натоварени с лъжи.
Всичко, което казват, съдържа в себе си жилото и отровата на смъртоносните змии. Устата им са
пълни с проклятия и горчилка. Те бързат да убиват и мразят всеки, който не е съгласен с тях. Където и да
отидат,  те  оставят след  себе  си  мъка и  проблеми,  и  никога  не са  знаели какво  е  да  се  чувстваш в
безопасност или да се наслаждаваш на Божията благословия. Тях не ги е грижа за Бога, нито какво мисли
Той за тях“ (Рим.3:10-18 – мой превод).

Колко ужасно е това описание! Но това е начинът, по който изглеждаме ние с очите на Бога. Понеже
сме изгубени, ние сме в толкова нещастно духовно положение, че за нас няма никаква надежда, че сами ще
намерим своя път до Бога. Грехът ни отделя от нашия Създател.  Неговото справедливо изискване е, че
грехът задължително трябва ад бъде наказан. Някой, който е способен, трябва да спаси човечеството, като
поеме върху себе си Божия гняв срещу греха. Някой трябва да плати ужасно високата цена, като умре като
заместник, заемайки нашето място и носейки нашият грях пред Бога. Исус Христос е направил това. Не
вярвайте просто в моите думи, вярвайте в думите от Библията: 

„Защото Бог взе безгрешният Христос и изля в него нашите грехове. След това, в замяна, той изля
Божията праведност в нас!“ (2Кор.5:21 – мой превод)

„Ние не сме спасени от хватката на греха,  чрез знаенето на Божите заповеди,  защото ние не
можем и не ги спазваме, но за да ни спаси Бог приведе в действие друг план. Той изпрати собствения Си
Син в  човешко тяло като нашето,  с  единствената разлика,  че  нашите тела са  греховни и унищожи
контрола на греха над нас,  като пожертва себе си като жертвоприношение заради нашите грехове“
(Рим.8:3 – мой превод).

„Защото Бог обикна света толкова много, че даде своя единствен Син, за да не погине нито един,
който вярва в Него, а да има вечен живот...И всички, които вярват в Него – в Божия Син – да ги спаси и
те да имат вечен живот; а които не вярват и не Му се подчиняват, никога няма да видят небето, а
Божият гняв ще остава над тях“ (Йоан 3:16, 36 – мой превод).

„Христос  също  пострада.  Той  умря  веднъж  за  греховете  на  всички  нас,  виновните  грешници,
въпреки че самият той беше невинен и никога не беше извършил някакъв грях, за да може да ни отведе
безопасно у дома при Бога“ (1Пет. 3:18 – мой превод).

„Според този нов план, на нас ни беше простено и ние бяхме направени чисти, чрез смъртта на
Христос заради нас веднъж и за всички. Според стария договор свещениците заставаха пред олтара ден
след ден и предлагаха жертвоприношения, които никога не могат да премахнат греховете ни. Защото
Христос даде себе си на Бога заради нашите грехове, като една жертва завинаги и след това седна на
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мястото на най-високата почит отдясно на Бога“ (Евр.10:10 – мой превод).
Единственият нерешен проблем
Да, със сигурност някой е платил нещо за спасението ни. То е платено с живота на Исус Христос. Но

понеже Той е платил напълно цената вместо нас, ние сме в състояние да приемем безплатното предложение
на Бога без да плащаме нищо. Плащането е било направено. Откупът е бил платен изцяло.

Единственият  проблем,  който  остава  е  следният:  Дали  днес  ще  приемете  дарът,  който  Бог  ви
предлага? Сега, когато лекарството против греха е доставено, единственото, което трябва да направите е да
го получите...без да ви е отговорено на всички свързани с това въпроси.

Представете си, че човек се е оказал затворен на 6-я етаж на горящ хотел. Асансьорите не работят,
стълбищата са се превърнали в огнен ад. За да остане жив, човекът трябва да скочи в спасителната мрежа,
която  пожарникарите  са  опънали  и  държат  долу  на  земята.  Представете  си,  че  този  човек  крещи към
пожарникарите от своя счупен прозорец: „Аз няма да скоча, докато не ми дадете задоволителни отговори на
няколко въпроса: (1) Каква е причината за пожара? (2) Защо той се разпространи толкова бързо? (3) Какво
стана с противопожарната система за пръскане? (4) Как мога да съм сигурен, че мрежата ще ме издържи?
Приятели,  докато не  ми дадете  задоволителни отговори,  аз  ще стоя  тук  в  стая  612!“  По същия начин
въпросът  защо  Бог  е  позволил  грехът  да  влезе  в  света  или  нуждата  от  убедително  доказателство  е
сравнително маловажен, даже е неуместен, защото ние сме изгубени и се движим бързо към гроба и сме
определени за вечно осъждане. Както искате го разрязвайте на филийки и го анализирайте по всякакви
начини, които ви хрумнат, когато ние фокусираме отговора си на Божието предложение за спасението, се
стига до вярата: да сме готови да оставим себе си, без всякакви резерви на вечната мрежа, която Бог е
опънал...и  да  скочим,  вярвайки  с  абсолютната  увереност,  че  Той  ще  направи  това,  което  е  обещал.
Запомнете, че според Божия план другите опции са сведени до нула.

