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Информация за Чарлз Суиндъл

Роден  е  през  1934,  американски  евангелски  християнски
пастор, автор, преподавател и проповедник по радиото. Основател е
на служението „Прозрение за живот,“ в Тексас. Служил е като пастор
в продължение на 30 години на различни места в САЩ. От 1998 е
старши  пастор  в  църквата  Stonebriar  Community  Church, Фриско,
Тексас. Проповедите му по радиото се предават от повече от 2000
радиостанции по света на 15 езика. Автор е на повече от 50 книги и
на много ръководства за  изучаване на Библията.  През 1994-1998 е
бил Президент на Семинарията в Далас, а сега е неин ректор. Считан
е за един от 25-те най-влиятелни пастори в САЩ през последните 50
години.
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Глава 1

Запознаване със Савел от Тарс
Всеки  път,  когато  изучаваме  сериозно  живота  на  някой  велик  човек,  ние  трябва  да  сме

подготвени за  изненади.  Наистина  е  интересен факта,  че  колкото по-велик  е  човека,  толкова  по-
шокиращи са изненадите. Бъдете сигурни, че обстоятелствата и събитията, които са допринесли за
величието на този човек са се случили в годините на неговата неизвестност, когато малцина са го
забелязвали и никой не се е интересувал за него. Това важи с особена сила за шестнайстият по ред и
може би най-велик президент на САЩ, наречен Абрахам Линкълн. Мнозина може би си мислят, че за
него кабинета на Президента на САЩ е представлявал кулминационната точка на вече успешният му
живот. Линкълн е роден през 1809 в примитивна барака в една местност, която сега се нарича Хардин
Каунти, Кентъки. Баща му бил неграмотен и странстващ работник, а майка му била крехка и болнава
жена. Семейството му било принудено да напусне дома си, когато Абрахам бил на 7 години. Майка му
умряла, когато бил на 9 години. Той не е получил училищно образование. Първият му опит за кариера
в бизнеса бил през 1831 година, когато той напълно се провал. Една година по-късно се кандидатирал
за член на щатското законодателно събрание, но претърпял неуспех. Същата година загубил работата
си и кандидатствал в юридическо училище, но поради недостатъчната му квалификация молбата му
била отхвърлена,. Скоро след това унизително преживяване той започнал друг бизнес, използвайки
пари, взети на заем от близък приятел. Преди да измине и една година бизнеса му отслабнал и той
пропаднал.  Линкълн обявил банкрут и през следващите 16 години изплащал дълга си.  През 1835
година се влюбил силно в Ана Рътлидж, но това само разбило сърцето му, защото тя умряла скоро
след  годежа  им.  През  следващата  година  се  намирал  в  силна  нервна  депресия  и  лежал  болен  в
продължение  на  6  месеца.  През  1838  година  се  кандидатирал  за  поста  председател  на  щатското
законодателно събрание, но бил победен. Две години по-късно, през 1840 година, кандидатствал за
поста  член  на  избирателната  колегия  на  щата  и  отново  бил  победен.  Три  години  по-късно  се
кандидатирал за член на Конгреса и загубил. През 1846 година отново се кандидатирал за член на
Конгреса  и  този път  спечелил.  Само 2  години след това  се  кандидатирал да  бъде  преизбран,  но
претърпял шумно поражение. През 1849 се кандидатирал за поста държавен служител в родния си
щат, но не бил одобрен. През 1854 се кандидатирал за член на Сената на САЩ, но отново загубил. На
националния конгрес на своята партия през 1856 се кандидатирал да бъде номиниран за кандидат за
вицепрезидент  на  партията  на  предстоящите  избори.  Изгубил  с  по-малко  от  100  гласа,  което  му
причинило още едно болезнено и обидно изживяване. През 1858 година се кандидатирал за член на
Сената на САЩ и отново загубил. Най-накрая, през 1860, Абрахам Линкълн бил избран за президент
на  САЩ,  скоро  след  което  страната  преживяла  най-унищожителната  гражданска  война  в  своята
история. Неговата упоритост била възнаградена с небивал политически успех и той бил преизбран за
втори мандат. За съжаление, само 5 дни след като генерал Ли се предал, на 14.04.1865 Линкълн бил
убит. Той умрял преди да навърши 60 годишна възраст. Ако не знаем тези неща, когато си мислим за
президентството на Линкълн, ние сме склонни да си казваме: “Човече, кой знае колко блестящ е бил
живота на този човек, преди да стане президент?” После се спускаме в мрачната пещера на миналото
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му и разбираме, че тя е изпълнена с провали и трагедии, с мъка и болка. Ние сме изненадани, даже
сме шокирани. Стоманата на величието се изковава в ямата на страданията. 

Портрет на един брутален човек
Първият образ на Павел, (с който за пръв път се запознаваме като Савел от Тарс), е образ на

един брутален и кръвожаден човек. Ако някой художник го беше нарисувал, никой от нас не би искал
да окачи този портрет в дома си. Човекът е приличал повече на терорист, отколкото на последовател
на юдеизма. За наш ужас, кръвта на първият мъченик е опръскала дрехите на Савел, докато е стоял и е
поклащал одобрително глава, когато се е извършвало едно отвратително криминално престъпление.
Кой  е  бил този  мъченик?  Стефан.  Млад  християнин,  живеещ в  Ерусалим,  описан в  Деян.6  като
“Изпълнен с Божията благодат и сила” (ст.8),  който е говорел с мъдрост, идваща от Светия Дух
(ст.10) и е притежавал лице “като на ангел” (ст.15). Въпреки това, хората го убили с камъни. Убили го
без да им мигне окото. Според Деяния, членовете на Синедриона мразели Стефан заради силната му
защита на Христовото учение. Те отказали да слушат страстната му изобличителна реч. Изпаднали в
ярост,  те  го извлекли извън чертите на града и там го убили с  камъни.  Савел наблюдавал целия
епизод, стоял сред викащата тълпа и пазел дрехите на убийците на Стефан. Няма съмнение, че се е
подсмивал със садистично удоволствие. Когато камъните започнали да го удрят, Стефан започнал да
се моли: “Господи Исусе, вземи ми живота.” След това коленичил и продължил да се моли със силен
глас, така че всички да могат да го чуват. Последните му думи били: “Господи, не ги обвинявай за
този грях.” После умрял. Ние по естествен начин възприемаме християнската представа за образа на
Апостол Павел. Нали той е авторът на двете послания до Коринтяните. Той е написал Римляни и
други от Новия Завет. Основавайки се на всичко това, вие може да си помислите, че Павел е обичал
Спасителя още от самото си раждане. Но подобна представа е напълно погрешна. Той е мразел името
на Исус и то до такава степен, че доброволно и кръвожадно преследвал и убивал християните заради
верността им към Христос. Колкото и шокиращо да изглежда, никога не трябва да забравяме ямата, от
която е дошъл Павел. Колкото по-добре разберем тъмната страна от миналото му, толкова по-добре
ще разберем израстването му в милостта. Първият образ на живота на Павел, описан в Библията не е
образа на малко бебе, люляно с любов в ръцете на майка си. Нито пък Павел е описан като еврейско
момче, което си играе с другарчетата си и подскача по тесните улички на Тарс. Първоначално той
даже не ни е обрисуван като брилянтен млад студент, който прилежно се учи в краката на Гамалаил.
Подобни представи могат  само да  ни заведат  в  заблуждението,  че  той се  е  наслаждавал да  чете
исторически книги. Вместо това, ние за пръв път се срещаме с него и той ни е представен като “един
младеж на име Савел,” който взема участие в жестокото убийство на Стефан, защото се казва “Савел
одобри убийството на Стефан” (Деян.7:58; 8:1). Това е истината за Савел, която трябва да знаем, за
да оценим славните истини от писмата от Новият Завет, написани от него. Не е чудно, че по-късно той
станал известен като “апостола на милостта.” Трябва да признаем, че раждането и детството му не се
характеризират с гняв и насилие, защото Павел е започнал доста мирно живота си.

Нито едно място не е незначително
Веднъж Павел  дал  сам  следното  обяснение  за  родното  си  място:  “аз  съм юдеи  от Тарс  в

Киликия и съм гражданин на този прочут град” (Деян.21:39). По-близкото запознаване с древния
град Тарс ни разкрива,  че  родният град на Павел не е  бил някакво забутано крайпътно място,  а
бликащ  от  живот  голям  град  с  разнообразна  култура  и  международни  търговски  връзки.
Стратегическото му местоположение обяснява неговата важност и успех. За да намерите Тарс, вижте
картата в края на книгата (страница 353 в оригинала) и намерете къде се намира голямата водна
повърхност в центъра - това е Средиземно море. След това прекарайте пръста си към източния бряг на
морето, придвижете го в северна посока по сушата, преминавайки през територията на днешна Сирия.
След това завийте леко на запад, докато намерите областта Киликия, провинция в югоизточния ъгъл
на онази територия, която тогава се е наричала Мала Азия. Днес тя е част от Турция. Там ще намерите
Тарс, разположен в средата на провинцията Киликия, родното място на Савел. Намиращ се на около
20 км от блестящите плажове на Средиземно море,  Тарс е  сгушен в подножието на планинската
верига  Таурус,  която се  състои от  планини със  стръмни склонове,  започващи от  морския  бряг  и
продължаващи в северна посока, осигурявайки естествена защитна стена около града. Тъй като се
намира в близост до пристанище, Тарс се превърнал в известен търговски път за кервани, носещи
стоки от Ориента към Рим. Пътят задължавал керваните да преминават през Киликийските врати,
един впечатляващ пролом, изсечен в планината Таурус, разположена над Тарс. Екстрактът от цялото
това богатство от културно и търговско многообразие се изливал в чашата на Савел, докато израствал
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в очарователния си роден град. Въпреки че останал без майка от 9 годишна възраст, тъй като бил син
на преуспяващ производител на палатки, Савел получил много добро общо и религиозно образование.
Джон Полок, автор на книгата “Апостолът: Животът на Павел,” талантливо описва ранния период от
живота и обучението на Савел:  “Родителите на Павел били фарисеи и членове на партията, която е
била най-ревностна в юдейския национализъм и стриктно се подчинявала на Закона на Моисей. Те се
стремели да  предпазват  децата  си  от  замърсяването,  като  им забранявали  да  имат  приятелство  с
нееврейски деца. Гръцките идеи били презирани. Въпреки, че от ранното си детство Павел можел да
говори  гръцки  и  имал  работни  познания  за  латинския  език,  у  дома  семейството  му  говорело  на
арамейски, езикът на Юдея, един от диалектите на иврит. Те гледали на Ерусалим така, както сега
мохамеданите гледат на Мека. Те имали привилегията да бъдат свободни граждани на Тарс и за тях да
бъдат  граждани на Рим е  било несравнимо по-малко от високата  чест да  са  израилтяни,  хора на
Обещанието, единствените, на които Живият Бог е разкрил Своята слава и Своите планове. Когато
станал на 13 години, Павел вече знаел добре юдейската история, поезията, псалмите и писанията на
пророците.  Ухото  му привикнало към точността  на  изразните  средства,  а  възприемчивият  му ум
усвоявал  бързо  онова,  което  чувал  със  скоростта,  която  сега  наричаме  “фотографска  памет.”
Ревностният фарисей не  би обърквал сина  си с  философията на  варварския морал,  поради което
вероятно в  годината,  когато  умрял император  Август  (14  год.  от  новата  ера)  младият  Павел бил
изпратен до другата страна на морето в Палестина и по-точно в Ерусалим. Следващите 5-6 години той
прекарал в краката на Гамалаил, внукът на Хилел, върховния учител, който няколко години по-рано
умрял на възраст повече от 100 години. Под ръководството на нежният и благороден Гамалаил, който
бил пълна противоположност на лидерите от съперничещото училище Шамаи, Павел се научил да
разделя  текста  така,  че  да  започнат  се  разкрива  смисъла  на  стихове,  съобразно  тълкуванието  на
поколения равини. Павел се научил да спори в стила въпрос – отговор, който в древния свят бил
наричан  “диатриба”  (рязка  изобличителна  реч)  и  да  разяснява,  защото  равинът  е  бил  не  само
проповедник, но и съдия и адвокат, който наказвал или защитавал онези, които нарушавали свещения
Закон.  Павел превъзхождал съвременниците си.  Той притежавал силен ум,  който би могъл да му
помогне да стане  член на Синедриона и да го направи юдейски началник.” Савел живеел в очакване
на деня, когато щял да стане член на юдейския Върховен Съд - Синедриона. Неговите 71 членове
управлявали живота в  района и седели на кръгово разположени пейки в съдебната зала – това  е
мястото, където те са слушали как Стефан е изрекъл своето храбро и искрено признание за вярата си
в Христос. Савел, който по онова време бил юрист, работещ в претъпканите съдебни зали в Ерусалим,
най-вероятно е бил част от огромната публика, която е чула защитата на Стефан. Тогава той едва ли е
разбирал как Бог ще използва събитията, случили се преди и след смъртта на младия християнин, за
да промени драматично собствения му живот и да повлияе върху тази част от религиозната история.

Безплодно противопоставяне
От деня на Петдесятница, описан в Деян.2, Ерусалим бил развълнуван от небивала религиозна

активност.  Колкото повече  добилите  смелост  апостоли  проповядвали  добрата  новина  за  Христос,
толкова  повече  хора  се  обръщали към Спасителя.  Всичко  се  променяло,  даже старите  традиции.
Буквално хиляди юдеи, живеещи в Ерусалим и поклонниците,  които се стичали в града от целия
регион, се обръщали към Христос. Отявлените религиозни водачи се отделяли със завеса от тамян от
онова, на което ставали свидетели. Но всичко си има предел, както и търпимостта на тези водачи,
които според Деян.5:18: “хванаха апостолите и ги хвърлиха в затвора” (Деян.5:18). Изпълнените със
Светия Дух апостоли довели религиозния елит до истерия.  Не трябва да гледаме на тези сцени с
представата, че апостолите са били някакви християнски гиганти. По-добре е да гледаме на тях от
гледната точка на гражданите на Ерусалим. Този период е бил невероятно труден за Синедриона.
Дали обратен резултат опитите му да накара апостолите да замълчат, като разпънали на кръст техния
Господар.  Поради това  лидерите решили, че арестуването на последователите на Христос е най-
добрата стратегия, с цел да спрат по-нататъшното разпространение на християнството. Но даже това
не дало резултат. А за да стане още по-лошо положението за религиозните власти, се случило нещо
чудно: “Но през нощта Господен ангел отвори вратите на затвора, изведе ги и им каза: “Идете в
храма, изправете се пред народа и разкажете на хората всичко за този нов живот. Като чуха това,
апостолите влязоха призори в храма и започнаха да поучават” (Деян.5:19-21). Ето това се наричат
обратни резултати! Религиозните водачи си мислели, че са се справили с непокорните, а всъщност се
оказало, че само са подсилили мотивацията им да се върнат към своето проповядване и да бъдат по-
смели от преди. Това е подобно на събитията, които се случили след смъртта на Исус на Голгота.
Тогава юдейските лидери били уверени,  че разпъването на Христос на кръста  ще сложи край на
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християнството. Те не биха могли да направят по-голяма грешка от тази. След възкръсването на Исус
християнството се разпространило много бързо.  Обхванати от силата на Светия Дух, чрез своите
проповеди апостолите разпалили пожара в Ерусалим. Страстната им вяра била заразителна, а онова,
което  казвали  било  убедително.  Скоро  религиозните  власти  установили,  че  поддръжниците  им
намаляват.  Това  ги накарало спешно да свикат съвещание,  за  да решат какво трябва  да направят.
“Първосвещеникът и всички, които бяха с него, пристигнаха и свикаха Синедриона и целия съвет на
старейшините  на  израелския  народ.  Те  изпратиха  хора  да  доведат  от  затвора  апостолите.
Пазачите отидоха до затвора, но не ги намериха вътре. Те се върнаха и съобщиха за това с думите:
“Намерихме  затвора  здраво  залостен  и  стражата  да  пази  отвън  до  вратите.  Но  когато
отключихме, вътре нямаше никой” (Деян. 5:21-23) Това чудо ли е или не? Ангелът на Бога отключил
затвора, освободил апостолите и след това отново го затворил. Когато хората, изпратени да доведат
апостолите в Синедриона отишли в затвора, те намерили, че стражата спи, вратите са заключени, а
апостолите са изчезнали. Възможно е Савел да е бил сред онези, които са чули това обезпокоително
съобщение. В съвещанието участвали всички членове на Синедриона, включително хората, които са
им помагали.  Тъй като не искал да изпусне нищо от ставащото,  Саул попивал всяка подробност.
Нещата започвали да стават неуправляеми. Логично е да се предполага, че религиозните власти са
били  под  влиянието  на  нарастващо  безпокойство.  Ние  четем:  “При  тези  думи  началникът  на
храмовата стража и главните свещеници,  озадачени,  се зачудиха какво може да се е случило с
апостолите” (Деян.5:24). Казано със сегашните изразни средства, израза “озадачени се зачудиха” би
могъл да означава: “Как така не можахте да намерите тези хора?” Предубедените съдии трескаво се
опитвали да разберат какво става. За да стана положението още по-лошо, друг пратеник пристигнал
запъхтян с още по-заплашително съобщение:  “Хората, които затворихте, са в храма и поучават
народа. Тогава началникът на храмовата стража отиде с войниците си и ги доведе, без да използва
сила срещу тях, тъй като се страхуваше, че народът може да убие с камъни него и войниците му”
(Деян.5:25-26). Не изпускайте значението на тази подробност. Сега фанатичните лидери започнали да
се страхуват за собствения си живот, защото усещали, че хората са враждебно настроени към тях.
Започнало да се руши сляпото доверие, което жителите на Ерусалим имали в своите водачи, защото
очите на хората започнали да се отварят за Истината на Евангелието. Тъй като тълпите вярвали на
апостолите, Синедрионът се отнесъл внимателно към тях: “Доведоха ги в Синедриона и ги изправиха
пред всички” (ст.27). Наблюдавайте внимателно: “Първосвещеникът започна да ги разпитва: “Нали
строго ви забранихме да поучавате в това име! Защо въпреки това изпълвате Ерусалим с вашето
учение и искате върху нас да стоварите вината за смъртта на този човек?” (Деян.5:27-28) С други
думи: “Вие казвате на хората, че ние сме причината този фалшив Месия да бъде разпънат на кръст.
Искам да ви кажа, че римляните направиха това. Ние просто се съгласихме с техния план. Вие ни
клеветите  неоснователно  пред  хората.”  Вижте  как  апостолите  и  Петър  са  отговорили:  “Петър и
другите  апостоли  отговориха: “На  Бога  трябва  да  се  подчиняваме,  а  не  на  хората.  Богът на
нашите предци възкреси Исус, когото вие убихте, като го разпънахте на кръст. Бог го издигна от
дясната си страна като Водач и Спасител, за да може израилтяните да се покаят и Бог да прости
греховете им. Ние сме свидетели на тези неща, свидетел е и Светия Дух, който Бог е дал на онези,
които му се подчиняват” (Деян.5:29-32)

Савел е чул тази реч. Можел ли е някой по-рано да си представи, че е възможно такова нещо?
Докато седял сред тълпата и слушал как говори Петър, космите на врата на Савел се наежили. Този
млад фанатичен фарисей и първокласен юдеин слушал с ярост как неграмотния рибар Петър говори
за умрелия Исус, който твърдял, че е Бог. Положението ставало непоносимо за Савел. Кръвта кипяла
във вените му и той започнал да крои планове: “Само да ми паднат в ръцете, аз ще убия както него,
така и останалите.” Тогава той едва ли си е представял,  че този “неграмотен рибар” ще му стане
колега, с който заедно ще създават християнски църкви по целия тогавашен свят. Преди Савел да
успее да организира нападението над Петър и другарите му, Бог се намесил с друг внезапен обрат на
събитията, когато учителят на Савел се изправил да говори пред Синедриона.

Един неочакван съюзник
“Като чуха това, членовете на Синедриона страшно се разгневиха и искаха да ги убият. Но

тогава един от фарисеите в Синедриона на име Гамалаил, уважаван от целия народ законоучител,
стана и заповяда да изведат за малко апостолите навън” (Деян.5:33-34). Почакайте малко. Кой е
Гамалаил? Савел е учил под ръководството на този човек по време на обучението си в Ерусалим и е
признавал “Учих се при Гамалаил” (Деян.22:3). Той е седял в краката на Гамалаил по време, когато
официално е изучавал Юдейския закон. Савел наблюдавал със затаен дъх постъпката на своя учител.
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Той приличал на студент по право,  който след дипломирането си посещава съдебната зала,  за  да
наблюдава как уважавания от него професор практикува закона. Колко велик е бил този момент за
Савел. Той може би е очаквал Гамалаил да произнесе силни обвинения срещу Петър. Но се случило
тъкмо обратното. “После каза на съвета:  “Израилтяни, внимавайте какво ще правите с тези хора!
Помните ли как преди време се появи Тевда,  който твърдеше, че е велик? Около него веднага се
събраха четиристотин последователи, но когато го убиха, всички се разпръснаха и цялото нещо
пропадна. После, по времето на преброяването, се появи галилеецът Юда и увлече доста хора след
себе си. Но той също беше убит и всичките му последователи се разпиляха. Затова сега ви казвам –
стойте настрана от тези хора и ги оставете на мира, защото ако този замисъл или това дело идва
от човек,  то ще се провали; но ако идва от Бога,  няма да можете да ги унищожите и дори е
възможно да се окаже, че се борите против Бога” (Деян.5:35-39) Уилям Баркли нарича Гамалаил
“един неочакван съюзник.” Посред разпалените страсти и нелогичното мислене, този мъдър и улегнал
учител се изправил спокойно и предупредил: “Бъдете внимателни в този случай. Не прибързвайте
да съдите.” Той казал: “Затова сега ви казвам – стойте настрана от тези хора и ги оставете на
мира, защото ако този замисъл или това дело идва от човек, то ще се провали; но ако идва от Бога,
няма да можете да ги унищожите и дори е възможно да се окаже, че се борите против Бога”
(ст.38-39). Младият фарисей невярващо е поклащал глава: “Гамалаил би трябвало да бъде защитник
на юдеизма. Той ме е научил на повечето от онова, което знам за юдеизма и за закона. Той ми показа
как точно да изпълнявам това, което правя. Учителю Гамалаил, ти си полудял!” Разбира се, не е било
възможно Савел  да  знае,  че  тъкмо този  вид  спокойно  разсъждение  ще  стане  характерно за  него
самият, когато по-късно носел факела на християнството. Той щял да си напомня, че онези които се
борят срещу него, всъщност се борят срещу Бога. Но в този момент той не е знаел това. Тогава той
виждал всичко в червено, в кърваво червено. Той не можел да повярва, че Синедриона ще се съгласи с
подобен спокоен съвет и ще реши да се отнася меко с тези неверници. Но Синедриона постъпил точно
така. Мисля, че Петър е останал жив както в този случай, а и през следващите години, благодарение
на мъдрата намеса на Гамалаил. Мисля си, че “неочакваният съюзник” е спасил живота му. Савел и
останалите сигурно щели да убият с камъни всички апостоли. Но Бог милостиво се намесил. Той
употребил  думите  на  мъдрия  учител,  за  да  запази  живота  на  онези,  които  по-късно  изиграли
стратегическа роля при формирането на християнската  църква.  Спомняйте си за  това в  случаите,
когато си помислите, че положението ви е станало безнадеждно. Независимо от обстоятелствата, с
които се справяте, Бог все още контролира всичко и тихо, но суверенно изработва всички неща в
съответствие със своя безпогрешен план. Бог има своите хора, приличащи на Гамалаил, които чакат
своя час, за да се намесят. В необходимият момент те ще излязат от сянката на незабележимостта.
Постъпвайки мъдро,  религиозните лидери възприели съвета на Гамалаил.  Библията ни казва:  “Те
послушаха съвета му и извикаха апостолите. Заповядаха да ги набият с камшици, след това им
забраниха да говорят повече за Исус и ги пуснаха” (ст.40). Но почакайте малко. Какво право са имали
религиозните лидери да бият апостолите, след като са решили да ги пуснат? Побоят се дължал на
желанието на Синедриона да им даде едно болезнено предупреждение: “Когато разкъсат кожата на
гърба ви, може би няма да забравите какво ви казахме. Махайте се!” Как бихте реагирали вие, ако
бяхте на мястото на апостолите? Когато вашата група бъде строена и разсъблечена, за да бъде бита,
ще се опитате ли да се скриете някъде? Дали няма да потърсите начин да се измъкнете през вратата,
когато никой не ви вижда? Бичуването е било ужасно болезнено и унизително изтезание. Кой не би се
опитал да  го  избегне? Ето това  е  причината  още повече  да уважаваме апостолите.  Вижте  как са
реагирали те. “Апостолите излязоха от Синедриона радостни, че са били счетени за достойни да
понесат унижение заради името на Исус. Всеки ден в храма и от къща на къща те не спираха да
поучават и проповядват Благата вест, че Исус е Месията” (Деян.5:41-42). Забележителен кураж!
Кръвта  от  раните  им  едва  ли  е  била  засъхнала,  когато  те  отново  се  върнали  и  започнали  да
проповядват Христос пред хората. Ние уважаваме апостолите за това, но Савел ги е мразел поради
същата причина. Ето тази омраза го е мотивирала да предприеме по-агресивни действия срещу тях,
което той потвърдил в защитната си реч пред Ирод Агрипа. “И точно това вършех в Ерусалим. Много
от Божиите хора хвърлих в затвора, като използвах дадената ми от главните свещеници власт.
Когато ги убиваха, аз одобрявах това. Много пъти, влизайки във всички синагоги, аз ги наказвах и се
опитвах да ги накарам да богохулстват. Моето настървение срещу тях беше толкова силно, че
тръгнах да ги преследвам и в чужди градове” (Деян. 26:10-11). Вижте отново. Това не е било смирено
и скромно интелектуално говорене. Савел се превърнал в страстен и решителен фарисей, човек, който
имал цел в живота си. По-късно той направил същото признание в писмото си до своя духовен син
Тимоти: “Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила, защото ме счете за верен
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и ме назначи да му служа, въпреки че преди го хулех, преследвах и оскърбявах. Но той прояви милост
към мен, защото тогава не бях вярващ и не знаех какво върша.” (1Тим. 1:12-13) Харесва ли ви тази
автобиография на Савел, състояща се само от две изречения? Това е същият човек, който щял да пише
за Божията милост. Това е човекът, който ще доживее денят, когато проницателните думи на Петър ще
излязат от собственото му гърло и ще се превърнат в мотивираща сила за стремежа му към Христос.
Той щял да казва той на своите противници “Вие не можете да се борите срещу Бога.”  Но преди да
бъде спрян от милостта на Христос, Савел брутално се противопоставял на всичко, свързано с Пътят.
И не пропускайте това: той правел всичко това в името на Бога.  Тъкмо поради това няма нищо по-
страшно и по-брутално от религиозните терористи. Каквото и да направят, те го оправдават в името
на  Бога.  Савел  не  е  бил  изключение.  Според  собственото  му  признание,  той  е  бил  “безгрешен
съгласно закона,” но в същото време сляпо е вярвал, че кървавите му дела са прославяли Бога, защото
са очиствали земята от този култ или секта. Поради това в Библията пише, че “Савел се опитваше да
унищожи църквата, като ходеше от къща на къща, насила измъкваше мъже и жени и ги хвърляше в
затвора” (Деян.8:3). В действията му няма никакъв белег на подбор и на внимателна оценка. Трудно е
човек да си представи толкова дълбока омраза. Ето в това състояние сега ще оставим Савел за малко.
Но преди това ще направим още няколко заключения от този шокиращ период на живота му.

Няма незначителна милост
Във всеки велик живот има изненади, някои от които са изумителни. Кой би си помислил, че

един от авторите на Новият Завет, който може би е оказал най-голямо влияние върху личното му
израстване в християнството, е дошъл от свят с такава духовна слепота и физическа бруталност? Но
Павел наистина е дошъл от такъв свят. Това е причината, поради която той сам си приписва титлата
“началник на грешниците.” Въпреки че можете да се изкушите да смекчите това твърдение, не го
правете. Оставете Павел сам да преценява дали това е така. Савел не се е опитвал да изглежда смирен.
По начинът си на мислене той наистина е бил “началник на грешниците.” И има голяма вероятност
това  да  е  било  истина.  Докато  анализирам  тези  първи  сцени,  които  изплуват  от  първото  ни
запознаване със Савел от Тарс, три извода си заслужава да бъдат споменати:

Първо, независимо как е възприеман всеки човек в наши дни, всеки си има своята тъмна
страна  .   Ще останете изумени, ако знаете за мрака, който се крие в миналото на онези хора, които са
променили живота ви. Това изглежда нереално, нали? Всички ние сме грешни хора по рождение, по
своята природа и поради своя избор.  Ние оставаме напълно потопени в това състояние и вървим
слепешком в тъмнината поради духовната си слепота. Независимо от начина, по който изглеждаме,
всички ние имаме минало, което нито е приятно, нито е окуражаващо. Това е живота, който живеем,
преди да се обърнем към Спасителя. Ние просто не сме толкова наранени и отворени, колкото е бил
Павел, за да сме способни да споделим с другите какъв е бил живота ни, преди да прегърнем Кръста.
Нито пък е нужно да бъдем толкова нараними и открити като Павел. Много ми харесва една велика
дума от един стар химн, наречен “О, чудна Божия благодат.” Думата е “грешник.” “О, чудна Божия
благодат за грешник като мен!” Оставете тази дума в текста, не я заменяйте с друга. Ние сме живели
като грешни хора преди да срещнем Христос. Нека никога да не забравяме какъв е живота извън
границите на милостта. Савел е живял там, както и ние.

Второ,  независимо от това,  което сте направили,  за  всеки човек има надежда.  Това  е
великата надежда на Христовото съобщение.  Никакви размери и никаква дълбочина на греха във
миналото ви не могат да станат пречка пред милостта на Бога. Ако някой се съмнява, нека си спомни
за  наглият фарисей от  Тарс.  Когато Господ го  спасил,  Той не  е  изискал Павел предварително да
премине през пробен период. Другите ученици на Исус обаче са постъпили точно така с него. Не, Бог
дал на Савел ново име и в процеса на промяната го превърнал в едно ново създание. Ето това е
причината, поради която милостта е толкова удивителна.

Трето,  въпреки че  миналото ви е  мрачно,  в  Христос всеки човек  може да започне  нов
живот.  Винаги съм повтарял  това твърдение: Никога не е твърде късно човек да започне да прави
това, което е правилно. Когато паднал на колене пред живия Бог, Савел най-после осъзнал реалността
на своя грях. Работейки дълбоко в него, Христос променил живота му и Павел започнал да прави
това, което е правилно. Милостта обезпечава този вид ново начало.  Не оставайте в положението, в
което се намирате. Не си губете времето, като се фокусирате в положението, в което сте се намирали
по-рано. Помнете, че надеждата, която имаме в Христос означава, че има по-светло утре. Греховете са
забравени. Петното на срама е изтрито. Ние вече не сме приковани с вериги към мрачното си минало.
Милостта ни дава криле, за да летим високо над тези неща.
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Някои заключителни мисли
Да не би и вие да сте пленник на нещо, което се е случило в миналото ви? Може би то ви държи

повален на земята и вие сте потопен в тревога, срам и страх. Вие се чувствате осакатен. Най-доброто,
което можете да направите в това състояние е да куцате ежедневно и да се надявате, че ще дойде
безполезния край. Този начин на мислене е начинът на Врагът, на Сатаната. Той обича да ви натрива
носа в мръсотията, надявайки се, че ще ви накара да пропуснете чудните твърдения на милостта. Не
му позволявайте сега да упражнява тази власт над живота ви. Около вас има хора, които нямат по-
голямо основание от вас да претендират, че заслужават милостта, но Бог милостиво ги е извадил от
блатото на греха.  Ако е можал да превърне участвалият в убийствени нападения Савел от Тарс в
Апостол Павел, който е проповядвал и изживял съобщението на милостта, Бог може да промени и
вашия живот. Прочетете отново текста на химна на Джон Нютън, наречен “О, чудна Божия благодат.”
Прочетете бавно и на глас думите и повярвайте в тях!

О, чудна Божия благодат за грешник като мен!
Аз бях един изгубен син, сега съм приютен.
Пред Твоя трон да се явя не можех аз преди.
С любов отне ми Ти страха, вината ми прости.
През много трудности и скръб аз съм преминал веч.
Но Ти ме носиш на крила и водиш ме при Теб.
Дори пред вечния Твой дом във слава, радост, мир,
Ще хваля Тебе възхитен за милостта към мен.

Нали  тук  е  казано  всичко?  За  нашата  греховност.  За  освобождаването  ни  от  страха.  За
желанието ни да получим милостта, за да ни отведе у дома. Върнете се към текста и го прочетете
отново. Ако знаете този химн, запейте го сам. Ако слушате внимателно, вие ще чуете, че Павел пее
заедно с вас.

Глава 2

Насилственото укротяване на един непокорен човек
Начинът, по който прочутите личности са станали християни, винаги привлича вниманието

на хората. Нека за пример да вземем младия Мартин Лутер. Докато учел теология, той се борил с
опасната  мисъл,  че  всичките  му  интелектуални  усилия  не  са  нищо  друго,  освен  напразни
академични  упражнения.  Въпреки,  че  се  противопоставял  на  много  от  ученията  на
римокатолическата  религия,  той  си  спечелил  уважаваната  позиция  на  теолог,  професор  и
говорител на  църквата.  Въпреки страстните  му опити да  живее чист живот,  той нямал мир в
сърцето си. За него нощите били по-трудни от дните. Лягал в тясното си и твърдо легло в малката
си стаичка, и нощ след нощ се въртял и мятал, плачейки: “О, мой грях, мой грях, мой грях!” В
милостта си Бог накарал Лутер да изследва един откъс от книгата Римляни от Библията.  Под
трепкащата светлина на лампата край леглото си той прочел думите: “Праведният чрез вяра ще
живее” (Рим.1:17). Лутер многократно чел този стих на глас и със страст. Думите се забивали като
горящи стрели дълбоко в сърцето му и разтопявали твърдите пластове на чувствата му за вина и
страх. Мартин Лутер се родил отново. Резултатът от това, както казваме, е в историята. Заедно с
няколко други известни теолози Лутер е ръководил така наречената Протестантска Реформация –
едно пролетно наводнение на религиозната свобода, което обхванало целия свят. Забележително е,
че преди това прераждане този брилянтният теолог е живял в изпитанието си като изследовател на
Библията и се борел с Бога, който му говорел от страниците на Библията.

Историята на живота на Джим е напълно различна.  Той бил зает,  работейки и от двете
страни  срещу  средата.  Тъй  като  в  периода  1940–1950  участвал  в  нелегална  криминална
организация,  Джим Ваус  и неговия началник Мики Коен били вербувани от полицията в  Лос
Анжелис, с цел да помогнат за разкриването на членовете на разрастващата се криминална мрежа,
която започнала да се разпространява по цялата територия на САЩ. След като в продължение на
години  живял  напрегнатия  двойствен  живот,  Ваус  изпаднал  в  състояние  на  изпитание  и  на
вътрешна празнота. Поради причини, които може би никога няма да научим, той решил да посети
една евангелизаторска среща,  провеждана от Били Греъм (Коментар: Превел съм няколко книги на Били

Греам и мога да ви ги изпратя Д.Пр.) и неговия екип в една шатра на ъгъла на улиците Вашингтон и Хил
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в центъра на Лос Анджелис. Докато се намирал в тълпата от повече от 6 000 човека, Джим Ваус
сграбчил съобщението на милостта и опрощението, което до тогава не можел да разбере. Ваус
коленичил в прахта буквално в сянката на младия Греъм и предал живота си на Христос. Подобно
на Лутер, по един славен начин той бил роден отново. А след това е Чък. Познат на много хора в
света на политиката в периода от края на 1960-те и началото на 1970-те като дясната ръка на
президента Никсън, Чък Колсън вършел зад сцената мръсната работа за своя приятел и началник
Ричард Никсън. Веднъж един човек непредпазливо казал следното за него: “Чак е човек, който ако
е нужно, би преминал и през трупа на баба си,  но ще свърши възложената му работа.”  След
небивало бързият му възход до политическата власт (Коментар: На 38-годишна възраст е бил съветник на

президента  Никсън.  Д.Пр.)  и  общественото  положение  и  болезнените  ударите,  които  получил
вследствие  на  проваления  му  брак,  Чак  Колсън  стигнал  до  критичен  момент  в  живота  си  и
изпитвал мъка и празнота в живота си. Когато напрежението, свързано с аферата Уотъргейт се
повишило,  Колсън  изпаднал  в  дълбоко отчаяние  и  започнал да  се  стреми  да  постигне  мир  в
сърцето си. Една вестникарска статия, посветена на този известен политик, обобщава собствените
спомени на Колсън за драматичното му обръщане към Христос, което той описал в книгата си
“Роден отново.”(Коментар: Превел съм няколко книги на Чък Колсън, включително и тази книга, и мога да ви ги

изпратя Д.Пр.) Ще цитирам един доста голям откъс от тази статия, за да разберете драматизма на
неговата история: “В края на 1972 даже неукротимият Чък Колсън започна да се огъва. Той беше
уморен.  Никсън  постоянно  го  ангажираше  в  свободното му  време,  канеше  го  при  себе  си  в
Овалния Кабинет да обсъждат нещо или го пращаше да свърши някаква работа. Когато Никсън
беше  преизбран  през  ноември  същата година,  Колсън  си  подаде  оставката като Специален
съветник  на  Президента  и  искаше  да  се  върне  към  частния  живот.  Но  паяжината  на
Уотъргейт затягала примката си около него. В книгата си “Роден отново” той си припомня
историята на своето драматично обръщане към Христос. Той гостувал в дома на своя колега и
приятел  Том  Филипс,  който  станал  християнин  по  време  на  една  евангелизаторска  среща,
проведена от Били Греам. Филипс запознал Колсън с евангелието и му прочел следната част от
книгата на К. С. Луис “Обикновено християнство,” (Коментар: И тази книга съм превел и мога да ви я

изпратя. Д.Пр.) която му направила впечатление: “Гордият човек винаги гледа пренебрежително
на нещата и на хората. Но когато човек гледа отгоре надолу, той не може да види онова, което
се намира над него.” В лятната вечер през август 1973 Том Филипс попитал Чък Колсън, дали би
искал двамата да се помолят на Бога. Колсън, който вътрешно изпитвал мъка, но външно бил
спокоен,  неловко  се  съгласил  с  думите:  “Сигурно,  защо да не се  помоля,  добре.”  Той усещал
вътрешното движение на Духа,  но все още не намирал нужните думи, за да се  предаде във
властта на Христос. По-късно същата нощ, когато се намирал извън къщата в тъмнината и
седял в колата си, той усетил, че желязната хватка, която задържа емоциите му, започнала да
се разхлабва. Очите му се насълзили и той внезапно осъзнал, че трябва да се върне обратно в
къщата и да се помоли заедно с Том. Обаче се оказало, че Том вече си бил легнал. Тогава Колсън
спрял колата си край пътя с надеждата, че приятелят му няма да чуе плача му. Филипс свързал
Колсън  с  Дъг  Коу,  организатор  на  Национална  закуска  с  молитва,  който  работел  в  една
християнска мрежа в района на Белтуей. Коу се опитвал да убеди вярващите от политическия
лагер на Колсън в автентичността на неговото обръщане към Бога,  но те не му повярвали.
Като последно средство Коу се свързал с Харолд Хъгс, известен сенатор от Демократическата
партия и прочут християнин. Коу си спомня как е станало това: “Обадих се на Сенатор Харолд
Хъгс и му казах: “Сенаторе, имам един приятел, който се намира в голяма затруднение и има
нужда от приятел. Чудя се, дали ще искате да се срещнете с него и евентуално да му помогнете
да оправи отношенията си с Бога.” Когато Хъгс научил, че въпросният приятел е Колсън, той
изригнал  поток  от проклятия  и  затворил  телефона на  Коу.   Един  час  по-късно телефонът
звъннал. Обаждал се сенаторът, който казал: “Съжалявам. Аз знам, че онова, което направих
няма да се хареса на Исус. Ако сте готов да ми простите, аз ще се срещна с него. Но това
трябва да стане след 23 часа през нощта и то извън града.” На този етап от християнския си
живот Колсън никога  не се  бил молил  гласно и не бил усвоил изкуството на християнското
свидетелстване.  Поради това е  разбираемо,  че  Хъгс е  бил скептично настроен за изхода на
срещата. Той помолил Колсън да му разкаже за новата си вяра. Със запъване човекът, който е
бил бившата дясна ръка на Никсън направил своето признание. Според Коу, който присъствал на
срещата, след 20 минути Хъгс се изправил, прекосил стаята и прегърнал Колсън с думите: “Ние
сме братя за цял живот.” (Коментар: Колсън е републиканец, а Хъгс – демократ. До тогава двамата са били

върли политически противници. Д.Пр.)
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Това е още едно славно обръщане на прочут грешник към Бога. Винаги се случва така и то с
догматични атеисти или с решителни агностици. С млади лекари и с брилянтни учени. С прочути
треньори и с надарени спортисти. С известни музиканти и познавани от всички артисти. С бивши
криминални престъпници и с настоящи пастори. Един по един тези уникални личности стигат до
повратната  точка  в  живота  си,  когато  се  срещат  с  твърденията  на  евангелието  и  решават  да
повярват в Христос. В този миг животът им коренно се променя. Удивително е, че когато някой
прочут човек стане християнин, публиката реагира или с удивление, или със скептицизъм. Дали
Джим Ваус е отишъл при Христос в онзи ден в Лос Анжелис? Дали животът на Мартин Лутер е
бил изцяло променен? А животът на Колсън? Искам да кажа,  че е невъзможно човек с такова
мрачно минало, което е взел участие в политически машинации да се промени толкова дълбоко и
при това толкова бързо.