А има ли живот след смъртта?
Обсъждането  на  важния  въпрос  за  спасението  би  останало  незавършено,  ако  не  кажем  нищо  за

живота отвъд гроба. Благодарение на автори като д-р Елизабет Кюблер-Рос и Реймънд Мууди, сега темата
за живота след смъртта се обсъжда открито. Сега има много книги – християнски и нехристиянски – които
покриват цялата гама от фантастиката до неверието. Поради липса на място, нека да ограничим мислите си
само до текстовете в Библията.

Исус е говорил открито както за небето, така и за ада. Същото са направили и няколко други автори в
Библията. Ясно е за всички, които четат Библията, че всеки човек има вечна душа...че всеки има вечен
живот...но истинският въпрос е къде ще прекараме този вечен живот? Прочетете внимателно следващите
стихове: 

„И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това идва съдът“ (Евр.9:27 –
мой превод).

„И ви казвам,  че  за всяка необмислена дума,  която кажат хората,  те ще отговарят в деня на
съда...И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот“ (Мат.12:36, 25:46 – мой
превод)

„А ти защо съдиш брат си? Или защо презираш брат си? Понеже всички ние ще застанем пред
Божието съдилище“ (Рим. 14:10 – мой превод)

„Исус й каза: „Аз съм възкресението и животът; Който вярва в Мен, даже и да умре, ще живее и
никой, който е жив и вярва в Мен, никога няма да умре. Вярваш ли в това?“ (Йоан 11:25-26)

Реалността на ада
Една история, която Исус е разказал, винаги ми идва на ум, когато си помисля за живота след смъртта.

Тъй като тя е нагледна и кратка, от нея ние ще можем да получим доста ясна представа в умовете си по тази
тема.

„Имаше някой  си  богаташ,  който се  обличаше  в  пурпур  и  визон,  и  всеки  ден  правеше бляскави
пиршества.  Имаше и един  сиромах на  име  Лазар,  покрит със  струпеи,  когото слагаха да  лежи пред
портите му, като желаеше да се нахрани с трохите, паднали от трапезата на богаташа; и кучетата
идваха,  и  ближеха  раните  му.  Умря  сиромахът  и  ангелите  го  занесоха  в  скута  на  Авраам.  Умря  и
богаташът, и беше погребан. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и
Лазар в неговия скут. И той извика: „Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на
пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото се мъча в този пламък.“ Но Авраам каза: „Синко,
спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както и Лазар – злините; но сега той тук се
утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас зее голяма бездна, така че онези, които
биха искали да минат оттук към вас, да не могат да минат, нито пък оттам да минат към нас.“ А той
каза: „Щом е така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да
им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място.“ Но Авраам каза: „Имат Моисей



161

и пророците; нека слушат тях.“ А той отговори: „Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от
мъртвите, те ще се покаят“  А Авраам му отговори: „Ако не слушат Моисей и пророците, то и от
мъртвите да възкръсне някой, те пак няма да се убедят“ (Лука 16:19 – 31).

Повечето от това, което току-що прочетохте, не се нуждае от разяснение. Това е историята за двама
мъже. Докато са били живи, тяхното обществено положение едва ли би могло да е по-различно. И когато
умрели, отново контраст. Единият се озовал на небето, а другият – в ада. Вниманието ни е привлечено от
богатия мъж, който моли за  облекчение и да бъде изваден от зоната на мъченията.  Неприятно е  да си
представяме тази сцена, но въпреки това тя е реална. Нито тук, нито някъде другаде Исус не казва, че това
просто е една измислица.

Мъжът в ада е измъчван преднамерено. Той вика за милост. Тъй като се намирал „далече“ (ст.23) и за
постоянно е отделен чрез „голяма бездна“ (ст.26), той е отчайващо сам и неспособен да излезе от ада, като
четем, че никой не може да премине от ада към небето и обратно (ст.26). Ужасът е болезнено реален, за
разлика  от  вицовете,  които  често  се  разказват  за  ада.  Преследван  от  мисли  за  другите  членове  на
семейството  си,  които  накрая  щели  да  се  озоват  на  същото  място,  мъжът  помолил  някой  да  отиде  в
бащината му къща и да предупреди братята му „да не би да дойдат и те на това мъчително място.“ 

Това е едно от многото места в Библията, където се говори за вечното съществуване на ада. Всъщност,
в Новия Завет се говори много повече за ада, отколкото за небето. Ето само някои от отличителните черти
на ада според Новия Завет:

 Това е място на плач и на скърцане със зъби. (Мат. 8:12)
 Това  е място, където хората пищят за милост, имат спомени, измъчвани са, чувстват се самотни, не