Знаете ли какъв е нашия проблем? Ние погрешно считаме, че решението човек да стане
християнин  е  равносилно  на  зрелост.  Ние  искаме  новопокръстените  незабавно  да  променят
поведението си, преди да ги удостоим с печата си на християнското одобрение. Колко тъжно е
това. Някъде по пътя си ние забравяме подробностите от собственото си минало на грешници и
какво е направила милостта на Бога в нас. Преподобният Алан Редпат, дългогодишен пастор и
Библейски учител в историческата Църква на Мууди в Чикаго, е описал това по най-добрия начин:
“Преобръщането  на  душата  е  мигновено  чудо,  а  създаването  на  един  светия  е  задача  за  цял
живот.” Никога не трябва да забравяме тази истина. Нито един човек, независимо от това колко е
талантлив, колко е искрен или колко е покорен, когато отиде при Христос, не стига изведнъж до
нивото на духовната зрелост. Зрелостта е процес, който трае цял живот. Процесът само започва
в мигът на спасението. Обръщането към Христос е първата стъпка по дългия път за цял живот,
който Бог е начертал за всеки от нас. Ако ще трябва да говорим за забележителни промени, мисля
си, че няма по-прочута промяна от промяната в живота на Савел от Тарс. Малко са обръщанията
към Христос в историята на християнството, които биха могли да се сравнят със случилото се на
пътя за Дамаск. Това е истина, защото малко са противници на християнството, които са стигнали
до такова ниво на известност като Савел.

Превръщането на един брутален бунтовник в пленник
Описанието на бруталното минало на Павел ни кара да се чувстваме неудобно. В края на

краищата,  той  остава  единственият  човек,  освен  Самият  Господ,  който  продължава  да  храни
душите ни с променящата живота ни истина и не може да бъде сравнен с нито един от останалите
духовни наставници в историята на християнството. Ние не харесваме да се фокусираме в лошото
му минало. Много повече предпочитаме да изучаваме и да се възхищаваме от портретите, които го
описват  като  апостол  на  милостта.  Но  ние  не  можем  да  пренебрегнем  текста  на  Библията.
Писанията свидетелстват за дълбочината на греховното минало на Павел преди обръщането му
към Христос.  Всъщност,  на много места в посланията си,  в които разказва за своята история,
Павел са саморазобличава. Вижте отново повтарящите се самопризнания на нашия герой, в които
сам  се  нарича  “началник  на  грешниците.”  “Гонех  до  смърт  онези,  които  следваха  Пътя.
Арестувах мъже и жени и  ги хвърлях  в  затвора.”  (Деян.22:4);  “Това могат да потвърдят и
първосвещеникът, и целият съвет на старейшините. От тях получавах писма за братята в
Дамаск и заминах, за да заловя местните вярващи и да ги доведа в Ерусалим, където да бъдат
наказани.” (Деян.22:5); “Самият аз мислех, че трябва да правя всичко възможно против името
на  Исус  от Назарет и  точно  това  вършех  в  Ерусалим.  Много  от Божиите  хора  хвърлих  в
затвора,  като използвах  дадената ми от главните  свещеници власт.  Когато ги  убиваха,  аз
одобрявах това.” (Деян.26:9-10); “Чували сте за живота, който водех като юдеин, и знаете, че
безмилостно преследвах Божията църква и се  опитвах да я унищожа. В практикуването на
юдейската религия  бях  изпреварил  повечето от връстниците  си  юдеи,  тъй  като ревностно
следвах традициите на своите предци” (Гал.1:13-14). Нали схванахте какво е било миналото на
Павел. Историите на Мартин Лутер, Джим Ваус и Чък Колсън са бледо копие на агресивното и
широко  известно  минало  на  Савел.  Августин  е  нарекъл  обръщането  на  Павел  към  Христос
“насилственото укротяване на един непокорен човек.” Той сравнява това събитие с промяната на
природата на един див вълк, за да възприеме духа на агнето. Само Бог може да направи това с
такъв лишен от милостта човек като Савел. Как е могло да се случи това? Самият Павел казва:
“Но той (Исус)  прояви милост към мен” (1Тим.1:13). Един ден Милостта срещнала непокорния
Савел на пътя за Дамаск.
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Крайпътното обръщане към Христос на един гневен човек
Глава 9 от Деяния на Апостолите започва без увод. Кръвта на Савел кипяла. Обхванат от

негодувание,  той бързал  към Дамаск,  за  да изпълни смъртоносната  си  задача.  Той излязъл от
северната  порта  на  Ерусалим обхванат   от  яростта,  с  която  Александър Велики  е  завладявал
Персия и под влияние на решителността, с която Уилям Шермън е завладял щата Джорджия по
време на Гражданската война. Савел бил на границата да изгуби контрол над себе си. Неговият
гняв се разраствал до точката, след която няма връщане назад. Такава кръвожадна решителност и
такава сляпа омраза срещу последователите на Христос го тласкали по посоката на далечната цел
на  пътуването  му:  Дамаск.  Ако  сте  били  последовател  на  Исус  и  сте  живели  някъде  около
Ерусалим,  вие  не  бихте  искали  да  чуете  почукването  на  Савел  на  вашата  врата.  Най-накрая
милостта на Бога спряла, победила и завладяла този непокорен човек. До този момент милостта
била непозната за него. Сцената се разкрива с думите: “Междувременно Савел продължаваше да
заплашва и да иска да убие последователите на Господа. Той отиде при първосвещеника и му
поиска писма до синагогите на Дамаск, даващи му право, ако открие там някакви последователи
на Пътя – мъже или жени – да ги залови и доведе в Ерусалим” (Деян.9:1-2). Защо Дамаск? Савел
бил решен да отиде и в най-отдалеченото място, за да арестува последователите на Пътя. Тъй като
целта на пътуването му е бил Дамаск, който се намирал на около 160 км северно от Ерусалим,
пътуването му не е  било лесно начинание.  Но за  Савел това пътуване се  оказало печелившо,
независимо от трудностите. Според историка Йосефус, веднъж в Дамаск били избити 10 000 юдеи
– това е силно доказателство, че в определени периоди от историята в този град са живеели много
евреи. Савел също е разполагал с данни от преброяването на жителите. Той е знаел, че много юдеи
са избягали от контрола в Израел и са потърсили спасение в далечния Дамаск. Той съставил един
агресивен план, с цел да щурмува града, да хване неверниците и да ги отведе в съда. За щастие,
Бог  е  имал друг план.  В Новият  Завет  четем следното:  “Савел наближаваше Дамаск,  когато
внезапно, както си вървеше, край него проблесна светлина от небето. Той падна на земята и чу
глас да му казва: “Савле, Савле, защо ме преследваш?” (Деян.9:3-4). Вие почти сигурно чувате
скърцането на спирачките. В този момент смъртоносното пътуване на Савел е било преустановено
от  небесата.  Внезапно.  Но  нали  Господ  винаги  постъпва  така?  Няма  никакви  предварителни
съобщения. По небето не се появява надпис: “Савле, утре внимавай, Господ ще те хване.” Бог
останал мълчалив и далечен, докато Савел изпълнявал смъртоносния си план за завладяване на
Дамаск. Със сигурност Савел е обсъждал подробностите от своя план със спътниците си. Бог не
го прекъсвал…докато изведнъж. В часът, в който това щяло да окаже най-голямо влияние, Бог се
намесил. Без никакво предупреждение, посоката на живота на Савел се променила на 180 градуса.
Това все още се случва, даже в наши дни. Без никакво предупреждение животът внезапно прави
обратен завой. Това може да е някой трагичен пътен инцидент, който отнема живота на съпруга
или на съпругата ви. Внезапно Бог се появява на сцената и арестува вниманието ви. Или това
може  да  стане  чрез  смъртта  на  някое  дете.  Животът  ви  и  животът  на  членовете  на  вашето
семейство завинаги се променя в този миг на най-дълбока мъка. Понякога живота ни неочаквано
се променя поради ужасна самолетна катастрофа, която помита половината от съседите ни. Или
чувате  смразяващите  думи  на  личния  си  лекар,  който  казва:  “Вашата  биопсия  не  е  добра.
Изглежда, че има разсейки.” Подобно на вълна “цунами” нещастието се стоварва върху мирните
брегове на живота ни и ни нокаутира.  Удивително е, че нещастието събужда чувствата ни и ние
внезапно си спомняме, че Бог ръководи всичко. В продължение на повече от 30 години Савел
управлявал собствения си живот. Неговата привързаност към юдеизма била несравнима. Докато се
стремял да си създаде още по-голяма слава, фокусът на Божия лазер го спрял по пътя му и го
ослепил.  Подобно  на  групата  пастири,  които  години  по-рано  пазели  овцете  си  в  друга
забележителна нощ извън Ерусалим, Савел и спътниците му паднали вцепенени на земята. Ето
това се случва и днес, когато ни удари нещастието. Вие получавате съобщение през нощта по
телефона и не можете да мръднете. Докато полицаят ви обяснява пътната катастрофа, при която
има  челен  удар,  вие  стоите  замръзнал  и  не  вярвате  на  ушите  си.  Или  пък  след  като  чуете
диагнозата “рак,” вие сте толкова шокиран, че едва успявате да излезете от кабинета на лекаря.
Веднъж един приятел ми разказа, че след като чул тази смъртоносна диагноза, той с усилие се
добрал до мъжката тоалетна, повърнал, паднал на колене и неудържимо се разплакал. Внезапната
хватка на житейското нещастие ни сграбчва с такъв страх, че ние даже не можем да вървим.  За
пръв път в своя горд и самостоятелен живот Савел установил, че се намира в ужасна зависимост.
Той не само бил повален на земята, но и бил ослепен. Всичките му чувства били напрегнати до
краен предел и за свое изумление, той чул глас от небето, който казал:  “Савле, Савле, защо ме
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преследваш?” (Деян.9:4). Савел е бил убеден, че преследва хора, които са последователи на един
фалшив Месия. Но вместо това, в този миг той установил, че истинската цел на бруталната му
жестокост е бил Самият Христос.

Уорън Вирсби ни предлага един прекрасен въображаем отговор, който Савел вероятно би
дал на някой смел човек, който би се осмели да го попита защо прави това, което е правил: “Исус
от Назарет е мъртъв. Да не би да очаквате, че аз ще повярвам, че обещаният Месия е някакъв
неизвестен човек, който е разпънат на кръста? Съгласно нашия Закон, всеки който бъде обесен
на дърво е прокълнат. Дали Бог ще вземе един прокълнат фалшив пророк и от него ще направи
Месията? Не! Неговите последователи проповядват, че Исус е както жив, така и прави чудеса
чрез тях. Но тяхната сила идва от Сатаната, а не от Бога. Това е една опасна секта и аз съм
твърдо решен да ги унищожа,  преди те да унищожат нашата историческа юдейска вяра.”
Цялата тази смелост се изпарила в мига,  когато той чул:  “Савле, Савле,  защо ме преследваш?
Интересно ми е, че Господ е знаел името му. Но не само това, Той е знаел всеки косъм на главата
му, всяка порочна мисъл, която се въртяла в главата му, всеки отровен мотив, който го тласкал по
пътя към Дамаск. Господ знае всичко от началото до края, не се съмнявайте в това. Ние живеем в
свят, който постоянно обърква човешкия и Божествения подход. В представата на хората двата
подхода се неясно очертани. Проява на евтина теология е да се създава представата, че Бог седи на
края на небето и се пита: “Чудя се каква трябва да бъде следващата ми крачка?” Колко абсурдно е
това? Бог е всемогъщ и всезнаещ. Това ясно предполага,  че Бог никога не се учи на нищо, а
нашите греховни решения и зли дела не могат да му противостоят. Нищо не може да Го изненада.
От мига на нашето зачеване до момента в който умираме, ние оставаме в безопасност в рамките
на внимателното Му наблюдение, както и в обсега на суверенния Му план.

Всичко това ни връща към драматичната сцена на пътя за Дамаск. “Савле, Савле, защо ме
преследваш?” Савел, който никога по-рано не бил изгарян от такава палеща светлина и не бил
чувал такъв чудотворен глас,  отговорил смирено и уважително. “Кой си ти, Господи?” Според
някои изследователи, тъкмо това е мигът на неговото обръщане към Христос. В това изречение в
гръцкия текст е използвана думата “kurios”, което означава “Господарю.” Тази титла е израз на
уважение. “Кой си ти, Господарю?” Савел не само е бил ослепен, той е бил объркан. По-рано не
бил чувал толкова авторитетен глас. Отговорът, който получил, го покосил като картечен откос:
“Аз  съм  Исус,  който  ти  преследваш.”  Сигурно  са  последвали  няколко  секунди  изпълнени  с
оглушителна тишина,  през които Савел се е  чудел какво ще стане.  Но след случилото се той
престанал  да  вярва,  че  Исус  е  мъртъв.  Непокорната  му  воля  е  била  пленена.  Посоката  на
пътуването му се променила на 180 градуса. Начинът му на мислене направил обратен завой и
това щяло да доведе до цялостна му промяна отвътре навън.  Това е същината на истинското
разкаяние  –  начинът  на  мислене  и  манталитетът  правят  обратен  завой.  Гръцката  дума,
описваща този процес е “metanoia”, което означава “да променя мисленето на някой човек.” Точно
това се случило на пътя за Дамаск с гордият до тогава фарисей. Толкова много неща, свързани с
мисленето  на  Савел,  са  се  променили  в  този  миг  и  то  изцяло  и  необратимо.  Той  променил
отношението си към Бога, към Исус, към Възкресението и към последователите на Христос. В
продължение  на  много  дни  той  трябва  да  е  поклащал  главата  си.  До  тогава  си  е  мислел,  че
Христос е мъртъв, а сега се убедил, че е жив. Онзи, който знаел името му, е знаел с какво се е
занимавал Савел. Разгневеният и непокорен бунтовник най-после си намерил “майстора” и сега
нямало нито място, нито начин да се скрие. 

Спомням си, че като дете се страхувах от тъмнината. Особено се страхувах, когато вечер
трябваше да  си лягам.  Тогава  сграбчвах завивките  и се  завивах през  глава,  за  да се  скрия  от
“страшния човек,” иначе той щеше да дойде в стаята ми и щеше да започне да ме търси. Страх!
Дълбоко в себе си знаех, че не мога да се скрия от този страшен човек. Ако беше в стаята, той със
сигурност щеше да ме намери! Със сигурност Бог не е “страшният човек,” но е вярно, че никой не
може да  се скрие от Него.  Ние не можем да се скрием от него или да избягаме от Неговото
присъствие. В Пс.139:12 се казва: “То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, а нощта свети
като деня; за Тебе тъмнината и светлината са безразлични.” Не можем да се скрием от всичко
знаещия и всичко виждащия Бог. Савел научил този велик урок по теология на пътя за Дамаск.
Когато Исус се намесил в плановете му, животът му завинаги бил трансформиран. Подчертайте си
това – в този чуден момент Савел бил роден отново.

Позволете  ми  сега  за  изясня  нещо  важно.  Някои  християни  се  опитват  да  наложат
собствената  си  жестока  система  от  позволени  и  непозволени  неща,  свързани  с  процеса  на
обръщането  на  човека  към  Христос.  Искам  да  ви  предупредя  да  не  правите  такива  неща.
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Невъзможно е да намерите даже един стих от Библията, който да посочва единственият начин, по
който човек става християнин. Въпреки, че смисъла на съобщението на Евангелието навсякъде е
един и същ, методите за обръщането на хората към Господа са различни. Ние до такава степен сме
зависими  от  деноминационната  среда,  в  която  сме  израсли,  от  религиозните  традиции,  от
тесногръдите  предразсъдъци,  че  не  можем  да  уловим  най-важното  от  Божията  милост.  Ние
проявяваме  склонността  да  сме  по-взискателни  от  Самият  Бог!  Бъдете  внимателни,  когато
изисквате  нещо  от  човека,  който  искрено  се  стреми  към  Спасителя.  Загубените  хора  биват
спасявани, когато слушат някоя велика песен за Христос или когато чуят някоя проповед, или
когато някой Библейски учител разяснява Божието Слово от катедрата, от екрана на телевизора
или по радиото. Други биват спасени по време на изучаване на Библията в някоя малка група.
Трети идват при него по свой собствен път, докато се молят самостоятелно в домовете си. Както
денем, така и нощем грешният човек може да се обърне с вяра към Господ Исус Христос и да бъде
спасен. Нека да престанем да усложняваме нещата. Така както се е случило със Савел, милостта е
преизобилна. 

Независимо от точния момент, в който се е обърнал към Господа, Савел е разбрал, че живият
Исус, когото е мразел и отричал през целия си живот, сега е неговият Спасител и Господ. Точно от
последвалия диалог Савел е разбрал, че Господ през цялото време е бил край него. 

Ритане срещу ръжена на Бога
Деян.26 ни дава интересно описание на срещата на ослепения Савел с Христос. Когато се

изправил да  се  защитава  пред  Агрипа,  Павел  си  спомнил  думите,  изречени  от  Исус:  “Савле,
Савле, защо ме преследваш? Срещу ръжен (остен) не се рита!” (Деян.26:14). Тези необикновени
думи ме заинтересуваха. Нека да ви обясня тяхното значение. “Срещу ръжен (остен) не се рита” е
бил обичаен израз, който може да се срещне както в гръцката, така и в латинската литература –
това е първобитна метафора,  породена от живота на селяните, които са управлявали воловете,
впрегнати в колите им. За  нас тази метафора е неразбираема, но всеки човек по онова време я е
разбирал.  Остените  обикновено  се  правели от  тънка,  дълга  и  здрава  дървена  пръчка,  която в
предния си край е подострена, а в задния си край е тъпа. Селяните използвали подострения край,
за да накарат непокорния вол да върви в желаната от тях посока. Понякога волът ритал остена, но
колкото повече ритал, толкова по-голяма била вероятността върха на остена да се забие в крака му
и  това  да  му  причини  още  по-голяма  болка.  Обръщането  на  Савел  към  Господа  може  да  ни
изглежда като внезапна среща с Христос. Но като имаме предвид израза на Исус, че срещу остен
не се рита, аз вярвам, че Бог е работил с душата му от години, като го е подбутвал и направлявал с
остена си. Нека да ви предложа няколко “остена”, които Бог е използвал, за да докара Савел до
това състояние на разкаяние. Сещам се за три от тях:

Остена  на  живота  и  думите  на  Исус.  Убеден  съм,  че  думите  и  делата  на  Исус  са
преследвали ревностния фарисей. Голяма е вероятността Савел да е чувал публичните уроци и
проповеди на Исус. Тъй като били на сходна възраст, те вероятно са били по едно и също време в
града, който Савел е знаел добре и който често е бил посещаван от Исус. Представете си Савел
(името Павел означава “малък,” от което може да се извади заключението, че той по-скоро е бил
нисък, отколкото среден на ръст), стоящ на пръсти, в стремежа си да види минаващия Исус, като в
същото време неодобрително се е чудел как е възможно този фалшив пророк да печели такава
популярност.  Сигурно  си  е  казвал:  “Това  са  глупости…това  трябва  да  идва  от  Сатаната!”
Фарисеите са обичали да мислят по този начин. Но независимо от всичко, живота и служението на
Исус са се загнездили в паметта на Савел. Колкото по-често остена го бодял, толкова повече той се
съпротивлявал на подканянията на Бога.

След като веднъж сериозно се срещнете с Исус, вече не можете да се отървете от Него.
Неговите думи и дела ще влязат дълбоко в съзнанието ви. Поради това аз редовно окуражавам
хората,  които увеличават  усилията  си да  се  съпротивляват  на твърденията  на Евангелието,  да
изучат живота на Исус и да проучат внимателно завладяващите му думи. Повечето хора, които
искрено направят това, не могат да се отделят от Христос, без в най-лошия случай да направят
преоценка на живота си.

Остена на миротворната смърт на Стефан. Савел може би никога не се възстановил от
спомена за смъртта на Стефан. Може би е пазел някоя от дрехите си, която е носел в онзи ден,
която сега била покрита с петна от кръвта на мъченика. Но Савел не се тревожел от факта, че
Стефан е бил убит. Той бил преследван от начина, по който е умрял Стефан. Без да плаче, без да се
моли за съжаление. Без да проклина, без да се отрича от вярата си, когато видял, че му предстои
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да бъде убит. Тъкмо обратното, лицето му останало спокойно, като лицето “на ангел.” При това
той се молел! Изпълнен със съжаление към своите убийци, той се застъпил за тях: “Господи, не ги
обвинявай за този грях!” Чудя се, дали в някой момент, когато никой не го е наблюдавал, когато се
е разхожда сам или по време на това дълго пътуване до Дамаск, Савел не си е спомнял колко
мирно е умрял Стефан. Ако си е спомнял, това сигурно го е бодвало като остен.

Остена на храбрата вяра на християните. Със сигурност Савел е забелязал смелостта на
своите затворници. Вярващите в Христос били извън закона и били третирани като престъпници,
но  рядко  се  съпротивлявали  на  изтезанията.  Въпреки  че  някои  са  отстъпвали  от  вярата  си,
огромното болшинство е оставало вярно на своя Господ Христос. Тяхната непоклатима смелост
пред лицето на сигурната смърт трябва да е бодяла Савел като остен. Той просто не можел да
прогони този образ от съзнанието си.

Накрая Бог побеждава
Бог бодял с остена си и направлявал упоритата гордост на този фарисейски вол. Ден след

ден този вол ритал срещу остена на Бога, докато най-после разбрал какво му се казва. Повече
няма да има бягане, няма да има криене. Битката свършила. Както винаги, Бог победил. К.С. Луис
сравнява  начинът,  по който Бог е  победил непокорната  воля на Савел с  игра на шах,  в  която
небесният  играч систематично,  последователно и търпеливо обгражда противника  си  в  ъгъла,
докато накрая каже: “Шах и мат.” Подобно на Савел, ние не можем да победим Бога. Неизбежно
ще стигнем до положението “Шах и мат.” Не можем да победим Бога и в която и да е друга игра.
Бог ще направи това, което иска, независимо от усилията, които ще са необходими, за да ни доведе
до състоянието на абсолютна зависимост от Него. Бог неуморно, търпеливо и вярно ще ни боде с
остена си, докато най-после пожелаем да се подчиним на волята Му. Може би вие не сте известен
престъпник. Аз знам това, но още по-важно е, че Бог знае това. Животът ви може да е морално
чист.  Да приемем,  че се считате за най-достойният човек от целия блок,  в  който живеете.  Не
лъжете, когато си плащате данъците, честен сте и в отношението си със съдружника си в бизнеса.
Може никога да не сте извършвали нещо, което може да се нарече скандално, а въобще не може и
да се говори да сте наранили сериозно някой човек, който обичате.  Вие живеете живот, който
впечатлява  другите  хора,  но  все  пак  се  намирате  на  светлинни  години  разстояние  от
удовлетворяване на изискванията, за да бъдете счетен за праведен пред Бога. Докато не предадете
живота си единствено на Христос и не започнете да разчитате само на вярата си в Него, вие сте
загубен както е бил загубен Савел по пътя за Дамаск. 

Ако никога не сте вземали това решение, колко хубаво ще бъде, ако сега оставите настрани
тази книга, да преклоните сърцето си пред живия Христос в този момент и да го приемете като
ваш Спасител. Може от по-рано да сте станал християнин, но сте продължавали да са подчинявате
на собствената си непокорна воля. Трябва да разберете, че Бог ще ви боде с остена си. Рано или
късно Той ще ви накара да му обърнете внимание. Независимо от цената, която ще трябва да
платите. Той ще ви доведе до такъв момент в живота ви, когато ще разберете, че повече няма
смисъл да ритате срещу остена. Не чакайте бурята в живота си. Тогава може да е твърде късно.
Още днес паднете на колене пред Бога. Предайте му пълния контрол над живота ви. Предайте се,
подобно на Савел. И подобно на Савел никога няма да съжалявате за това.

Глава 3

Забележителната вяра на един забравен герой
Нека да си представим, че е 1940 година. Вие сте се преместили да живеете в предградията на

Виена, Австрия. Нацистите са окупирали любимият ви град, който по-рано сте считали, че е ваш роден
дом. Сега цялата страна се намира под нацистка окупация. Вие сте евреин. Повечето от роднините ви са
изчезнали, защото са били арестувани от въоръжени войници под прикритието на нощната тъмнина.
Вие  сте  взели  болезненото  решение  да  съберете  семейството  си  и  да  напуснете  удобния  си  дом,
разположен в покрайнините на града, в който сте се родили и да потърсите укритие в далечна къща,
разположена високо в планината.  През нощта,  в която сте планирали да избягате сте се събудили с
усещането, че в стаята ви има някой. Триейки очите си с ръце, вие сядате в леглото и се ослушвате,
опитвайки се да съберете мислите си. “Дали не сънувам?” Обхваща ви страх. Тогава от тъмнината се
чува  непознат  глас,  който  ви  казва:  “Стани,  иди до  улица  Викенбърг,  която  се  намира  на  запад  от
Виенския Университет. Там ще намериш един дом, притежаван от Франц Кайзер. Когато влезеш в него,
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ще намериш един човек от Брунау, Горна Австрия. Името му е Адолф Хитлер. Аз му се явих и сега той
се моли. Той е ослепял и аз му се разкрих. Иди и го докосни, и той отново ще прогледне и ще спаси
хората  ти.”  Вие  седите  изумен и  отчаяно се  опитвате  да  осмислите  току-що чутото.  Не  можете  да
повярвате на заповедта.  Виена е претъпкана от въоръжени нацисти с намръщени лица.  На тях им е
заповядано  да  откриват  и  да  арестуват  евреите.  Може  би  онова,  което  чувате  е  инсценировка  или
някаква безвкусна шега. Не. Гласът е истински и заповедта е ясна. А сега ето и въпроса: “Ще отидете
ли? Ще повярвате ли, че онова, което чухте е вярно? Можете ли да си представите, че ще напуснете
скривалището си, че ще рискувате живота си и ще се лутате в тъмните улици на Виена, че ще чукате на
вратата на някакъв дом, в който по-рано не сте ходили?” Не отговаряйте веднага на тези въпроси.

Анания: Реален човек с изненадващо поръчение
Край на предположенията.  Нека заедно да се върнем във времето при реалното място и  при

реалния  момент  в  историята.  Дамаск.  Наскоро  след  смъртта  на  Стефан,  по  време  на  силните
преследвания на християните. Разположен северно от Ерусалим на разстояние повече от 160 км, този
град, прочут с благоуханните си градини и с тучните си ливади е била целта на Савел и на фанатичната
му  банда  екстремисти.  Там  Господ  говорил  на  Анания,  един  последовател  на  Исус  Христос  и  му
заповядал да иде в един дом, в който той по-рано не бил ходил и който бил собственост на човек,
наречен Юда, когото той по-рано не бил срещал. Господ казал, че в този дом ще намери един сляп човек,
който се моли. Обаче това не бил случаен човек. Той щял да се срещне със Савел от Тарс, смъртния враг
на християните. Когато Анания го докоснел и му поговорел, слепият фарисей щял отново да прогледне,
да  се  възстанови  и  накрая  ще  стане  избран  съд  на  Бога.  Това  не  е  ли  изненадващо  поръчение?
Забележителното е, че във видението си Анания е получил точно такава заповедта от Бога. Това е едно
от онези поръчения, които се случват веднъж в живота ни. Вижте как е станало това: “В Дамаск имаше
един ученик на Исус на име Анания, при който Господ дойде във видение и каза: “Анания!” “Ето ме,
Господи!” – отвърна Анания. Господ му каза: “Стани и иди на улицата, която наричат Права. Намери
къщата на Юда и попитай за Савел от Тарс. Той е там и се моли. Във видение е видял мъж на име
Анания да влиза и да полага ръцете си върху него, за да може да възвърне зрението си” (Деян. 9:10-12).
Анания  знаел  кой е  Савел.  Подобно на  разгневен бик,  тичащ свободно по улиците,  Савел  яростно
преследвал християните с решителност,  подобна на решителността на Хитлер.  По-рано безопасният
Дамаск давал възможност на Анания и на другите последователи на Пътя в продължение на много
време да се скрият от страшните преследвания. Сега, в резултат от видението, което получил от Господа,
нищо  неподозиращият  християнин  Анания  се  изправил  пред  още  една  промяна  в  живота  си.  Без
известна  доза  въображение  някои  истории  от  Библията  могат  да  ни  се  сторят  доста  нереални  и
отдалечени от действителността. Поради това нека да позволим на оригиналната сцена да се разгъне
пред очите ни с помощта на въображението ни. Представете си, че седите в удобното си светилище,
където редовно се покланяте на Бога със семейството си. Внезапно врата шумно се отваря и нарушава
тишината на вашата среща с Бога. Въоръжени с автомати мъже нахлуват в стаята. Намръщеният им
водач изкрещява: “Всички веднага да станат. Незабавно! Стройте се в редица  покрай задната стена.
Семейство след семейство излизайте бързо навън на паркинга за проверка. След това ще бъдете качени
на камиони, които ще ви откарат в центъра на града, където ще трябва или да се отречете от вярата си
или да умрете заради нея.” Опитайте да си представите. Повечето християни, живеещи в Западния свят
не считат, че това може някога да се случи. Поне не, докато са живи на земята. Ето това се е случвало
редовно в Ерусалим и в други села в неговата околност. А Савел е бил водачът на атаките, той е крещял
заповедите  и  той е  изричал  обидните  заплахи.  Трябва  да  устояваме на  изкушението  да  гледаме  на
подобни откъси от Библията като на някаква причудлива история. Тъкмо обратното, всичко свързано с
тази история е много реално.

Заповедта
Въпреки, че според историческите сведения Анания е бил един от епископите в Дамаск, за този

човек се знае малко. Той се появява внезапно в разказа за Савел в книгата Деяния на Апостолите. Освен
името му, всичко което ни казва Библията е, че е последовател на Исус, живеещ в Дамаск. Той не е бил
някаква героична фигура. Към този момент от историята той не е притежава известна репутация. Той е
бил неизвестен. Видението е станало причината този обикновен човек да излезе от неизвестността и да
влезе във вечния текст на Библията. Но това не е някакво лично внушение. Видението е дошло във
формата  на  божествена  заповед:  “Анания!”  “Ето  ме,  Господи!”  –  отвърна  Анания.  Господ  му  каза:
“Стани и иди на улицата, която наричат Права. Намери къщата на Юда и попитай за Савел от Тарс.
Той е там и се моли. Във видение е видял мъж на име Анания да влиза и да полага ръцете си върху него,
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за да може да възвърне зрението си” (Деян. 9:10-12). Стооой! Савел! Това сигурно му е прозвучало като
името на Хитлер за някой евреин, живеещ в окупираната от нацистите Виена. “Сигурно се шегуваш,
нали?” Но след като се убедил в автентичността на гласа и след като почувствал силата на Божието
присъствие, Анания разбрал, че странната заповед не е шега. Той не можел да избяга от Източника на
съобщението. Не вярвам, че Бог говори в наши дни на децата си чрез видения. Той би могъл, но не
вярвам, че го прави. Но в онези дни, преди да е било завършено написването на Библията, Бог със
сигурност  е  говорил  на  хората  чрез  видения.  Авторът  на  книгата  Евреи  е  написал  следното:  “В
миналото много пъти и по различни начини Бог говори на прадедите ни чрез пророците. Но през тези
последни дни той говори на нас чрез своя Син” (Евр.1:1-2). Един от многото начини, по които Бог се е
разкривал по времето на Стария Завет е било видението. По-късно, по времето на Новия Завет, Бог се е
появявал пред някои хора във видение, даже след раждането на Исус. Ето това се е случило и с Анания.
Но въпреки това, човекът бил толкова объркан, че се опитал да спори с Господа.

Спорът
Застинал за  известно  време  и  опитващ се  да  си  изясни нещата,  Анания  запитал  с  уважение:

“Господи, мнозина са ми разказвали за този човек. Чух за всички злини, които е сторил на светите ти
хора в Ерусалим.  Сега е  дошъл в Дамаск,  упълномощен от главните свещеници да арестува всеки,
който призовава твоето име” (Деян. 9:13-14). (Като че ли Господ се е нуждаел някой да го информира
за репутацията на Савел!) Трябва да разберем нежеланието на Анания. Той е бил искрен последовател
на  Христос,  роден  отново  и  последователен  християнин,  добросъвестен  вярващ.  Савел  е  убивал
християните. Разбирате ли дилемата? Анания чул гласът на Господа. Планът бил опасен. Господ му
казал, че Савел е сляп и се моли някъде в града. “В такъв случай, нека да си остане сляп!” – може би
това е била първата мисъл на Анания. Нали разбирате, че в този момент Анания не е имал гаранция, че
Савел ще бъде променен (ст.12). От гледната точка на Анания, планът на Господа е бил несигурен и
крайно рискован.  Вижте  как Еужени Петерсън перифразира тази  сцена  в  книгата  си  “Посланието”:
“Анания протестира: “Учителю, сигурно се шегуваш. Всички говорят за този човек, за ужасните неща,
които прави и за  терора му срещу Твоите хора в  Ерусалим! А сега той се появява тук с  писма от
Първосвещеника, които му дават право да постъпи и с нас по същия начин. Но Господ каза: “Недей да
спориш! Заминавай!”

Заповедта
Харесва ми отговорът на Бога.  “Заминавай!” Господ никога не се притеснява, когато трябва да

разкрие волята си. Той е знаел точно какво трябва да се направи. Той е знаел, че за да направи Савел
свой избран съд, Той има нужда от подчинението на Анания. Освен това той е знаел, че това подчинение
изисква вяра и абсолютно доверие в Него. Предизвикателство е било да се накара Анания да отиде от
точка А в точка В. Но небесата не познават такова нещо като отказ. Отказът да се подчиним на волята на
Бога е чисто човешки отговор. Разбирайки, че Анания се нуждае от повече информация, Господ му дава
още  няколко  подробности  за  Своя  план.  Говорейки  за  Савел,  Той  казва:  “Върви,  защото  той  е
избраният от мен  инструмент да занесе  името ми пред  езичници,  царе  е  пред  израелския  народ”
(Деян.9:15).  Не пропускайте думата “избраният.”  Исус избрал Савел далеч преди Савел да е избрал
Исус.  “Не  вие  избрахте  мен,”  –  казал  Господ  на  дванадесетте  си  ученици,  “а  аз  избрах  вас  и  ви
определих”  (Йоан  15:16).  Анания  е  имал  нужда  да  научи,  че  Бог  е  избрал  Савел  да  стане  Негов
“инструмент.” По някакъв тайнствен начин, суверенният план на Бога наложил присъствието на Анания
в това  божествено уравнение.  Бог  е  избрал Анания  в  първоначалния  етап на  трансформирането на
разбеснелия се бик, наречен Савел, за да го превърне в блеещото агне, наречено Павел.

От разбеснелия се бик до блеещото агне
Ако още не сте направили това, за малко се поставете на мястото на Анания. Осъзнайте колко

трудно му е било да разбере какъв е планът на Бога. Поради каква причина Бог би взел един човек,
прочут  с  злобното  си,  безжалостно  и  смъртоносно  отношение  към  невинните  християни  и  да  го
превърне в представител на Христос? Може би Анания не е успял да чуе отговорът на Божието Слово
към него: “Но Господ му каза: “Върви, защото той е избраният от мен инструмент да занесе името
ми пред езичници, царе и пред израелския народ. Аз сам ще му покажа какви страдания трябва да
понесе заради моето име” (Деян.9:15-16). Отговорът, който Бог дал на въпроса на Анания е ясен: “Аз
ще му покажа какви страдания трябва да понесе заради моето име.” Страданието. Това е метода, чрез
който  Бог  винаги  укротява  разярените  бикове.  Тигелът  на  страданието  и  на  трудностите  –  това  е
класната стая на Бога, в която християните се научават на смирение, състрадание, търпение, милост и
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променят характера си. Това е валидно за всеки от нас, а както скоро ще научим, това е било валидно и
за Савел. Години по-късно, когато имал белези от страданията, които да потвърждават, че е страдал,
намирайки  се  под  тежестта  на  огромните  отговорности  на  мисионерството,  той  потвърдил,  че
страданията са били спътник в живота му. Ако някой се съмнява, че Бог употребява страданията, за да
смири гордостта,  само един поглед към следните думи е достатъчен,  за да престане да се съмнява:
“Служители  на  Христос  ли  са?  (Лудост е  да  говоря  така!)  Аз  съм  по-добър  служител  от  тях.
Работих много повече, лежах в затвора много повече, биха ме жестоко и много пъти бях излаган на
смърт. Пет пъти юдеите ме наказваха с по тридесет и девет удара с камшик. Три пъти ме биха с
тояги, веднъж едва не ме убиха с камъни, три пъти претърпях корабокрушение и веднъж прекарах във
водата цяло денонощие. Много пъти съм бил по пътищата и съм бил застрашен от реки, застрашен
от разбойници,  застрашен от своя собствен народ,  застрашен от езичници,  застрашен в градове,
застрашен извън градове, застрашен в морето и застрашен от лъжливи братя и сестри. Вършил съм
изнурителна и непосилна работа, много пъти не съм ял, бил съм гол и съм мръзнел. И без да смятам
другите  проблеми,  върху  мен  ежедневно  тежи  бремето  на  загрижеността  ми  за  всички  църкви”
(2Кор.11:23-28). Ако Библейските колежи и семинарии използваха тези думи, когато подбират кандидати
за мисионери, много скоро щяха да имат недостиг на студенти!