могат да избягат оттам. (Лука 16:23-31)
 Това  е място на неугасващ огън. (Марк 9:48)
 Това  е място на тъмнина. (Откр. 9:2)
 Това  е място на вечно проклятие. (Марк 3:29)
 Това  е място, където Божият гняв се излива (Откр. 14:10)
 Това  е място на вечно унищожение. (2Сол. 1:9)
Краят на всичко това е непреодолимо потискащ. На нас не ни е трудно да повярваме, че небесата ще

съществуват вечно,  но поради някаква причина не обръщаме внимание,    че и ада   също ще бъде вечен  .
Невъзможно е да отричаме неизменността на ада, без едновременно с това да премахнем и неизменността
на небето. И небето, и ада са реалност, и всяко от тях е окончателен край. Много гледни точки се опитват
чрез обяснението си да омаловажат  или за заобиколят ада. Един от примерите за това е унищожението.
Според това мнение праведните ще имат вечен живот, а порочните хора, които не са приели Христос за свой
Спасител, накрая ще бъдат осъдени и унищожени. Това е прекрасна идея, но не е подкрепена от текстовете
в Библията. Тя не може да бъде подкрепена от сериозно и интелигентно проучване на Библията...например,
цялата  тема  за  възкресението  на  тялото.  Какъв  е  смисълът  от  възкресението  на  мъртвите,  след  като
изгубените хора след това ще трябва да бъдат унищожени завинаги?

Друг пример за заобикаляне на ада, е учението за универсализма, според което накрая всички хора ще
бъдат спасени. Тази позиция предлага удобната „откупваща милост“, която накрая ще включи всички хора в
кръга на спасените. Ако това беше вярно, какво е имал предвид Исус, когато е говорил за много реалната
възможност да бъдем загубени завинаги? „За да не погине“ в Йоан 3:16 означава, че някои хора наистина ще
погинат.  И ако наистина е  вярно,  че  накрая всички хора ще бъдат спасени,  как може да бъде вземано
насериозно мнението му, когато Той казва на неспасените „Идете си от мен, вие, проклетите, във вечния
огън“ (Мат. 25:41)? Вярвай в това, приятелю, вечен означава вечен.

Реалността на небето
Същата Библия, която описва ада, същевременно разкрива и истината за небето. Какво представлява

небето? Нещо като да се излежаваме на Облак номер 9? Или да живеем в огромни сгради, разположени на
улици от злато? Дали това означава, че всички ще бъдем облечени в дълги бели роби, ще бъдем обути със
сандали, ще имаме ореоли около главите си и големи пляскащи криле? Едва ли!

Небето е реално място. Място, което е подготвено и проектирано за откупените хора на Бога, за тези,
които са приели безплатния Божий дар на Неговия Син.

„Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен. В дома на Моя Отец има много
обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и
ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие“
(Йоан 14:1-3). 

Според тези и други стихове от Новия Завет, небето ще е място на красота, мир, постоянно здраве и
щастие,  пълно с  хора от всички епохи на земята,  които имат едно общо нещо – вярата в  Господ Исус
Христос, Агнето на Бога, което премахна греха на света.
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Помислете си за това! Хора от Стария Завет като Моисей, Давид, Раав, Илия, Авраам, Йосиф, Естир,
Йов, Даниил и други пророци на Бога ще разговарят с Йоан, Петър, Матей, Яков, Павел, Сила, Варнава,
Мария, Елисавета, Лидия и Андрей. Ние ще сме в състояние да се наслаждаваме на сърдечни разговори
велики  християни  от  църковната  история  като  Августин,  Ливингстън,  Хъдсън  Тейлър,  Мартин  Лутер,
Калвин,  Кнокс,  Спържън,  Мууди,  Уайклиф и Хъс  (споменавам само  малцина),  плюс онези безименни
мъченици,  мисионери,  пастори,  автори,  държавници,  политици,  поети и  лидери  от  всяко  поколение  от
началото на света. Изумителна мисъл!

И на небето ние ще се срещнем лице в лице с нашия Спасител,  ще се наслаждаваме славно без
прекъсване или главоболие, или тъга, или грях, или заплаха от смърт.

„И видях ново небе  и нова земя;  защото първото небе и първата земя бяха преминали;  и море
нямаше вече.  Видях  и  святият град,  новия  Йерусалим,  да  слиза  от небето от Бога,  приготвен  като
невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: „Ето скинията на Бога е с
човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще
обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има жалеене, нито плач, нито болка;
защото  предишното  премина.“  И  Седящият  на  престола  каза:  „Ето,  подновявам  всичко.“  Каза:
„Напиши, защото тези думи са верни  и истинни.“ И ми каза: „Сбъднаха се. Аз съм Алфата и Омегата,
Началото и Краят. На жадният ще дам даром вода от извора на водата на живота“ (Откр. 21:1-6).