По стечение на обстоятелствата, аз се ползвах от привилегията да съм четвъртия президент на
Теологичната  Семинария  в  Далас,  където  работих  в  периода  от  1994  до  2001 г.  Въпреки,  че  съм
преживял много трудни промени в кариерата си докато заемах този пост, годините които прекарах в
семинарията  бяха  едни  от  най-плодотворните  години  в  живота  ми  и  това  най-вече  се  дължи  на
студентите.  Мъже и жени от всички краища на земята се стичат в това велико библейско училище,
подчинявайки се  на  Божия призив  за  живота  им.  Наблюдавах  ги  как  се  променят.  Наблюдавах как
брилянтни семинаристи от Азия и Африка преодоляваха смиряващите и често пъти унизяващи и строги
изисквания  на  семинарията,  докато  се  бореха  да  се  научат  да  мислят,  да  говорят  и  да  пишат  на
английски.  Това  ги  променяше.  Наблюдавал  съм  други  хора  –  много  надарени  инженери,  опитни
музиканти  и  талантливи  спортисти  –  да  бъдат  заставяни  да  паднат  на  колене  под  тежестта  на
изтощителните и неспирни изисквания,  с  които се срещаха,  докато се  бореха да научат библейския
иврит и гръцки. Това също ги променяше. Учебната програма на Бога включваше физически, а за някои
от  тях  и  емоционални  страдания.  Например  един  млад  мъж,  който  се  намираше  в  началото  на
обучението си за “магистър” и беше особено развълнуван от раждането на първия си син, не можеше да
повярва  на  ушите  си,  когато  чу  диагнозата  на  жена  си:  "Левкемия.”  Две  години  по-късно,  след
неуспешна операция за  присаждане на костен мозък,  след  месеци на мъчително облъчване и скъпа
химиотерапия, която унищожи крехкото й тяло, тази красива млада съпруга и майка почина. Напусна го
завинаги. С малко дете в ръцете си и с разбито сърце, съпругът остана да събира счупените парченца от
живота им. Този млад мъж може би беше влязъл в семинарията като разгневен бик – пълен с амбиции и
мечти, уверен с собствените си способности – но я напусна като блеещо агне, убеден повече от всякога,
че има нужда от милост. Страданието го промени. То промени и мен. Страданието променя всеки човек.
Не  разбирам  всички  причини,  поради  които  страдаме  заради  името  на  Господа.  Но  съм  убеден  в
следното: Това е част от суверенният план на Бога, с цел да ни подготви да бъдем Негови инструменти
на милостта за този жесток и отчаян свят. По-точно казано, това е бил Божият план за Савел. По тялото
му  щели  да  личат  белезите  от  страданието  –  затворничество,  жестоки  побои,  корабокрушения,
нападения, ограбвания, безсъние, глад, самота, болести, обезводняване, прекомерно прегряване и отгоре
на всичко това – стресът от неизбежните отговорности,  свързани с  лидерството на църквата.  Всяко
болезнено и ужасно изпитание карало Павел да пада на колене и го превръщало в човек с още по-
задълбочена милост, смирено решен да следва указанията на своя Спасител.

Портрет на един забравен герой
Лука не прахосва думите си за да ни описва, какво е станало след това. Той пише: “Анания излезе”

(ст.17). Намирайки се някъде между страхливото объркване и спокойната решителност, нежеланието на
Анания изчезнало. Той излязъл от дома си в студената нощ и отишъл до улица Права, една от няколкото
прави улици сред криволичещите улички на Дамаск.  Почукал тихо на врата на дома и си помислил
“Може би няма никой.” Почукал отново, този път по-силно. Юда отключил огромната дървена врата,
огледал непознатия и кимнал с глава да влезе. Докато Анания влизал в къщата, Юда прошепнал: “Ние те
очаквахме.”  Анания  преглътнал  със  затруднение.  Премигнал  няколко  пъти,  докато  очите  му  се
приспособявали към лошо осветената вътрешност на дома. Проследил танцуващите сенки, причинени
от премигването на лампите в стаята и продължил да върви към един свод в едната страна на залата.
Взирайки се в отдалечения ъгъл на стаята съзрял един човек, който бил на колене и се молел. Това било
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първата му среща със Савел от Тарс. Анания предпазливо се приближил до него, поставил треперещите
си ръце върху него и казал: “Бббратко Сссавеле.” (Това е начинът, по който си представям случилото се.)
Не ви ли харесва начинът, по който е започнал Анания? “Братко Савле, Господ Исус, който ти се яви,
докато идваше насам, ме изпрати, за да можеш отново да виждаш и да се изпълниш със Светия Дух”
(Деян.9:17). Каква демонстрация на смела вяра от страна на Анания. Той не само докоснал прочутия
убиец на християните, но и незабавно го приел, като го нарекъл “братко.” Ето това наричам вяра в плана
на Бога! Това е бил първия допир на Савел с милостта от страна на друг вярващ. Джон Стот в книгата си
“Духът, Църквата и Словото” обобщава така тази  сцена: “Анания отишъл до улица Права, която и в
наши дни е основната пътна артерия на Дамаск в посока изток-запад, намерил домът на Юда  и  влязъл в
стаята,  в  която се  намирал  Савел.  Поставил ръцете  си  върху него,  докато  Савел  се  молел  да  бъде
излекуван от слепотата си и да бъде изпълнен със Светия Дух, който да му даде сили, за да извършва
служението си. Предполагам, че това полагане на ръце е представлявало жест на любов към един сляп
човек, който не е можел да види усмивката по лицето на Анания, но е можел да усети натиска на ръцете
му. В същото време Анания го нарекъл “Братко Савле” или “Савле, братко мой.”” Винаги се разчуствам,
когато чета тези думи. Може би това са били първите думи, които Савел е чувал от устата на християнин
след като повярвал в Исус и това са думи на приятелско посрещане.

Анания е един от забравените герои на вярата. И наистина е така. Безброй герои незабелязано
служат на Христос по цял свят.  С повечето от тях ние никога няма да се  срещнем,  нито ще знаем
имената им. Те са доволни да останат в сянката, без да обръщат внимание на блясъка на прожекторите и
на аплодисментите. Но независимо от това, поради това, в поведението им няма егоизъм и има скромно
подчинение на Бога.  Те са герои и гиганти на вярата.  Те продължават да вървят по пътя си с вяра.
Продължават да служат с вяра. Продължават с вяра да произнасят проповеди. Продължават с вяра да
оказват милост на болните в болниците. Продължават с вяра да съветват и да дават надежда на хората,
които са изгубили кураж. Малцина от членовете на Божието семейство се радват на известност и слава,
обществено положение и влияние. Огромното болшинство от тези хора приличат на Анания – могат да
бъдат наречени момчета за всичко, които вършат точно онова, което Бог иска от тях и отиват там, където
Бог ги праща. Те поддържат доброто здраве на Тялото. Преди да изгрее вечността никой няма знае за
огромният им принос за делото на Христос. Когато най-после разбрал какво става, Анания трябва да се
е почувствал развълнуван да предаде съобщението, което Бог му бил възложил: “Братко Савле, Господ
Исус, който ти се яви, докато идваше насам, ме изпрати, за да можеш отново да виждаш и да се
изпълниш  със  Светия  Дух.”  Какъв  миг  –  да  бъде  инструмент,  носещ  изцеление  и  окуражение  на
Апостола на милостта. Всичко това е станало, защото Анания пренебрегнал страховете си и направил
крачката на вярата, подчинявайки се напълно на изненадващата заповед на Бога. 

А сега, докато все още въображението ви работи, опитайте се да си представите какво е станало
след това. “В същия миг нещо подобно на люспи падна от очите на Савел и той прогледна. После стана
и се кръсти. След това хапна малко и почувства, как силите му се връщат” (ст.18–19). Промяната била
незабавна. Савел отново прогледнал. Когато Бог извършва някакво чудо, винаги има два неоспорими
резултати: ефектът е незабавен и постоянен. След като Савел отново можел да вижда и може би Анания
го  е  кръстил.  Дали  това  е  била  славна  сцена,  за  която  да  свидетелства?  Може  би,  стоейки  целият
подгизнал от водата в близката река, Анания е казал: “Братко, сега те кръщавам в името на Отца, Сина и
Светия Дух. Чрез кръщението ти си погребан с Христос и си възкресен, за да живееш нов живот.” Колко
незабравим е бил мига, когато двамата са се прегърнали и са плачели поради голямата радост.

Но излекуването и кръщението на Савел са представлявали само началото на Божия план. Лука
пише: "Савел остана с последователите в Дамаск няколко дни. После започна да ходи в синагогите и
да провъзгласява:  “Исус  е  Божият Син!” (ст19–20).  Подобно на  състезателен кон Савел излиза  на
пистата и смело прокламира в синагогите, че Исус е Господ. Ефектът бил шокиращ: “Всички, който го
чуваха, се чудеха и казваха: “Нали този човек се опитваше да унищожи в Ерусалим всички вярващи в
това име? Нали той дойде тук, за да ги арестува и отведе при главните свещеници?”  (Деян.9:21).
Промяната е  изумителна.  Савел,  по чиито дрехи без съмнение все още е имало петна от кръвта на
измъчваните от него християни, сега стои с протегнати нагоре ръце и вика: “Аз съм тук, за да потвърдя
пред вас, че Исус е Месията, Синът на Бога.” Хората които го слушали били удивени. В гръцкия текст на
това място се използва една дума, чийто смисъл е “екстаз” или “въодушевление.” Хората реагирали с
въодушевено удивление, когато виждали бързата промяна в живота на Савел. Представете си, че седите
в  синагогата.  Пред  вас  проповядва,  че  Исус  е  Месията  точно  този  човек,  който  бил  отговорен  за
осъждането на смърт на невинни християни. Други християни изпратил в затвора, вероятно някои от
които са били негови приятели и роднини. Залата на синагогата била пълна с хора, които наблюдавали
проповедника със зяпнали уста. Следващият стих потвърждава, че Савел не е намалил активността си:
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“Но Савел ставаше все по-силен и объркваше юдеите, които живееха в Дамаск, като по неоспорим
начин  доказваше,  че  Исус  е  Месията”  (Деян.9:22).  Положението  се  подобрява.  Савел  не  само
проповядва  за  Христос,  но  проповядва  със  забележително  умение.  Думата,  означаваща  “като  по
неоспорим начин доказваше” идва от един гръцкия глагол, който означава “да преплета заедно няколко
различни нишки.”  Проповедите на Савел били майсторски изработени и се отличавали с необорима
логика, което показвало, че той е един надарен проповедник. Дума по дума, изречение след изречение,
точка по точка Савел превеждал слушателите си през могъщите текстове от Стария Завет, включвайки
писанията на пророците, за да подкрепи тезата си, че хората трябва да повярват, че Христос е техният
обещан Месия. Преди да чуят Савел, повечето от хората не правели такава връзка. Колко убедителен
преносител на Добрата вест е бил Савел! Преди да продължим, нека да се спрем и да си припомним, че
нито едно от тези забележителни събития не би могло да се случи или да бъдат описани, ако липсваше
смелата вяра на Анания. Може би до сега не сте се замисляли за това. Савел би си останал сляп и
треперещ, ако вярващият от Дамаск беше отказал да се подчини и да отиде на улица Права. Всички
събития били задействани, защото Бог използвал забележителната вяра на един малко познат, но верен
герой. Неговото послушание е променило съдбата на милиони хора.

Някои изненадващи черти на волята на Бога
Позволете ми да обобщя тези наблюдения, като посоча някои от универсалните черти на Божието

водителство. Ще спомена четири от тях.
А.   Изненадите винаги са част от Божието водителство  . В случая със Савел изненадата дошла

под формата на светкавица от небето, която променила живота му. За Анания това е била на пръв поглед
нелогичната заповед на Бога, която получил във видение. В Евр. 11 има едно твърдение, което винаги ме
кара да поклащам глава: “Защото вярваше, Авраам послуша Бога, когато той го призова да тръгне към
обещаната му в наследство земя, и замина,  макар че не знаеше къде всъщност отива” (ст.8). Всичко,
което е знаел Авраам е било, че Бог е искал той да тръгне. Авраам не е имал представа коя е крайната
цел на пътуването му. Не е знаел нищо за климата или за нивото на престъпността в Обещаната Земя. Не
е  имал  информация  за  бъдещите  си  съседите,  или  за  проблемите,  с  които  го  очакват.  Нищо.
Единственото, което е знаел е, че Бог му е казал да тръгне. Подробностите щели да се изясняват по-
късно. Авраам тръгнал така, както е тръгнал и Анания. Ако очаквате Бог да изясни всички неясни места
от положението ви, вие никога няма да направите първата крачка, за да се подчините на волята на Бога .
Задължително трябва  да  сте  готов  да  повярвате  в  Неговия  план,  знаейки,  че  той  ще бъде  пълен с
изненади. Изненадите винаги са част от водачеството на Бога.

Б.   Изненадите винаги усилват нуждата ни от повече вяра  . Когато се срещнете с изненадващия
елемент  от  волята  на  Бога,  вярата  ви  трябва  да  заработи  с  пълна  сила.  В противен  случай вие  се
обръщате и хуквате в обратната посока. Понякога Божият план ще ви плаши или ще бъдете притеснени
от неговите изисквания. Друг път ще бъдете разочарован. Например, когато Бог ви каже “Не,” или ви
каже да чакате,  или да не  предавате позициите си,  вие ще искате да спорите.  Но когато  вярата  ви
заработи на пълни обороти, нито един от тези импулси няма да ви контролира. Вярата казва: “Аз мога да
направя това. Вярвам ти, Господи. Не разбирам всичко, но напълно Ти вярвам. Нека да направим това.”
Нека да споделя едно мое наблюдение, което може да ви помогне. Твърде е възможно Бог да е подготвил
за вас едно голямо преместване в близкото бъдеще. След като съм преживял повече от 60 години на
земята и съм прекарал повече от 40 от тях за изучаване на пътищата на Бога, аз мога да ви кажа, че
Неговата воля за живота ни е пълна с изненади. Той е планирал повече премествания за нас отколкото
бихме могли да си представим, но не всички са свързани с промяна на адреса ни. Много от тях изискват
да променим поведението си.  Някои изискват да напуснем зоната на удобството си,  за да докоснем
живота  на  хора,  които не сме познавали.  Или пък ще се  наложи да отидем чак на  другия край на
страната, или да попаднем в друга културна среда, което изисква от нас такова ниво на вярата, което не
сме притежавали по-рано. Внимавайте да не бъдете обхванат от усещането, че не желаете повече да се
премествате – физически, емоционално, духовно или географски. Ако Бог иска да се преместите, най-
силно ви препоръчвам да му се подчините, независимо от рисковете. Ако Той ви води към промяна,
тогава се променете. Изненадите от Бога винаги увеличават нуждата ни от по-силна вяра.

В.  Правенето на крача с вяра винаги води до изясняване на Божия план.  Когато Анания
отишъл на улица Права, той получил допълнителна информация. Щом Савел се подчинил на казаното от
Анания,  той  научил  повече  за  Божия  план  за  живота  му.  “Ти  си  избрания  от  Мен  съд.  Аз  ще  те
използвам, за да занесеш името Ми.” Савел не е знаел по-рано за това, защото не е можел да прочете
Деяния на Апостолите! Той не е знаел какво ще се случи с него, докато Анания не направил първата
стъпка на вярата. И двамата открили, че Самият Господ е избрал Савел да бъде Неговия инструмент и че
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служението му ще се отличава с големи страдания. Ето по този начин действа Бог. Когато жена ми и аз
за пръв път усетихме, че Бог ни насочва да напуснем Калифорния и да преместим служението си, ние не
можахме  да  повярваме.  Ние  бяхме планирали  да  останем  в  Калифорния  до  края  на  живота  си,  да
служим на Бога в Първа Евангелска Свободна Църква във Фулъртън и да продължаваме да ръководим
служението си “Проницателност за да живеем.” Мястото и времето не ми позволяват да опиша нещата,
които Бог ни показа, след като решихме да се преместим. В началото много малко хора бяха в състояние
да видят Божия план за нас. Той се оказа изненада за всички, поради което някои даже твърдо му се
противопоставиха.  Но  сега,  когато  Бог  прави последните  докосвания  с  четката  си  до  Своята  чудна
картина,  това което виждаме е прекрасно.  Преди да направим първата крачка на подчинението,  ние
знаехме само, че е време да тръгваме. Удивен съм, даже докато пиша тези думи! Изненадите винаги
водят до изясняване на Божия план.

Г.  Подчинението винаги стимулира растежа.  Тъй като повярвахме в Бога, без в началото да
знаем всички подробности, двамата с жена ми задълбочихме отношенията си с Господа. Подчинението
на Бога задълбочава корените на вярата ви. Това подчинение стимулира растежа във всяка област на
живота  ви.  Ние  израстваме  емоционално,  често  пъти  физически,  но  което  е  най-важно  –  духовно.
Подчинението на Анания на изненадващия план на Бога му позволило да стане свидетел за действието
на  свръхестествената  сила.  В  Библията  няма  друг  свидетел  на  падането  на  люспите  от  очите  на
разкаялият се  фарисей.  Само Анания е  видял това.  Поради това неговите очи също се отворили за
чудната власт на Бога да променя живота. Подчинението винаги стимулира растежа.

Нека да бъдем реалисти
А сега нека да се върнем към реалността. Става въпрос за живота в наши дни, а не за живота в

Австрия или в Дамаск.  Говорим за положението в собствения ви живот в настоящия момент.  Става
въпрос за вас. Да не би нещо в живота ви да ви е направило слепи за силата на Бога? Може ли страхът от
непознатото или несигурността на бъдещето не ви позволява да се подчините на ясното ръководство на
Бога. Не позволявайте на деня да завърши, без да сте решили да повярвате в Него, независимо от това,
колко изненадващ е Неговия  план.  Само вечността  ще разкрие влиянието на  вашата  забележителна
стъпка на вярата. Тръгнете, направете тази крачка. Светът има нужда от повече герои.

Глава 4

Необходимостта от самота, тишина и неизвестност
В прекрасната си книга “Тържество на дисциплината” Ричард Фостър е написал следните мъдри

заключения:  “Повърхностния  подход  е  проклятието  на  нашето  време.  Стремежът  за  незабавно
задоволяване е основният ни духовен проблем. Сега изпитваме голяма нужда не от по-интелигентни или
по-надарени хора, а от по-задълбочени хора.” По-задълбоченият живот е обект на голямо възхищение,
но хората рядко се стремят към него. Всъщност за него рядко се говори, въпреки че всички считаме, че
той има най-голямо значение за нас. Ние пеем за неговите достойнства, но не се стремим искрено да ги
притежаваме. Ние бленуваме за водите му, които удовлетворяват жаждата ни, но рядко се потапяме в
неговия извор. Ние обичаме изгодите, които задълбоченият живот ни предоставя, но безумният ни начин
на живот изтласка далеч от нас тяхната значимост. Ако не бъдем убедени от Самият Господ да приемем
особеностите  на  живота  в  неизвестност,  даже  когато  сме  принудени  да  живеем  така  поради
продължителна  болест  или  като  последица  от  някакво  нещастие,  задълбочения  характер  си  остава
далечна мечта за нас. Животът, който се отличава със своята задълбоченост, може единствено да се
култивира по време на продължителни периоди, прекарани в самота, тишина и неизвестност – идея,
която е чужда на хората, които изживяват живота си със скоростта на светлината. Самият факт, че сте
отворили  тази  книга  показва,  че  вие  и  други  добронамерени  вярващи  искате  да  задълбочите
отношенията  си  с  Христос.  Но въпреки това,  една  от  големите  пречки,  за  да  не  постигнем това,  е
начинът  ни  на  живот.  Ние  просто  сме  твърде  заети.  Не  искам  да  кажа,  че  трябва  да  си  даваме
целогодишна почивка на всяка шеста или седма година. Не искам даже да кажа, че понякога трябва да се
откъснем от нормалните си задължения в продължение на месеци. Това не само е непрактично, но е и
невъзможно  за  хора,  които  трябва  за  изкарват  прехраната  си.  Това  което  имам  предвид  са  кратки
периоди, през които преднамерено спираме дейността си и се срещаме насаме с нашия Бог.  Спрете и се
замислете  за  момент. Кога  за  последен  път  сте  отделили  време,  за  да  бъдете  насаме  с  Бога?  Вие
планирате срещата си. Отлагате отговорностите си и казвате “Не” на нещата, които запълват графика ви
и ограбват всичкото ви време, за да не останете насаме с Бога. Можете ли да си спомните кога сте
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постъпвали така? Ако сте като повечето хора, ще ви бъде трудно да кажете кога за последен път сте
постъпили така. Твърде е възможно никога да не сте се замисляли да отделите време, за да подредите по
нов начин личния си свят, да преосмислите приоритетите си и да опростите живота си. Време е честно
да си признаете. Заедно с жена ми Синтия наскоро направихме преоценка за себе си и установихме, че
от години не сме правили това,  което ви предложих. И двамата не можахме да си спомним кога за
последен път сме отделили някоя събота и неделя, за да бъдем само двамата и да си вземем духовна
отпуска (по време на която аз няма да съм говорителят). Повечето от времето ни обикновено преминава
в пътуване, свързано с нашите отговорности като служители на Бога. Не си мислете, че аз съм някакъв
свръхдуховен светец, защото ще се изненадате когато ви кажа, че това което ви предлагам се отнася
много повече за мен самия, отколкото за вас.

Поглед към някои духовни отпуски, описани в Библията
Изследването  на  Библията  ни  показва,  че  хората,  които  Бог  е  използвал,  често  пъти са  били

подготвяни в самота, тишина и неизвестност. Например нека да разгледаме живота на някои хора.
Моисей. Израснал в престижната атмосфера на комфортния дворец на Фараона, пред Моисей се

разкривала забележителна политическа кариера. Но след като убил един египтянин, Моисей избягал в
Медиамските  планини,  където  се  оженил  за  дъщерята  на  местен  свещеник.  В  продължение  на
следващите 40 години той пасъл овцете на тъста си.  Чак когато станал на 80 години, Бог измъкнал от
неизвестността бившият египетски принц и настоящ овчар и го поставил в списъка на най-великите
хора в човешката история. Правилно сте прочели: тогава той е бил на 80 години!

Давид. Помазан да стане цар още като юноша, той се възкачил на трона чак когато станал на 30
години. След героичната му победа над Голиат прекарал следващите 13 години като беглец, криейки се
от цар Саул. Някои от най-прекрасните псалми на Давид са били родени в този тигел на самотата, а той е
прекарал голяма част от живота си в неизвестност, борейки се за живота си в Юдейската пустиня, която
е една от най-неблагоприятните и сурови територии на земята.

Йосиф. Хвърлен в затвора поради измамното обвинение на жената на Потифар, защото не приел
сексуалните й предложения,  той сигурно се е чувствал използван и изоставен.  Прекарал 2 години в
Египетския затвор, чудейки се дали някога отново ще излезе на свобода. Въпреки, че присъдата му била
несправедлива, Йосиф научил много неща, докато се намирал в затворническата килия.

Илия.  Изправяйки се лице в лице срещу цар Ахав,  той смело му съобщил своята пророческа
присъда: „Докато хората не се покаят затова, че са се отказали от своя Бог, в царството няма да има дъжд
и роса.“ За да предпази своя верен пророк от очакваното отмъщение,  Бог изпратил Илия до потока
Херит. Той останал там, източно от реката Йордан в компанията единствено на гарваните, които Бог
използвал,  за  да носят храна на изморения пророк.  За удивление на Илия,  сладката  вода на потока
пресъхнала, както и собствената му духовна и емоционална сила за живот. Но Бог специално планирал
това негово оттегляне край потока като място за почивка на изморения пророк.

Йоан Кръстител. Пророкът от Новият Завет, който се хранел със скакалци,  прекарал по-голямата
част от живота си в проповядване пред камъните в пустинята.  Разбирате ли каква задача му е била
поставена?  Нищо  не  е  казано  конкретно,  няма  определено  място  за  служение,  липсва  убедително
послание,  с  което да се  обърне към хората.  Само години на  самота,  тишина и  неизвестност,  които
свършили, когато бил обезглавен по молбата на едно глупаво танцуващо момиче. Но въпреки това, Бог
го изпратил в пустинята и Йоан се подчинил на Неговия план.

Убеден съм, че тези продължителни периоди на подготовка са подхранвали бъдещата ефективност
на всеки избран служител на Бога. Те са научавали ценността да израстват в дълбочина, да отхвърлят с
пренебрежение повърхностния живот, за да може от тях да започне да прелива вътрешния живот . Точно
това е причината, поради която повърхностния подход е проклятието на нашето време. Повърхностния
живот не ни обещава, че ще имаме продължително влияние. Защо Давид не се е възцарил на трона на
Израел на 17 годишна възраст? Той не е ли бил по-подходящ от неумелият и непокорен Саул? Всъщност
не е бил. Бог е знаел, че само онзи, който е научен от дългогодишните уроци и е прекарал много време в
самота и неизвестност, е годен да бъде следващия цар. Бог би могъл да позволи на Илия да се срещне
лице в лице с Езавел. Но той не е бил готов за такава среща. По-късно Бог го е използвал по един чуден
начин, най-вече поради времето, прекарано до потока Херит. Илия станал по-задълбочен, по-мъдър и
по-зависим от грижите на Бога. Нашият проблем е, че сме слепи за тази перспектива. Ние искаме да сме
решителни, талантливи, ясно да се изразяваме, да сме отговорни и ефективни. Тогава защо да губим
време? Защо да се спираме? Ние имаме важни места за посещаване, важни срещи за провеждане, много
задачи  за  свършване,  много  програми  за  осъществяване  и  много  деца  за  отглеждане  и  т.н.  и  т.н.
Наистина е забележителен начинът, по който успяваме да пресушим собствения си извор на човешка
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изобретателност.  Всичко е  прекрасно…до мигът,  в  който извора  пресъхне.  Тогава  продължаваме по
инерция, докато най-накрая живота ни се пропука дълбоко вътре в нас. В този момент започваме да
шумим,  да  пречим  и  да  се  мятаме  и  накрая  спираме  напълно.  В  този  миг  осъзнаваме  истината:
служението пропада, семейството се разпада, децата не искат да имат работа с Бога и характерът ни
бива отслабван до точката на рухването. Тези болезнени изживявания показват, че опасността е реална.
Ние  не  сме  толкова  силни,  колкото  си  мислим.  По  време  на  тишината  и  неизвестността  на  своята
почивка в пустинята, наскоро повярвалия Савел научил този основен урок

Оттеглянето на Савел в пустинята
В книгата си “Биография на Чърчил”, посветена на Уинстън Чърчил, Рой Дженкинс цитира Лейди

Литън, която описва впечатленията си от този велик лидер на Великобритания: “Когато за пръв път се
срещне с  Уинстън,  човек вижда всичките  му недостатъци,  а  през  останалата част  от живота си ще
открива  неговите  достойнства.”  Със  същата  сила  това  е  вярно и  за  Савел от  Тарс.  За  пръв път  го
срещнахме, когато беше като разярен бик, стоящ гордо, търсещ битките и в името на Бога преследващ
вярващите в Христос. Бог прекъснал пътуването му  по време на неговият хитлеристки набег до Дамаск,
като го  ослепил.  За  пръв път откакто станал зрял  мъж,  Савел бил повален на земята.  За  пръв път
установил, че е зависим. Наложило се да бъде заведен в Дамаск. Докато бил там, в дома на Юда, той се
срещнал с Анания, който бил изпратен от Бога. За по-малко от една седмица Бог превърнал Савел от
мразещ и злобен убиец на християните в  страстен проповедник.  Чак тогава  започваме да  съзираме
родените от Христос достойнства, които направили този човек да стане наистина велик. Но Бог само
започвал работата си. Продължителният процес на подготвянето си Савел започнал, когато останал сам,
като  осмислял  целите  и  приложенията  на  новородената  си  вяра  и  започвал  много  по-интимно  да
опознава  своя  Спасител,  за  да  се  превърне  в  пратеника  на  милостта.  В  Гал.1  Павел  пише  за  тези
изживявания в самота. Нека да разгледаме следващия дълъг откъс и да го използваме за отправна точка
за следващите ни изследвания: “Как мислите: чие одобрение търся – на хората или на Бога? И на
хората ли искам да се харесам? Ако все още желаех да се харесам на хората, нямаше да съм слуга на
Христос.  Братя и сестри, искам да знаете, че  Благата вест, която ви проповядвах,  не е човешко
послание, тъй като нито от някой човек съм го получил, нито съм бил научен на него. Исус Христос ми
го разкри.  Чували сте за  живота,  който водех  като юдеин,  и  знаете,  че  безмилостно  преследвах
Божията църква и се опитвах да я унищожа. В практикуването на юдейската религия бях изпреварил
повечето от връстниците си юдеи, тъй като ревностно следвах традициите на своите предци. Бог ме
избра още преди да се родя и в благодатта си ме призова да му служа. И когато реши да ми открие
своя Син, за да мога да проповядвам Благата вест за него сред езичниците, аз не се посъветвах с
никого, нито пък отидох в Ерусалим, за да се срещна с тези, които бяха станали апостоли преди мен.
Вместо това, веднага заминах за Арабия, а после се върнах в Дамаск.” (Гал.1:10-17) Обърнете внимание
на фразата “Ако все още желаех да се харесам на хората” в ст.10.  Савел от Тарс е живеел с вечно
мамещото  желание  да  се  хареса  на  хората.  Голяма  част  от  онова,  което  го  е  мотивирало  е  било
одобрителното поклащане  с  глава  на  Синедриона.  Членовете  му са  били  впечатлени от  неистовите
усилия на Савел да изкорени религията на неверниците. Той е живеел, за да получи тяхното одобрение.
Техните  усмивки  и  утвърждаващи  жестове  са  подхранвали  гордостта  му.  Случилото  се  на  пътя  за
Дамаск е поставило началото на процес, който щял да промени всичко това. Стълбата на религиозния
успех се намирала пред него и той с желание се изкачвал по нея. Но вие не тръгвайте по неговия път!
Той тръгва. Започва да се изкачва. Той се бори. Той е напорист. Той се старае с всички сили. Той е
непреклонен. Той влага всичко от себе си. Той е страстен. Савел върни право напред и здраво стиска
внушителната  си  автобиография  в  ръката  си.  Ако  можехте  да  бъдете  член  на  Синедриона  и  се
оглеждахте за подходящ лидер, който да поведе атаката срещу християните, много бързо бихте се сетили
за името на Савел. Той е вашият човек. Той признава: “Ето това правех аз, ден след ден, месец след
месец. Аз преследвах членовете на сектата на Исус, за да ги унищожа.” Докато Савел се изкачвал като
побеснял по религиозната стълба, Бог го спрял, повалил го да падне на колене, направил от него нов
човек, отделил го и го изпратил да проповядва същото евангелие, което до тогава се опитвал да задуши.
В признанието си Савел подчертава промяната    от това  ,  което е правел той    към онова  ,  което Бог е  
направил: “Бог  ме избра още преди да се родя и в благодатта си ме  призова да му служа. И когато
реши да ми открие своя Син, за да мога да проповядвам Благата вест за него сред езичниците, аз не се
посъветвах  с  никого,  нито  пък  отидох  в  Ерусалим,  за  да  се  срещна  с  тези,  които  бяха  станали
апостоли преди мен. Вместо това, веднага заминах за Арабия, а после се върнах в Дамаск.” (Гал.1:15-
17). За мен е вълнуващо, че Павел преднамерено споменава две неща, които  не е направил. Първо, той
не е отишъл веднага да се посъветва с плътта и кръвта, т.е. с другите хора. Той не тръгнал да търси в
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Дамаск хора, с които да сподели новата си религия и да получи потвърждение от тях. Второ, той не се
втурнал към Ерусалим, за да се яви пред апостолите – същите хора, които са живели и служили заедно с
Исус. Но според изследователя Леон Морис, Павел е имал своите основания за да подчертава тези неща:
“Това подчертано отричане на всякакъв контакт с хората, които са повярвали преди него и с техните
лидери обяснява ясно, че Павел не е получил познанията си за Христовото послание от друг човек,
който е станал християнин преди него.  По-точно казано, той не е бил обучен, нито нает за работа от
онези, които са били апостоли преди него. Не може да се каже, че е бил инструктиран или че погрешно е
разбрал онова,  което по-рано повярвалите му учители са му казвали.  От първостепенна важност за
Павел е бил факта, че е бил директно избран от Исус.” Ако не се е срещал с други християни или с
техните  лидери в  Ерусалим,  откъде  Савел  е  получил цялото си  познание  за  природата  на  Божието
призвание, за реалността на Евангелието и своето директно назначение от Христос? Той е получил това
и много още неща по време на своето усамотение, тишина и незабележимост, когато заминал в Арабия.

Мястото в Арабия
Въпреки,  че  много  искахме  да  открием  точното  местоположение  на  оттеглянето  на  Савел  в

Арабия, той най-вероятно е отишъл в безбрежната област на пустинята. Тя се простира далеч на юг от
Синай близо до Египет чак до северните граници на Сирия. Тя не се е намирала надалеч от Дамаск. Тъй
като северната част от Арабия се намира само наоколо 150 км от Дамаск, Савел просто е прекосил
границата. Но не правете грешката да си мислите, че това е била безплодна пустиня. В по-голямата си
част тя  е била безлюдна и е  била населявана от малко бедуини.  Може би Павел е  живял при тези
обитатели на пустинята – хора, чиито стил на живот сигурно е представлявал благоприятен контраст в
сравнение  с  бурното темпо на  предишния му живот като  фарисей.  Но  това  е  мястото,  където се  е
намирала Арабия. Много по-важно е защо е отишъл в Арабия.

Целта на отиването в Арабия
Тогава когато Библията не казва нищо по даден въпрос, изследователите и теолозите обичат да

запълват тези празноти с теории. Тъй като Павел не дава никакви подробности относно причината за
отиването  му  в  Арабия,  съществуват  различни  теории,  които  се  опитват  да  обяснят  неговата  цел.
Ранните основатели на църквата са вярвали, че Павел е отишъл в Арабия като мисионер, с цел да занесе
Добрата вест на някаква група първобитни обитатели на пустинята. Това е интересна идея. Проблемът е,
че никъде в Библията не виждам да се споменава за първобитни хора. Един изследовател предполага, че
Савел е отишъл в Арабия за да се скрие от юдейските лидери, които след като чули за новата му вяра,
искали да я задушат в нейния зародиш. Това също звучи убедително, но Павел никога не е споменавал за
това. Друг изследовател предполага, че Савел се е нуждаел от известно време (три години), с което са
разполагали и останалите апостоли, когато са пътували и са били обучавани от Господ Исус Христос.
Това е по-добро предположение! В него има логика, нали? Обаче има един проблем: Никъде в Библията
не се говори за подобно нещо. Истината е, че не знам поради каква причина Савел е отишъл в Арабия.
Единственото нещо, което ни разкрива Павел е:  “Три години по-късно отидох в Ерусалим,  за да се
запозная с Кифа и останах при него петнадесет дни” (Гал.1:18). В продължение на три години Павел е
живял някъде в пустинята, лишен от бившият си начин на живот, в самота, тишина и неизвестност.
Направете изчисление и ще установите, че Савел е живял повече от 1000 дни в пустинята, когато най-
вероятно е бил напълно сам. Да мисли, да се моли, да се мъчи да разбере, да слуша Бога. Ако преди това
е бил пристрастен към популярността, в пустинята е изгубил желанието си да се стреми към нея. Ако
по-рано е бил изпълнен с чувството за собствената си духовна значимост, в условията на пустинята тази
егоистична гордост се стопила под въздействие на горещото присъствие на Бога. Убеден съм, че точно в
пустинята, в това безплодно място на неизвестността, Павел е развил разбирането си за християнството.
Той е срещал Бога, насаме и задълбочено. В тишина и самота, той се потапял в бездънните тайни на
божествеността,  на  избора,  на  греховността,  на  божествеността  на  Христос  и  на  бъдещите  неща.
Престоят в пустинята се е превърнал в тригодишен курс за изучаване на истинската религия, от който
щял да се  ползва през целия си живот на проповядване,  обучение и писане.  Нещо повече,  тъкмо в
пустинята  Павел  захвърлил полираните си трофеи и заменил биографията си на доверен човек на
религиозните водачи с живата връзка с възкресения Христос. Всичко в живота му се променило. Без
съмнение там Павел е стигнал до следното заключение: “Но това, което за мен бе придобивка, сега
поради Христос смятам за безполезно. И не само това, а и всичко друго сега смятам за безполезно в
сравнение с величието да познавам Христос Исус, моя Господ. Заради него се отрекох от всичко и
всичко смятам за ненужен боклук, за да спечеля Христос” (Фил.3:7-8). Той е бил толкова зает, активен,
напредващ и ревностен. Същите думи описват облика на много от съвременните християни. И точно тук
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е проблема. Ние не вършим само погрешни неща или даже само някои ужасни неща. Ние със сигурност
не преследваме и не унищожаваме.  Но истината е, че вървим километри в мъглата и така задушаваме
Божият Дух в нас. Наскоро носителят на филмови награди, актьорът Том Ханкс се снима във филма
“Отхвърленият.” Това е един от онези филми, в които има малко реплики, но е пълен с много чувства.
Ханкс играе ролята на ръководител на фирма, чиято бързо препускаща дейност го принуждава да лети
навсякъде по света. Докато летял на огромен Боинг 747, той изживява най-лошия вариант на страховете
си.  Самолетът  катастрофира  в  Тихия  океан  близо  до  един  малък  необитаем  остров.  Ханкс  е
единственият оцелял и лежи изтощен на брега, целият в синини и рани, но за щастие е жив.  Предстояло
му да живее абсолютно сам на това изоставено парче земя в продължение на 4 години. Промените,
които настъпват в  поведението му са бавни,  но накрая той изцяло се променя.  Той преминава през
голяма вътрешна борба, която е трудно да бъде описана с думи и най-накрая се научава да живее на
нивото на чистото оцеляване в условията на този остров. През това време у дома в САЩ той е погребан
с почести и живота продължава неспирния си бяг без него. Вълнуващ е начина, по който той бива спасен
от самотния остров,  но добрата новина е,  че  един кораб го  прибира и той най-после се  завръща в
безопасност към сега непознатия начин на живот, към който по-рано бил привикнал. Оказва се, че той
въобще е неспособен да се приспособи към него. Настъпилите в него промени са толкова радикални,
толкова всеобхватни, че той установява, че е друг човек – много по-задълбочен, много по-наблюдателен,
много по-малко взискателен и всичко това се  дължало на уроците,  научени с  самотата,  тишината и
незабележимостта. Така е станало и със Савел. Той се променил извънредно много!

Отново да се вгледаме в нуждата от скрит живот
Нека отново да се вгледаме в нуждата от скрит живот – от нуждата да живеем в място, отличаващо

се с дисциплината на самотата, тишината и неизвестността, които за Савел се превърнали в решаващи за
несравнимата му ефективност. Няколко известни изследователи говорят по този въпрос. “В Арабия той е
бил сам с Бога и е обмислял смисъла на срещата си с възкръсналия Христос на пътя за Дамаск.” (Ч.
Райри)  “Подмяната на неговия юдейски свят и начин на живот с християнската теология трябва да е
било работа, която е продължила много повече от една седмица. Павел е отишъл в Арабия за да обмисли
и да се учи, а не да проповядва.” (Джеймс Монтгомери Войс) “Той отишъл в Арабия, защото търсел
тишина и самота. Изглежда че е престоял там 3 години. През този период на усамотяване, докато е
размишлявал над текстовете на Стария Завет, над фактите от собствения си живот и над смъртта на
Исус,  който  вече  е  познавал  и  на  база  на  опита  от  своето  обръщане  към  Христос,  евангелието  за
милостта на Бога му се е разкрило в своята пълнота. Сега той е притежавал Исус за себе си, поради
трите години, преживени в самота в пустинята.” (Джон Стот) “Месец след месец той се скитал насам-
натам, споделяйки огъня с някои жители на пустинята. Сега бил привлечен от божествената връзка и
отново  бил  потопен  в  дълбок  размисъл.  Бог  работел  дълбоко  в  душата  му.  Зрънце  по  зрънце  се
разрушавало огромното му самочувствие и импулсивност. Тъй като вече не вярвал в себе си, сега той
бил повече от доволен, че е бил спасен от Исус Христос. Всички ние имаме нужда да отидем в Арабия,
за да научим тези уроци.” (Ф. Майер)

Нека  да  не  разбираме буквално последното изречение.  Бог  не  винаги изисква  да  попаднем  в
географска  изолираност,  за  да ни научи на уроците,  които могат  да се  усвоят  само в условията  на
самота. Поради това не се чувствайте задължени да си резервирате билет за полет до Арабия. Убеден
съм, че можем да израснем в дълбочина по време на продължителните периоди, които преднамерено
отделяме, за да бъдем насаме, да изследваме душите си, да правим самопризнания и да размишляваме.
Лично аз имам голямо желание да прекарвам повече време по този начин. Подобни периоди са много
важни  за  нашата  духовна  задълбоченост  и  за  емоционалното  ни  здраве.  По  време  на  едно  от
пътуванията  ми  да  Израел  нашият  екскурзовод  ни  закара  с  кола  от  древния  град  Йерихон  по
криволичещия път нагоре до Ерусалим. Пътят е опасен и тесен, и повечето от пътниците затаяваха дъха
си, докато шофьорът майсторски управляваше огромният автобус по безбройните серии от главоломни
завои. От дълбокото повече от 300 м дефиле ни отделяше само един тесен каменен бордюр. На едно
място по пътя шофьорът спря  и ни позволи да слезем от автобуса. Екскурзоводът насочи вниманието ни
към един чудесен манастир, буквално кацнал на една скала дълбоко под нас, от другата страна на една
огромна  пропаст,  която  ни  разделяше.  От  мястото,  където  се  намирахме,  манастирът  изглеждаше
толкова миниатюрен, че хората, които се движеха в него имаха височината на кибритена клечка. Чух как
няколко от спътниците ми се чудеха, как е възможно човек да живее в манастир и да не полудее. Струва
ми се, че монасите, които гледаха към нас от другата страна сигурно също се чудеха как ние самите
можем да водим нашия стил на живот,  без да полудеем! Савел е  бил там,  но не за  някаква кратка
екскурзия, а е живял в тези отдалечени и незабележими места в продължение на 3 години. Опитайте се
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да си представите това! В този период, когато публичните му изяви били преустановени, той натрупал
неоценимите  изгоди  от  онова,  което  Раймонд  Едман  нарича  “дисциплината  на  забавянето.”  “Павел
опознал търпението на скритата цел. Спрян пред вратата на Дамаск, разкаял се на улица Права,
прогледнал  при  докосването  на  Анания  и  изпълнен  с  Духът,  той  бил  съдът,  избран  да  отнесе
евангелието  до  големи  и  малки…След  това  дошъл  реда  на  дисциплинирането  на  забавянето  в
пустинята на Арабия,  където бил научен чрез откровението на Бога,  а не от човек,  на славното
евангелие  на  Божията  милост.  От  Арабия  отишъл  в  Антиохия  и  започнал  изпълнението  на
мисионерската си програма, която обхващала целия тогавашен свят, до Атина и нейния Аеропаг, до
Ахайа и нейния порочен Коринт, до арената в Ефес и ако е нужно – до Рим.  Забавянето, което ни
обучава и подготвя, ни не ни губи времето, а го спестява. След него човек може да тръгне с уверена
крачка и с пламтящо сърце. По време на този период на забавяне Савел научил истината за себе си – че
той е  Савел,  когото Господ е  призовал по един уникален начин и  го  е  избрал да  разнася  по света
евангелието  на  милостта.  По  време  на  периода  на  забавянето  Савел  е  опознал  тъмната  страна  на
собствената си личност – грозотата на своята порочност. Но срещу този черния екран светело величието
на Божията милост и любов. Арабия се превърнала в храм, където той се е покланял пред Бога така,
както по-рано не се е молил. Когато получил нова представа за чудната тайна на Божия план, люспите
на духовната слепота паднали от сърцето му. Докато пустинните ветрове се носели над каменистите
дерета, Бог се разкрил на Своя слуга. Докато звездите светели на небето, подобно на главичките на
сребърни гвоздеи, забити в небесата, Савел бил завладян от славата на своя Господар. А сега се спрете и
се замислете за момент. Твърде е възможно сега животът ви да е станал много по-сложен, отколкото е
бил преди 10 години или преди 5 години. С течение на времето вие сте научили все повече и повече
неща, станали сте участник във все повече дейности, навлезли сте във все по-големи дълбочини, поели
сте все повече и повече отговорности.  Сега кладенецът ви е пресъхнал.  Изсъхнал е като кост.  Не е
задължително  да  се  чувствате  нещастен,  но  се  чувствате  празен!  По-задълбоченият  живот  ви  се
изплъзва. Така както някоя болестта би заплашила физическия ви живот, ако не й обърнете внимание,
така и ако живеете празен живот, това ще изсмуче духовните ви сили за живот. Ако се надяваме да
станем  по-задълбочени,  ние  трябва  да  намерим  решение  за  това  бясно  препускане.  Тиранията  на
спешното не може да продължава.

Предписания за израстване в дълбочина
Убеден съм, че част от решението е да се стремим към изгодите от самотата и тишината, които

намираме в периодите, когато сме в неизвестност. За пръв път от 7 години през миналата година си взех
6 седмичен отпуск. Няма да проповядвам, няма да пиша, няма да съветвам, няма да произнасям речи –
нищо. Фокусирах се върху почивката и презареждането на душата си с дълбоки неща от Бога. Молех се,
пях, изучавах, разхождах се, ловях риба, мълчах, седях, мислех си и преоценявах живота си. Всичко това
беше чудесно. Вие може да нямате чак толкова време на разположение. Може да разполагате само с 3
дни или с 2 седмици. Ако не внимавате, можете много бързо да  запълните тези дни с неща, които трябва
да правите, с места, които трябва да посетите и с хора, които трябва да видите. Не се поддавайте на това
изкушение  да  пренаселите  времето,  което  дължите   на  Бога.  Колко  прекрасна  е  възможността  да
отделите време, за да бъдете сам, без други хора, само със семейството си и с Господа. Компютърът е
изключен, факса не работи, а мобилния телефон е захвърлен на дъното на океана. Поради това кутията
на гласовата ви поща е препълнена. Но искате ли да ви кажа една истина? Хората ще се справят и без
вас. Повярвайте в това: Те нямат нужда от вас или от мен, за да изживеят деня си. Те не се нуждаят от
вас толкова много, колкото вие самия имате нужда от почивка. Вие си казвате: “Това е доста крайно
твърдение.” Крайно? Може би. Нелогично. Съвсем не. Радикалните промени са от най-голяма важност,
ако искате да станете по-задълбочени и по-резултатни служители. Ще бъда още по-конкретен. Искам да
ви предложа три стратегии, които ще ви помогнат да направите някои от тези радикални, но съществени
промени.

Първо, вместо да ускорявате работата си, спрете се и отново обмислете състоянието си .
Не искам да пропуснете някоя от следните думи. Аз съм ги обмислял от години. Вместо да ускорявате
дейността  си,  намерете начин да се  спрете  и отново да  преосмислите положението.  Ако искаме да
премахнем проклятието на повърхностния подход в живота ни, трябва да отделим време, за да открием
нещата, които наистина са важни. Не чакайте лекарят да ви каже, че ви остават само 6 месеца живот.
Дълго преди нещо подобно на тази трагедия се превърне в реалност, вие трябва да забивате корените си
дълбоко в почвата на онези неща, които наистина са важни. След като напуснал Дамаск и отишъл в
Арабия, Павел започнал да прави преглед на живота си. Вече не е бил притискан от списъка на нещата,
които трябва да свърши до залез слънце. Не е бил подложен на изкушението да следва указания, като
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“Шест  бързи  стъпки  към  успеха”  или  други  инструкции  за  самопомощ,  към  които  по-рано  се  е
придържал.  Сега  бил  сам,  разхождал  се  бавно,  наблюдавал  как  пясъка  се  стели  върху  камъните,
замислял се дълбоко за миналото си. Припомнял си какво е правил, връщал се до онова, което изживял
на  пътя  за  Дамаск.  Обмислял  всеки  зачатък  на  дар  от  Бога,  използвал  прекрасната  възможност  да
направи  преоценка  на  приоритетите  и  на  мотивите  си.  За  това  е  нужно  много  време,  но  така  сме
подготвяни за неизбежните промени, които ще ни се случат.

Второ, вместо повече да говорите, мълчете и мислете. Думи, думи, думи, думи, думи. Те са
навсякъде. Думите се нахвърлят с рев върху нас от радиото, от телевизията и от телефонния секретар.
Други  ни  атакуват  от  билбордовете  и  Интернета,  от  списанията  и  вестниците.  Тишината  рядко  е
уважавана  в  нашата  култура.  Даже  в  асансьорите  има  музика!  Вие  някога  тананикали  ли  сте  си  в
асансьора? Аз никога не съм го правил! Кой има нужда от подобна глупост? Но въпреки това, даже в
тази движеща се кутия има музика, за да запълни тишината. Веднага след като се качите в колата си, вие
пускате радиото. В повечето случай то се включва автоматично в мига, в който запалите двигателя на
колата. Ако не е Ръш Лимбо, ще е д-р Лаура. Ако не е тя, ще е някаква дивашка музика. Или някакво
шоу. Или ще говори някой коментатор. Или някой ентусиазиран спортен журналист. Колко много имаме
нужда да изключим целия този шум. Някои хора са взели наистина крайни решения,  за  да намерят
самота и тишина. Двамата с жена ми Синтия имаме един приятел, който всяка година отделя време,
обикновено  една  седмица,  а  понякога  и  повече,  за  да  поживее  в  манастир.  Той  е  наш  прекрасен
християнски приятел, който е открил, че манастира е едно от малкото останали места на земята, където
човек може да поживее в тишина. Той мисли, моли се, припомня си, яде малко, разхожда се бавно. Този
зает адвокат от Ванкувър признава, че без тези периоди ще изгуби цялата перспектива за живота си. Той
казва:  “Когато съм сам и самотата е толкова тиха,  че е даже оглушителна,  удивително е как отново
откривам кой съм аз и как нещата ми се изясняват по начин, по който по-рано не се е случвало.” Ето
това се е случило на Павел в Арабия. Той се срещнал с Бога, който му помогнал да преосмисли живота
си. Някои от нас говорят толкова много, че даже не можем да помним, какво сме казали вече. Даваме
отговори на въпроси, които никой не ни е задавал. Подреждаме думите като на парад, като малко от
това, което казваме привлича вниманието на някой човек. Но ние говорим, говорим, говорим, говорим.

Трето, вместо да търсите авторитетна позиция, бъдете тих и отпуснат. Това е особено
важно за хората, които са християнски служители, особено за пасторите. Вземал съм достатъчно дълго
време на участие в обучението на служители  и знам, че може да съществува огромна завист между
хората  от  нашите  редици.  Чувството за  несигурност  взема  връх там,  където конкуренцията  царува.
Стремежът към власт е толкова очевиден, че даже е отвратително. Няма съмнение и сред хората от
другите професии съществуват някакви глупави битки, мотивирани от гордостта и престижа. Колко ще
ни струва да се откажем от идеята, че “трябва да бъдем някой”? Всички вземат участие в надбягването
към върха. Тъжно е, че мога да ви призная, че най-самотните и най-незадоволени хора, които някога съм
срещал са хората,  които са на върха.  Те са стигнали до целта,  но болшинството от тях са самотни,
живеят  празен  живот  и  отчаяно  искат  да  намерят  смисъла  за  съществуването  си.  За  съжаление
християните също не са имунизирани срещу това състояние. Ние съзираме някои талантливи хора и ги
включваме в  работата.  Но  може би поради  това,  че  им  липсва  задълбоченост,  ние  откриваме  нови
начини постоянно да ги товарим с работа. Популярността им расте по-бързо от тяхната зрялост, което
означава,  че  в  стремежа  си  да  запазват  образа,  който  са  си  създали,  те  жертват  своята
непротиворечивост.  Тъй  като  им  липсват  дълбоки  корени,  чувстват  се  несигурни,  защото  са
повърхностни и  тъй като  не  желаят  да  дават  отчет  за  действията  си,  те  пропадат.  Трябва  ли да  се
изненадваме от това? Ричард Фостър описва тази дилема по следния начин: “Днес ние сме забравили
колко важна е скритата работа на Бога. В резултат от това, ние незабавно се доверяваме на хората
и им поверяваме невероятна власт, а след това се чудим, защо се корумпират. Ако не сме готови за
властта,  тя  ще  ни  унищожи.  Това  не  е  малък  проблем  на  християнството  в  наши дни.  Поради
цялостното ни незачитане на важността на скритата подготовка, ние се доверяваме на невероятно
много служители и им даваме властта, преди те да са готови да я упражняват .” Професионалните
спортисти ни дават класически примери. Често пъти те биват набирани веднага след като завършат
гимназията,  много от тях не продължават обучението си в колежи, тъй като започват да играят,  без
въобще  да  са  получили  някаква  подготовка  за  живота.  Те  подписват  договори  и  ежегодно  печелят
милиони долари. Те не са били подготвени за  това,  с което се срещат в живота си.  Скоро хората с
изумление започват да наблюдават, как мнозина от тях се пристрастяват към наркотиците и алкохола, за
да приемат по-лесно лишаването си от илюзиите и болката, които изпитват.  Те просто не могат да се
справят с властта и престижа си.  Аплодисментите ги опияняват. Те не знаят нищо за ценността да се
живее обикновен, но задълбочен живот. Те поглъщат наслоенията от младостта си, нежните им души се
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разкъсват и животът им се напуква от непрестанният им бяг към върха.  Голяма е вероятността на вас
никога да не ви е предлагано да подписвате договор за един милион долара. Тъкмо обратното, вие може
да сте един от онези хора, които отчаяно търсят как да се измъкнат от блатото на бедността. Престанете
да се опитвате да бъдете най-добрия в своята област. Да бъдете най-добрият в каквото и да е. Правете
просто най-доброто, на което сте способен, като използвате талантите, които Бог ви е дал. Ако Неговия
план включва да ви изведе на най-високите нива на успеха, Бог ще направи това, в определеното от Него
време,  според  Неговия  суверенен  план.  Вашата  роля  е  да  излезете  от  потока  на  движението  и  да
настроите начина си на мислене към приоритетите на Божието царство, а това са неща, които наистина
са важни. Разбрахте ли? Добре. 

Да приемем истината
Повечето  от  онова,  което  току-що  прочетохте  е  част  от  моя  проповед  към  нашата  църква  в

Стонбриар. Това ме мотивира като пастор да обещая пред хората от църквата, че няма да де се върна при
тях с празни ръце и аз няма да ги излъжа. Призивът към самота и тишина е призив както към мен, така и
към всеки друг, който чете тази книга. Тъй като живеем в един грешен свят, всички ние сме изправени
пред необходимостта да направим разлика. А първата крачка в това направление е да бъдем различни от
другите. Дано Бог да култивира вътре в нас по-голям глад за автентичност, докато ни превръща в по-
задълбочени хора, които крият много повече под масата, отколкото онова, което изваждат на показ. Дано
да изкове в нас характера на мъже и жени, подобни на Моисей, Йосиф, Давид и Илия, Рут и Естир, Йоан
Кръстител и Савел, който е станал по-задълбочен в Арабия. Готови ли сте да станете по-задълбочен? Ще
се присъедините ли към мен?

“Господи Боже,
Ти си много търпелив и милостив към нас. Ти ни даваш такава свобода, докато накрая стигнем

до края на въжето и разберем, че трябва да се замислим. Благодарим ти за това, че ни разбираш.
Благодарим ти за увещаването на Твоя Дух, който винаги намира начин да привлече вниманието ни.
Моля се за онези, които имат силен стремеж да се прочуят или които се мислят за незаменими. Спри
ни  да  не  вършим  подобни  глупости!  Отче,  напомняй  на  всеки  от  нас,  че  само  Един  е  наистина
незаменим и това си Ти, който живееш в абсолютна самота, красота и чистота. Не е чудно, че си
толкова  дълбок  и  могъщ.  Отче,  дай ни  свята омраза срещу  дейност,  която е  извършвана  заради
самата дейност. Когато правим нещо, принуди ни да се запитаме защо го правим. Нека да станем
Твой избран съд, изпълнен и подготвен за задачите, които си определил за нас. Господи, пази ни от
изкушенията на плътта и ни дай свята дисциплина да се придържаме към нещата, които ни водят
към дълбочините на автентичността. Независимо от това, дали сме сами или имаме семейства, дали
сме млади или стари, направи ни да не сме подвластни на плътта си и ни покажи ценността на
скрития живот, докато ни подготвяш да изпълним Твоя план за живота ни. Моля се за това в името
на нашия Господ Исус Христос. Амин.”

Глава 5

Поставената цел се достига благодарение на по-неизвестните 

Бог никога не харесва  независимия дух.  Това звучи шокиращо за  жителите на Америка.  Нали
всяка  година  ние  празнуваме  "Денят  на  независимостта”  и  отбелязваме  освобождението  си  от
зависимостта  ни от  Англия.  Но  аз  не  говоря  за  националната  независимост.  Аз  говоря  за  духът на
независимост, който господства в културата ни. Въпреки че сме възпитани да ценим този дух, той не е
харесван от Бога. Тази истина е в пълно противоречие с начина, по който сме учени да култивираме в
себе си независимо поведение. Аз бях възпитан да бъда мъж, който зависи само от себе си, да се справям
сам с всички проблеми, които се изпречат на пътя ми, да не разчитам на друг човек, да се грижа да себе
си и за семейството си, да правя онова, което съм убеден, че е правилно, да не се съобразявам с другите в
живота си и никога да не се подчинявам на друг човек. Никога! Стига толкова с този лош съвет. Никъде в
Библията няма да намерите текст, който да подкрепва подобно поведение. По-голямата част от подобно
независимо поведение е ярка демонстрация и възхвала на човешкия начин на мислене.  Доведено до
крайност, то оказва унищожително влияние върху отделните хора и върху обществото като цяло.
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Трагичният край на един независим дух
Може би няма по-ярък пример за доведения до крайност дух на независимостта от трагичният и

престъпен живот на Тимоти МакВейн. Той прекарал по-голямата час от живота си извън ограниченията
на  зависимостта  от  другите  хора.  Живял като  отхвърлен човек  на  крайностите,  който отказва  да  се
подчини пред каквато и да е власт, даже пред правителството на САЩ, което презирал.  Тъй като се
чувствал свободен да прави каквото му хареса, той направи нещо ужасно. Отне живота на 168 невинни
американци, повечето от които деца, когато взриви сградата на федералното събрание в град Оклахома.
След продължително проучване и дълги месеци на съдебни заседания, Тимоти МакВейн беше осъден на
смърт  чрез  инжектиране  на  отрова.  По  време  на  целия  съдебен  процес  той  демонстрираше  пълно
спокойствие и нито веднъж не показа признак на съжаление или на угризение на съвестта. Отчужден и
горд, той прие съдбата си като мъченик. Когато беше попитан как може да посрещне смъртта с такава
непоклатима решителност, той отговори, че не се страхува. Когато беше попитан защо не се страхува,
той отговори, че той контролира собствената си съдба. След това цитира следното стихотворение на един
забравен поет, написано преди повече от 100 години от Уилям Ърнест Хенли:

Навън в нощта, която ме покрива,
Черен като коминочистач,
Аз благодаря на неизвестните богове
За непобедимата ми душа.

Хванат в жестоките лапи на обстоятелствата, 
Аз не трепнах, нито изплаках гласно.
Под ударите на жестоката съдба
Сърцето ми е обляно в кръв, но е непреклонно.

Отвъд това място на ярост и сълзи,
Смътно съзирам ужаса на мрака,
Но тази постоянна заплаха
Винаги ще установява, че аз съм смел.

Няма значение колко тясна е вратата,
Колко жестоки ще са наказанията,
Аз съм господарят на съдбата си:
Аз съм капитанът на душата си.

Вледеняващи  думи,  нали?  Но  те  са  ценени  от  един  човек,  който  е  вярвал,  че  душата  му  е
непобедима и че той контролира съдбата си. За щастие, повечето хора няма никога да бъдат подвластни
на подобен дух на независимост, който да стига до такива ужасни крайности. Ние не сме опасни хора,
поне  повечето  от  нас.  Но  въпреки  това,  неуловимото  влияние  на  подобен  начин  на  мислене  се
противопоставя на способността ни да бъдем зависими от Бога и един от друг. “Ние сами ще решим как
да живеем”! Или както казват в Тексас: “Не се меси в работите на Тексас! Ние сами решаваме какво да
правим.”  Дали знаят или не, онези, които се придържат към този начин на мислене зависят от Бога
толкова, колкото и хората, които никога не са произнасяли тези думи.

Достойнствата на зависимия дух
Неизбежно, когато стоим силни и сами, подобно на кормчия в бурно време, все едно че можем

сами да се справим, ние много лесно можем да забравим, че всеки пулс на сърцето ни е дар от Бога и че
в края на краищата ние не сме независими хора. Ние не само имаме нужда от Господ, ние имаме отчаяна
нужда и един от друг. Тази нужда от другите само се усилва, когато барометърът на живота ни започне
да  се  понижава  до  дъното на скалата –  когато  ветровете  на противопоставянето духат силно срещу
душите ни. Ние не можем да се справим сами.  Ние сме създадени да сме зависими, а не независими
хора. Не можем сами правилно да направляваме движението си, без намесата на Бога и на другите хора.
Чувал съм хора да потвърждават независимостта си с думите: "Разбирате ли, Библията казва, че Бог
помага на хората, които сами си помагат.”  Това твърдение не се среща никъде в Библията. Всъщност,
Библията ни учи, че обратното е вярно. Бог чака да помогне на хората, които най-накрая стигат до онази
точка в живота си, когато не могат сами да си помогнат. Всъщност Бог довежда всеки от нас до това
място, където ние с желание ще се предадем пред Него и ще кажем: “Ти поеми управлението. Ти ми дай



30

сили. Моят начин не даде резултат. Научи ме да разчитам  само на Теб, да Ти вярвам и да чакам. Имам
нужда от Теб, Господи и имам нужда от Твоите хора.” Кога за последен път сте казали това на Бога? Вие
не сте Тимоти МакВейн, но може би живеете и тайно си мислите, че вие също сте капитан на живота си.
Ако е така, вие приличате много повече на Савел, отколкото си представяте. Трябва да научите някои
уроци за смирението – уроци, които той е научил, когато е станал зависим от другите и когато съдбата се
обърнала срещу него. Преди да продължа, искам да споделя с вас едно свое наблюдение. Възможно е вие
също да сте възпитан да се придържате и да подхранвате в себе си духът на  независимостта.  С течение
на времето вие сте станали непреклонно независим и сте убеден, че нямате нужда от ничия помощ до
края  на  живота  си.  Може  да  сте  женен  втори,  трети  или  четвърти  път,  но  все  още  се  опитвате  да
докажете, че можете да се справите. Но ако трябва да си говорим искрено, вие сте бил ужасен брачен
партньор.  Пренебрегвали сте отговорностите си като син или дъщеря, като съпруг или съпруга, като
майка или баща. Проправяли сте пътя в живота си с решителността да живеете така, както искате вие.
Вие сте горд и изтъкнат член на обществото на независимите хора. Ако нещо от току-що казаното е
вярно за вас, тогава трябва да продължите да четете и по-нататък. Скоро ще откриете, че бляскавата кола,
в която се возите, всъщност ви води към смъртта. Преди няколко години проследих с интерес живота на
един  спортист,  който  тогава  все  още  беше  ученик  в  гимназията.  Родителите  му  се  бяха  развели  и
младежът  живееше  с  баща  си.  Баща  му  имаше  една  единствена  цел  за  детето  си  –  да  стане
професионален  играч  по  американски  футбол.  Младежът  притежаваше  всички  белези  за  атлетична
координираност и сила. Първият подарък, който синът получил от баща си, когато било малък, била
пълноразмерна футболна топка.  Представяте ли си това?  По времето,  когато младият шампион беше
ученик  в  гимназията,  той  имаше  11  треньори.  Единадесет!  Той  получи  предложения  да  продължи
обучението си в различни училища и избра училището, което изглеждаше, че е най-добро. Незабавно се
превърна в звезда. За няколко години влезе в редовете на играчите от Националната Футболна Лига.
Баща му стриктно контролираше всичко, с което се хранеше момчето. Веднъж младежът казал, че никога
не е вкусвал някакъв популярен сладкиш. (Това дете е изгубило толкова неща в живота си. Ето това се
нарича стремеж към величие!) В същото време той израстваше с все по-независим и бих добавил – с все
по-арогантен характер. Не е изненадващо, че като професионален играч той проблесна като метеор и
след по-малко от пет години изчезна от сцената. Днес малко хора знаят къде се намира. Същата песен
като горното стихотворение,  34-та  версия.  Независимо дали става въпрос  за  някой млад актьор или
актриса, за атлет или атлетка, както вече казах, ние твърде бързо ги издигаме. Поставяме ги бързо на
пиедестала, така че когато навършат 20 годишна възраст, те започват да водят съдебни дела с родителите
си, за да получат всички пари, които са спечелили. Къде е грешката в тази картина? Ние обичаме да
пропагандираме духът на независимостта, без въобще да се замисляме за ценностите на характера, който
се изковава с течение на времето. Бог никога не издига някой човек по този начин. Бог прави това в
Своето време.  Когато Бог планира да ни използва, Той ни превежда през процеса на подготовка. Той
позволява да изпитаме някои страдания. Бог може да използва силни, непреклонни и независими хора за
своите цели, но не и в дългосрочен план. Той предпочита повече смирените, пречупените, битите, даже
смазаните хора. Той работи много по-резултатно в живота на хора, които са научили, че не могат да
живеят според собствената си воля, особено онези, които признават, че ужасно се нуждаят от Бог и от
другите хора. Повече от всеки друг свой съвременник, Савел е имал нужда да научи тези уроци. Поради
което Бог направил всичко, за да се увери, че Павел ги е научил. Нека да се върнем към неговата история,
описана в Деян.9 и да наблюдаваме как се разкрива драмата пред очите ни.

Най-неизвестният в Дамаск
По  времето,  когато  Савел  напуснал  самотата  на  Арабия,  Господ  вече  започнал  да  обработва

непреклонната му воля и да обръща в обратна посока ефектите  в живота на човека,  който е  живял
независимо  от  Бога  и  от  другите  хора.  За  разлика  от  обръщането  на  Савел  към  Христос,  подобна
промяна не би могла да стане незабавно. Тъкмо обратното, Савел се научил на зависимост чрез серия от
обстоятелства, при които без помощта на малко неизвестни хора той не би могъл да продължи. “Савел
остана  с  последователите  в  Дамаск  няколко  дни.  После  започна  да  ходи  в  синагогите  и  да
провъзгласява: “Исус е Божият Син!” Всички, които го чуваха, се чудеха и казваха: “Нали този човек
се  опитваше  да  унищожи в  Ерусалим всички  вярващи в  това  име?  Нали той  дойде  тук,  за  да  ги
арестува и отведе при главните свещеници?” Но Савел ставаше все по-силен и объркваше юдеите,
които живееха в Дамаск, като по неоспорим начин доказваше, че Исус е Месията. Минаха доста дни и
юдеите се наговориха да убият Савел. Ден и нощ те наблюдаваха градските порти, за да го убият, но
Савел узна плановете им.  Една нощ последователите му помогнаха да избяга – сложиха го в  кош,
промушиха го през една дупка в градската стена и го спуснаха долу на земята” (Деян.9:19-25). Завесата
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на сцената се вдига и ни показва как Савел проповядва в синагогите в Дамаск. Той удивлявал хората със
забележителните си проповеди. Вие се питате къде се е научил да проповядва толкова ефективно. В края
на краищата, той е като току-що завършил семинарист и знае само толкова, че да бъде опасен – като
новопокръстен, който преди малко е излязъл от водата, където е бил кръстен. Той със сигурност е бил
надарен и интелигентен, но е бил очевидно неподготвен за работата, която е трябвало да свърши. Да бъде
подготвен за живот с такава степен на значимост – това изисквало да прекара години за обучение в
места,  където страданието и житейските трудности са били нещо обичайно. От началото до края си
Библията  постоянно  ни  учи  на  този  фундаментален  принцип.  Отново  повтарям,  това  е  в  пълно
противоречие с нашата американска душа.  Без съмнение интелектът на Савел се е фокусирал върху
новото учение. Убеден съм, че докато се е опитвал да ги формулира, тези новите и свежи виждания са се
превърнали в желан балсам за обидените хора, страдащи от камшика на законичеството. Савел може да е
бил умен и надарен, но не всички в Дамаск са обръщали внимание на думите му. Това е било началото на
служението му като апостол. Юдейските лидери гледали на растящата му популярност като на заплаха.
Поради това решили да спасят града си от този проповядваща евангелието угроза. Трудно ни е да си
представим какво означава да си обект на заговор. Но точно това е изживял Савел, научавайки, че дебнат
да го убият при градските порти. Ние често казваме: “Каквото повикало, такова се обадило.” Прочутият
ловец  се  превърнал  в  преследвано  животно.  Враговете  му  искали  толкова  много  да  го  хванат,  че
поставили стражи на всяка от градските порти на Дамаск.  Даже само страхът и унижението от тази
заплаха трябва да са смирявали пламтящия проповедник. Но всичко това е било част от Божия план за
пречупването на непокорния му дух.

Защото когато съдбата се обърнала срещу Савел, хората дошли за го спасят. Те са наречени просто
“последователите му” (ст.25). Те са в редиците на най-неизвестните в Библията. В този случай те са
непознати. Няма да можете да намерите имената им в Библията. Даже в писмата на Павел, писани до
църквите, където споменава за тези премеждия, той не назовава спасителите си по име. Всичко, което ни
се казва е следното: "Една нощ последователите му помогнаха да избяга – сложиха го в кош, промушиха
го през една дупка в градската стена и го спуснаха долу на земята .” Колко специална е тази спасителна
операция! Представяте ли си, че е било възможно великият Савел от Тарс пет години по-рано да се
изправи  и  да  каже:  “Готово,  влизам  в  коша.”  Подобен  род  капитулация  сигурно  се  е  намирала  на
километри разстояние от него. Но онова е било в миналото. А това е сега. Нуждата принудила някога
независимия Савел да зависи от безименна група верни последователи, дошли да го спасят от сигурна
смърт, като го спуснат на земята с кош, висящ на въже. 

Само си представете този забележителен мъж как виси в един кош за риба (може би изплетен от
въже) и с клатушкане се спуска от една каменна стена. Какъв начин човек да започне публичното си
служение! Нека да спра за малко и да ви задам един въпрос. Да не би и вие наскоро да сте бил спускан
надолу с подобна мрежа? Всички те изглеждат различно. Имали ли сте мигове в живота си, когато сте
зависел от други хора по подобен начин? Били ли сте в такава нужда, че единствената ви надежда да
продължите е била да бъдете спасен от някои грижовни и верни приятели? Подобен кош е най-добрия
начин, за да се научите на малко смирение. Ленски пише следното: “Подобно на Моисей, кариерата на
Павел започнала с бягство и с дълъг период на чакане, чакане и нищо друго освен чакане. Това прави
бягството от Дамаск толкова забележително. То е принудило Павел да чака дълго, по време на което се
научил,  че  самият  той  е  нищо,  че  най-големите  му  постижения  са  просто  слабости,  които  са  дали
възможност на Бог да свърши всичко в него и чрез него.”

Тази  история  ни  разказва  за  трудния  живот  на  Павел.  По  време  на  първото  си  мисионерско
служение една заплаха за живота му го принудила да избяга под прикритието на нощта. Той пристигнал
в Дамаск с такава помпозност и гордост. После бил ослепен и гладувал. Срещнал се с неизвестният
християнин,  наречен  Анания.  Бил  заведен  при  една  група  последователи  на  Исус.  После  избягал  в
Арабия. След това се върнал в Дамаск, само за да бъде спасен от смърт с помощта на няколко безименни
приятели.  И след това къде е  отишъл? Интригата  се  засилва,  когато завесата  се  вдига и сцената на
действието се премества в Ерусалим.

Още срещи с по-малко познати хора
Второто действие на драмата започва с думите: “Щом пристигна в Ерусалим…” (ст.26). Ерусалим!

Савел е владеел Ерусалим. Той е отишъл да завърши обучението си в този велик град. Искам да кажа, че
е познавал града като собствената си ръка – всяка улица,  всеки тесен проход,  всеки път за  бягство.
Вероятно  е  познавал  всеки  по-изтъкнат  гражданин  на  Ерусалим.  Какво  място  да  започне  отново
публичното си служение. “Подгответе микрофоните. Усилете силата на прожекторите. Фарисеят, който
стана евангелист сега се появява в Централната зала на Ерусалим. Елате и чуйте! Елате и чуйте как
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проповядва този човек!” Забравете за това. Нещата не са станали по този начин. Тъкмо обратното, ние
четем следното: “…той се опита да се присъедини към последователите, но всички се страхуваха от
него, защото не вярваха, че наистина е ученик на Исус” (ст.26). Савел бил отхвърлен отново, но този път
от онези,  с  които искал да се  срещне.  Между тях и страстният и надарен проповедник се  намирал
страхът. Това е разбираемо, кой не би се страхувал от него? Той е убивал християнските им приятели,
някои от които може да са им били даже роднини. Те са си мислели, че Савел е шпионин – част от
някаква изкусна измама с цел да бъдат хванати и заведени в съда. “Савел? Това е невъзможно. Не му
позволявайте да влиза в нашите редове!” Някога чувствали ли сте убождането на подобно отхвърляне?
Преживявали ли сте такъв случай, когато хората не са искали да се свързват с вас или да се срещат с вас,
или отново да ви приемат? Тези неща се случват постоянно. Хора биват отхвърляни заради тяхното
минало.  Тежестта на багажа,  който влачат  след  себе си,  когато  влизат  в  християнския живот не им
позволява  да  се  радват  на  незабавното  приемане.  Понякога  отхвърлянето  е  непоносимо  тежко.  Вие
можете да кажете: “Да. Благодаря ви много, опитвам се да се отърва от тези спомени.” Не, не забравяйте
тези времена. Тези болезнени спомени са част от милостивия план на Бога, за да пречупи силният ви
независим дух.  Те са се превърнали във важна част от биографията ви и са вашето свидетелство за
Божията милост. За щастие, когато се намираме в подобни моменти, Бог винаги ни праща малко познати
хора, които идват при нас и казват: “Аз съм с теб. Позволи ми да вървя с теб, докато се справяш с този
проблем.” Ето това се е случило със Савел в Ерусалим. Някой доброволно е отишъл при него. Той не е
бил длъжен, но е пожелал да отиде. Името на този човек е Варнава. “Но Варнава го взе и го заведе при
апостолите. Той им обясни как Савел видял Господа по пътя и как Господ му говорил, и колко смело в
Дамаск Савел проповядвал в името на Исус. Тогава Савел остана с апостолите. Той свободно влизаше и
излизаше от Ерусалим и смело проповядваше в  името на Господа”  (Деян.9:27-28).  Учениците са  се
страхували от Савел. Те не можели да повярват, че той също е ученик. “Но Варнава …” Това не е ли
велико начало? Отнякъде се е появил Варнава, за да окуражи Савел и да бъде негов личен застъпник.
Откъде Варнава е узнал, че Савел има нужда от помощта му? Ние не знаем. Но знаем, че Бог е суверен и
има хора като Варнава във всеки град, във всяка църква, във всеки колеж и във всяко служение. Всеки
човек като Варнава стои в готовност да се притече на помощ на човека, който има нужда от окуражение.
Всъщност, точно това е значението на името Варнава – “син на окуражението.” Какъв етикет! Може да се
замислите, дали не е добре да дадете на следващия си син името Варнава. В началото той може би няма
да хареса това име, но после ще оцени качествата му. Всеки път, когато срещнем името на Варнава в
Библията  ние  виждаме,  че  той  предлага  окуражение  на  някого  –  на  неудачника,  на  човека  с  лоша
биография; на “сухарите” които губят надежда, че ще бъдат поканени да станат членове на “отбора”; на
човека, който се е провалил и се чувства  засрамен и унижен. Такива хора имат нужда от човек като
Варнава. Вместо да действа под влияние на страха и предразсъдъците, Варнава се появил на сцената при
Савел и “го взел”. Савел е искал да приеме помощта му. Това е една здравословна зависимост. Варнава
взел Саул под крилото си и казал: “Ела  с мен, аз ще уредя проблема с тези хора. Те ми имат доверие.” И
така, двамата отишли и Библията ни казва, че Варнава “…го заведе при апостолите. Той им обясни как
Савел видял Господа по пътя и как Господ му говорил, и колко смело в Дамаск Савел проповядвал в
името на Исус. Тогава Савел остана с апостолите. Той свободно влизаше и излизаше от Ерусалим и
смело  проповядваше  в  името  на  Господа.”  Ето  това  наричам  божествена  намеса  чрез  един  малко
известен светец! С други думи Варнава казал: “Аз съм проверил този човек – той говори истината. Той е
видял  възкресения  Христос,  така  както  и  всички  вие.  Той  е  от  нашия  отбор.  Приемете  го  и  не  се
страхувайте от него!” Следващото изречение описва резултата от намесата на Варнава в полза на Савел:
“Той свободно влизаше и излизаше от Ерусалим и смело проповядваше в името на Господа.” За пръв път
в своето служение, в Ерусалим Савел говорил свободно за Христос, в компанията на уважавани ученици
той бил освободен да изрази себе си за прослава на Бога. На какво се дължи тази промяна? На Варнава!
В наши дни вие също можете да бъдете като Варнава. Познавате ли някой, който е бил изгонен заради
лошата си репутация?  Някой, който не искат да изслушат, който е направил промяна в живота си, но
никой не иска да му повярва.  Призовавам ви да се  намесите в  негова полза,  така както е  направил
Варнава в полза на Савел.  Огледайте се за хора, които имат нужда от втори шанс – от огромна доза
милост, за да им помогнете да започнат отново да живеят като християни. В един или друг момент от
живота си всеки има нужда от човек като Варнава. А в полза на Савел са се намесили и други малко
познати хора.