Тук отново се споменава “даром.“ Небето ще е дом на тези хора, които вярват в Бога и в Неговото
Слово, вярват в Неговия Син Исус Христос и идват, чрез вяра при спасението...без да плащат нищо. Може
ли нещо наистина толкова добро да е безплатно? Даже без да се отработи? Вие решете след като прочетете
следващите стихове от Библията:

„Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез
дела, за да не се похвали някой“ (Еф. 2:8-9).

„И  са  оправдани  като  дар  от  Неговата  милост  чрез  изкуплението,  което  е  в  Христос  Исус“
(Рим.3:24 – мой превод)

„А на този,  който върши дела,  неговата награда не се  зачита като дар на милостта,  а като
дължима отплата; а на онзи, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава грешния, неговата
вяра му се зачита за праведност“ (Рим. 4:4-5 – мой превод)

„Той ни спаси не на базата на дела, които сме извършили в праведност, а според Своята милост,
чрез измиването на възстановеното и чрез обновяване от Светия Дух, когото Той изля изобилно върху нас
чрез Исус Христос нашия Спасител, за да бъдем оправдани чрез Неговото милост и да можем да бъдем
направени наследници според надеждата за вечен живот“ (Тит 3:5-7 – мой превод).

„Като знаете, че не бяхте откупени с нетрайни неща като сребро или злато от безполезния ви
начин на живот, наследен от вашите предци, а със скъпоценна кръв, като от агне чисто и неопетнено,
със кръвта на Христос“ (1Пет.1:18-19 – мой превод). 

„Но въпреки това ние знаем, че човек не е оправдан чрез делата на Закона, а чрез вяра в Христос
Исус, ние даже повярвахме в Христос Исус, че ние можем да бъдем оправдани чрез вяра в Христос, а не
чрез делата на Закона; тъй като нито един човек няма да бъде оправдан чрез делата на Закона“ (Гал.2:16
– мой превод).

„...Който ни е спасил и ни е призовал със свято призвание, не според дела ни, а според Собственото
си намерение и милост, която ни е дадена в Христос Исус от цялата вечност, но сега беше разкрита чрез
появяването  на  нашия  Спасител  Христос  Исус,  който  унищожи  смъртта  и  извади  наяве  живот  и
безсмъртие чрез евангелието“ (2Тим. 1:9-10 – мой превод)

Да,  спасението идва  при нас  безплатно и  изчистено от  всякакви  скрити разходи или религиозни
дейности,  или  човешки  усилия.  Ние  идваме  при  Бога  чрез  Христос (Коментар:  А  не  чрез  православната,

католическата или протестантската църква или която и да е друга деноминация. Д.Пр.)...изгубени, грешни, без никаква
надежда и заслужаващи да бъдем изпратени в ада. В милост Бог ни вижда в Христос и в милост ни обича,
прощава ни, приема ни в Своето семейство и ни обещава вечен дом с Него на небето, крайната цел на
всички Негови хора.

Къде е вашата крайна цел?
Спасението е най-важното нещо в живота на човека. Но въпреки това, ако не сме внимателни, ние го

отлагаме за по-късно; ние даже напълно прогонваме мисълта за спасението от разума си. А спасението е
спешен проблем. Не трябва да се осмеляваме да отлагаме решението си! Ето обобщение на това, което
разгледахме в тази глава: 

1. Ние сме изгубени.
2. Ние сме грешни.
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3. Ние се нуждаем от помощ.
4. Бог е свят.
5. Христос е умрял.
6. Спасението е безплатно.
7. Адът е ужасен.
8. Небето е достъпно.
9. Ние трябва да вярваме
„Защото ви предадох като първостепенна важност това, което получих, че Христос умря заради

нашите грехове според Писанията и че Той беше погребан, и че Той беше възкресен на третия ден според
Писанията“ (1кор. 15:3-4 – мой превод).

„...Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син. Този, който има Сина, има този живот,
а който няма Божия Син, няма този живот. Това написах на вас, които вярвате в името на Божия Син,
за да знаете, че имате вечен живот“ (1Йоан 5:11-13).

Вие можете да знаете, че имате вечен живот. Ще повярвате ли? Наскоро прочетох следното:
„Реалността на живота след смъртта би трябвало да накара всеки човек да се замисли за крайната цел

на съществуването си, защото Библията ни учи, че има само две възможности: небето и ада. Ние вземаме
мерки да се осигурим за относително краткия отрязък от време, който ни остава след пенсионирането ни на
65 години до смъртта  ни.  Колко глупаво е  да не планираме нищо за  безкрайните векове  на вечността.
Замислянето се за това, което идва след смъртта накарало един млад мъж да се подготви за периода след
смъртта, като приеме Исус Христос за свой Спасител. Веднъж той видял едно голямо имение и казал на
свой приятел: 

„Ех, ако имам достатъчно късмет да нарека мое това имение, аз ще бъда щастлив човек. То струва 250
000 долара.“ 

Приятелят му казал: „И после?“ 
„Ще съборя старата къща и ще построя голяма къща, ще имам много приятели, ще се оженя, ще имам

няколко хубави коли и ще притежавам най-добрите коне и кучета в околността.“
„И после?“ 
„После ще ходя на лов, ще яздя, ще ловя риба, ще приемам гости в дома си и ще се наслаждавам

славно на живота.“ 
„И после?“ 
„После предполагам, че като другите хора, аз ще остарея и вече няма много да се интересувам от тези

неща.“ 
„И после?“ 
„После, според законите на природата, аз ще умра.“ 
„И после?“ 
„Е омръзна ми с твоето „И после.“ Сега нямам повече време за теб!“ 
След години приятелят бил изненадан да чуе отново някогашния млад мъж, който му казал:
„Бог да те благослови. Моето щастие се дължи на теб.“ 
„  Как?“   
„  Чрез двете думи, с които ме питаше в правилния момент: „И после  ?“
Спасението е ваше и можете да го вземете. Питам ви, ще го направите ли днес?

Глава 51

Някой ден

Някой ден, когато децата пораснат, нещата ще бъдат много по-различни. Гаражът няма да е пълен с
велосипеди, с електрически тренировъчни пътеки от шперплат, от магарета за рязане на дърва, гвоздеи, чук
и трион, незавършени „експериментални проекти“ и клетка за заек. Ще имам място да паркирам и двете
коли почти на правилното им място и никога вече  няма да се  препъвам в скейтборди,  купчина хартия
(запазена за да бъде предадена за някакъв училищен фонд) или чувал с храна за зайци, който е разкъсан и
храната се е разпиляла. Ох!

Някой  ден,  когато  децата  пораснат,  кухнята  ще  е  невероятно  подредена.  Решетката  на  сифона  в
мивката ще бъде чист от остатъците от храната след измиването на чиниите, диспозаторът на боклука няма
да е задръстен от гумени ленти или хартиени чашки, хладилникът няма да е задръстен с 9 бутилки прясно
мляко и ние няма да губим капачките на  бурканчетата и бутилките с желе, с кетчуп, с фъстъчено масло, с
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маргарина и с горчицата. Каната с вода няма да е поставяна празна в хладилника, тавичките с кубчета лед
няма да бъдат оставяни извън хладилника чак до следващата сутрин, миксера няма да остава в продължение
на 6 часа покрит с останки от среднощна употреба и буркана с меда ще седи вътре в кутията.

Някой ден, когато децата пораснат, любимата ми жена наистина ще има време да се облича спокойно.
Продължителни горещи вани (без  поне  три пъти да  бъде  панически прекъсвана),  ще  има време да  си
направи ноктите и маникюра (даже и педикюра, ако и харесва!) без да отговаря на десет въпроса и да
проверява правописа на думите, да си направи косата следобед, без да се опитва да вмести това между
воденето на болното куче при ветеринарния лекар и пътуването до зъболекаря с едно от момичетата, която е
в лошо настроение, защото си е загубила протезата за корекция на зъбите.

 Някой  ден,  когато  децата  пораснат инструментът,  наречен  телефон  наистина  ще  бъде  на
разположение. Той вече няма да изглежда като израстък от ухото на някое от децата ни. Той просто ще си
виси там, мълчалив и удивително достъпен! Нито ще е изцапан с червило за устни, с човешка слюнка, с
майонеза и с трохи от царевични пръчици в малките дупчици на микрофона.

Някой ден, когато децата пораснат, аз ще мога да виждам през прозорците на колата. Отпечатъци от
пръсти, от лизане с език, отпечатъци от гуменки и от стъпалата на куче (никой на знае как е станало това)
ще бъдат видими поради отсъствието си. Задната седалка няма да прилича на зона на бедствие и ние няма
вече да седим върху пастели, а стрелката, показваща нивото на горивото в резервоара няма да е винаги в
положение  полупразен  или  празен  и  (слава  на  Бога)  аз  повече  няма  да  бъда  принуждаван  да  чистя
остатъците от изпражненията на кучето.

Някой ден, когато децата пораснат, ние ще се върнем към нормалното разговаряне. Нали разбирате,
към обикновеното американско говорене. Думата „гаден“ няма да присъства поне 7 пъти в изречението.
Виковете „Побързай, аз трябва да заминавам!“ няма да бъдат придружавани от удари с юмруци по вратата
на банята. А отвътре няма да се чува отговорът „Сега е моят ред“ и да се налага „реферът“ да се намесва. И
статията  в  списанието  ще  бъде  прочитана  от  началото  до  края  без  прекъсване,  а  след  това  ще  бъде
обсъждана подробно, без мама и татко да се налага да се крият на тавана, за да си довършат разговора.