Някои по-малко познати братя
Колкото и успешно да е било началото на служението на Савел в Ерусалим, Бог не бил завършил с

подготовката му. Нужно е много време, за да се победят упоритите навици на яростната независимост.
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По това време той научил още един смиряващ урок за това, че има нужда от другите хора, за да му
помогнат да оцелее. “Често говореше с говорещите гръцки евреи и спореше с тях, а те търсеха начин
да го убият. Когато узнаха за това, братята го отведоха в Кесария и оттам го изпратиха в Тарс”
(Деян.9:29-30). Почакайте малко. Кои са били тези “братя?” Никой не знае имената им. Най-доброто ни
предположение е,  че  това може би са били група вярващи в Ерусалим, които са станали християни
благодарение на служението на някой млад апостол. Не е важно как са се казвали те. В това отношение и
самият Савел въобще не е важен. Само Бог е важен. Неговият план е да изгради църквата Си, независимо
от това колко упорита е съпротивата или колко умен е противника. Когато намери някой човек, Бог го
подготвя, за да го използва и изпраща при него някои малко познати хора, за да му помогнат да събори
стената или да спечели вниманието и доверието на някои предубедени последователи или както е в този
случай, да му помогнат да избяга. Когато напрежението започнало да се повишава, при него отишли
“братя,” които с други думи му казали: “Савле, знаеш ли какво те очаква? С теб е свършено. Тези хора
толкова бързо ще ти прережат гърлото, преди даже да си успял да кихнеш! Готви се за път – за пътуване
до Тарс. Подготви си малко багаж. Тази нощ ще заминеш.” Група непознати му помогнали да избяга от
Ерусалим – от града, който някога му принадлежал. Сега той избягвал да минава през вратите на града,
за да спаси живота си.  Как се променят нещата! След това Савел се качил на кораб, който го отвел до
родното му място – Тарс. Какво ли е бил подготвил Бог този път за него?

Урок по смирение, научен в родния град
Можете ли да си представите,  че  се  връщате в  родния си град с  минало като биографията  на

Савел?  Хората ви познават добре – в  най-лошия случай знаят какъв сте бил в миналото,  но не ви
обръщат никакво внимание. Ето това се нарича научаване на урока за смирението! Когато се връщам в
Хюстън,  аз  сериозно  се  замислям,  дали  не  трябва  да  се  скрия  от  учителката  ми  по  английски  в
гимназията.  Когато  бях  абсолвент,  аз  и  Лур  Лорес  влязохме  с  мотор  направо  в  стаята,  в  която  тя
провеждаше своя час по английска литература. Бууум! Нашата скъпа учителка трескаво извади хапчетата
си за сърце и ги постави под езика си като бонбончета. Като лоши момчета ние слязохме по стълбите с
мотора  и  се  насочихме  направо  срещу  директора,  който  незабавно  ни  отстрани  от  училището  за
следващите няколко дни. (Той никога не можа да преглътне тази шега.) Никога няма да забравя тази
сцена. Спомням си я всеки път, когато отивам в Хюстън. А има и много други спомени, за които бих
могъл да разкажа. Нали миналото ни преследва с по-сериозни цели от това, само за да си спомним за
него? Савел сигурно също си е спомнял миналото си.

Може би е имало някои хора, с които е трябвало да уреди отношенията си? Може би е трябвало да
оправи развалените си отношения с някои близки приятели? Няма съмнение, че миналото му поведение
на непреклонен бик е оставило някои болезнени белези върху хора, които са били по-малко известни от
него. Не знам всички причини, поради които той се е върнал в Тарс, но знам, че Бог не греши, когато ни
води на някое конкретно място. Това е особено вярно, когато ни отвежда до места, където ако зависеше
от нас, ние избягваме да посещаваме. Всичко това е част от Неговия план да ни научи на смирение и да
научим колко важно е да бъдем зависими. 

Ф. Б. Майер пише: “Последователите отвели преследвания проповедник до Кесария, а от там в
Тарс; възможно е там Савел да се е научил да шие палатки, докато смирено е чакал да научи волята и
предложенията  на  Бога.  Годините  минавали  бавно.  Може  би  Савел  е  прекарал  4  или  5  години  в
относителна неизвестност и незабележимост.” Но почакайте малко. Този човек не беше ли избран от
Господ Исус, за да стигне до царете и управниците на света? Не беше ли той човекът, който трябваше да
отвори вратата,  за  да стигне Добрата новина до езичниците? Сега той е  върнат обратно в Тарс и е
помолен да чака. Какво е това? Това не е ли противно на всички правила за успеха? Ние не обичаме да
чакаме, даже когато чакаме на червен светофар, на нас ни се струва, че ще мине цяла вечност, докато
светне зелената светлина. Ако сте надарен и нуждата е голяма, тогава в чакането няма никакъв смисъл.
Ние искаме бърз напредък, преди да сме остарели или преди хората да решат да отидат на някое друго
място,  за  да намерят истината.  Имам предвид този стремеж с който казваме:  “Господи,  хайде…сега
хората имат нужда от нас!”

Но истината е,  че хората нямат нужда от нас. Забележете следващото изречение в библейската
история: “За църквата в цяла Юдея, Галилея и Самария настъпи мирно време. Вярващите живееха в
страх от Господа, а Светият Дух ги насърчаваше и с негова помощ броят им растеше и църквата
укрепваше” (Деян. 9:31). Вие ме питате “Какво искаш да кажеш? Че това е станало без участието на
Савел?” Да, без участието на Савел. Църквата не само продължила да съществува, но и процъфтяла без
неговата помощ. За някои хора е трудно да разберат това, особено за онези, които са призвани и надарени
и започват работа като служители на Господа. Но трябва да приемем тази истина. Тайната на църквата
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както тогава, така и сега не се състои в забележително надарените хора, подобни на Савел (или на някой,
който е уникално надарен и талантлив като вас самият).

 Тайната в благословението и здравината на всяка църква е Всевишният Бог. Точка. Нито вие, нито
с още по-голяма сигурност аз,  нито някой друг не би трябвало да се изкушава да си помисля,  че е
незаменим за каузата на Бога. Това е труден разговор, но е истина. Ние обичаме да поставяме хората на
пиедестали. Ако на 13-годишна възраст те пеят прекрасно, ние искаме да ги издигнем толкова бързо, че
на 14 годишна възраст да получат наградата “Грами.” Ако на 15 годишна възраст момчето борави добре с
топката, ние искаме да направим всичко възможно, за да бъде огледан от представителите на колежите и
университетите още на 16 годишна възраст. Докато е в някой Библейски колеж, ако момчето показва, че
има дарби за проповядване или за преподаване на Библията, нека да направим така, че да бъде назначен
като пастор колкото е възможно по скоро. Грешка. Грешка. Грешка. Не това е пътят на Бога.  Само в
извънредно редки случаи Бог избира човек докато е млад, незрял и новак във вярата, за да го използва по
някой чуден начин. 

Не е разумно някой новоповярвал да бъде избиран за лидер даже на някоя малка църква (1Тим.3:6).
Но не е ли представлявало похабяване на велик талант, когато Бог е оставил Савел да чака? Съвсем не.
Тарс не е ли бил странно място, където той да чака? Не, ако Бог е искал Савел да бъде подготвен да
напише  “Послание  до  Римляните.”  Не,  ако  е  трябвало  да  окаже  продължително  влияние  върху
връщащите се назад вярващи от Коринт. Не, ако Бог е искал Савел да бъде духовен водач на Тимоти за
цял живот по време на стратегическото му служение в Ефес. Изпълнението на тези проекти (както и
много други) е изисквало Савел да притежава дълбочина на характера, оформен чрез уроците, които са
го научили да бъде зависим както от Бога, така и от другите хора. В книгата си “Посланието,” Еужени
Петерсън завършва по прекрасен начин този етап от описанието на живота на Савел: “След това нещата
се успокоили и за известно време църквата заживяла спокойно. По цялата страна – в Юдея, Самария и
Галилея – църквата растяла. Хората живеели с дълбоко уважение към Бога. Светият Дух бил с тях и ги
подкрепвал. Християните преуспявали по един чуден начин.” Те не са имали нужда от Савел, а той има
нужда от хората. Там той не се е учил на независимост. Там е открил колко е важно човек да е зависим.
Трагедията е, че някои хора никога не научават това.

Бавните уроци, научени чрез малко известните хора
Нека да се спрем и да се върнем от миналото в наши дни. Не искам да пропуснем трите вечни

уроци, научени чрез малко известните участници в тази история за живота на Савел.

Първо, ценете другите хора. Научете се да цените и да приемате, че не вие, а другите хора са
важни. Не се опитвайте да живеете независимо от другите. Вместо да гледате на хората около вас като на
пречка,  убедете се,  че  те  са  важни хора.  Напомняйте си,  че  те  играят стратегическа роля за  вашето
оцеляване и за вашия успех. Бог много рядко ни приканва да летим сами. Когато Той ни води да се реем
във висините, много по-безопасно е други хора да се реят във висините заедно с нас. Част от обучението
ми в морската пехота бяха някои съвети за оцеляване в битката.  Един от тях беше следния:  Винаги
изкопавай окоп,  който да е  достатъчно голям за двама,  а  още по-добре за  трима човека.  Неизбежно
напрежението на битката ще те застави да паднеш на колене от слабост. Ще се уплашиш и можеш да
изгубиш духа си. Ти имаш нужда от някой близо до теб, за да те подкрепя и да ти помага да останеш
силен.  Бог е  създал всички членове на семейството Си,  за  да се  поддържат чрез подобна мрежа на
взаимна зависимост. Никой не може сам да се справи с цялото напрежение на живота. Приятелството и
взаимната зависимост са от изключителна важност за всеки човек! Може би не искаш да станеш активен
член на църквата или да се включиш в изучаването на Библията в малка група в твоята църква. Мислиш
си, че можеш да се справиш сам с това и до сега планът ти дава резултат. Но рано или късно нещастието
ще те накара да паднеш и ти ще имаш нуждата от някой,  който да ти помогне да се  изправиш. Не
позволявай на непреклонния дух на независимостта да те лишава от радостта да споделяш с другите
живота си, провалите и мечтите си. Ние не сме незаменими и крайно необходими. Само Бог и Неговата
църква са такива.  Той търси счупени съдове, наранени сърца и смирени служители, даже хора с лоша
биография, които имат някои белези, но са се научили да не ги крият или да отричат, че ги имат – хора,
които разбират и ценят високо значението на другите.

Второ, смирявайте се. Вместо да се стремим да бъдем в светлините на прожекторите, ние трябва
да приемем ролята да стоим в сянката. Говоря това съвършено сериозно. Не се самоизтъквайте. Не се
стремете да бъдете на първата линия. Не правете намеци да бъдете издигнат. Оставете някой друг да
направи това. Още по-добре е да оставите Бог да направи това. Повярвайте ми, ако сте способен, другите
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ще разберат това. Вие ще бъдете открит, но в определеното от Бога време. Ако сте нужен за плана, Бог
ще ви постави на подходящото място в подходящото време. Ние не трябва да вършим онова, което се
върши от Бога. От началото до края издигането е Негова работа. Поради това се въздържайте. Позволете
му Той да дърпа конците и да пали светлините на прожекторите. Той ще намери някой като Анания или
Варнава, който ще дойде и ще ви намери, когато най-много се нуждаете от помощ и ще ви помогне да
преодолеете препятствието. Или пък Бог може да реши вие да бъдете един от онези безименни, малко
познати личности, които да направят промяната в живота на някой човек. 

Вашата роля, просто и ясно е следната: смирявайте се. Може би сега е добър момент да откажете
да живеете, опитвайки се да постъпвате според собствените си разбирания, мислейки си, че ако успеете
да изпреварите някой човек и да се изкачите още едно-две стъпала по стълбата, вие ще постигнете целта
на живота си. Ще получите онова, от което се нуждаете. Семейството ви ще бъде (каква е думата, която
обичаме да използваме)… “удобно устроено.” Знаете ли от какво има нужда членовете на семейството
ви – много повече от още пари в банката, от още по-хубав дом или от телевизор във всяка стая? Те имат
нужда вие да сте в добри отношения с Бога. Това означава да сте смирен пред Него. Те се нуждаят от
вашето нежно докосване, от признанието, че Той е Господ във вашия дом, а не вие. Това се постига чрез
смирението. Приятелю, направи го, смирявай се на всяка цена.

Трето, вярвайте в Бога. Вместо да считаш (даже тайно в себе си), че си незаменим, често си
напомняй, че Божията работа трябва да се върши по Божия начин. За пръв път чух този принцип от
Франсис Шейфър, (Коментар: Имам преведени книги от Шейфър и мога са ги изпратя на всеки, който
пожелае. Д.Пр.) когато посещавах лекциите му. Той стоеше там, облечен с потник и къси панталони и
говореше за тези неща пред нашата група от млади и идеализирани слушатели, докато повечето от нас се
стремяха да открият пътя в живота си. Аз го чувах многократно да повтаря този принцип: “Божията
работа задължително трябва да се върши по Божия начин. Божията работа задължително трябва да се
върши по Божия начин. Божията работа задължително трябва да се върши по Божия начин.” 

Ако бързате, вие можете да свършите работата по вашия начин. Може даже да получите големи
резултати. Може да има всички изгледи, че ще получите повишението, но това няма да е Божият начин.
Спрете се и разберете това. Може би е време вие също да бъдете спуснат през дупката във вашата стена
долу на земята с някакъв кош, за да научите този принцип за живота си. 

В  прекрасната  си  книга  “Апостолът”  Джон  Полок  пише:  “Иронията  се  е  състояла  в  това,  че
прочутия Павел, който в началото е наближавал Дамаск с блестящите си доспехи на представител на
върховния свещеник, е трябвало да напусне града спуснат с рибарски кош, с помощта на същите хора,
които идвал да унищожи.” Това не казва ли всичко за смирението?

Една последна мисъл
Просто да направя едно уточнение.  Поетът Уилям Ърнест Хенри чието стихотворение четохме

преди малко, е сгрешил абсолютно. Сгрешил е и Тимоти МакВейн. Животът не е “хванат в жестоките
лапи на обстоятелствата.” Сърцето ни не е “обляно в кръв, но е непреклонно.” Ние нито сме “господари
на съдбата си,” нито сме “капитани на душите си.” Ако искаме да вършим Божията работа по Божия
начин, ние трябва да бъдем изцяло и постоянно зависими от милостта на Бога. Павел е трябвало да научи
този принцип. Въпросът ми е: Вие научили ли сте го? Ако не сте, може би е добре днес да започнете да
го учите.  Сега е време да се смирите под чудната ръка на Бога. Ако вие не направите това, Бог ще
направи това вместо вас. А това ще ви нарани. В Своето време, по Своя начин Бог ще покори упоритата
ви независимост. Бог никога не харесва независимия дух.

Глава 6
Излизане от сянката 

В тази глава искам да ви предложа свежа надежда. Тя може да се окаже полезна за вас, особено за
онези, които чакат. Може би по-рано сте бил активен участник в някоя отговорна работа на предната
линия.  Но това вече не е така.  Всичко се е променило. Сега,  поради някаква причина,  вие седите и
чакате.  Трудно  е  човек  да  запази  куража  си,  докато  чака  неопределено  време  на  стоянката.  Тогава
разумът ви започва да ви изкушава. Въпреки че сте добре образован, опитен и наистина надарен в своята
област, сега сте заставен да чакате. Чудите се и вероятно сте започнали да се безпокоите, дали периодът
на чакане няма да продължи цяла вечност. Вие не виждате никаква светлина в края на тунела. Струва ви
се,  че  ставащото  с  вас  просто  не  е  справедливо.  В  края  на  краищата,  вие  сте  тренирали  упорито,
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преодолели сте много препятствия и вероятно сте направили нужните жертви. Обезкуражаването дебне
на врата ви, готово да се нахвърли върху всяка мисъл или надежда, поради което седите и се чудите защо
Бог е решил да ви подложи на това изпитание.

В следващите страници искам да ви предложа известно окуражение, но трябва да започна с един
реалистичен коментар: Може да мине дълго време, преди Бог да ви придвижи на място, от което ще
оказвате голямо влияние. В продължение на седмици или месеци Бог може да реши да не разкрива плана
си пред вас.  Готови ли сте за  това?  Това може да продължи години? Аз съм установил,  че един от
любимите методи на Бога, когато ни подготвя за нещо голямо е да ни изпрати да чакаме в сянката.

Но това не означава, че вие сте обречен вечно да живеете в тъмнина. Окуражете се от думите на
английският  автор  Джеймс  Столкер,  който  е  казал:  “Чакането  е  обичайният  метод,  чрез  който  Бог
дисциплинира  хората,  на  които  им  предстои  да  свършат  някоя  изключителна  работа.”  Спрете  се  и
позволете на тази истина да влезе в съзнанието ви. Прочетете я отново, този път по-бавно. Чакането е
един от предпочитаните от Бога методи, с помощта на които подготвя избраните хора, за да извършат
големите задачи. В Библията това се казва ясно от началото до края.

Библейският принцип на чакането
Изключителната работа за един избран човек от Изход е била да освободи децата на Израел от

робските вериги на Египет и да ги въведе в свободата на Обещаната земя. Каква забележителна задача! И
тази привилегия е била дадена на Моисей. Но докато наблюдаваме как този “приятел на Бога” извършва
изумителни чудеса в пустинята и демонстрира необикновените си качества на лидер, ние лесно можем
да забравим, че той е чакал 40 години, за да стане лидер на евреите. Замислете се над този факт! Четири
десетилетия  са  изминали,  през  време  на  които  стареещият  Моисей  е  пасял  овцете  в  Медиамските
равнини и е чакал в сянката на планината Синай. Той не е срещнал горящия храст, преди да навърши 80
години. Това са ОСЕМДЕСЕТ годни.

За Давид изключителната работа е била, че щял да води народа на Израел в продължение на 40
години –  всъщност,  това  са  били 40 от  най-успешните  години в  историята на Израел. Той получил
забележителното назначение по решение на Бога. Но ние забравяме, че той е трябвало да чака 13 години,
преди всъщност да стане цар и през това време е живял като беглец, преследван от Саул.

За Илия изключителната задача е била да се противопостави на злата империя на Ахаав и Езавел.
Той направил това със силата на Божията власт, но преди това е трябвало да прекара продължително
време в Божията зала за чакане край един поток, наречен Херит. Това не е била лека работа, особено
когато потокът пресъхнал и той бил принуден да се премести в оскъдната Сарепта. През тези години не е
имало заглавия във вестниците, нито забележителни постижения в служението, нито спасени души за
Божието царство. Нищо. Илия просто е чакал. 

За Йосиф изключителната задача е била да бъде Премиер на Египет и да задържи народа заедно по
време на дългите години на  смъртоносната  суша.  Той е  бил призован да изпълни тази роля в  един
решителен период от историята на Египет и Израел. Но много преди Йосиф да бъде издигнат до тези
галактически висоти на известност и важност, той е прекарал дълго време в сянката – продаден като роб
от  собствените  си  братя,  купен  като  някаква  вещ  от  един  богат  египетски  управник,  принуден  да
възприеме една напълно различна култура и да научи един чужд език, за да служи като домашен роб при
Потифар.  Докато  бил  там,  жената  на  господаря  му  се  опитала  да  го  прелъсти,  за  да  извършат
прелюбодеяние.  Младият Йосиф мъдро избягал,  за да спаси живота си.  Нечестно обвинен в опит за
изнасилване, Йосиф бил хвърлен в затвора за повече от 2 години, където знаете ли с какво е правил? Той
е чакал.

Естер  излязла  от  сянката  и  смело  се  изправила  пред  царствения  си  съпруг,  за  да  му  разкаже
истината  за  един  таен  заговор.  Бог  е  използвал  Естир  в  буквалния  смисъл,  за  да  спаси  евреите  от
унищожение. Но е лесно да се забрави, че предишните години от живота си тя е прекарала в сянката и е
чакала. Може би е имало дни и месеци, през които се е чудила каква е целта на живота й.

Тук  има  един  принцип,  който  може  да  стане  извор  на  нова  надежда,  ако  си  напомняте,  че
“Изключителната работа е предшествана от продължително чакане.” На много малко хора се възлага
вършат изключителната работа, независимо че мнозина биха предпочели да вършат точно това. Веднага
след като получим дипломата си, ние сме готови за славното време. Краткото описание на живота ни
прилича на комбинация от биографията Жана Д’Арк, Уинстън Чърчил, Майка Тереза, Бил Гейтс, Майкъл
Фокс и Били Греъм – всичко това преплетено в една чудна плетеница. И представете си, ние сме само на
23 години! Ние сме готови да обявим, че настъпва Великото Събуждане. Слушайте внимателно какво
говорим, ние пристигаме! Но има само един малък проблем – не това е пътят на Бога. Най-често Той
подготвя  слугите  Си  по  време  на  продължителни  периоди  на  чакане,  предназначено  за  шлифова
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уменията им и да пречупи волята им, да оформи характера им и да им придаде дълбочина. Докато Бог
работи, ние чакаме. Позволете ми да ви дам за пример няколко откъси от Библията, в които се говори за
значението на чакането. Отделете време да прочетете всеки от тях бавно, за предпочитане на глас.

 “Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! Чакай Господа.” (Пс.27:14)
 “Облегни се на Господа и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя

си като извършва подлости.” (Пс.37:7)
 “Облегни се на Господа, и пази Неговия път, и Той ще те издигне… “ (Пс.37:34)
 “Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ” (Пс.62:5)
 “Който  живее  под  покрива  на  Всевишния,  той  ще  пребъдва  под  сянката  на  Всемогъщия .”

(Пс.91:1)
 “Ако не беше ми помогнал Господ, душата ми без малко би се преселила в мълчанието. Когато

казах: Подхлъзва се ногата ми, тогава Господи, Твоята милост ме подпря. Всред множеството грижи
на сърцето ми, твоите утешения веселят душата ми.” (Пс.94:17-19)

 “Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще
тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.” (Ис.40:31)

 “Ония, които Ме чакат, не ще се посрамят.” (Ис.49:23)
 “Винаги се надявай на твоя Бог.” (Осия 12:6)
В Библията има много подобни текстове. В Конкорданса, с който се консултирах, за да открия тези

стихове, има много колони, в които е описан всеки стих в Библията, в който се съдържа думата “чакай”
или  “стои.”  Чакай,  Стои.  Чакай.  Стои.  В  Библията  много  рядко  срещам  думата  “бързай.”  Това  ми
напомня за едно стихотворение от Рут Хармс Калкин, посветено на тази тема.

Не можеш ли да бъдеш малко по-бърз?

Господи, знам, че има безброй случаи,
когато трябва да Те чакам търпеливо.
Чакането развива издръжливостта.
То заздравява вярата ми и
задълбочава зависимостта ми от Теб.

Знам, че Ти си Бог и Суверен, 
а не момче за всичко,
което реагира на всяко щракване на пръстите ми.
Знам, че Благодарение на несравнимата Ти мъдрост 
Твоето време е безпогрешно определено.

Но, Господи,
Ти си ни казал да се  молим, 
за да получаваме отговори!
Даже Псалмистът Давид е викал
с уверена смелост:
“Време е да Господ да действа.”

Господи, в тази тиха и слънчева сутрин,
когато съм обграден отвсякъде,
аз също викам смело.
Ти си моят Отец и аз съм Твое дете.
Поради това, Господи, не можеш ли да бъдеш малко по-бърз?

Думата “бързо” се среща много по-често в нашия речник, отколкото в плана на Бога.  Чакането е
противно на човешката природа. Ние обичаме да бързаме и искаме Бог също да бърза. Но Той не бърза.
Не  е  бързал  даже заради  един толкова  надарен  човек  като  Савел.  Както  той  щял да  научи,  Бог  ни
подготвя през периодите, когато ни се струва, че другите хора въобще не се интересуват от нас. В тези
моменти Бог работи търпеливо, целенасочено, непреклонно и ни оформя в сянката, за да бъдем правилно
подготвени за следващите години, когато Той ще избере да ни използва в светлината на прожекторите.
Точно в това положение откриваме нашият човек Савел. Деяния 11 започва с описанието, че той е скрит
в сянката, докато Бог продължава да го подготвя за нещо велико.
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Откриването на Савел в сянката
Може би съмнението е започнало да се прокрадва в мислите на Савел, докато в продължение на

години е чакал Бога в Тарс – той е живял там в продължение на 5-6 години, а може и повече.  Ако
изчислявам правилно, той е бил на около 35 години, когато най-после Бог го извикал отново на сцената,
за да го използва през следващите 20 години. Джон Полок пише: “Най-добрите години от живота на
Павел изтичали между планините около Тарс и морето. Това е било трудно за понасяне, защото Павел е
бил дълбоко загрижен, че всички хора по света трябва да чуят за Добрата новина и да повярват, но
въпреки това, намирайки се между 30 и 40-та си година, което е най-доброто време за човека, той е бил
заставен да чака.” 

Кога за последен път някой ви е окуражавал да чакате? Или да нямате амбиции?  Спомнете си
какво научихме в предишната глава: ако сте надарен, хората ще ви открият. Самопредлагането нито е
необходимо, нито е привлекателно. Това е особено вярно за Божията работа.  Според мен има малко
неща, които са по-неприятни от напористата амбиция, проявявана от млади хора, призовани от Бога. Бог
ще издигне онзи, който иска в определеното от Него време. Поради това се отпуснете и бъдете търпелив.
Понякога окуражавам хората да запомнят наизуст някой стих от Библията. На тази тема си спомням един
стих, за който вярвам, че е добре всеки от нас да го пази дълбоко в ума си: “Но ние се надяваме на нещо,
което още не виждаме, и търпеливо го очакваме” (Рим.8:25). Нека този стих да се превърне в нашия
стих на годината. Напишете го на лист и го поставете на бюрото си или на огледалото в банята. Най-
добре е да се придържате към него във вашето положение. Той ще ви дава надежда, докато се намирате в
сянката. По времето, когато апостолът е писал писмото си до вярващите в Рим, той вече бил научил
колко важно е да се чакат неща, които не могат да се видят. Мисля си, че той е научил този урок по време
на годините, които е прекарал в сянката в Тарс, чакайки Бог да го раздвижи. Поради това, каквото и да
чакате, но не можете да го видите, съветвам ви търпеливо да го очаквате. 

Така както псалмистът е писал: “Бъди търпелив.”  Нашата култура ни казва точно обратното. “Ако
имаш нещо,  гордей се  с  него.  Бори се  за  него!  Ти  го  заслужаваш!”  Подобно на  газ  без  мирис  ние
вдишваме  това  всепроникващо послание,  което  казва:  “Най-важното  е  да  знаят  името  ти.  И  това  е
всичко! Не се безпокой за дълбочината на характера си или за мотивите на действията си. Най-важното е
да се грижиш за образа си. Да си сигурен, че изглеждаш добре, докато те снемат по телевизията е много
по-важно от онова, което ще кажеш – ето това е днешният принцип. В края на краищата, онова което се
продава  е  образът.”  Глупости!  За  Бога  не  е  важно  нито  името,  нито  образа.  Той  е  загрижен  за
съдържанието и  за  характера.  Савел  научил тези  истини,  докато чакал  в  Тарс.  А докато чакал,  Бог
започнал да работи мощно в един град, наречен Антиохия, разположен южно от Тарс.

Няма малко съживление
Деян.  11  започва  с  гръм и  трясък.  Ние  не  се  намираме в  някакво  заспало селце.  Пожарът на

съживлението помита района, в центъра на който се намира Антиохия. Светлината на прожектора се
премества от Савел към Петър (Деян. 10). Петър получил видение, което потвърждавало  плана на Бога
да предложи Добрата новина на езичниците. Петър видял една покривка, съдържаща всякакви храни да
се спуска от небето пред него, за да се нахрани. Тъй като предлаганите видове храни били забранени за
ядене от Моисеевия закон, Петър отказал да се докосне до тях. Той не e бил в състояние да разбере как е
възможно онова, което Законът ясно забранява, сега Бог да го обявява за законно? 

Но Бог настоял, че отваря очите му, за да види новото изливане на милостта върху езичниците.
Каква повратна точка в живота на великия юдейски рибар! Накрая Петър разбрал съобщението. И какво
станало? Много хора повярвали, включително един мъж, наречен Корнилий. Даже хората от Кипър и
Киринея  отговорили  на  Евангелието.  Съживлението  продължавало  да  се  разраства  и  да  обхваща
островите в южната част на Средиземно море. Когато помитащата демонстрация на милостта достигнала
Антиохия, атмосферата била наелектризирана. Работата на Божият Дух е била очевидна за всички хора.
“Вярващите, разпръснати при гоненията след убиването на Стефан, достигнаха до Финикия, Кипър и
Антиохия,  където  съобщаваха  посланието  само  на  юдеи.  Някои  от  вярващите  бяха  от  Кипър  и
Киринея. Те пристигнаха в Антиохия и започнаха да говорят също и на езичниците, проповядвайки им
Благата вест за Господ Исус. Силата на Господа беше с тях и много хора повярваха и се обърнаха към
Господа” (Деян.11:19-21).

Сигурно е било прекрасно да се наблюдава, как Божият Дух използва различни евангелизатори, за
да проповядват с пламтяща смелост пред езичниците посланието за Христос. Даже гърците в Антиохия
се спасявали, благодарение на проповядването на някои хора от Кипър и Киринея.  Новината за това
стигнала до вярващите в Ерусалим и в Библията се казва, че “оттам изпратиха Варнава в Антиохия”
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(ст. 22). Защо са изпратили Варнава в Антиохия? Защото той е бил от Кипър (Деян.4:36).  Тъй като в
Антиохия е имало хора от Кипър, Варнава най-добре е можел да свърши работата. Той е знаел тяхната
култура и езикът им. Знаел е начинът им на мислене. Освен това нали си спомняте, че той е бил син на
окуражението – той е разбирал и се е придържал към милостта. Поради това църквата в Ерусалим взела
решение бързо да изпрати свой представител и Варнава заминал за Антиохия. Онова, което видял когато
пристигнал,  надвишило  всичките  му  очаквания.  Обичам  да  наблюдавам  изражението  на  лицето  му,
когато се появява на сцената в Антиохия. Ето това се нарича въодушевление! Варнава е подходящ точно
за такава атмосфера. “Когато пристигна и видя как Бог е благословил тези хора, Варнава се зарадва и
започна да насърчава всеки да остане верен на Господа с цялото си сърце, тъй като беше добър човек,
изпълнен със Светия Дух и с вяра. И много хора станаха последователи на Господа” (ст.23-24)

На тълпи хората са се стичали при Христос. Варнава сигурно се е задъхвал от вълнение, че е част
от всичко ставащо около него. Между другото, че тези хора не са били “доведени в църквата.” Те са били
“доведени при Бога.” Съживлението няма за цел да се увеличи броя на членовете на църквата. Целта на
съживлението е да се добавят имена на хора в Книгата на Живота. Естествено е, че църквата в Антиохия
е нараствала и се е формирала. Всъщност, тя се превръща в една от най-видните църкви от първия век.
Но  забележете,  че  “много  хора  станаха  последователи  на  Господа.”  Това  е  белегът  на  истинското
съживление – то променя живота на хората. В прекрасната си книга “Словото, обрисувано в Новият
Завет,” изследователят А. Т. Робертсън пише: “Тези хора са били добавени в Господ Исус, преди да са
били добавени към църквата. Ако това е принципът, към който винаги трябва да се придържаме, каква
разлика ще предизвика той в нашите църкви.”

Съживлението не е толкова свързано с това, което става в църквата; то е свързано с онова, което се
случва,  когато хората се разкаят заради греховете си и мотивирани единствено от вярата се обърнат
единствено и само към Христос. Невярващите в Антиохия и в съседните градове нахлували в църквите.
Посещавал съм места, където е очевидно подобно движение на Божия Дух.  Мога да свидетелствам, че е
абсолютно феноменално човек да наблюдава и да бъде участник в подобно нещо. Вие не можете да го
спрете, защото не вие сте го започнали. Не можете да го обясните, защото не вие сте го извършили. Не
можете да го дублирате, защото не вие сте го създали. Онова, на което сте свидетел е ръката на Бога,
която чрез Светия Дух работи вътре в хората и между тях. Загубените биват спасявани, а спасените биват
съживявани. Чисто и просто,  това е смисълът на “съживлението” – обновяване на духовния живот на
онези, които са духовно мъртви и духовно затъпели. Всичко това се е случило в Антиохия. След като
вече знаем нещо за Савел, на нас ни се струва, че това забележително събитие би трябвало да стане под
неговото ръководство, нали? Грешка. Той може би не е знаел нищо за съживлението в Антиохия.

Подозрително отсъствие
Забравили ли сте? Савел се намирал много далеч от Антиохия. Най-вероятно той е седял в някоя

пещера близо до Тарс,  далече  встрани от тържеството в Антиохия.  По онова  време семейството му
вероятно го е изгонило от дома си. Лидерите на синагогата многократно го бичували и му забранили да
общува с юдеите. Възможно е да е намерил убежище в домовете на някои езичници и да се е научил да
цени и да се наслаждава на тяхната храна и на начинът им на живот. В много отношения от години той е
живеел  като  чужденец  в  родния  си  град.  Той  е  в  сянката.  Той  израствал  и  се  учел,  докато  Бог  го
подготвял  за  изключителното  му  бъдещо  служение.  Не  пропускайте  голямата  картина.  Докато  се
намирал в Тарс, Савел загубил доверие на плътта. Всъщност, много е възможно точно по  време на този
престой в сянката Савел да е получил от Господа онзи трън в плътта, за който пише във 2Кор. Поради
забележителната природа на  истините – на небесните откровения, които e получил от Господ Исус – той
е имал нужда от тази болка, за да го смирява и да не му позволява да се възгордее. В 2Кор.12 той хвърля
светлина върху едно от тези тайнствените откровения. Нека да цитирам този откъс, за да усетите силата
на неговото чувство: “Познавам един човек в Христос, който преди четиринадесет години бе грабнат и
отнесен до третото небе. (Дали в тялото си или извън тялото си не зная – само Бог знае.) И зная, че
този човек (дали с тяло или без тялото си не зная – само Бог знае) бе грабнат и отнесен в рая и чу
думи,  които  не  могат  да  бъдат  изречени  и  които  човешко  същество  няма  право  да  произнесе”
(2Кор.12:2-4). 

После Павел продължава: “И за да не се възгордявам прекалено заради чудните откровения, ми бе
даден трън в плътта – изпратен ми бе ангел от Сатана непрекъснато да ме измъчва, за да не се
възгордявам прекалено” (2Кор.12:7). Нека да се спрем за момент. Ако се върнете назад в живота му с 14
години от времето, когато е писал второто си писмо до коринтияните, ще установите, че тогава той се е
намирал по време на  чакането си  в  Тарс.  Твърде  е  възможно по време на  някое  от  многобройните
бичувания, с които е бил наказван в Тарс, или по време на някой друг случай, когато е бил бит с камъни
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и се е борел със смъртта, той да е изпаднал в полубезсъзнание, в нещо като транс. Вероятно докато е бил
в това състояние, Господ го е отвел до Рая и му е разкрил неизразими и прекрасни истини за него.

Онова, което искам да кажа е, че независимо от всичко това, той е отказал да се хвали със своята
надареност. Вместо това той признава: “Затова с най-голямо удоволствие ще се хваля със слабостите
си,  за  да  може  силата  на  Христос  да  почива  върху  мен…защото  именно  когато  съм  слаб,  съм
наистина  силен”  (2Кор.12:9-10).  Ето  това  е  истинското  смирение.  Каква  невероятна  яснота  на
перспективата. Той се научил да не се хвали с нищо, освен със слабостите си. И запомнете, че той е
научил  този  урок,  докато е  бил  в  сянката.  Тогава  никой  не  му е  обръщал внимание.  Коренната  му
промяна никога не е попаднала на първата страница на вестниците. Времето, през което Бог ви е казал да
чакате никога няма да бъде оценено високо от другите хора. Всичко което те може би ще знаят е, че сте
изчезнали от сцената.  Това може да бъде причинено от банкрут. Или с някакво ужасно преживяване,
през което трябва да преминете, като например някой трагичен инцидент или някаква унищожителна
болест. 

Вие може да издържите болката от унищожаването на репутацията ви, поради лъжи, разказвани от
някой човек. Цялото нещастие представлява начин за да бъдете накаран да се обърнете към Бога. Господ
използва разочарованието, за да ни отведе в нашия собствен Тарс, т.е. в Неговата зала за чакане. Там Той
започва да работи дълбоко в душата ви. Докато накрая, подобно на Савел вие не получите такова ново
виждане, че да сте в състояние искрено да признаете “Когато аз съм слаб, Той е силен.” Когато това
стане, както се е случило със Савел, вие ще бъдете готов да излезете от сянката. Сега Савел бил готов. Не
е изненадващо, че Бог го раздвижил.

Служител, появяващ се от сянката
Нека да се върнем към историята, разказвана в Деян.11. Варнава хванал “тигъра за опашката” в

Антиохия.  Под напора на новопокръстените,  църквата  започнала много бързо да  се  разраства  и той
разбрал, че има нужда от помощ. Той не притежавал дарбите, които били нужни за този момент, или му е
липсвала енергичност, за да се справи с огромния растеж. Но той си спомнил, че има един човек, който
може да се справи. Спомнил си за Савел, който се намирал в Тарс. Без много да чака, “ Варнава замина
за Тарс да търси Савел” (Деян.11:25). Знаете ли какво ми прави впечатление тук? По своя инициатива
Савел не е изпратил на Варнава резюме от автобиографията си. Нито му е изпратил някой пратеник да
занесе съобщението: “Ако Варнава има нужда от помощник, аз получих дарбите от Бога.” Не, Савел
останал в Тарс, доволен, че ще стои извън светлината на прожекторите колкото е нужно. 

Запомнете, че точно по време на чакането в Тарс Савел се е научил да не се хвали със силата си, а
само със слабостта си. Поради което Варнава е трябвало да го търси. Той не е знаел настоящия му адрес,
но в следващия стих се казва: “и като го намери.” Къде е бил той? Ние не знаем. Варнава не е знаел. Но
се оказал пред една врата, на която почукал, а след като я отворил попитал: “Савле, това ти ли си?”
“Варнава! Влизай. Седни на камъка до мен. Тук е малко влажно, но това е най-доброто, което мога да ти
предложа.” “Савле, ти няма да повярваш. Спомняш ли си Антиохия?” “Разбира се, спомняме си.” “Имаш
ли представа какво става там?” “Не, не съм чувал.” “О, нека да ти разкажа.” Така развълнувания Варнава
разказал на Савел историята за съживлението в Антиохия. 

И в Библията се разказва, че Варнава “го заведе в Антиохия” (ст.26). Учението на Савел извършило
забележителни промени, защото самия Савел е бил променен. Той бил смирен, докато седял под сянката
на Всевишния. Докато се намирал далеч от активността и въодушевлението, на него ме били дадени
свежи откровения за Божия план,  ново виждане за  Божията църква и за  важността на милостта.  От
позицията на своята слабост той служел с още по-голяма сила. Защо? Не бързайте да научите отговора –
защото той е чакал. Търпеливо, с желание, той е вярвал на Бога, докато е чакал в сянката.

Четири принципи, за да вярваме на Бога, докато сме в сянката
Както казах в началото на тази глава, аз искам да ви предложа свеж източник на надежда. За да ми

помогнат да направя това, позволете ми да ви предложа 4 принципа, които открих между редовете на
току-що разгледаните събития. По-късно, когато Бог ви отведе, за да чакате на сянка, тези принципи
могат да се окажат по-важни за вас отколкото сега.

Първо, когато Бог ни подготвя за ефикасно служение, в програмата си Той включва нещо,
което ние бихме желали да избегнем – период на чакане. Така биваме възпитавани на търпение.
Докато пишех тези редове, аз се сетих, че никога не съм срещал млад човек, който да е търпелив. (За да
бъда честен ще кажа, че не съм срещал и стар човек, който да е търпелив.) Ние всички бързаме. Не
искаме  да  изпуснем  нито  един  сектор  от  въртящата  се  врата.  В  едно  вечно  забързано  общество
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търпението се усвоява трудно. Но въпреки това,  търпението е важно качество, което научаваме само
когато сме принудени продължително време да чакаме.