Някой ден, когато децата пораснат, ние няма да оставаме без тоалетна хартия. Жена ми няма да си
губи  ключовете.  Ние  няма  да  забравяме  да  затваряме  вратата  на  хладилника.  Няма  да  се  налага  да
изобретяваме нови способи за да отклоняваме вниманието на децата от автомата за продажба на различни
неща, или да се налага да отговаряме на въпроса: „Тате, грях ли е, че шофираш със скорост 70 км/час там,
където скоростта е ограничена до 50 км/час?“, или да обещавам, че тази вечер ще целуна зайчето, или да
чакам цяла вечност, докато те се приберат късно вечерта след среща с любимия или любимата си, или да се
налага да си запазя ред, за да получа правото да кажа поне една дума по време на вечерята.

Да, някой ден, когато децата пораснат, нещата ще бъдат много по-различни. Едно след друго те ще
напуснат гнездото и то ще започне да прилича на подредено,  и може би даже  донякъде на елегантно.
Понякога ще се чува звънът от порцелан и сребърни прибори. Пукането на дървата в камината ще се чува в
целия хол. Телефонът ще бъде странно мълчалив. Домът ще бъде

тих...
и спокоен...
и винаги чист...
и празен...
и пълен със спомени...
и самотен...
и ние никога няма да бъдем както преди. И тогава всички ние ще прекарваме времето си, без да

очакваме за „Някой ден,“ а ще се връщаме към „Вчера.“ И ще си мислим: „Може би ще доведат внуците да
ни погостуват за известно време и отново да съживим това място за разнообразие!“

Може би това е имал предвид апостол Павел, когато е написал:
„...научих се да съм доволен в каквото и състояние да се намирам“ (Фил.4:11)
Може би е така. Но отново ще кажа, че е твърде вероятно на Павел никога да не му се е налагало да

чисти много кучешки изпражнения. 

Глава 52

Боже, дай ни примери за подражание

Когато излизах преди няколко години, на стълбите в църквата ме срещна един разпоредител, който
участваше в броенето на парите, дарени на църквата по време на сутрешната служба. Усмихна се, протегна
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ръката си към мен и каза: „Получих нещо за вас, което беше пуснато кутията за даренията.“
Това беше ръчно написана бележка от дете, което беше присъствало на нашето богослужение. На нея

пишеше:
„До пастор Чък Суиндъл,
Не мисля, че ме познавате, но аз ви познавам добре. Вие сте много добър говорител за Исус Христос.

Аз даже разбирам какво казвате и така би трябвало да бъде.
Обичам ви!“
И  знаете  ли  какво  беше  прикрепено  към  тази  бележка?  Шоколадова  близалка,  цялата  обвита  в

целофан и готова да бъде използвана по предназначението.
Приятелю, когато едно мило дете се откаже от своето ценно притежание, това е израз на възхищение!

За мен тази близалка означава много повече от всяка друга почит, която някога съм получавал, защото тя е
израз на нещо, което не може да се купи с никакви пари. Уважението на дете. Лично възхищение. За някое
активно дете, скрито някъде сред огромното множество в църквата ни, аз съм някаква личност, на която той
или тя гледа с възторг и вярва в нея.

Искрено казано, задавих се от вълнение. И това ме мотивира да давам най-доброто от себе си. Някъде
там  има  едно  дете,  което  ме  гледа,  което  ме  слуша,  което  е  доста  придирчиво.  В  края  на  краищата,
близалката беше опакована в целофан и  даже не беше облизана нито веднъж  (доколкото аз бих могъл да
преценя). 

Възхищение.  Днес това чувство не се среща често.  Може би това обяснява ненормалният глад за
измислени  герои  като  Батман,  Супермен,  Джек  Райан  и  Джеймс  Бонд.  В  миналото  никога  спортните
примадони не са имали толкова големи клубове на фенове, нито пък неземните музикални групи са се
радвали  на  толкова  големи  тълпи  от  страстни  почитатели.  Имало  е  време,  когато  патриотизма  ни
снабдяваше с всички примери, от които се нуждаехме. Спомняте ли си?  Кой някога е имал смелостта да
изрече даже намек за съмнение против примерите на МакАртър или на президента Айзенхауер, или на
местния полицейски участък, или на ФБР? Полицаят на ъгъла на улицата можеше да бъде гледан втренчено,
но това беше израз на уважение, а не на неподчинение. Лекарите бяха уважавани. Също и учителите. И
адвокатите. И проповедниците. И усърдно работещите. И майките.

Какво се случи? Защо имаме толкова лошо мнение за  лидерите? Особено към искрените лидери,
които  защитават  благоприличието,  почтеността,  човешкото  достойнство  и  обичта  към  родината,  към
националното знаме и призовават към уважение към семейството.

Дали Уотъргейт, аферата „Иран-контра“ и Уайтуотър ограбиха доверието на всеки от нас във всички
други хора? Защо се отнасяме подозрително към всички полицаи? Трябва ли всеки проповедник да доказва,
че не е мошеник? Нужно ли е всеки хирург да внимава преди всичко не бъде обвинен в съда за нарушение
на медицинските правила на лечение, вместо да се концентрира в успешното извършване на операцията на
бъбрека? Дали сега корупцията в правителството е толкова широко разпространена, че младите и почтените
мъже и жени вече не гледат на политическата наука като на възможна цел в професионалния си живот?
Имам предвид, къде са сега героите?

Въпросът, който авторът на химни Исаак Ватц задава трябва да бъде променен и вместо „Нямам ли
врагове, с които да се сражавам?“ да стане „Нямам ли вече примери, на които да подражавам?“ И това е
въпрос, на което трябва да отговорим. Ние имаме врагове, с които да се сражаваме, но нямаме примери, от
които да се възхищаваме. Или поне така изглежда. 

Странно е, че когато пише на такава тема, човек се чувства малко старомоден и има усещането, че
читателите ще си кажат: „Ето, старият морски пехотинец отново наднича от Суиндъл. Отново спомени за
Гуадаканал и т.н...демонстрация на американизъм.“ Добре,  ако признанието ми ще помогне,  аз открито
признавам, че все още ме побиват тръпки по гърба, когато чуя националния химн на Олимпийските игри.
Признавам, че очите ми се замъгляват, когато си припомня, как стоях изпънат като струна и произнасях
клетвата за вярност към родината като босоног четвъртокласник в основното училище, а след това се молих
за сакатия ни президент (Коментар: Рузвелт. Д. Пр.), когото никога не бях виждал, но от когото неописуемо се
възхищавах.

Нашето цинично и фокусирано в себе си общество ще направи добре, ако възстанови една безценна
антика,  която беше изхвърлена и забравена като покрито с прах съкровище: възхищението.  Когато това
възстановяване се случи, тогава ще се възстанови и колективния дух и ентусиазма на народа ни, както и
морала, които някога ни правеха горди, както за да работим заедно, така и страстта, сами да защитаваме
каузата си. Децата ни имат нужда от това. Както и нашите младежи, а също и възрастните хора. Имаме
нужда от личности, от които да се възхищаваме и в които да виждаме въплътени качествата на величието.
Хора,  които  отразяват  с  поведението  си  основните  принципи  на  здравия  християнски  характер.  Тези
качества  нито  могат  да  се  купят,  нито  се  получават  по  наследство.  Бавно,  почти  незабележимо,
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възхищението  се  превръща  в  индиго,  което  пренася  качествата  на  характера  на  човека,  от  когото  се
възхищаваме в наши лични качества в процеса на живеенето с това възхищение.

Както е станало с Исус и Неговите ученици. Както става с треньор-християнин и неговия отбор.
Както става с истински бизнесмен-християнин и неговите партньори. Както става с вярващ баща и неговото
семейство. Обикновено човекът, който играе ролята на пример, въобще даже не се счита за такъв, докато
нещо малко не се случи.

Малко нещо, като шоколадовата близалка, поставена в кутията за дарения в нашата църква.

Глава 53

Баща ми и неговата смърт

Баща ми умря миналата нощ. Той си замина така, както живя. Тихо. Грациозно. С достойнство. Без да
изисква нещо, без да произнася остри думи, без даже да се намръщи, той предостави себе си – уморен,
крехък, смирен господин – в очакващите ръце на своя Спасител. Смъртта, този егоистичен и проклет враг
на човека, спечели още една битка.

Когато го погалих по челото и го целунах за сбогом, стотици спомени от детството нахлуха в главата
ми.

 Когато се научих да карам колело, той беше там.
 Когато се борех с таблицата за умножението, неговите умни съвети много ми помогнаха.
 Когато открих приключението на карането на кола, той беше до мен и ме окуражаваше.
 Когато получих първата си работа (разнасяне на вестници), той ми обясни как да увелича броя на

моите абонати и да спечеля награда. И аз наистина я спечелих!
 Когато казах  на  една  млада  жена,  че  съм се  влюбил в  нея,  той ме  дръпна  настрани и  ми каза

директно, че съм отговорен за нейното добруване и щастие.
 Когато влязох в Морската пехота, дисциплината, на която бях възпитан от него, направи по-лесна

тази промяна.
От него се научих да ловя риба с гриб. Също как да хващам камбала, пъстърва и сьомга. Как да

отварям черупката на стрида и да готвя морски раци, как да приготвям чили и пуканки, и да правя салове от
стари вътрешни автомобилни гуми, и чанти от зебло. Дълго време се удивлявах на способността му да
върши такива неща като да завърже крехкото чорапче на стария фенер „Колеман,“ да запази огън на открито
да гори по време на дъжд, да свири на устна хармоника, без да я държи с ръцете си, и да задържи три
своенравни деца да не съборят къщата.