Второ,  когато Бог ни накара да  чакаме и ни скрие  в сянката,  Той ни показва,  че  не сме
незаменими.  Това  ни  смирява.  Една  важна  причина,  поради  която  Бог  ни  премества  от  фокуса  на
прожектора и ни поставя да чакаме в сянката е да ни напомни, че ние не сме привлекателна звезда и не
сме незаменими. Разбирането на тази истина ни прави наистина смирени. Убеден съм, че Павел нито
веднъж не е попитал Бога защо държи ръката си върху Петър и Варнава, а той е пренебрегнат.  Във
времена,  когато  повечето  надарени  хора  биха  се  кандидатирали  да  влязат  в  управлението  на
съживлението, Савел с желание останал зад сцената. През цялото време той е чакал своето време – по-
точно казано – Божието време.

Трето, когато Бог ни скрие някъде, Той ни разкрива нови Свои черти и ни дава ново виждане
за служението. Това ни прави задълбочени. Трябва да повторя нещо, което вече съм писал: Днес ние не
се нуждаем от по-умни или от по-работливи хора. Много повече се нуждаем от по-задълбочени хора. Те
винаги имат някакво служение. Винаги. Бог ни прави по-задълбочени, докато Го чакаме.

Четвърто, когато най-после Бог реши да ни използва, това става в най-неочаквания от нас
момент, когато смятаме, че сме най-малко подготвени. Това ни прави ефективни. Безпогрешната
настройка за продължително и ефективно служение започва с изненадата: “Аз? Господи, сигурен ли си,
че не искаш да използваш онзи човек? Той е много по-подготвен и очевидно е надарен. Може би ще
искаш да поговориш с него.” Ето това е идеята за подобно поведение. В нашата високо ефективна ера е
освежително да се открият някои хора, които все още се удивляват от начина, по който Бог ги използва.
Ф. Б. Мейер пише следните подходящи думи в своята биографична книга за Павел: “Най-после един ден,
докато чакал, Савел чул глас от вратата: “Извинете, тук ли живее Савел?” В следващия момент пред него
се появило познатото лице на един стар приятел от колежа с радостна усмивка на признателност …И той
“го заведе в Антиохия; и…поучаваха много хора.” 

Не се страхувайте безрезервно да вярвате на Бога. Докато вървите по дългия коридор, може да
установите, че Той ви води и е заключил много от врати, през които искате да преминете.  Но бъдете
сигурен, че по-нататък по коридора ще намерите една врата, която Бог е оставил незаключена . Отворете
я, влезте и ще откриете, че пред вас се открива един завой на реката на възможността, който е по-широк
и по-дълбок от онова, което сте се осмелявали да си представите даже в най-слънчевите си мечти. Влезте
в реката и тя ще ви отведе до морето.”

Харесва ми това описание. Както винаги, Ф. Б. Мейер е прав в оценката си. За нещастие, много по-
често  ние  продължаваме  да  блъскаме  по  заключените  врати,  използвайки  лоста  на  собствените  си
усилия. Ние се опитваме да счупим ключалките. Ние сме убедени, че това е Божият план за нас. “Ето
това  имах  предвид.  Достатъчно  съм  чакал.”  Ние  манипулираме  нещата  и  обстоятелствата  и  насила
искаме да се появим на сцената. Не сте ли се оказвали в такова положение? Бог не ви е ослепявал, но със
сигурност може да направи мизерен живота ви. Вие считате, че нямате повод да сте доволен от живота
си. Това е белег, че ви липсва вътрешен мир. Най-накрая напрежението ще ви победи и ще престанете да
съжалявате за деня, когато сте се опитвали да отворите онази заключена врата.

Има свежа надежда н трите думи: Бог е способен.
Знам, че сте се уморили да чакате. Знам, че е трудно да се чака. Но това е изискване от Божията

програма за обучение. Пазете се да не бъдете изключен от Божието училище на Чакането. Стойте там.
Чакайте. Стойте на мястото си. Вашето време ще дойде.

Глава 7

Намиране на задоволство в Божията милост
 Всяко  проучване  на  живота  на  апостол  Павел  изисква  сериозно  разглеждане  на  проблема  за

болката. Страданието не е приятен обект за изследване, особено в нашата западна култура. Може би сте
чули, подобно на мен докато израствах, че “Болката и страданието идват от дявола. А тъй като Бог желае
доброто  на  Своите  служители  и  иска  да  ги  освободи  от  болката,  лекуването  и  щастието  идват  от
Господа.” Това звучи великолепно. Проблемът е, че това твърдение нито е вярно, нито е библейско. Не
винаги дяволът е отговорен за болката и страданието в нашия живот. Може би ще бъдете изненадан,
когато  научите,  че  има  мигове,  когато  болката  е  част  от  суверенният  план  на  Бога,  чрез  който  ни
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подготвя, за да бъдем Негови полезни служители. 

Да гледаме на страданието от Божията гледна точка
Поради пристрастеността ни към житейския комфорт, религията в САЩ е неясна и неопределена.

Не съм аз първият, който забелязва това. Известният пастор и теолог Хелмут Тилик, след като прекарал
доста време в нашата страна, бил попитан коя според него е най-голямата грешка на американските
християни.  Той  отговорил:  “Те  имат  неправилно  мнение  за  страданието.”  Съгласни  ли  сте  с  това
заключение? Аз се  усмихвам, когато чета коментарите на Джон Стот по отношение на страданието,
докато разсъждава върху Рим. 8:22-23. В началото нека да си припомним тези стихове, а след това ще се
запознаем  с  наблюденията  на  Стот.  “Защото знаем,  че  досега  всичко,  сътворено  от Бога,  стене  и
страда като жена в родилни болки.  И не само всичко сътворено,  а и ние,  които имаме Духа като
начало  на  Божието  благословение,  стенем  в  себе  си,  докато  с  нетърпение  очакваме  пълното
осиновяване от Бога, когато телата ни ще бъдат освободени.”

Обяснявайки  думите  на  Павел  в  Послание  до  Римляните,  Джон Стот пише:  “Не само нашето
нетрайно тяло ме кара да стена, а и нашата паднала природа, която не ни позволява да се държим така,
както трябва  и никога няма да ни позволи да станем такива, ако в нас не живееше Светия Дух ” (Рим.
7:17,20).  Ние  мечтаем  падналата  ни  природа  да  бъде  унищожена  и  нетрайното  ни  тяло  да  бъде
трансформирано. Нашето стенание е израз както на сегашната ни болка, както и на очакването ни за
бъдещото.  Но някои християни твърде много се усмихват и твърде малко стенат. Човек се уморява от
постоянното хилене на християните, често казано и аз правя тази грешка. Ако стенете и позволявате на
съзнанието ви  да изрази някаква степен на вътрешен безпорядък,  хората  започват  осъдително да  се
мръщят към вас, с което искат да ви кажат,  че не живеете според волята на Бога. Не ме разбирайте
погрешно. Не считам, че има нещо обидно в това, че християните се смеят. Аз съм написал цяла книга, в
която твърдя, че хората на Бога трябва повече да се смеят. Смехът демонстрира автентичността в живота
им. Просто съм убеден, че не трябва да залепваме някаква постоянна усмивка на лицата си, от страх
другите хора да не си помислят, че не живеем победоносен християнски живот. Ако видите, че някой ваш
християнски приятел изживява труден период, призовавам ви да не изисквате от него да се усмихва. (Аз
казвам на хората от църквата, когато видят се не се чувствам добре, да не ми предлагат да слушам една
от моите аудиокасети, в която говоря за радостта.)  Не принуждавайте хората да пеят заедно с вас така,
както вие си мислите, че те трябва да пеят. Понякога на нас просто не ни се пее или усмихва. Всъщност,
има моменти, когато е лицемерно човек да поставя усмивка на лицето си. Аз не оставам дълго време в
лошо настроение и рядко изпадам в продължителни периоди на депресия. Аз не съм с меланхолична
натура. Но казано честно аз считам, че някои дни са доста близо до трагедията. Има дни, когато сърцето
ми е толкова натъжено, че се страхувам да проповядвам, да пиша или да върша нещо, което е свързано
със служението. През такива дни не се усмихвам. Но независимо от всичко аз съм длъжен да представям
на другите истината – даже когато истината е трудна за вярване и е  още по-трудна за  възприемане.
Поради това не пиша тези думи с желанието да ви ободря. В края на краищата, това което правя е Божия
работа.  Желанието ми е да ви помогна да се подготвите за живота, с който неизбежно ще се срещнете.
Разбирам, че може би носите такова бреме или сърдечна мъка, които никога не съм изживявал. Може би
живеете под напрежение или с някаква изтощителна физическа болест, или с такава емоционална болка,
която никога не съм си представял. В продължение на почти 40 годишната ми практика като пастор аз
често съм виждал как доказателствата за вътрешна болка изплуват на лицата на Божиите хора. В тези
мигове,  когато  се  чувствам най-малко  способен да  предложа  окуражение,  аз  съм  най-благодарен  на
Библията. В Божието Слово ние откриваме не само Неговата воля за живота ни, но откриваме и думи за
искрено утешение за онези мигове, когато животът е жесток към нас. Всичко това ни връща към Савел от
Тарс. Едва ли е имало ден в християнския му живот, в който той да не се е срещал със силна болка,
страдание  и  напрежение  –  много  от  онези  неща,  които  се  свързват  с  трудностите  на  живота  и  на
служението. За щастие, Савел не е запазил тези изживявания за себе си. Той разголва душата си и дава
възможност на неподправената истина да се излее от нея.

Отворен прозорец в душата на апостола
Второто  писмо  до  християните  в  Коринт  е  най-автобиографично  в  сравнение  с  всичките  му

останали писма. Независимо, че повечето от писмата му са пълни със страст и убеденост, в никое от
другите му писма няма такава дълбочина на чувствата, преплетени в текста на писмото. Погледът към
някои откъси разкрива неговата прозрачна и наранима душа. “Благословен да бъде Богът и Бащата на
нашия Господ Исус Христос,  милостивият Баща и Богът, който е изворът на всяка утеха.  Той ни
утешава  във  всички  наши  скърби,  за  да  утешаваме  и  ние  онези,  които  скърбят,  така  както  Бог
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утешава самите нас” (2Кор.1:3-4). Какво означава това? Конкретната болка, която изпитваме ни дава
възможност конкретно да успокояваме другите хора.  Ако детето ви е  умряло,  Бог  ще ви използва  в
живота на друга жена, когато страда от загубата на собственото си дете. Ако преминавате през тъмния
тунел на развода, никой по-добре от вас няма да разбере, когато някой приятел ви каже, че жена му току-
що го е напуснала. Вие сте в състояние да ги успокоите със същото успокоение, с което ви е успокоил
Бог.  Ако  сте  получили  лоши  резултати  от  рентгеновите  изследвания,  разкриващи  наличието  на
подозрителен тумор в тялото ви, вие разбирате скритите чувства и страхове, които изпитва сестра ви,
когато получи същата диагноза. Ето така работи Бог. Аз никога не съм боледувал от рак. Поради това не
бих могъл да предложа тази дълбочина на успокоението,  която вие бихте могли да предложите,  ако
боледувате  от  тази  болест.  По-нататък  Савел става  още по-конкретен.  Той пише:  “Братя и  сестри,
искаме да знаете  за  бедите,  които ни сполетяха  в  Азия.  Бремето върху  нас  бе  толкова  тежко и
непоносимо, че дори бяхме загубили всякаква надежда за живот” (ст.8). Какво означава това? Савел –
човекът, който Бог е използвал по един чутовен начин – е бил отчаян от живота. Знаете ли, че е имало
момент (даже може би няколко моменти), когато е страдал от толкова дълбока депресия, че не е искал
повече да живее? Той не е бил сигурен, че ще е в състояние да понесе напрежението. Но въпреки това,
Бог го е поддържал. Той признава:  “Да, в сърцата си чувствахме,  че смъртната ни присъда вече е
произнесена.  Това се случи, за да не се доверяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите”
(ст.9). С други думи апостолът казва: “Когато се отчайвах от живота, аз се научих да вярвам и Бог ми
показа забележителната си сила – същата сила, която е използвал, за да възкреси от гроба Своя Син
Исус.” Каква чудна гледна точка към собственото му страдание! А горчивите изпитания продължават:
“Непрекъснато ни постигат всякакви  беди,  но  не  сме  сломени;  в  безизходица  сме,  но  успяваме да
намерим изход; преследвани сме, но Бог не ни изоставя; повалят ни, но не загиваме. Винаги носим в
телата си смъртта на Исус, за да се види ясно в тях и животът му. Ние, живите, непрекъснато сме
излагани на смърт заради Исус, за да се види ясно неговият живот в нашите смъртни тела” (2Кор.4:8-
11).  Забравете за  триумфа и вижте фактите,  с  които се е срещал: Ние сме огорчавани,  преследвани,
разкъсвани и поваляни. Накратко казано, това е бил неговия живот. Това е била съдбата му. Но той не се
предал: “Точно обратното: по всякакъв начин показваме, че сме Божии служители – като търпеливо
понасяме беди, трудности и големи проблеми. Показваме го, когато ни бичуват, хвърлят в затвори,
бият при бунтове, когато изнемогваме от работа, прекарваме безсънни нощи и гладуваме” (2Кор.6:4-5).
И ако това не е било достатъчно…“Служители на Христос ли са? (Лудост е да говоря така!) Аз съм по-
добър служител от тях. Работих много повече, лежах в затвора много повече, биха ме жестоко и
много пъти бях излаган на смърт. Пет пъти юдеите ме наказваха с по тридесет и девет удара с
камшик.  Три  пъти  ме  биха  с  тояги,  веднъж  едва  не  ме  убиха  с  камъни,  три  пъти  претърпях
корабокрушение и веднъж прекарах във водата цяло денонощие. Много пъти съм бил по пътищата и
съм бил застрашен от реки, застрашен от разбойници, застрашен от своя собствен народ, застрашен
от езичници, застрашен в градове, застрашен извън градове, застрашен в морето и застрашен от
лъжливи братя и сестри. Вършил съм изнурителна и непосилна работа, много пъти не съм спал, бил
съм гладен и жаден,  много пъти не съм ял,  бил съм гол и съм мръзнел” (2Кор.11:23-27).  Чувате ли
тежките въздишки? Ако не ги чувате, значи сте чели твърде бързо. Човекът ни разказва, че е изработил
своята  религия  на  болката  в  ужасния  тигел  на  страданията.  От  собствения  си  опит  той  знае  какво
означава да си погрешно разбиран, да се отнасят лошо с теб, да бъдеш изоставен, да бъдеш забравен, да
бъдеш обиждан,  да  се  отнасят  злобно  с  теб,  да  претърпиш корабокрушение,  да  бъдеш нападан,  да
гладуваш, да си в затвора и да бъдеш оставян да умреш. Забележителното е, че независимо от всички
тези страдания Савел е избрал да не се хвали със забележителното си мъжество или със способността си
да  посреща  огромни  трудности  с  непоколебима  смелост  или  с  физическата  си  издръжливост  и  с
емоционалната си стабилност. Той не разказва за тези неща. Вместо това той признава: “Ако трябва да
се хваля, ще се хваля с онези неща, които са свързани със слабостите ми” (2Кор.11:30). Да се хвали
човек със слабостите си? Вие се шегувате! Подобно свидетелстване не се среща в речника на западния
свят. Ако направите подобен отчет по време на някое събрание, вие неизбежно ще получите анонимни
писма, които ще ви упрекват за това, че се подчинявате на плътта, а не на Духа. Със сигурност един
християнин, който е изстрадал толкова големи нещастия не би могъл да върви с Господа! Не е истина.
Със сигурност не е истина за Савел. Той се научил да прославя Бога в страданията, без в душата му да се
крие даже прашинка обвинение или горчивина към Господа. Как е можал да прави това? Когато е бил
подлаган  на  такива  обиди  и  преследвания,  когато  е  бил  изоставян  от  приятелите  си,  когато  е  бил
преследван от лидерите на синагогите, защо не е отвръщал и не е отмъщавал? Вярвам, че отговорът на
тези въпроси се намира в това, че смиреният апостол е притежавал забележително разбиране за смисъла
и значението на заобикалящите го обстоятелства, което описва в същото писмо до коринтияните, гл.12. 



44

Човекът, който е преживял толкова много неща
По много причини Павел страстно защитава властта си да бъде считан за апостол. Вярващите в

Коринт  са  представлявали  някаква  ненадеждна  група  –  те  са  били  загрижени  повече  за  това,  как
изглеждат и са обсипвали с кал имената на уважаваните апостоли, вместо отговорно да се грижат за
бедните и да живеят свят живот. Като част от своята защита, той включва описание на свръхестествените
откровения,  които е получил от тронната зала в небесата,  която нарича Раят.  Ние вече видяхме този
текст.  Сега нека да го разгледаме по-внимателно:  “Трябва да продължа да се хваля.  Няма какво да
спечеля, но ще говоря за видения и откровения от Господа. Познавам един човек в Христос, който преди
четиринадесет години бе грабнат и отнесен до третото небе. (Дали в тялото си или извън тялото си
не зная – само Бог знае.) И зная, че този човек (дали с тяло или без тялото си не зная – само Бог знае)
бе грабнат и отнесен в рая и чу думи, които не могат да бъдат изречени и които човешко същество
няма право да произнесе” (2Кор.12:1-4). Въпреки, че в по-голямата си част е обвит с тайнственост, този
откъс  е  един от  най-забележителните  в  Библията.  Павел разбира,  че  не  може да  обясни всичко,  но
въпреки това не крие истината. Вместо да се опитва да обясни необяснимото, той чистосърдечно казва:
“Не знам.” Въпреки, че е бил интелектуално надарен, има някои неща които е знаел, но не е можел да
обясни, поради което не се е опитвал. Той просто представя истината за онова, което се е случило. Аз
харесвам подобна искреност.  Позволете ми да опростя онова,  което се  е  случило,  като ви предложа
няколко мои заключения, свързани с това особено искрено признание на апостола. Да се надяваме, че те
ще ви помогнат да разберете един от най-тайнствените откъси от Библията.

Той пише за себе си. В стихове 1 и 2 той се нарича “един човек” и “този човек.” Само човек, който
е попадал в такова състояние би могъл да знае такива подробности за събитието. Той описва времето и
мястото. Той лично е преживял това нещо, поради което е бил в състояние да предаде информацията.
Това разкрива, че той говори за себе си.

Той е сигурен относно мястото, където е попаднал, но не е сигурен в какъв вид е попаднал
там.  Проследете  дълбочината  на  мисленето на  този победен и уплашен човек.  Той нарича  мястото
“третото небе.” В стих 4 Павел дава по-големи подробности, като нарича мястото “Рай,” което означава,
самото присъствие на Бога. Въпреки това, той не е сигурен в какъв вид е попаднал там: “дали с тяло или
без тялото си не зная.”  В този забележителен момент всичко в съзнанието му е било затъмнено от
заслепяващото присъствие на Бога и той е загубил представа за материалния свят. По някакъв начин той
бил отнесен далеч отвъд съзнателните ограничения на пространството, материята и времето, и попаднал
направо в присъствието на Бога

Случилото се е станало внезапно. Той два пъти казва,  че  бил “грабнат,” един термин, който
описва бързо, а не постепенно възнасяне на небето. Той не се е издигнал бавно над земята, а внезапно се
озовал на третото небе - в Рая.

Онова, което чул и видял не може де се опише с думи. Въпреки, че се стараел да опише с думи
онова което е преживял, само той е можел да разбере това описание. Той не само възприел станалото;
съобщението, което е получил го е укрепило за бъдещото му служение по време на най-интензивните
периоди на страданието. Това свръхестествено преживяване е било час от уникалният план на Бога за
подготвяне на Савел. По-рано той не бил преживявал нещо, което даже в най-малка степен да прилича на
онова, което описва. Савел бил грабнат от земята и бил отнесен направо в присъствието на Господ Исус.
Застанал пред своя Господар, лице срещу лице с живия Христос, той получил мощните и чудни истини,
които са твърде дълбоки, за да бъдат описани с думи.

За момент се замислете за всичко това. А сега отговорете на въпроса: Какъв би трябвало да бъде
най-естествения отговор на човека, който е преживял подобен екстаз? С една дума отговорът е   гордост  .
Емоционална гордост. Духовна самонадеяност от най-лошият й вид. Дали някой друг от апостолите е
получил това съобщение? Не.  Имало ли е друг човек от първия век,  който да е говорил директно с
възкресеният  Господ  в  Неговата  тронна  зала?  Не,  не  е  имало.  Представете  си,  че  вие  носите  това
привилегировано бреме. Бог разбира трудностите на подобна духовна гордост. В Своята мъдрост Той
разрешил проблема с гордостта на Савел във формата на болезнено изтезание, което той нарекъл “трън в
плътта.” Четете думите на този човек: “И за да не се възгордявам прекалено заради чудните откровения,
ми бе даден трън в плътта – изпратен ми бе ангел от Сатана непрекъснато да ме измъчва, за да не се
възгордявам прекалено” (2Кор.12:7).

Трънът, който няма да бъде премахнат
Савел  приел  изпратеното  му  от  небето  изтезание  със  същото  смирение,  с  което  е  получил

видението  от  Господа.  Самият  той  казва:  “И  за  да  не  се  възгордявам  прекалено  заради  чудните
откровения,  ми бе  даден  трън в  плътта –  изпратен ми бе  ангел  от Сатана непрекъснато да ме
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измъчва, за да не се възгордявам прекалено”(2Кор.12:7). Той не само е разбирал природата на тръна, той
е възприел и причината за това – да се гарантира запазването на смирения дух. Думата, преведена като
“трън” идва от гръцката дума skolops, което означава “остър прът.” Павел пише, че му бил даден “трън в
плътта.” След славата дошло времето на пъшкането. По петите на свръхестествената привилегия идва
пулсиращата  физическа  болка.  След  възвишаващите  небесни  откровения  идва  смиряващото  и
изтезаващо земно страдание. Тази болка го е придружавала до края на живота му. А какъв е бил този
трън? Има много предположения. Някои казват, че той е представлявал серия от духовни изкушения.
Други считат, че това са били плътски изкушения. Трети предполагат, че това е непрестанната опозиция
и  преследването.  Физическо  уродливост.  Епилепсия.  Мигрена.  Хронична  очна  болка.  Прегърбеност.
Постоянно повтарящи се пристъпи на малария и на придружаващото я силно главоболие. Ние не знаем
каква е истината. Вие четете книгата на някой библейски изследовател и той ви казва, че без всякакво
съмнение трънът е бил еди кое си конкретно нещо. Друг изследовател му противоречи: “Не би могло да
бъде това, трябва да е било онова.” Не знам дали е било това или онова, но вярвам, че смисълът на
казаното за  тръна  е  следното:  “Когато слушате  всички  тези  мнения  и  теории,  на  вас  ви  се  иска  да
всичките да ги изхвърлите. Никой не знае със сигурност. А знаете ли какво означава това? Че това не е
важно. Човекът, който е изтърпявал това изтезание го е нарекъл “ангел от Сатаната.” Врагът се е надявал
да го използва, за да принуди апостола да наруши дълга си или да отстъпи от призванието си. Бог е
използвал това изтезание, за да държи надареният си служител в смирено положение. Моряците в бурно
море  разбират  колко  е  важно  да  се  подсигурят,  като  се  завържат за  нещо стабилно,  докато  бушува
урагана. Вие се научавате какво означава да сте подсигурен по време на урагана. Савел се научил да се
придържа към онова, което е знаел, че е истина както за него самия, така и за Господа, Който го е държал
в  ръката  си.  Вижте  едно  интересно  противопоставяне.  Докато  Сатаната  е  пробождал  и  удрял
решителността на апостола, целта на Бога е била да го смири и да не му позволява да се превъзнася.
Гордостта не обитава сърцата на победените, на разпадащите се,  на наранените и измъчваните хора.
Преди  години  прочетох  следните  думи:  “Болката  забива  знамето  на  реалността  в  крепостта  на
бунтовното сърце.” Майките и бащите, които бодърстват край леглата на болните си от левкемия децата,
не се борят с гордостта си. Те са смирени до нивото на отчаянието. 

Трябва да отбележа, че не съм способен да ви дам подробности относно начините, чрез които този
трън е измъчвал Савел. Обаче той признава, че три пъти е молил Бога да премахне този трън от него
(ст.8). И знаете ли какво? Ние молим Бог за същото нещо. И вие и аз сме се молили много пъти и сме се
молили за облекчение: “Отче, моля те, освободи ме от този трън. Господи, моля Те, извади го. Премахни
тази болка от мен.” За това се е молил и Савел. В тези редове съзирам нещо удивително.  Светът има
нужда от повече последователи на Христос, които приемат болката и житейските трудности, а не да
бягат от тях. Колко полезно е да разберем, че всичко това е част от плана на Бога да ни запази смирени.
Това не може да се научи в библейските колежи и в семинариите. Тези уроци се научават от трудната
реалност на живота. В какви хора на молитвата можем да се превърнем! Колко често бихме се обръщали
към Бога. Колко безрезервно бихме разчитали на Него. И от какви истини ще бъдем озарени. Точно това
се е случило, докато Савел отново и отново се обръщал към Господа. Но Бог му дал отговор, който бил
неочакван за Савел.

Непреходна благодат
И  какъв  е  бил  отговорът?  Бог  казал:  “Не.”  Но  Той  му  предложил  нещо  много  по-добро  от

облекчение.  Достатъчна благодат.  “Стига ти моята благодат,  защото силата ми се проявява най-
добре в слабост” (2Кор.12:9) От там този мъж на милостта и смелостта получавал забележителната си
гледна  точка  за  човешката  слабост.  Тя  дошла  като  отговор  на  трикратната  му  молба  към  Бога  да
премахне тръна от тялото му. Предполагам, че можем да наречем учението му “религия, създадена под
влияние на трън в плътта.”  Савел не я  е  създал,  докато безгрижно се е  чудил коя по-умна дума да
използва, за да опише измислените си вълнения. Той е изживял всичко, за което е писал. Той е получил
това съобщение от Господа. “Не” – това бил окончателния отговор на Бога на молбата му за премахване
на страданието. Сега е подходящ момент да коригираме едно неправилно схващане. Не винаги волята на
Бога е,  че  вие ще бъдете излекуван.  Не  винаги планът на Отца е  да ви освободи от напрежението.
Основната цел на Бога не е ние да сме щастливи. Той няма някакъв чуден (разбирайте “комфортен”) план
за живота на всеки човек – поне от човешка гледна точка Божият план не е такъв. Често пъти Божият
план съвсем не е чудесен. Както се случило и със Савел, отговорът Му не е това за което се молим и на
което се надяваме. Но когато си спомняме, че Той все повече и повече ни формира, за да приличаме  на
Неговия Син, това ни помага да разберем, че Неговия отговор има за цел изпълнението на дългосрочния
Му план, а не незабавното облекчаване на страданието ни. За щастие, по време на това страдание Господ
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нежно ни нашепва: “Стига ти моята благодат.” Както е станало и със Савел, Неговата благодат ни
предоставя много повече от онова, от което се нуждаем, за да издържим на всичко, което ни заплашва.
Нека  да  разясня  тази  мисъл.  Божията  благодат  ви  е  много  по-нужна  и  по-достатъчна,  отколкото
собствената си сила.  Божията благодат ви е  много по-достатъчна,  отколкото съвета на всеки обучен
съветник или близък приятел (въпреки че Бог използва и единия и другия). Божията благодат ви стига, за
да ви преведе през изпитанието на вашия уникален “трън,” какъвто и да е той. Божията благодат – това е
билетът. Искате ли да научите, защо това е така? “Защото силата ми се проявява най-добре в слабост.”
Какво удивително твърдение на Господа! А ние през цялото време си мислим, че силата се проявява най-
добре в успеха. През целия си живот ние сме учени, че само постижението ни прави силни. Не. Хиляди
пъти, не! Тези неща ни правят горди, самонадеяни и независими. Болезнените тръни ни правят слаби. Но
добрата новина е следната: Когато ние сме слаби, Бог излива силата Си в нас, което ни придава изцяло
нова  гледна  точка  по  отношение  на  страданието,  житейските  трудности  и  напрежението.  Тези
напрежения ни карат да падаме на колене. Само когато сме в това състояние, Бог идва при нас. Тогава
какво да правим?  Нека да престанем да търсим някой човек или нещо, което да обвиняваме. Нека да
престанем да си правим сламени човеци, само за да ги запалим и да можем да кажем: “Аха! Ето това е
причината,  поради която мъката ми е толкова голяма.” Приятелю, не тръгвай по този път.  Целта на
страданието не е да ни накара да намерите причината,  целта му е да се фокусирате върху начина, по
която реагирате на страданието! Умолявам ви, не пропускайте да разберете тази много важна истина!
Целта на страданието е вие с желание да приемете Божия план, независимо от обстоятелствата в които се
намирате.  Целта на страданието е да се почувствате доволен от Божията милост, независимо от онова,
което се случва с вас. Това не ви ли звучи твърде идеализирано? Ние предпочитаме да бъдем по-скоро
скептични, отколкото да се подчиняваме. Подобно на един стар светец, който се молил така: “Господи,
кога ще престанеш да осейваш пътя ми с изпитания и тръни?” Бог му отговорил: “Дете мое,  това е
начинът, по който проверявам кои са Мои приятели.” Тогава страдащият изпъшкал: “Господи, може би
това е причината да имаш толкова малко приятели.” Аз трябваше да разбера основополагащата истина:
целта на Бога не е със сигурност да ни направи щастливи. Независимо от това, колко ще ви бъде трудно
да повярвате в тази истина, време е да го направите. Целта на живота не е да се чувствате комфортно, да
сте щастлив, преуспяващ и нищо да не ви боли. Целта на живота е да станете мъж или жена на Бога,
каквито Той ви е призовал да бъдете. За нещастие, в наши дни ние рядко ще чуем да се проповядва това
послание. Това ми дава още по-голямо основание да го повторя отново: Вие не живеете заради себе си.
Животът  се  живее  заради  Бога.  Наскоро,  след  като  бях  свършил  една  проповед  в  Църквата  в
Стонбрайър на тема страданието на Савел, един господин излезе пред всички присъстващи в църквата и
ми каза: “Чък, знаеш ли, аз те слушах много внимателно, докато проповядваше тази серия от проповеди,
посветени на Павел. Въпреки, че е той е главното действащо лице, в тях всъщност не се говори за Павел,
нали? В тази история всъщност се говори само за Бога.” Аз го прегърнах силно и продължително и му
прошепнах: “Ти си разбрал, а сега живей по този начин!” Той беше разбрал посланието на тръна. То е
било разбрано и от Савел. Той не само стигнал до това заключение, той го е изживял в собствения си
живот.

Как мога да кажа това със сигурност? Основание ми дава следният отговор на Савел: “Затова с
най-голямо удоволствие ще се хваля със слабостите си, за да може силата на Христос да почива върху
мен. И заради Христос се радвам на слабостите си, на обидите, на трудностите, на гоненията и на
големите проблеми, защото именно когато съм слаб, съм наистина силен”(2Кор.12:9-10). Ето това е
всичко! Савел също е разбрал съобщението. И е живял съобразно това съобщение до края на живота си.
В книгата “Месията” този откъс от 2Кор.12 Павел ни говори по следния начин: “Аз престанах да се
фокусирам върху житейските трудности и започнах да ценя високо даровете на Бога. В това състояние
силата на Христос се вливаше в слабостта ми. Сега приемам ограниченията като нещо естествено, с
добро настроение, тези ограничения, които ме притискат почти до земята…Аз просто позволявам на
Христос да се разпорежда с мен! Поради това, колкото по-вече отслабвам, толкова по-силен ставам.”

Когато се гордеем със силата си,  ние получаваме кредит (заем) и продължаваме да живеем по
собствената си воля.  Когато се  хвалим с това,  което Бог е направил по време на нашето страдание,
неспособност и незнание, напред излиза Христос. Неговата сила идва, за да ни спаси. Не пропускайте
тази истина. Точно това, от което се страхуваме ние и от което бягаме в живота си е донесло задоволство
на Савел.  Погледнете към следния списък: Доволен съм, когато губя.  Доволен съм, когато съм слаб.
Доволен  съм,  когато  съм  обиждан.  Доволен  съм,  когато  съм   оклеветен.  Доволен  съм,  когато  съм
нещастен.  Доволен съм, когато съм преследван.  Доволен съм, когато имам трудности и напрежение,
които са толкова големи, че просто едва ги понасям. Защо? Понеже Бог е казал: “Защото силата ми се
проявява най-добре в (твоята) слабост.” Знанието на това мотивирало апостола да пада на колене. Какъв
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начин човек да изживее живота си – доволен от всичко – знаейки, че божествената сила идва, когато е
очевидна човешката слабост. Ето това е давало истинска смелост на човекът на милостта. Същото ще е
валидно и за нас.

Когато помним, разбираме и се освобождаваме
Тъй като стигнахме до края на тази глава, нека да ви предложа нещо, което трябва да запомните,

нещо което трябва да разберете и нещо от което да се освободите – три вечни принципи, които ще ви
помагат да възприемате истините, които четете и те завинаги да остават в сърцето ви.

Първо, помнете, че страданието не е нещо ново. В най-старата книга на тази тема в Библията, в
книгата Йов четем следното: “Но човек се ражда за печал, както искрите, за да хвъркат високо” (Йов
5:7). Ето това е истината, на която трябва да научим децата и внуците си, започвайки от днес. Днес
постоянно им се казва, че Бог е приготвил в склада си за тях само щастие и успех, стига само да  доверят
живота  си  на  Него.  Библията  никога  не  е  обещавала  такова  нещо!  Удивително  е,  че  докато  чешел
краставото си и разкъсвано от болката тяло, Йов попитал: “Що? Доброто ли ще приемаме от Бога и да
не приемаме и злото” (Йов 2:10)? Той казал това в отговор на съвета на жена си “Похули Бога и умри”
(Йов 2:9). Тя също е тъгувала поради загубата на децата си и се е измъчвала, когато е гледала колко
ужасно страда съпругът й. (Като млад проповедник, аз се отнасях твърде строго към жената на Йов. Сега
не съм толкова строг към нея. Тя е тъгувала, а не е обвинявала. Тя е имала нужда да погледне от Божията
гледна  точка  към  страданието  си.)  Когато  съпругът  й  видял  колко  дълбока  е  мъката  й,  тогава  той
отговорил  по  този  начин.  Той  е  искал  тя  да  разбере,  че  Бог  не  е  небесен  слуга,  който  носи  само
удоволствия  и  желани  неща  до  вратата  ни.  Бог  не  съществува,  за  да  ни  прави  щастливи.  Ние
съществуваме,  за  да  Го  прославяме.  Ние  живеем  в  изкуствена  и  скептична  епоха.  Когато  имате
трудности, това ще ви даде нов повод да се питате, как е възможно един любящ Бог да бъде толкова
несправедлив и неверен. Лесно е човек да се обърка в разбирането си за Бога. Но Бог не се променя.
Неговите пътища не са се променили. Както и в случаите с Йов и Савел, Той продължава да позволява на
страданието да ни превръща в смирени и полезни слуги. В една от ранните си книги, Филип Янси пише
следното:  “Лавицата  с  всички  религиозни  книги,  посветени  на  тази  тема  може  лесно  да  бъдат
разделени на две части. По-старите книги, писани от Бъниан, Дон, Лутер, Калвин, Августин и други, са
почти смущаващи с готовността си да приемат болката и страданието като равноправни пратеници
на Бога. Чувството за лоялност и вяра в Божията мъдрост прозират от всяка тяхна мисъл. Бог знае
какво прави в този свят и тези автори не поставят под съмнение Неговите действия. Те просто се
опитват да “обясняват” на хората пътищата на Бога. По-съвременните книги, посветени на болката
започват с мнението на някои агностични философи на 19 век и после продължават с теориите на
много съвременни християни, които са в остър контраст с книгите от първата група. Авторите им
считат, че величината на злото и на страданието не могат да бъдат обяснени с традиционната
гледна точка за един добър и любящ Бог. Поради това много от тях променят представата си за Бога,
като или дават ново определение на Неговата любов или като поставят под съмнение Неговата власт
да  контролира  злото.  Ако  прочетете  тези  две  групи  книги  една  след  друга  и  ги  сравните,  ще
установите, че разликата е доста внушителна. Все едно, че ние в съвременните времена си мислим, че
притежаваме един ъгъл от пазара на страданието. Дали не сме забравили, че Лутер, Калвин и другите
са живели в свят, в който не е имало обезболяващи средства като етер и пеницилин и че Бъниан и Дон
са написали най-великите си книги в затвора.”  Ако хвърлят някой от нас в затвора,  ние веднага ще
поискаме да говорим с адвоката си! Ако хвърлят онези автори в затвора, за тях светът ще свърши с
някаква  книга  от  рода  на  “Прогреса  на  пилигримите”  или  някакво  друго  чудесно  литературно
произведение, което ще продължи да се чете през вековете, мотивирайки ни да гледаме на страданието
си от Божията гледна точка. Не се поддавайте на изкушението да променяте мнението си за Бога, просто
защото сега имате трудности в живота си.  Гледайте по-надълбоко. По-силно се притискайте към Бога.
Отказвайте да подлагате на съмнение мотивите Му. Той върши нещо велико с вас. Страданието не е нещо
ново.

Второ, разберете, че страданието е полезно за нас. Осъзнаването на това ще ви предпази от
стремежа да търсите някой, който да обвинявате за страданието си. Нека да бъда пределно искрен. Може
би  точно  сега  сте  изпълнен  с  обвинения  срещу  този  човек,  който  чувствате,  че  е  най-виновен  за
страданието ви. Вие го виждате, когато затворите очите си. Вие си мислите за него, когато се събудите
сутрин.  Вие  се  чувствате  подтиснат,  когато  си  спомните  колко  несправедливи  бяха  постъпките  му.
Тайното ви желание е да си отмъстите. Горчивината изпълва душата ви и една бавна разгаряща се ярост
подхранва огъня на омразата ви. Аз знам какво означава да мразиш. По-рано мразех толкова силно един
човек, че омразата почти изцяло започна да обзема съзнанието ми, докато най-накрая разбрах, че аз само
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губех от това, а той само печелеше. От собствен опит мога да ви кажа, че така не може да се живее. Ако
разберете това, независимо от цялата несправедливост на станалото, страданието на което сте подложен
в края на краищата ще се окаже полезно за вас. Бог работи. Само Той знае края още от началото. Само
Той познава теб и нуждите ти много по-добре, отколкото ти сам знаеш. Не се питай: “Защо се случва
всичко това с мен?”  Задай си въпроса: “Как трябва да реагирам?” Иначе ще пропуснеш ползата, която
страданието играе в живота ти.

Трето,  освободете се  от идеята,  че задоволството задължително се свързва с комфорта.
Възможно е да изпитвате задоволство, независимо от обстоятелствата, в които се намирате. След като
прекарал дълги години в условията на домашен арест, Павел писал: “Казвам ви тези неща не защото
имам нужда от нещо, тъй като се научих да се задоволявам с каквото имам. Зная как да живея и с по-
малко, и с повече, отколкото ми е нужно. Винаги и във всичко научих тайната да съм доволен, когато
съм сит и когато съм гладен, когато имам предостатъчно и когато няма необходимото. Способен съм
да посрещна всички обстоятелства чрез Христос, който ми дава сили” (Фил.4:11-13). Тук отново се
повтаря същото нещо. Разбрахте ли го? Тайната за задоволството на Павел е била, че той е разбирал, че
силата на Христос се изявява най-добре в неговата слабост. Той наистина е разбирал това и вижте в каква
освобождаващо учение се е превърнало това разбиране! Аз съм живял достатъчно дълго, за да се науча,
че най-добрите неща, които получаваме от Бога идват през задната врата. Даровете Му получаваме най-
вече, когато най-много се нуждаем от тях и те винаги идват по един не демонстративен начин, обвити с
милост  и  подсилени от  надписа:  “Достатъчна  ти  е  Моята  милост.”   Това  проникновено послание  е
предадено в едно стихотворение, написано от неизвестен войник на конфедерацията, който най-накрая
научил урока на тръна.

Помолих Бога да получа сила,
Но бях направен слаб, за да се науча смирено да се подчинявам.
Помолих Бога за здраве, за да мога да върша по-велики неща,
Но получих несигурност, че ще мога да извърша нещо по-добро.
Помолих Бога за богатства, за да стана щастлив,
Но получих бедност, за да стана мъдър.
Помолих Бога за сила, за да бъда прославян от хората,
Но получих слабост, за да мога да усетя, че имам нужда от Бога.
Помолих Бога за тези неща, за да мога да се наслаждавам на живота,
Но получих живот, за да мога да издържа на всичко.
Не получих нищо от това, което исках …
Но Бог отговори на почти всичките ми неизречени молитви
И аз съм може би най-богато благословения човек на земята.

Страданието е деликатна тема. Не е лесно да се говори за него, защото знам, че пиша на хора,
които познават такива дълбочини на страданието, до които аз никога не съм стигал. Съвсем не искам да
създавам във вас впечатлението, че аз съм пример за това, как трябва да се понася страданието. За да
бъда честен с вас ще ви кажа, че аз самият много по-често съм реагирал неправилно, когато съм бил
подлаган на изпитание. Много по-лесно е човек да се напише една глава за страданието, отколкото да е
пример  за  онези  неща,  които  изглеждат  добре,  когато  са  напечатани.  Понякога  сърцето  ми  също  е
изпълнено със самосъжаление, друг път се чувствам подтиснат и духът ми пада. Поради това, ако днес
се  чувствате  така,  аз  мога  да  си  представя.  Желанието  ми  е  докато  страдаме  ние  заедно  да
потвърждаваме милостта и да възпитаваме в себе си смелост, подобно на Йов и Савел. През това време
се отучваме от безумния стремеж към щастие, който е толкова широко разпространен в нашата култура.
Щастието е страничен продукт на задоволството. След като Савел открил тази истина, той е заживял
според нея. Аз все още не съм я усвоил напълно. Много вероятно е и вие да не сте я усвоили. Поради
това,  ние вървим заедно,  растем и се учим, като си напомняме, че Той трябва да расте,  а ние да се
смаляваме. Помнете, че всичко се върши за Него, а не за нас. Следващият път, когато чуете чукане на
задната врата, преди да я отворите, припомнете си следните думи: “Божията милост е достатъчна.”

Глава 8

Удоволствието да служим заедно на Бога
 Покойният  Леонард  Бърнстейн,  композитор  и  прочут  диригент  на  световно  известния
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Филхармоничен оркестър на Ню Йорк, веднъж бил попитан кой според него е най-трудния инструмент в
оркестъра. Той отговорил: “Втората цигулка.” Когато изследвате живота на някой велик човек, вие скоро
откривате  цяла  група  от  “втори  цигулки,”  подкрепящи  хора,  надарени  по  свой  собствен  начин,  но
доволни да играят ролята си, седейки на задния ред. Повечето от хората, които познавам могат да кажат
имената  на лидери,  които са  оказали значително влияние  върху живота  им.  Ние  също можем да си
спомним за хора, които в определен етап от живота ни са се намесвали в живота ни, хранили са душите
ни и са задоволявали някоя наша конкретна нужда. Интересното е, че ако кажем на тези хора как сме
били повлияни от живота им, те биха реагирали с изненада. И не само това, те биха ни казали за други
хора, които са оставили отпечатък върху живота им по същия начин. Забавен е начинът, по който гледаме
на такива богато надарени хора. Често си мислим, че те са самотници и асове, които излизат да играят на
сцената, правят големия си принос и след това изчезват в залеза на слънцето.

Мислих си за моят отдавнашен приятел и учител Рей Стедман. За мен той беше нещо като онези
герои от романа за Сивата Зона – разбирате ли, като онзи намръщен въоръжен воин, който се появява в
някой прашен град, носейки кобур с дългоцев пистолет на колана си. След като сам, без чужда помощ,
прочисти града от нежеланите хора,  той скача на коня си и с галоп изчезва към хоризонта.  Така си
представях Рей…докато не се запознах с него. Докато работех като стажант в църквата в Пало Алто,
Калифорния, където той служеше като пастор, аз открих, че той въобще не беше самотен воин. Точно
обратното, той беше заобиколен от много хора, които можете да наречете “втори цигулки,” без чиято
помощ този обичан от Бога човек не би могъл да окаже и половината от влиянието, което е оказал в
живота ми или в живота на много други хора. Аз научих този ценен урок. Божието семейство е пълно с
хора,  които  играят  ролята  на  “втора  цигулка”  –  мъже  и  жени,  които  вярно  и  неотклонно  служат  в
подкрепа на героите от първия ред.

Някои изключителни хора “втора цигулка”
Нищо ново няма в това. Моисей е имал човек, който е играл ролята на втора цигулка в живота му –

брат му Аарон. Двамата заедно извели юдеите от Египет и ги водили по време на трудното им пътуване
до Обещаната земя. Давид е имал Йонатан, един приятел, който се привързал към него повече от брат.
Освен това той е имал други чудесни помощници, които са описани от него до последния човек – над 20
човека,  които са служели на своя цар зад сцената и понякога са демонстрирали смелост и героично
поведение,  докато флиртували със смъртта.  А после е живял Илия,  от който всички се възхищаваме
заради героичното му противопоставяне на дяволския дует на Ахаав и Езавел. Но ние лесно забравяме за
човека,  който е  бил неговата  “втора цигулка”  –  Елисей.  Той се  превърнал в  безценен помощник на
чудния пророк, особено по времето, когато Илия изпаднал в дълбока депресия, когато стигнал до дъното
и се отчаял от самия живот. Исус е създал правилото, когато изпратил учениците си да служат по двойки
(Марк 6:7).  Стратегията му никога не е включвала да се изпращат сами апостоли, за да работят като
мисионери. Те са били изпращани двама по двама, в резултат от което са работили по-ефективно. В
църковната история има многобройни примери за велики личности, които са постигнали велики неща за
Господа, подкрепяни от по-малко известни втори цигулки. 

Например,  почти  всеки  е  чувал  за  Мартин  Лутер.  Но  кой  е  чувал  за  Филип  Меланхтон?
Внимателното  проучване  на  последната  част  от  живота  на  Мартин  Лутер  разкрива,  че  Меланхтон
наистина е създавал подемната сила под крилете на този реещ се високо в небесата орел от епохата на
Реформацията. Меланхтон е успокоявал Лутер в най-неконтролируемите моменти от живота му. Веднъж
Лутер казал следното: “Най-добре проповядвам, когато съм ядосан.” Меланхтон се намесил и казал: “Не,
Мартин. Има по-добър начин. Хората на Бога ще чуят думите ти, когато в проповедите ти има повече
състрадание.” Ето това е бил тонът, който Меланхтон е излъчвал като втора цигулка. Деветнадесетия век
е станал свидетел на силата на служението на Дуайт Мууди и Ира Сенки. Мууди, този барутен погреб,
недодялан обущар, който станал евангелизатор, е имал нуждата от успокоителния глас на Ира Сенки.
Двамата заедно се справяли по-добре в разпространяването на Евангелието на Исус Христос в много от
най-големите  градове  на  Америка  и  Европа.  Използвайки  и  двамата,  Бог  буквално  разтърсил  двата
континента  в  името  на  Христос.  Ние  всички  сме  живели  достатъчно  дълго,  за  да  ценим  високо
направеното от Евангелистката Асоциация на Били Греъм. Вие не отивате там, за да видите само Били
Греъм. Вие усещате заразителният ентусиазъм на Клиф Бароус и стоплящите сърцето песни на Джордж
Бевърли Ший, които все още пее добре, независимо че е на 80 годишна възраст.  Те са направили това
заедно. В продължение на повече от 50 години техният отбор е отдава почест на Христос по цял свят . В
всеки от тях ще ви каже: “Ние не бихме могли да направим това, ако не бяхме заедно.” Ето в това е
поуката: От нас не се иска да сме сами. Ние не сме създадени да бъдем самотници. В реалния живот и
особено в служението няма място от хора като Рамбо, Агент 007 или от някакви духовни суперзвезди.
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Това не само не е здравословно, това просто не е начинът, по който работи Бог. Когато призовава някой
мъж или жена да извърши нещо велико, Бог поставя край него други хора, които работят и помагат на
по-известните личности. 

Прочетете  бавно  този  прекрасен  преразказ  на  Еклесиаст  4.  Напрегнете  въображението  си  и
размишлявайте над мъдростта, докато разглеждате значението на тези проникновени думи:

“Двама  човека  работейки  заедно  могат  да  постигнат  повече,  отколкото  ако  работят
поотделно; те ще получат по-добра награда за труда си.”

“Защото, ако единият от тях падне, другия ще му подаде ръка и ще му помогне. А самотният
човек е в истинска беда, когато падне.”

“Двама човека, завити  в леглото с едно одеяло в студената нощ могат да се топлят един друг. А
как може сам човек да се стопли?”

“Сам човек може да бъде нападнат и победен, но двама могат да застанат гръб до гръб и да
победят. А ако са трима е още по-добре, защото тройното въже не се къса лесно” (Екл.4:9-12)

В следващите страници се надявам да ви убедя,  че Бог никога не е искал човек да управлява
собствената си лодка без помощта на други хора по неведомите пътища на живота или на служението.
Всички ние имаме нужда от помощ. А колкото по-голяма е задачата, толкова повече имаме нужда от
помощ. Странни и вредни неща се случват на онези, които пропускат да стоят близо до другите хора.
Замислете се над казаното от психологът от Стадфордския университет Филип Зимбардо в статията му
“Епохата на безразличието,” поместена в списание “Съвременна психология”: “Не познавам по-способен
убиец от изолационизма. Няма по-унищожително влияние върху физическото и умственото здраве от
това,  вие  да  се  изолирате  от  мен  и  ние  да  се  изолираме  от  другите  хора.  Демонстрирано  е,  че
изолационизмът е главната причина за появата на потиснатост, параноя, убийства, шизофрения, ярост,
самоубийства и много други разнообразни болестни състояния.” Не е нужно да бъдете специалист, за да
разберете опасностите на самотата. Нека да се върнем към действието от Деяния на Апостолите, където
оставихме Варнава, който беше отишъл да търси Савел. Великият Окуражител осъзнал ограничените си
възможности да посрещне падащите като лавина нужди в Антиохия. В края на краищата, той е бил вярна
втора цигулка, а е имал нужда от виртуоз.

Изправени пред една огромна задача
Позволете ми да подредя сцената на случващото се в Антиохия в известна перспектива. Освен

големият  брои  новопокръстени,  които  е  трябвало  да  бъдат  учени,  какво  е  превръщало  задачата  на
Варнава в толкова заплашителна? Имало е две причини – една религиозна и една плътска.

Предизвикателството на религиозната неграмотност. Тъй като ветровете на съживлението се
понесли далеч на юг от Ерусалим, достигайки до северната част на Финикия,  все по-голям брой от
новоповярвалите хора били неевреи,  които не били възпитани от богатото религиозно наследство на
Ерусалим. Накратко, те не били чували за Бога и не познавали Стария Завет. Самият Варнава, който бил
родом от Кипър, имал известно предимство, тъй като е знаел гръцки език и е разбирал гръцката култура.
Но въпреки това задачата е била страховита. Но това е представлявало само част от проблема.

Културата  на  моралната  невъздържаност. Неевреите  не  само  навлизали  в  редовете  на
християнството с едно минало, което е било напълно различно от юдейството, но и били заразени от
моралната невъздържаност на Антиохия от първия век. Финикия не е била Обетованата земя и Антиохия
не е била Ерусалим. Финикия е била езически район, а Антиохия, която е била неин център е била голям
град  с  население  от  около  500000  жители,  прочут  с  надбягванията  си  с  карети,  с  хазарта,  с
проституцията,  с  корумпираните държавни служители и с  необузданата си морална невъздържаност.
Може би тъкмо тези изкусителни удоволствия в началото са привлекли новопокръстените да дойдат в
този град. Богослуженията на богинята Дафне са се извършвали там. Нейният храм се намирал около 8
км извън града и е бил дом на много проституиращи жрици. Изразът “моралът на Дафне” се е появил в
откровено неморалната яма на Антиохия. Забележително е, че независимо от всичко това, в Библията се
казва: “Силата на Господа беше с тях и много хора повярваха и се обърнаха към Господа” (Деян.11:21). 

Опитайте се да си представите следното: Някакъв голям мегаполис в Америка, прочут с моралната
си разюзданост да бъде повлиян от изливането на Божия Дух. Съживлението помита покрайнините му и
скоро неговите казина и игрални домове започват да се изпразват. Църквите в областта, които по-рано се
чудели дали трябва да обявяват във вестниците програмите на богослуженията  си,  сега се  пукат по
шевовете  от  новоповярвали  хора,  болшинството  от  които  са  бивши  хазартни  играчи,  проститутки,
наркомани  и  пристрастени  към  порнографията.  Всички  имали  нужда  от  Библейско  обучение,  от
трениране на праведността, от лично съветване и от напътствията, давани от някой личен наставник.

Ето това е била сцената, когато Варнава се появил в Антиохия. Ето това се наричат неотложни
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изисквания! Това е все едно да се пиянства в барутен погреб. Мястото е било претъпкано от току-що
покръстени  вярващи  и  много  неща  предстояло  да  се  случат.  Само  че  в  Антиохия  нямало  църкви.
Липсвали опитни пастори, за да помогнат на Варнава да носи товара, не е имало познание за Божията
истина и е имало много слабо разбиране на Христос. Без съмнение чувствата на Варнава се люшкали от
абсолютната  радост  до  пронизващото  отчаяние.  А  налягането  само  се  повишавало,  тъй  като
съживлението продължавало. Лука пише: “много хора повярваха и се обърнаха към Господа.” Колкото
повече  Варнава  разпространявал  Евангелието,  толкова  по-големи  ставали  тълпите.  Най-накрая  той
разбрал: “Аз потъвам и аз съм уморен!” Той отчаяно се нуждаел от партньор в работата.

Имам приятел,  чийто 8-годишен син искаше да играе  футбол.  Баща му никога  не  беше играл
футбол. Двамата отишли на първата тренировка и както младият татко установил с объркване, оказало се
че никой не иска да бъде треньор. Досещате се, нали – приятелят ми се заел с тази работа. Изправен пред
един жаден отбор от 8-годишни момчета, които с нетърпение очаквали да ритнат топката по зеления
килим,  въпреки че  бил новак,  той се гмурнал с главата напред.  Нямал представа как да организира
защитата, да не говорим да състави стратегия за защитата. Той даже не знаел правилата на играта. Той
ми каза: “Искаше ми се да избягам от тези деца.” След около 3-4 часа прекарани с тези момчета той
разбрал, че те имат нужда от нещо повече от  думите “Идете хей там и ги победете. Не знам какво трябва
да  направите, но идете и ги победете, дръжте се здраво, момчета, вие можете да спечелите, вие можете
да  се  справите.”  За  негово  успокоение,  един  от  останалите  бащи  си  признал,  че  в  миналото  имал
неуспешен опит да се изяви като треньор и си предложил услугите да му помогне. Оказало се, че в
миналото този човек не само бил треньор, но и играл футбол в продължение на години. Приятелят ми
признава: “Внезапно двамата станахме много добри приятели.” Той с радост се съгласил да поеме ролята
на помощник-треньор и официален окуражител. Варнава направил същото в Антиохия.

Забележителната сила на двамата 
Варнава е знаел къде да намери своят човек номер едно – в Тарс. Там намерил своя приятел Савел,

смирен, желаещ и готов да помогне.  Варнава е знаел,  че той самият не притежава всички умения и
дарби, които са били необходими, за да се справи с толкова голямо служение като това в Антиохия. Но с
Божията помощ двамата можели да обединят усилията си и да постигнат невероятни неща.

Техните различия щели да работят в тяхна полза, а не срещу тях. Варнава израснал в Кипър – един
остров с провинциална култура. Савел дошъл от Тарс, един интелектуален център, а в Ерусалим получил
образованието си по логичните дисциплини. По природата си Варнава е бил окуражител, а Савел е бил
надарен проповедник и изследовател на Писанията. Варнава е бил извор на любов и голямо съчувствие,
а  Савел  демонстрирал  е  забележителна  смелост  и  непоколебима  решителност.  Варнава  милостиво
протягал ръка да помогне на онези, които са повалени и са в нужда, а  Савел по природата си е бил воден
от интелектуалното си любопитство.  Когато Варнава застанал до него,  Савел произвел теологичният
хоросан,  който  е  бил  нужен,  за  да  се  циментират  новоповярвалите  във  вярата  им.  Двамата  заедно
демонстрирали голяма сила при създаването на църквата  в  Антиохия.  Когато обмисляме последните
няколко години от живота на Савел, не е трудно да разберем защо той се е оказал един прекрасен избор
за  тази  важната  роля  на  лидер.  Той  успешно  бил  завършил  пълния  курс  на  подготовка  в  Божието
училище за ефективно служение. Бог му разкрил Себе си и Своите истини. Характерът му е бил изкован
в сянката. Тъй като не е било нужно да защитава някаква своя минала репутация, той е бил готов да
тръгне и да работи на прославата на Бога.

Позволете ми да бъда още по-конкретен. Савел съвсем не е бил воден от някаква амбиция.  Даже
ако е чул за съживлението в Антиохия, той не се е втурнал там, за да стане известен. Той не е искал да се
самоизтъква.  Варнава е  трябвало да го представи.  Аз съм убеден,  че Савел е  отишъл в Антиохия с
искреното нежелание да търси слава за себе си. Считам, че подобно рядко срещано смирение е особено
привлекателно. Спомняте ли си какво е направил Давид, след като убил Голиат? Бог вече бил помазал
младият овчар за следващ цар на Израел. Без съмнение Давид е спечелил царските си доспехи в тази
смела  битка  срещу  филистимския  гигант.  Болшинството  млади  завоеватели  биха  потърсили  най-
близкият бижутер, за да изпробват как ще им стои короната. Но не и Давид. Той се върнал в Юдейските
хълмове, за да пасе бащините си овце. Той е бил истински пастир със сърце на слуга.

Савел е демонстрирал подобно поведение в Тарс. Той търпеливо изчакал в сянката, докато Варнава
не го потупал по рамото. Чак тогава той поел решаващата и високо ценена роля на лидер. За мен няма
нещо по-привлекателно в един надарен и подготвен лидер от истинското смирение. Надареността на
Савел била оформена в тигела на самотата, където бил остърган и обновен от самия Христос. По-рано
споменах  за  евангелиста  Дуайт  Мууди.  Въпреки  че  бил  необразован,  този  надарен  от  Бога  човек
проповядвал в Бирмингам, Англия през далечната 1875 година. Известният конгрегационен служител и
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уважаван теолог д-р Дейл работел заедно с него в тази извънредно успешна кампания. 
След  като  наблюдавал  и  слушал  как  проповядва  Мууди,  свидетелствайки  за  невероятните

резултати  от  служението  на  този  необразован  човек,  д-р  Дейл  писал  в  своето  надденоминационно
списание: “Казах на г-н Мууди, че е ясно, че проповядването му е дело на Бога, защото не мога да открия
ясна връзка между него и онова, което е направил. Мууди се засмял весело и казал: “Щях да съжалявам
много, ако това не беше така.” Липсва всякакъв намек за защита, няма чувство че е бил подценен, няма
притеснения. Повече от всички останали Мууди е бил изненадан, че Бог избрал да използва тъкмо него
по такъв чуден начин. Ето такъв човек е бил Савел. Не е чудно, че Варнава е искал Савел да ръководи
работата в  Антиохия.  Какъв дует са  създали двамата!  В продължение на цяла година двамата мъже
работили рамо до рамо и Бог бил преизобилно прославен.

Харесва ми дефиницията на Уорън Уирзби за служението: “Служение се получава тогава, когато
божествените ресурси задоволят човешките нужди чрез каналите на любовта, за да се прославя Бога.”
Савел и Варнава отговарят на това определение. Защо Савел и Варнава са изпитали такова удоволствие
от общото си служение? Защото между двамата не е имало съревнование. Не е имала борба за надмощие
на егото на единия над егото на другия. Нито един от тях не се е чувствал заплашен от талантите на
другия. Те не са имали скрити цели. Не са имали неразрешени конфликти.  Общата им цел е била да
прославят Христос. За тях е нямало значение, дали тълпите ще се умножават, за да достигнете до хиляди
хора, или ще се свият до няколко човека. За тях единствено важно е било, че Христос се проповядва и че
се прекланят пред Него.

Непреходните ценности на съвместното служение
Във всяко служение има поне три важни неща, които създават атмосфера на радостна взаимно

допълване.  Тези  неща  са:  цели,  хора  и  места.  Всяко  от  тях  заслужава  нашето  внимание,  преди  да
привършим тази глава.

Първо, когато Бог планира, Той преследва целите си. Това се отнася за целите на служението.
Откакто сме създали нашата църква в Стонбрайър, аз непрестанно казвам на членовете й, че Божият
план за нашето общо служение стига много по-далече, отколкото всеки от нас може да си представи.
Същото е валидно за вашата църква или за организация за служение, в която участвате. Божията работа
ще надживее  всеки от  нас.  Неговият  план винаги е  пълен с  изненади,  както в  дълбочина,  така  и в
ширина. Работата на Бога няма нищо общо с личния план на вашия пастор. Тя няма нищо общо с петте
етапа  от  плана  на  църковното  ръководство  за  достигане  до  обществото  около  вас  или  с  личните
предпочитания на някой известен дякон. Тя е свързана с онова, което Бог иска да постигне чрез всеки от
нас, когато работим заедно. Тайната се крие в последната дума –   заедно  . Няма нищо лошо да съществува
ясно дефинирано определение, което дава направление и цели на служението. Всъщност, всичко това е
добре, дотогава, докато Бог ръководи служението. Планът на Бога се разкрива по начини, които довеждат
в смущение човешката мъдрост, а понякога даже противоречи на здравия разум. Но това е Неговият
план. Целите са важни, когато това са целите на Бога, а не нашите цели.

Второ, когато Бог избира някой човек, Той го използва  .   Това се отнася за хората, които са важни
за служението. Веднага трябва да добавя, че хората които Бог избира никога не са безгрешни. Това важи
за мен, това важи и за вас. Всъщност, ние се оказваме по-полезни за целите на Бога, когато възприемем
тази реалност и Му вярваме с всичките си несъвършенства. Това не означава, че трябва да разчитаме на
плътските си планове,  за  да постигнем целите си.  Библията ни призовава непрестанно да живеем в
чистота и святост. Но трябва да разберем, че независимо, че Бог ни е избрал, нашите несъвършенства не
са  изчезнали.  Това  ми  дава  основание  да  ви  отправя  едно  практично  предупреждение:  Ако
концентрирате надеждите и вниманието си върху някой човек, вие ще разбиете сърцето си. Всеки човек
има глинени крака. Както се е отнасяло за Варнава и Савел, това се отнася и за хора като нас.  Не се
поддавайте на изкушението да поставяте хората на пиедестал. Всички ние имаме нужда от герои. Аз
имам моите герои, но не мога да спомена на нито един човек, който да е бил даже донякъде близо до
безпогрешността. Аз се възхищавам от тях и ги ценя високо, но не ги обожавам. По примера на Варнава
и  Савел  нека  да  се  фокусираме  само  върху  Христос.  Вие  имате  всички  основания  да  очаквате,  че
лидерите на църквата ви ще имат такова фокусиране в Христос.

Трето, когато Бог избира някое място, Той изпраща свои хора там  .   Това се отнася за местата,
които са важни за служението. Аз искам Той да изпрати всички свои велики хора в нашата църква в
Стонбрайър.  Иска  ми  се  Той  никога  да  не  позволи  на  някои  от  тях  да  си  отиде.  Това  е  желание,
основаващо се на моята ограничена човешка гледна точка. Никога не съм се молил с тази молитва, но
съм изкушен да се помоля: “Господи, изпращай ни само велики свои хора и нека те винаги да останат
при нас. Никога не ни изпращай на друго място.” (Тъй като не съм лишен от недостатъци, аз не съм
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далече  от  желанието  да  се  моля  с  някои  егоистични  молитви!)  Обаче  планът  на  Бога  включва
разместването на някои много надарени хора между нас и изпращането им на други места.  Ние ще
разгледаме тази тема в следващата глава. Божиите пътища не са нашите пътища. Местата, в които Той
ще ни изпрати са такива, в които ние не бихме желали да отидем по собствено желание. Но това не е
важно. Важното е следното:  Бог изпраща хора по Свой избор в местата, които Той е избрал. Колкото
по-скоро възприеме и се придържаме към тази истина, толкова по-доволни ще бъдем. Но нека да ви
припомня, че отиването там, където Бог ни изпраща е изпитание на вярата ни. А това включва в себе си
приключения и рискове.  Животът не е проблем, който трябва да бъде разрешен; това е приключение,
което трябва да бъде изживяно. Това е природата на живота и това е било още от самото начало, когато
Бог е подредил опасната сцена за вълнуващата драма и е нарекъл “добро” цялото това необуздано от
човешка гледна точка творение. Бог управлява света по такъв начин,  че той работи само когато приемем,
че рискът е неизменна част живота ни или иначе казано, когато живеем разчитайки само на вярата си в
Бога. Човек просто не може да се почувства истински щастлив, докато не приеме, че приключението и
риска са част от живота му, от любовта му и от духовния му живот.

Съвместното служение винаги е едно приключение. То е свързано с възприемането на промяната.
То е свързано с поддържането на гъвкавостта и приспособимостта ни. То е свързано с ходене редом до
Бога през духовните събития, които Той е планирал за нас. Варнава е имал нужда от помощ. Работата му
е била твърде голяма за един надарен, но с ограничени възможности човек. Савел се изправил в рова
срещу опасността и двамата със Савел обърнали Антиохия с главата надолу за прослава на Христос.

Някои заключителни мисли
Преди 10 години вие не сте предполагали, че ще се окажете там, където се намирате сега. Голяма е

вероятността даже преди 5 години да не сте си представяли това. Може би сте считали, че ще живеете в
северната част на страната, а се оказва, че сега живеете в южната й част. Или сте си мислели, че бизнесът
ви е сигурен и е в безопасност. Днес може би от него не е останало нищо. Толкова много неща са се
променили. Вместо да се чувствате задоволен и окуражен, днес сърцето ви може да е разбито. Или може
би  ви  очаква  пенсиониране  с  всичките  свързани  с  него  предчувствия  и  несигурност.  Чуйте  моето
послание  към  вас  в  едно  единствено  изречение:  “Не  се  опитвайте  да  се  справяте  с  всичко
самостоятелно.” Животът на християнина е групово усилие. Бог е създал нещата по този начин. Нека да
живеем задружно и да си помагаме.

Глава 9

Освободени, за да се подчиняват

 “А  в  антиохийската  църква  имаше  пророци  и  учители:  Варнава,  Симеон,  наречен  Нигер,
киринеецът Луций, Манаил, който беше възпитан с четвъртовластника Ирод и Савел. И като служеха
на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги
призовал. И тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така те,
изпратени от Светия Дух, слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър” (Деян. 13:1-4) 

Има една дума, която според мен най-добре характеризира същността на подчинението и тази дума
е  Промяна. Самото прочитане на тази дума може да ви накара да изтръпнете.  Познавам много малко
хора,  които  се  радват  на  промяната.  Тя  заплашва  удобствата  ни,  прекъсва  познатото,  променя
приоритетите ни и отваря вратата за безпокойствата.  Убеден съм, че е невъзможно човек да се живее с
подчинение, ако не иска да се променя. Но е много по-лесно да напишем това, отколкото да го приложим
на  практика.  Въпреки  това  вярвам,  че  подчинението  е  пряко  свързано  с  промяната.  Има  голяма
вероятност по времето, когато стигнете до тази глава и започнете да я четете, вие или някой ваш близък
човек да е изправен пред предизвикателството на промяната. Промяната може да засяга работата ви и да
е свързана с промени в служебното ви положение. Или пък ще се наложи да се преселите да живеете на
другия  край  на  страната.  Възможно  е  след  като  сте  чакали  дълго  време  да  се  пенсионирате  и  сте
работили упорито, внезапното забавяне на темпото след излизането ви в пенсия да ви изненадва. Вие не
се  чувствате  толкова  подготвен  за  промяната,  колкото  си  мислехте.  Бих  могъл  да  напиша  още  две
страници  с  други  възможности,  защото  промяната  е  неизбежна.  Изучавайки  живота  на  Павел,  ние
наблюдавахме  възможно  най-отблизо  как  този  забележителен  човек  на  милостта  и  смелостта  се  е
справял  с  многото  изпитания  на  промяната.  Те  са  формирали  и  подготвили  по  уникален  начин  за
задачата,  която Бог планирал за  него.  Без да е бил информиран за  това,  на Савел му предстояло да
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премине през още няколко големи промени. Никой не би могъл да каже точно какви ще са тези промени,
но на църквата в Антиохия й предстояло да изгуби 40% от персонала си. 

Промяната … незавършеното изречение на живота
Тълковният  речник  Webster  ни  дава  едно  чудесно  и  малко  странно  определение  на  думата

“промяна”: “Да направя нещо да стане различно.” Това очевидно е едно незавършено изречение. Вие
искате да знаете как завършва то, нали? Но то завършва с думата “нещо.” По нататък определението
продължава така: “да променя, да извърша модификация, да стана различен.” Може би това обяснява
защо  този  процес  е  толкова  предизвикателен.  Не  е  лесно  човек  “да  стане  различен.”  Въпреки,  че
промяната е добро нещо, тя наистина не е нещо лесно и приятно. На нас най-много ни се иска всичко да
ни е удобно. Ние предпочитаме да вървим по пътя, който ни е най-познат и по който най-често сме
вървели. Но промените ни повеждат по непознати пътища, изпъстрени със стеснения и изненадващи
завои. Всичко в нас се бори да останем на пътя, по който вече сме вървели.

Преди години един мой приятел, който живееше в каньона Санта Барбара в Калифорния преживя
едно страшно изпитание. През едно горещо лято пожар погълна хиляди декари гори и унищожи много
къщи в този каньон. Приятелят ми нямал много време, за да подготви бягството си, но въпреки това
дълго наблюдавал наближаващия пожар от покрива на къщата си. Той наблюдавал пламъците и дима, и е
разбирал, че много скоро домът му също ще бъде унищожен от пожара. Набързо направил списък на
нещата, което най-много искал да спаси, но се оказало се, че не разполагал с време да вземе нито едно от
тях.  Когато  всичко  свършило,  приятелят  ми  стоял  и  гледал  димящите  остатъци  от  бившия  си  дом.
Всичко, което му останало, бил списъка в ръката му. Влиянието на това унищожително събитие върху
всички членове на семейството му било толкова дълбоко, че нито един от тях вече не бил същия. Те
изгубили всичко, с изключение на непотребния списък на нещата, без които си мислели, че не могат да
живеят. Пожарът, въпреки че бил невероятно унищожителен, се превърнал в катализатор, под влияние на
който те се променили и станали по-задружно и благодарно семейство. Промяната ги направи различни.
Еди Еспиноза е разбирал неоценимата изгода от промяната и е написал следното:

Господи, промени сърцето ми, за да стане завинаги вярно.
Господи, промени сърцето ми, за да стане като Твоето.
Ти си грънчарят, а аз съм глината;
Оформяй ме и ме преработвай, за това се моля.
Господи, промени сърцето ми, за да стане завинаги вярно.
Господи, промени сърцето ми, за да стане като Твоето.

В нашата църква ние обичаме за пеем тази песен по време на богослужението. Всеки път, когато я
пеем,  тя  звучи  в  съзнанието ми до края  на  деня.  Въпреки,  че  е  удоволствие  да  се  пеят  тези  думи,
конкретното им приложение в живота е съвсем друга работа. Да позволим на някой друг да ни оформя и
да ни променя е нещо неудобно, а понякога е и ужасно болезнено. Ако сме като глината – подаващи се на
оформяне, гъвкави и лесно приемащи новата форма – промените щяха да бъдат много по-лесни. Но ние
много повече приличаме на изпечена керамика – ние сме чупливи и лишени от гъвкавост.

Тази  нежна  песен  се  основава  на  една  позната  библейска  метафора:  Бог  е  Грънчаря,  а  ние,
Неговите  деца,  сме  глината.  Прочетете  внимателно  следните  откъси  от  Библията,  които  използват
горната метафора, за да ни научат на тази особено важна истина.

“Ах, тази ваша опърничавост! Грънчарят ще се счете ли като кал? Направеното ще рече ли за
този, който го е направил: “Той не ме е направил”? Или изработеното ще рече ли за този, който го е
изработил: “Той няма разум”? (Ис. 29:16)

“Горко на онзи, който се препира със Създателя си! Черупка от земните черупки! Ще рече ли
калта на този, който й дава образ: "Що правиш?” (Ис.45:9)

“И няма ли власт грънчарят над глината, когато превръща парче глина в специален съд или в съд
за всекидневна употреба?” (Рим.9:21)

Когато волята ни е като глина, ние разбираме, че промяната е неизбежна, когато се намираме в
ръцете на Грънчаря. Това е причината, поради която Давид, преди много векове е написал следната песен
за своето богослужение и това е лирика, изкована под ударите на промяната:

“Смили  се  за  мене,  Боже,  според  милосърдието  Си;  Според  множеството  на  благите  Си
милости изличи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми.
Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мен. Против Тебе, само против
Тебе, съгреших и пред Тебе сторих това зло; признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш и
да излезеш непорочен, когато съдиш….Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай в
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мене.” (Пс. 51:1-4,10 – мой превод)
В този псалм Давид се моли Бог да промени грозните му навици, които са го държали толкова

дълго в хватката си. Лицемерието, мислите за убийство, изневярата, манипулирането и непреклонната му
воля го отдалечавали от неговия Бог. Тъй като разбрал дълбочината на греховното си поведение, Давид
признал: “Господи, имам нужда от промяна на сърцето си и само Ти можеш да направиш тази промяна и
то така, че тя да е трайна.” Поради това той отворил сърцето си и поканил своя Бог да го почисти и да го
оформи по нов начин. Бог е специалист по сърдечните операции. Независимо, че процесът е болезнен,
резултатите са чудесни.

Връщайки се към сцената  в  Деяния на Апостолите,  ние виждаме,  че Савел и Варнава вършат
чудеса, служейки заедно по време на едно от най-забележителните съживления в историята на ранната
църква. Църквата се разраства, живота на хората се променя и цялата култура попада под влиянието на
Духът на Бога. Сцената е изключително вълнуваща. С всеки ден вълнението нараства. Богослужението,
хармонията, обръщането на хората към Бога, растежът – всичко е толкова заразително. Внезапно Бог се
намесил и всичко се променило. Ето отново тази дума – всичко се променило. Много е вероятно някои от
вярващите в Антиохия да са се съпротивлявали даже на самата мисъл за промяна, поне в началото. Но не
и Савел. Не вярвам той даже за миг да се е съпротивлявал на промяната. Той и промяната станали много
добри познати по време на предишните години от живота му.

Трябва да спрем и да си припомним, че неговия забележително чист живот е бил пряко свързан с
желанието му да приеме промяната. Убеден съм, че основната причина да живее толкова чисто пред Бога
е свързана с постоянната му готовност да приема промяната. (Коментар: Когато на евреите им предстояло да
изядат за пръв път пасхалното агне, Бог ги инструктирал как да го ядат: препасани през кръста си, с обути крака и с тояга в
ръката, готови всеки момент да тръгнат натам, накъдето ги поведе Бог – виж. Изх.12:11. Винаги трябва да сме готови и да
приемаме  промяната.  Д.Пр.)  Спомнете  си  отново.  На  път  за  Дамаск,  където  отивал  за  да  преследва
християните, една светкавица паднала от небето и той станал християнин. Коренна промяна. След това
бил отведен за  живее и да служи сред напълно непознати хора,  а същите християни, които по-рано
преследвал, сега станали негови колеги в служението. Друга драматична промяна. След това попаднал в
Арабия.  Промяна  на  обкръжаващата  го  среда.  Промяна  на  мястото.  Промяна  на  начина  на  живот.
Въпреки, че не знаем всичко, което Бог е направил по време на продължителния му престой в пустинята,
едно нещо знаем със сигурност:  Савел е бил променен. Оттам той се върнал в Дамаск,  а после – в
Ерусалим, а след това – у дома си в Тарс, където в продължение на години останал в сянката. Човекът се
променял,  променял  и  променял  отново.  Без  съмнение  отхвърлен  от  семейството  си  и  лишен  от
семейните  си  връзки  с  юдеизма,  Савел  е  живял  отделен  от  всичко,  което  по-рано  е  ценял  много .
Повярвал в Христос юдеин, живеещ в родния си град, човек когото никой не искал, който бил лишен от
приятели,  от  роден  дом,  от  указания  какво  да  прави.  В  продължение  на  години  той  е  живял  като
отшелник, който доброволно се е оставил в здравите, но милостиви ръце на Грънчаря. Накрая, един ден
той чул познато почукване на вратата.  За  негово щастие това бил Варнава.  Той се появил,  за  да го
призове отново на работа. Варнава се нуждаел от надарен човек за огромното начинание в Антиохия.
Друга голяма промяна. Представете си ударът, който е получила системата на Савел – да се премести от
неизвестността в Тарс, където малцина са искали да имат нещо общо с него, за да попадне във фокуса на
прожекторите в Антиохия, където тълпите се стичали, за да чуят всяка  негова дума. Там той и Варнава
заработили заедно в едно обучаващо служение, което продължило цяла година. Кой знае кои хора са
били обучени и  снабдени  с  истината,  благодарение  на  съвместната  им работа?  А по време  на  това
чудесно,  плодоносно и разрастващо се служение се случило нещо неочаквано.  Бог отново решил да
промени нещата. Той решил да отдели двама от служителите и да ги изпрати на път. Каква промяна!
Нека да я разгледаме по-отблизо.

Отборът на мечтите и живата църква
Могъщото съживление на църквата в Антиохия би завъртяло главата на всеки човек. Това е бил

модел на здраве и ефективност. Прочетете отново описанието и се опитайте да си представите, че вие сте
жив свидетел на онова, което се е случило.

“А  в  антиохийската  църква  имаше  пророци  и  учители:  Варнава,  Симеон,  наречен  Нигер,
киринеецът Луций, Манаил, който беше възпитан с четвъртовластника Ирод и Савел. И като служеха
на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги
призовал. И тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така те,
изпратени от Светия Дух, слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър” (Деян. 13:1-4) 

Да  започнем  с  това,  че  църквата  в  Антиохия  се  е  оказала  необикновено  място.  Тя  не  само
изживявала невероятен духовен растеж, тя била ръководена от екип, който е представлявал отборът на
мечтите на първия век. Варнава, Симон, Луций, Манаил и Савел – какво ще кажете за този стартов
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състав  на  отбора?  Вярващите  в  Антиохия  се  намирали  под  влиянието  на  пет  избрани  пророци,
проповедници  и  учители.  Всеки  от  тях  е  бил  призован,  надарен,  посветен  и  отделен,  за  да  върши
работата на Бога. Точно от това се е нуждаела новата и растяща църква – от подходящи лидери, които да
поставят здравата основа. Колко чудесно е било това. Членовете на църквата са го харесвали, защото са
получавали неподправената истина, невероятно окуражение и са участвали във велико богослужение.
Запомнете това. Това не е бил религиозен център за развлечения, който е затъмнявал истината. Мястото е
процъфтявало върху хранителната почва на Словото. Диетата е била всеобхватна и питателна. Учението
е било богато  и задълбочено.