Миналата нощ разбрах, че трябва да му благодаря за моята голяма обич към Америка. И за това, че
знам как да се грижа нежно за жена си. И да се смея над невъзможните неща. И заради някои навици, които
научих от него, като например да подхождам към хората с позитивен, а не с негативен дух, да продължавам
да работя върху възложената ми работа, докато я свърша, да се грижа за нещата, които ми принадлежат, да
поддържам обувките си да блестят, да говоря ясно, а не да мънкам, да уважавам властите и когато съм сам
(ако е нужно), да защитавам смело личните си убеждения, а не да отстъпвам пред по-популярните мнения.
Заради тези неща аз съм много задължен на мъжът, който ме отгледа.

Сега  някои миризми и  звуци  веднага  ми напомнят  за  тате.  Миризмите  на  сварени стриди.  И на
океанския бриз. Пушекът от скъпа пура. Носталгичните звуци на устната хармоника. Палатков фенер и
миризмата  газ  за  фенер.  Полирането на повърхността  на кола.  Забавни песни от 30-те и 40-те години.
Миризмата на прясно окосена трева. Острото изсвирване с уста на баща към децата му, за да ги прибере,
когато определеното време за игра е свършило. Миризмата на един стар вид одеколон след бръснене.

Тъй като бащата оказва постоянно влияние върху семейството си, сега мисля, че разбирам по-добре от
всякога какво е имал предвид Павел, когато е написал: 

„Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само евангелието на
Бога, но и собствените си животи, защото ни бяхте станали толкова мили...точно така както знаете
как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, така както баща – децата си, за да можете да живеете
достойно за Бога, който ви призовава в Своето царство и слава“ (1Сол.2:8, 11-12 – мой превод).

Разбира се, повечето от инструкциите на баща ми бяха непреки – той ни ги даваше чрез личния си
пример, а не чрез лекции и наставления. Не си спомням той открито и публично да ни е казвал, че ни обича,
но много ясно ни е демонстрирал това.  Животът му се въртеше около майка ми, любимата му жена и
насладата на живота му. В това съм сигурен. Когато тя си замина от този свят преди 9 години, в него също
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умря нещо. И така – той беше съединен с нея и те двамата бяха заедно с нашия Господ. В най-близкото
възможно приятелство един към друг, което човек може да си представи. 

В това сестра ми, брат ми и аз намираме нашето най-голямо утешение – сега те завинаги са с Господа
– вечно освободени от болката, остаряването и смъртта.  На сигурно място в Исус Христос нашия Господ.
Липсващи от тялото и у дома с Него и един с друг.

Миналата нощ аз казах сбогом. Все още се опитвам да вярвам, че е така. Може би си мислите, че е
така е по-добре, защото заболяването му продължи повече от 3 години. Колко добре си спомням неделята, в
която той получи първия от серията апоплектични удари, докато аз проповядвах. Бог го дари с още няколко
години, за да научи повечето от нас да ценим нещата, които имаме склонността да приемаме като даденост.

Той ни остави в завещанието си  като съкровище своята Библия, която е богато изпъстрена с негови
бележки, една серия от чувства, в които имам нуждата да задълбоча корените си и хиляди спомени, които
ме утешават, когато Бог ми отказа за нещо, за което съм го молил и аз го заменям с приемане и възхвала.

Очаквам отварянето на небесната врата в не много далечно бъдеще. Също и други християни, които с
нетърпение очакват завръщането на Исус. Мнозина от тях предвкусват, че ще чуят мекото дрънкане на арфа
или острия, стакато звук на тромпет.

Но не и аз. Аз ще чуя носталгичната извивка на устна хармоника, държана в ръцете на човека, който
умря миналата нощ. Спомените са свежи като днешната утринна зора.

Списък на преведените от мен книги или подбрани  мисли на велики хора, 
които мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат

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
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24.Мир с Бога - Били Греъм

25.Моисей – Суиндъл

26.Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

27.Мъжки разговор – Суиндъл

28.Намиране на мир в житейските бури – Чарлз Спържън

29.Не пропилявайте живота си – Джон Пайпър

30.Нещо повече - Катрин Маршал

31.Обикновено християнство – К. С. Луис

32.Основи на християнството - Джон Стот

33.Отговори на житейските проблеми – Били Греъм

34.Павел – Суиндъл

35.Победа в Христос - Чарлз Трюмул

36.Победата на разума – проф. Родни Старк

37.Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

38.Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

39.Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

40.Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

41.Проповеди от Кърк Ниили - 178 бр.

42.Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

43.Проповеди от Спържън - 28 бр.

44.Просто християнин – проф. Райт

45.Религиозна класика – христоматия

46.Роден отново – Чарлз Колсън

47.Свободни в Христос - Сесил Хуук

48.Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

49.Страданието, успехът и Денят на спасението – Едуард Фюдж

50.Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

51.Тайната на щастието – Били Греъм

52.Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

53.Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

54.Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

55.Фалшифицирането на Исус – Крейг Еванс

56.Хуманитарна теория на наказанието – К. С. Луис

57.Цар Давид - Дейвид Пиърс

58.Целенасочен живот – Рик Уорън

59.Целенасочената църква - Рик Уорън

60.Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхофър 