Въпреки че се писани преди повече от 100 години, думите на английският проповедник Чарлз
Спържън са напълно в съответствие с днешния ден. Прочетете ги бавно и внимателно: “Проповедите
трябва да съдържат в себе си истинското учение и преподаваната в тях религия трябва да е здрава,
дълготрайна и плодотворна. Ние не излизаме на катедрата, за да говорим неща, които ще се харесат
на хората;  Бог ни е казал да съобщаваме това, което е важно до последната подробност и ние не
можем  да  си  позволим  да  говорим  празни  думи.  Темите  на  проповедите  съвсем  не  са  лишени  от
ограничения и поради това не можем да бъдем извинявани, ако онова, което говорим е износено и в него
не се съдържат съществени истини. Ако говорим като представители на Бога, ние никога не трябва
да се оплакваме от липсата на теми за проповядване,  защото нашето съобщение трябва да прелива
от смисъл. Цялото евангелие трябва да бъде представяно от катедрата. Длъжни сме да проповядваме
цялата вяра, която вече е била съобщена на светиите. Истината, такава каквато е в Исус, трябва да
бъде  преподавана като указания,  за  да  могат хората не  само  просто да  я  чуват,  но  да  познаят
радостния глас…Нищо не може да компенсира липсата на Христовото учение в проповедите.”

За да бъда честен, един от решаващите фактори, когато като семейство решавате коя църква да
посещавате, е да се съобразите с решимостта на църквата неотклонно и на първо място да се придържа
към неподправеното евангелско учение. Не е достатъчно просто да посещавате някоя църквата, защото
например, приятелите ви я посещават, или защото харесвате стилът на пеенето или на музиката й. Вие
имате нужда от здрава храна, за да оцелеете! Ако приличате на мен, душата ви има нужда от редовна
диета, съдържаща висококалорична храна, за да ви задоволява, да ви подсилва и да укрепва живота ви.

Всеки прочут ресторант има едно основно ястие, което привлича тълпите ден след ден, седмица
след седмица и година след година. Прекрасната храна! Повечето от нас биха пожертвали обкръжението,
атмосферата,  местоположението и даже качеството на обслужването,  за  да ядат най-добрата храна в
града. Разбира се, някои хора от другите щати може да предпочитат свещите и романтичната музика пред
добрата храна. Но мога да ви уверя, че хората от Тексас обичат месото – дебели и грижливо подбрани
пържоли, приготвени както трябва и поднесени с вкус на масата. И нека да ви кажа още едно нещо:
Независимо къде живеете,  знаете ли кое е това, което прави един ресторант да е известен или слабо
посещаван? Главният готвач. Въпреки че рядко се срещаме с тези талантливи хора, колкото по-добър е
главният  готвач,  толкова  по-добра  е  храната.  А  колкото  по-добра  е  храната,  толкова  по-известен  и
посещаван е ресторанта. Антиохия е предлагала най-добрата духовна храна във Финикия. Тази храна е
била почти безпогрешно подготвяна от група, състояща се от пет главни готвачи.

Савел е подхождал на тази група така, както майсторът готвач подхожда на прочутия ресторант. За
него работата му с тях му е дала възможност да демонстрира талантите си и да даде най-доброто от себе
си. Аз бих се радвал да бъда част от тази църква. Сигурно е било прекрасно да се слуша как Савел от
Тарс разгръща древните Писания и преподава Словото на Бога.  Мога само да си представя как тези
растящи бебета в Христос са  поглъщали всяка хапка от истината.  Те научили всичко за  милостта и
смелостта от самият човек на милостта и смелостта. Внезапно съм обзет от завист! Мисля си, че бих
реагирал така, както Петър е реагирал по време на преображението на Христос (Мат.17:4). “Господи,
нека просто да направим една палатка и да останем тук.  Нека просто за постоянно да останем
така.” Проблемът с подобен начин на отговаряне е, че според Божия план на земята няма постоянни
лагери. Рано или късно ще се наложи да измъкваме колчетата на палатката, за да отидем на друго място.

Освободени, за да се подчиняват
Докато  ръководителите  на  църквата  в  Антиохия  служели  на  Бога,  постели,  пеели,  поучавали,

свидетелствали и се молели, Светият Дух им казал: “Приятели, подготвяйте колите за път ... тръгваме на
запад!” (Перифразирано от Суиндъл). “Отделете ми Варнава и Савел, за да изпълнят делото, за което
съм ги призовал.”(Деян. 13:2). Можете ли да си представите как биха реагирали сега някои хора? “Ти се
шегуваш. Искаш да вземеш двама от петимата главни готвачи и да ги изпратиш на друго място? Ние ще
умрем от глад! Не искаш ли да огледаш останалите и да си избереш двама от най-добрите учители, които
имаме? Хората,  които искаш да вземеш представляват 40 % от капацитета на ръководството.  Ние не
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можем да позволим на тези приятели да се изплъзнат от ръцете ни.”
Но нищо такова не се е случило в Антиохия.  Веднага щом разбрали, че Божият Дух изпраща

Варнава  и  Савел  на  друго  място,  останалите  членове  на  ръководството  ги  пуснали  да  заминат.  И
промяната се случила (не пропускайте това!) “докато служеха на Господа.” Промяната не се е случила
по време на някое затишие на служението или по време на смяна на ръководещия служението. Бог е взел
Варнава и Савел, когато църквата е била във възход и се е движела напред с пълна скорост. Хората са се
стичали на тълпи в църквата,  големи нужди са били задоволявани,  души се били спасявани, самата
църква е била заредена с електричество! Въпреки това, Духът казал: “Време е за промяна.” Кой би могъл
някога да си представи такова нещо? Но Бог е пълен с изненади, тъй като Той вижда голямата картина,
докато ние се фокусираме в дребните неща и в сегашния момент.

Тъкмо в стила на Бога е било да каже на Варнава и на Савел да отидат на друго място. По този
начин Бог изпълнява онова, което е казал. В онези дни Бог се е разкривал по много начини пред хората.
Днес аз съм убеден, че Той говори чрез Словото Си, чрез нежните призиви на Духът и чрез колективното
свидетелстване  на  Неговите  хора.  Така  че  Светият  Дух може да  се  е  явил на  хората  от  църквата  в
Антиохия по време на някое нощно бдение, или по времето, когато те са се молили и са размишлявали
над Писанията или докато са постели. Двама от лидерите почувствали, че Господ ги изпраща на друго
място. Другите потвърдили, че това е бил гласът на Светия Дух. С други думи Господ казал: “Имам
работа за двама от вас на друго място. Не за всички, а само за двама от вас и Моят план е най-добрият.
Освободете Варнава и Савел от задълженията им към вашата църква. Те са двамата човека, които ще
изпратя на друго място.” Не е имало предварителни инструкции. Промяната в посоката на движението е
станала без предварително уведомление. Липсвала е всякаква предварителна информация, изпратена от
Господ до вярващите, за да я обсъдят с молитва и обмисляне. Духът проговорил и църквата слушала. За
да можели да се подчинят на заповедта на Духа, Варнава и Савел е трябвало да бъдат освободени от
задълженията си към църквата. Църквата ги освободила и те заминали. Не е ли прекрасно това? Тук
трябва да спрем и да направим някой заключения относно природата на служението.

Начинът по който Бог избира да води Своето служение често пъти е труден за възприемане от нас.
В бизнес-отношенията е някак си по-лесно да намерим указания за това, какво трябва да правим. Там
има ясни ограничения,  знае се  на кого трябва  да се  докладва и има ясно определени пазари,  които
насочват решенията на фирмата. Работите, свързани със служението рядко пъти са толкова очевидни и
дефинирани. Ние служим на Главнокомандващ, който е невидим за нас и слушаме глас, който не може да
бъде чут в буквалния смисъл на думата. Често пъти усещаме, че като че ли сме призовани да изпълним
някакъв план, който не разбираме. Тук трябва да повторя, че по време на откриване на Божиите указания,
ние биваме подлагани на огромни промени.  Ако искаме да се подчиняваме на ръководството на нашия
Господ, ние сме длъжни да приемем тези промени със силата на Светия Дух. Въпреки че сме отговорни
пред  църквите,  в  които  служим,  всеки  от  слугите  на  Господа  преди  всичко  се  подчинява  на
Господа  .   Без наличието на подобно еднолично подчинение на Господа ние се подлагаме на риска да  
станем хора, угодни на другите хора. Християнските лидери, които стават пешки, тъй като се стараят
да угаждат на хората, са патетична кукла на конци. Честно казано, имаше време в младостта ми, когато
аз също тръгнах по този хлъзгав път. С голямо съжаление си спомням няколкото случаи, когато съм се
старал да се харесам на хората, а не на Бога. 

Никога не е излизало нищо хубаво от служение, което иска да се хареса на хората. Вместо да бъде
воин на Царя, много лесно е човек да стане несигурна кукла на конци, да се постави в зависимост от
мнението на хората и да се стреми да бъде харесван от тях. По милостта на Бога аз никога вече няма да
тръгна  по  този  път,  тъй  като  научих  толкова  много  неща  от  изследванията  на  живота  на  великите
личности от Библията, които съм написал. Мое задължение и отговорност е да съобщавам онова,  от
което се нуждаят хората на Бога, а не онова, което искат да чуят. Когато не изпълнявам задължението
си, тази истина се отнася за мен със същата сила, с която се отнася и за хората, на които говоря. Дано Бог
да освободи всеки честен пастор, всяко търсещо истината ръководство на църквата и всеки църковен
лидер от робството да се стреми да угажда на хората.

Както се е случило и в Антиохия, Бог често пъти се намесва в някое гладко вървящо служение и
казва:  “Онзи човек трябва да остане, а този човек трябва да замине.  Призовавам го да напусне това
място,  за да отиде и да служи на друго място.” Твърде често ние се привързваме твърде много към
приятелите си от църквата. Налага се Бог да откопчава пръстите ни един по един и да ни дава милостта
да ги пуснем,  за  да могат да Му се подчиняват избраните от Него служители.  Егоизмът ни кара да
задържаме, а не да освобождаваме. Нека да имаме готовност с желание да освобождаваме талантливите
мъже и жени. Гледайте на това по следния начин: Като ги освобождаваме, ние им даваме възможност да
се  подчинят.  А когато  сте  призовани от  Бога  да  идете  на  място,  където никога  не  сте  очаквали  да
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попаднете, не е нужно да се страхувате от промяната. Промяната носи със себе си приключението, а
приключението поставя на изпитание вярата ви.  Всичко това създава условия за растеж. Растеж има
тогава, когато възприемем риска. Горе главата.   Вярата и рискът вървят ръка за ръка  . Това може да се
окаже  напълно  нова  гледна  точка  за  вас.  Наскоро  четох  книгата  “Безпорядък  в  сърцето”  на  Джон
Елдридж. Това е книга за хората и в нея се разказва за хората. Но много от принципите, защитавани от
автора  са  вечни.  Ще  цитирам  една  част  от  неговата  забележителна  книга.  Представете  си  сцената,
описвана от Джон и се опитайте да се поставите на неговото място. “В южната част на Орегон има
една река, която води началото си от Водопадите и стига до брега на океана. Аз прекарах детството
си край тази река и тя издълба дълбока бразда в спомените ми. Като малко момче прекарвах много от
летните си дни край нея, ловях риба, плувах и берях боровинки...Харесваше ми името, с което тя беше
назована от френските трапери – реката Скоундрел. Това име  придаваше приключенски привкус на
посещенията ми на реката. Тези златни дни от момчешкото ми детство са едни от най-скъпите ми
спомени,  поради което миналото лято взех  Стаси и  другите момчета,  за  да  отидем заедно край
реката и да им разкажа спомени от детството си. Има една скала, която се надвесва над реката. Там
каньонът се стеснява, а реката става дълбока и за момент забавя своя бяг към океана. Високи каменни
стени обхващат реката от двете й страни, а от северната страна е единственото място, където на
брега може да се слезе от лодка и там се намира Скалата за скачане. Скоковете от скала беше едно
от любимите занимания на семейството ни, особено когато времето беше топло и сухо, а скокът е
достатъчно висок, че просто дъхът ти спира, когато се гмурнеш в водата, която отгоре е топла, а
по-надолу става все по-тъмна и по-студена,  толкова студена,  че  те прогонва обратно нагоре към
повърхността и към слънчевата светлина. Скалата за скачане се издига над реката на височина, по-
голяма от височината на двуетажна къща, а това е достатъчна височина, за да можеш докато падаш
бавно да преброиш до пет, преди да се  бухнеш във водата (ако скочиш от най-високата точка на
кулата за скачане на местния басейн, можеш да преброиш само до две.) Човешкия мозък притежава
способността да възприема, че скалата е два пъти по-висока от истинската й височина, когато бъде
гледана отдолу нагоре и всичко в теб ти нашепва: “Даже не си помисляй, че ще можеш да скочиш от
там.” Поради това ти не мислиш за това, ти просто се хвърляш в средата на каньона и после падаш
толкова дълго надолу, че ти се струва, че това време ще ти стигне да кажеш наизуст целия телефонен
указател  и  всичките  ти  възприятия  са  напрегнати  до  краен  предел,  докато  се  гмурнеш  долу  в
студената вода. След като скочиш веднъж, на теб ти се иска да скачаш отново и отново, отчасти
защото не можеш да повярваш, че си направил  това, а отчасти и защото страхът е отстъпил пред
възхитата от такава свобода. Ние оставахме на слънцето да ни изсуши и после...отново се хвърляхме
в реката.  Искам да изживея целия си живот по този начин. Искам да обичам с още по-силна страст и
да  престана  да  чакам другите  хора  първи  да  ме  обикнат.  Искам да  се  хвърлям  в  съзидателната
работа, която е достойна за Бога.”

Освобождаването и подчиняването изискват  такова безстрашно подчинение на  волята  на  Бога.
Научете се да приемате риска с готовност. Престанете да чакате да научите всички отговори. Вашите
патенца никога няма да заплуват едно след друго в права линия. Подобен защитен манталитет почти
няма нужда от вяра и в него няма място за никакво приключение. Тези думи се отнасят за хората, които
считат, че всички житейски рискове са твърде притеснителни!

А сега да се върнем в Антиохия. Обърнете внимание на начина, по който е реагирала църквата. В
Библията се казва:  “След като църквата бе постила и се бе молила, те положиха ръцете си върху
Варнава  и  Савел  и  ги  изпратиха”  (Деян.  13:3).  Колко  препоръчително  е  да  се  реагира  така!  Колко
утвърждаващо е подобно поведение. Не се задават никакви въпроси. Няма никаква нотка на съмнение.
Липсват  егоистични изказвания от рода,  че  Варнава  и Савел им принадлежат.  Хората от църквата в
Антиохия се обърнали към Бога, убедили се, че указанията Му са ясни и след това действали бързо, като
освободили хората на Бога, за да свършат онази работата, която Духът им е възложил. И двамата, след
като били освободени от задълженията си, скочили! Те се хвърлили да изпълняват новата си работа така,
както  Елдридж  и  синовете  му  се  хвърляли  в  реката  от  Скалата  за  скачане.  По  стечение  на
обстоятелствата аз изоставях другите служения, в които съм участвал, въпреки че в тях нямаше нищо
лошо. Всъщност, аз ги напусках, когато всичко в тях беше добре. Неизбежно при мен идваха хора и се
чудеха какво лошо се е случило, което да е станало причина да напусна. Според тях сигурно има някакъв
проблем, иначе не бих напуснал. Понякога подобно любопитство беше даже забавно. Някой ми казваше:
“Хей, Чък. Тихо, кажи ми под секрет, какво всъщност става?” Аз се усмихвах и му казвах: “Защо, няма
нищо. Бог ме призова да отида в Далас и да стана част от ръководството на Даласката Семинария.”
Някои хора просто не бяха в състояние да повярват, че Бог може да постъпва по такъв начин. Животът
просто си вървеше твърде добре. Църквата беше здрава и броят на членовете й продължаваше да расте.
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Животът  на  хората  се  променяше.  Ръководството  беше обединено  и  хората  от  останалите  църкви  с
желание се срещаха с нас. Накрая всички разбират начина по който ни води Бог и че Неговият график е
точен и верен.

Не е ли забавен начина, по който реагира човешката природа? Тъй като често пъти сме погрешно
информирани, ние стигаме до погрешни заключения и се борим с реалността. Но не така е станало в
Антиохия. Там никой не поставил под въпрос ръководната роля на Бога. Не е имало някакъв ръководител
със силен глас, който да се изправи и да се опита да блокира решението на ръководството. Нищо такова
не се е случило. Духът говорил и хората реагирали без всякакъв егоизъм. “И така, пратени от Светия
Дух, Варнава и Савел отидоха в Селевкия, а оттам отплаваха за Кипър” (Деян. 13:4). Ето това се казва
промяна! Варнава и Савел се отправили в съвършено ново приключение в чужда земя, водени от Бога, а
църквата  в  Антиохия  напълно  ги  подкрепила.  Но  това  не  е  било  някакво  пътуване  за  отмора  и
удоволствие.  Животът  им  е  станал  ужасно  забързан.  Трудностите  били  достатъчни,  за  да  накарат
младият Йоан Марк (един човек, с който после ще се запознаем по-подробно) да напусне групата и да се
върне у дома. Докато били в Листра, Савел бил бит с камъни и бил изоставен, защото помислили, че е
умрял. Представете си, те са напуснали Антиохия, за да им се случат такива неща!

Служенето в центъра на Божията воля може да се окаже опасна работа. Но независимо дали се
намираме в период на относително лесен живот или преживяваме големи трудности, основният принцип
си остава в сила: Подчинението изисква да се променяме.

Освобождаване и подчинение, подобно на глина в ръцете на Бога
Запазването на глината на волята ни в податливо и еластично състояние изисква постоянно да

внимаваме. Ако се втвърдите и станете обидчив към начина, по който ви води Бог, вие ставате по-малко
полезен  за  Него.  Искам  да  взема  истините,  с  които  се  борихме  в  тази  книга  и  да  ги  превърна  в
смекчаващо  помазание,  което  бихте  могли  винаги  да  използвате,  когато  промяната  е  на  хоризонта.
Съставните части на помазанието, с което трябва да се мажете включват две забрани и два призива:

Първа  забрана:  Не  пренебрегвайте  нито  една  възможност.  Като  премахвате  всички
ограничения, стойте отворен за всичко, което Бог е подготвил за вас. Да, отстранете всички ограничения.
Никой от хората в Антиохия не е очаквал, че Бог ще извади Варнава и Савел от екипа им. (Аз бих избрал
Луции и Манаил, защото на кой биха липсвали тези приятели.) Но е много вероятно Господ да подбере
точно тези хора, който завинаги бихме желали да останат до нас. Премахнете всички бариери. Кажете на
Бога, че искате да му съдействате. Но не забравяйте, че вие може да сте следващия Варнава или Савел,
който Господ е решил да изпрати на друго място. Помнете, че ние изследваме промяната, за да можем да
се подчиняваме и да се променяме.

Втора  забрана:  Не  позволявайте  на  прекомерната  ви  активност  да  заглушава
чувствителността ви. Помнете, че Бог е говорил на хората от църквата в Антиохия,  докато те са му
служели. Вие можете дотолкова да се потопите в църковните дейности, че да не можете да разберете
какво ви казва Господ. Църквата в Антиохия не е позволила това да се случи. Хауард Хендрикс, един от
моите учители и дългогодишни приятели е казал следното: “Най-голямата заплаха за вашето служение
може да  бъде  самото ви служение.”  Мисля  си,  че  както  обикновено,  той  е  прав.  Уверявайте  се,  че
редовно отделяте време да бъдете насаме с Господа, че държите разума си отворен, че размишлявате над
Божието Слово, че не пропускате да се молите и че отделяте достатъчно време да си почивате. Само
тогава можете да чуете и да различите Неговият тих глас сред шумотевицата на църковната активност.
Когато  започнете  да  чувате,  че  Господ  ви  говори,  оставайте  чувствителен,  отворен  и  готов  да  се
подчините.

Първи призив: Позволете на Бога да бъде Бог. Той избира, когато премества хората, взема двама
и оставя трима. Това е в кръга на неограничените Му права. Той би могъл да избере всичките пет човека
или пък да не вземе нито един от тях. Това е Негово право. Нашият суверенен Бог прави онова, което му
се харесва и  когато това ни е ясно, нашият отговор е да Му се подчиняваме. Както е казал един стар
проповедник: “Застанете мирно и отдайте чест!” Ако не сте избран да заминете, вместо да се чувствате
зле, радвайте се! Бог има Своя план и Своите основания, за да избира онези, които избира. Други може
да са призовани да заминат, а вие просто сте призван да останете. Позволете на Бога да бъде Бог. Никога
няма да съжалявате за това. Не си мислете нищо друго в този момент. Когато двамата с жена ми Синтия
строяхме новия си дом във Фриско, аз казах на един приятел: “Знаеш ли, това е последният ми дом в
който ще умра.” Но внезапно ми се стори, че той все едно ще се превърне в мой гроб! Поради това вече
не правя подобни изказвания. Бог никога не е казвал,  че Фриско е последното място, в което ще ме
използва. Той е Грънчарят, а аз съм глината. Той ме оформя. Ако зависеше от мен, аз щях да му кажа: “О,
не натискай тук. Не ме прави да изглеждам като ваза. Аз искам да приличам на статуята “Давид” на
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Микеланджело, да служа тук във Фриско, иначе ще викам силно.” Колко глупаво. Нека да се отпуснем и
да позволи на Бог да върши работата Си.

Втори призив: Бъдете готов да кажете “Да”. Не чакайте всички подробности да ви се изяснят,
за да освободите и да се подчините. Със сигурност ще имате трудни времена и стръмни пътеки по пътя
си. Тогава какво трябва да правите? Бъдете готов да кажете “Да” и да имате вяра, че Бог ще се погрижи
за останалото. Трябва да добавя още нещо. Не се чувствайте виновен, ако Той не ви включи в списъка на
мисионерите, които ще изпрати в Африка. Ако Той ви води да отидете на друго място, идете там. А ако
ви каже да останете на мястото си, отпуснете се и изоставете всичко, с което сте се занимавали от дълги
години. Няма нужда да усложнявате нещата. Милостта е преизобилна. Радвайте й се. Знам, че това звучи
налудничаво за нашата занимаваща се с подробностите, твърде сериозна и напрегната култура. Но за
подобно поведение трябва да имаме както милост, така и смелост – това са характерните черти на хората
като Варнава и Савел.

Лична проверка на сърцето
Само вие и Господ знаете какво става в сърцето ви. Дали то е мека и податлива глина, готова да

бъде оформена от ръцете на Скулптора? Или се е втвърдило като крехка и трошлива керамика през
годините, когато сте живели без да вярвате? Вие знаете много добре какво иска Бог от вас. Може би
трябва да направите нещо, което е много далеч от логичното и ще ви отдалечи от мястото, където се
чувствате удобно. Може би даже някои от ваши приятелите ви казват, че онова, което вярвате, че Бог ви
призовава да направите, е напълно погрешно. Но въпреки това, указанията на Бога са ясни за вас. Нужно
е  само  едно  нещо:  да  кажете  “Да.”  А,  почти  бях  забравил.  Вие  също трябва  да  имате  желание  да
рискувате. Спомняте ли си историята за скоковете в реката и за изгледа от Скалата за скачане? Ако си
спомняте,  тогава си затворете очите и си представете,  че вие сте на върха на Скалата и поглеждате
внимателно надолу, за да видите водата...наистина е доста високо! Там ли сте? Добре, поемете дълбоко
дъх...усмихнете се...а сега, скачайте! Отлично се справихте! Позволете на приключението да започне.

Глава 10

Неизбежните трудности на истинското служение

 Истинското служение не е за страхливи хора или за шарлатани. В него няма обещание за лесен
живот, за слава и за всички останали шарлатански украшения на светските самохвалковци, които имат
много пари в банката и превзето поведение. Болшинството служители на Евангелието се радват на 30 –
40 годишна служба, преди да завършат кариерата си с жалка пенсия, за да свързват с мъка двата края,
като отплата за това, което са постигнали през живота си. Няма фанфари, няма шумно връчване награди
по време на бляскави гала-вечери, които да стимулират изморените служители към по-възвишени дела.
Известна истина е, че истинското служение е преди всичко смес от мечти, примесени с реалност, радост
и главоболия, напълно нови начинания придружени от болезнени промени, силно приятелство, както и
конфликти с лидерите, редки почивки плюс физическо изтощение и емоционално износване и живот в
условията на ограничените средства на бюджета. За някои, които служат на много места по света това
изпитание е наистина тежко. В него се включват преследване, затвор, лошо отношение, изтезания, даже
смърт. В истинското служение има неизбежни трудности, които могат да ограбят мечтите ни и да ни
накарат  да  изгубим  смелостта  си.  Бог  има  начин  периодично  да  ни  превежда  през  проверките  на
реалността, докато вървим по пътя на изпълнението на мечтите си. От този момент нататък това ще се
случва на нашият главен герой Савел, сега вече преименуван на Павел и на неговия приятел и колега
Варнава. В началото на това мисионерско пътуване към тях се присъединил и младият Йоан Марк. Той
също е имал своите надежди и мечти. Обаче под тежестта на трудностите коленете му скоро омекнали и
той изоставил Павел и Варнава да продължат евангелското си пътуване без него. По-късно ще говорим за
това. Всичко започнало, когато вече познатите белези на съживлението в Антиохия останали зад тях,
заглушени от скърцането на кораба, който плавал в Средиземно море.

Вечният фокус на истинското служение
Започнало първото мисионерско пътуване на Павел. Въоръжени с призива на Бога, двамата мъже

не  губели  време  и  започнали  да  проповядват  Божието  Слово  на  всеки,  който  искал  да  ги  слуша.
Иронично е, че силната им и здравословната решимост да разпространяват Добрата новина ги отвела в
много опасности, изпитания и капани. Но както ще видим, един от белезите на истинското служение е
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непоклатимата  решимост  да  се  проповядва  Истината.  Това  е  причината,  поради  която  ограничавам
писанието си до казано за Павел в Библията и не да се позовавам на митове, свързани с живота му.

Убеден съм, че има две вечни изгоди от това да фокусираме служението си върху Словото на Бога:
Ние  знаем,  че  така  получаваме  надеждна  истина  и  вярата  ни  се  заздравява.  Митовете,  легендите  и
фантазиите  не  ни  обещават  нито  едно  от  тези  две  неща.  Бог  е  обещал  да  благослови  Словото  Си.
Служението, което си поставя за цел да разпространява истината от Библията има уверението, че ще
получи Божията благословия. Когато искаме да направим сериозен и верен анализ на характера на който
и да е  човек,  споменат в  Библията,  това е  пътят,  по който трябва  да вървим.  Човек се  обръща към
Божието Слово, за да получи просветление, указания и окуражение. Поради това по време на служението
си в църквата в Стонбрайър аз редовно отделям време, за да потвърдя силната си решимост да служа на
Бога. Често споменавам, че съм се посветил на разяснителното преподаване на Библията.  Всъщност,
тъкмо тази твърда решимост стана причина да основем нашата църква през 1998 година. Онези, които я
основаха заедно с нас по онова време, както и хората, които се присъединиха по-късно, изпитват силен
глад  за  учението  на  Божието  Слово.  Странното  е,  че  в  наши  дни  рядко  се  среща  подобен  глад  за
истината.  Ние  живеем в култура,  която се  съпротивлява на представата  за  абсолютната истина и на
всичко, което има отношение към тази тема. Навсякъде около нас могат да се видят трагичните резултати
от това отношение. Сега не е време преднамерено да смекчаваме истината и да правим християнството
по-привлекателно за невярващите. Колко странен е подобен начин на мислене? Подобни мисли никога не
са минавали в главата на Павел. Не би трябвало да минават и в нашите глави.

В  една  серия  от  лекции,  произнесени  в  Семинарията  в  Далас,  пастор  Стивън  Лоусън  говори
страстно  за  нуждата  от  църкви,  които  постоянно  да  потвърждават  решимостта  си  да  проповядват
Словото на Бога. Думите му по-късно бяха записани с списанието на нашата семинария. Заслужава си да
ги  припомним  отново.  “Болшинството  от  евангелизаторските  проповеди  по  един  странен  начин
станаха безплодни и за съжаление малцина разбират това. Подобно на Самсон, който е бил напуснат
от Божият Дух без да осъзнава това, много пастори изглежда имат малка представа, че Божията
сила е изчезнала от проповедите им.  Вместо да проповядват с обновена страст, те са прекомерно
заети да изразходват енергията си за изпълнението на второстепенни проекти, като например да се
придържат  към  модните  програми  за  растеж  на  църквата,  към  алтернативни  стилове  на
богослужението  и  към  търговски  планове,  насочени  към  изграждане  на  нова  сграда  на  тяхната
църквата. Въпреки че някои от тези добавки може да имат място в църквата, крещящата нужда на
момента е да се възстанови евангелският начин на проповядване. Основната причина за тази криза е
загубата на увереност в силата на Бога да използва Своето Слово. Въпреки че много от пасторите се
придържат към непогрешимостта на Библията, някои от тях изглежда че не са убедени, че когато
бъде  проповядвана,  истината  от  Библията  е  достатъчна,  за  да  се  получат  желаните  от  Бога
резултати. Те считат, че библейското проповядване е старомодно, архаично и несъответстващо на
сегашното  време.  В  някои  църкви  има  театър,  диалози,  филмови  клипове  и  подобни  неща,  които
заместват здравото  излагане  на  Библията.  Сами  по  себе  си  тези  неща  не  са  лоши,  но  здравото
представяне на Библията никога не трябва да остава на заден план и да отстъпва първото място на
тези второстепенни начини на комуникация. Пасторите ще направят добре, ако си припомнят начина,
по който са служили служителите на Бога от Библията и да следват техния пример за проповядване
на Божието Слово.”  Убедеността на Лоусън е достойна за похвала. Подобна убеденост в много голяма
степен  характеризира  всяко  служение,  което  заслужава  да  бъде  наречено  истинско.  Павел  започнал
първото си мисионерско пътуване с една ясна и убедителна цел: да проповядва Словото на Бога. Вярвам,
че тази непоклатима привързаност към Божията истина е станала причината той да се срещне с големите
трудности, които съпровождат подобна твърда решителност. Пътуването им съвсем не е приличало на
пътуване  за  отмора,  което  човек  предприема  през  отпуската  си.  Павел  се  изпълнил  с  непоклатима
решителност и никога не се обърнал назад,  за  да съжалява за  онова,  което е изоставил в Антиохия.
Неговите  проповеди  били  изпълнени  с  милост,  но  той  дал  пример  на  решителност,  която  е  ярка
демонстрация на истинска смелост. Това е било неговото призвание, това е била неговата съдба. Когато
през  пролетта  на  1959 година  кандидатствах за  постъпване  в  Даласката  Семинария,  аз  току-що бях
напуснал морската пехота и всичко ми изглеждаше блестящо. Двамата със Синтия седнахме в стаята за
записване,  където  се  срещнахме  с  д-р  Камбел,  който  много  по-късно  стана  третият  президент  на
Семинарията. Спомням си как той ме погледна над очилата си и ме попита: “Млади човече, убеден ли си
че ще се чувстваш ли щастлив, ако направиш нещо друго с живота си, вместо на служиш на Бога?” Аз се
замислих, защото по-рано никой не беше ми задавал този въпрос. После му казах съвършено искрено:
“Не, сър, не бих бил щастлив, ако върша нещо друго освен да бъда служител на Бога. Твърдо съм убеден,
че ще служа на Бога до края на живота си.” Една година по-късно той ми каза, че нямало да ме приеме,
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ако му бях отговорил по друг начин. 
Д-р Камбел знаеше, че истинското служение изисква абсолютна решителност. Защо? Защото целта

на служението, което се основава на Божието Слово и където се прокламират Божията истината, не е да
се харесва на хората. Подобно служение се среща с големи трудности, които са непознати на широката
публика. Повечето хора считат, че пасторите работят само в неделя, а през останалите дни от седмицата
си почиват, като играят голф или се занимават с несъществени неща, или се срещат с някои приятели.
Онези от нас, които имат дългогодишно участие в служението на Бога слушат с ококорени очи, когато
чуят подобно мнение. Хората казват нещо като: “В края на краищата, всичко което трябва да направите е
да се изправите и да говорите. Нали всъщност само това правите?” Малко са хората, които разбират
силата на напрежението и огромната отговорност, свързани с проповядването на Божието Слово, а освен
това да се правят правилно останалите неща. Нека да изясним едно нещо, преди да продължим по-
нататък: След като вече сте решили да служите на Христос в отговор на Неговия ясен призив за живота
ви, Врагът веднага ви поставя на мушката си.  А той е прекрасен стрелец! Тази истина е валидна за
всички,  които влизат в  редиците на евангелското служение.  Сатаната мрази всичко онова,  което ние
обичаме и работи трескаво и дяволски срещу всичко, което се опитваме да постигнем със силата на
Светия Дух. Поради това позволете ми отново да повторя мъдрите думи на моят приятел и бивш колега
д-р Камбел: Ако считате, че ще се чувствате щастливи, ако правите нещо друго с живота си, моля ви
правете това нещо. Ако не постъпите така, тогава трудностите ще упражнят толкова силно напрежение
върху вас, че ще се разочаровате и ще катастрофирате. Павел и Варнава взели решение пред Бога: “Точно
това искаме да правим. Ние искаме да отидем там, където Си ни изпратил и искаме да вършим работата,
която Си ни възложил.” Те не знаели подробностите за бъдещето си. И това винаги е така. Служителите
на Бога никога не знаят какво ще се изпречи на пътя им. (Ако знаехме, ние може би никога нямаше да
отидем.) Те си стягат багажа, сбогуват се и тръгват към пристанището – началната точка на пътуването
им, което ще се превърне в пътуване, осеяно с трудности. Тримата мисионери отплавали от Селевкия в
началото на март 47 н.е., като в началото направили лесно пътуване до Кипър, тъй като Варнава е бил
роден там и на този остров имало еврейска общност. 

Големите физически препятствия
Една кратка географска разходка ще ви помогне да се ориентирате относно първото мисионерско

пътуване на Павел. Популярната книга “Атлас на Мууди за библейските земи” на Бери Бетцел ни помага
да получим ясна представа за трудните пътувания на Павел. Прочетете внимателно неговото описание и
се удивете като мен на огромните физически препятствия,  които е трябвало да преодоляват Павел и
Варнава.  “Разстоянията,  изминати  от  апостол  Павел  са  зашеметяващи.  Доказан  факт  е,  че
дължината на пътуванията му, които са описани в Новия Завет се равнява на 24 450 км по въздушна
линия. А  ако  човек  вземе  предвид  ужасното състояние  на  тогавашните  пътища,  по  които  е  бил
принуждаван да  се  движи,  общата дължина на пътуванията му е  много по-голяма.  Нещо повече,
очевидно в Новия Завет не са документирани всички пътувания на Павел. Например, изглежда че е
имало недокументирано пътуване до Коринт (2Кор. 12:14; 13:1); той говори за корабокрушения, за
които нямаме описание (2Кор. 11:25); освен това Павел е имал желание да посети Испания (Рим. 15:24,
28 ) и все още е спорно, дали е успял да осъществи това пътуване.  Като се вземат предвид начините
на  придвижване  в  Римската  империя,  средно  изминаваните  разстояния  на  ден,  примитивното
състояние на пътищата и трудният,  често пъти планински терен,  който е  трябвало да пресича,
даже  самият разход  на  физическа  енергия  на  апостола  става  непонятен  за  нас.  Много  от тези
километри  Павел  е  изминавал  през  опасно  и  враждебно  местно  население,  в  голямата  си  част
контролирано  от  бандити,  които  стръвно  очаквали  плячката  си  (виж  2  Кор.  11:26).  Идваме  до
заключението, че решимостта на Павел да служи на Бога е била придружена от духовна енергия,
която е била преплетена с превъзходната му физическа издръжливост и с личното му безстрашие.”

Онова,  което  Бетцел  нарича  решимост,  издръжливост  и  енергия,  аз  го  наричам  твърдост  на
характера. А Павел наистина е притежавал силен характер. Една от трудностите на истинското служение
е огромната енергия, който трябва да се изразходва в продължение на дълги периоди от време.  След като
пристигнали в Кипър, Павел и Варнава не са спрели, за да си запалят огън на брега и да чакат някой да
им каже какво трябва да правят.  Историческото описание ни казва,  че  те “прекосиха целия остров,”
проповядвайки Евангелието и преподавайки Словото на Бога. Не позволявайте вниманието ви да бъде
отвличано от подробностите и да изпускате голямата картина.  По онова време не е  имало тролей и
трамвай, нито местни самолетни полети. Те са вървели по цели дни, често пъти даже през нощта. А след
като  обиколили  целия  остров,  те  спрели  в  Пафос.  Въпреки,  че  без  съмнение  са  били  уморени  от
пътуването си, там най-накрая се срещнали с управителя на острова и с придружаващия го магьосник,
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наречен Елима. Магьосникът открито се противопоставил на учението на апостолите. А сега внимавайте
да  не  пропуснете  следното.  След  като  прекарали  Бог  знае  колко  много  дни  в  обикаляне  на
труднопроходимия терен на остров Кипър, след като спали много нощи на студената и твърда земя,
човек може да си помисли, че Павел би проявил малък интерес или че не са му останали сили, да се
справя  с  някакъв  варварски  магьосник  и  с  глупавата  му  торба  с  трикове.  Тъкмо  обратното.  Павел
незабавно приел това предизвикателство, защото призванието му го накарало да действа. Лука пише: 

“Тогава Савел, наречен още Павел, се изпълни със Светия Дух и като се вгледа в Елима, каза: “Ти,
който си изпълнен с всякакви лъжи и коварства! Ти, сине на дявола и враг на всичко праведно! Няма ли
да престанеш да изкривяваш правите пътища на Господа? Ето, ръката на Господа е върху теб – ще
ослепееш и известно време няма да виждаш слънцето.” В същия миг всичко за Елима потъна в мрак и
той започна да се лута наоколо, опитвайки се да намери някой, който да го води за ръка. Като видя
това, управителят повярва, слисан от учението на Господа” (Деян. 13:9-12). Какво ще кажете за силата
на характера на Павел?  Независимо от изтощеното си физическо състояние, Павел се изправил срещу
опозицията  и  смело защитил истината,  като  отвел  един грешен човек  до  Спасителя.  Харесвам това
поведение. Един нерешителен новак набързо би написал оставката си и би я изпратил до ръководството,
а той самият би се качил на следващия кораб, за да си върне у дома. Но не и Павел. Той не отстъпил нито
за миг. Като ще видим от тук нататък, трудностите разпалвали решимостта му. Този човек не е познавал
думата  “отказвам  се.”  С  напредване  на  пътуването  от  Пафос  до  Памфилия  (13:13)   физическите
предизвикателства  само  се  засилвали.  В  тази  труднодостъпна  област  няколко  библейски  учители
помислили, че Павел е заболял от малария или от някаква друга смъртоносна болест. Или пък от някоя
друга болест, която върлувала там. Лошият вид на очите му, от което страдал до края на пътуването си
може би води началото си от някакъв непознат вирус от Памфилия. Лука ни разказва, че в това забутано
място Йоан Марк ги изоставил. Той им е бил много полезен, тъй като им е помагал да се справят с
ежедневните задължения, а може би е носел и багажа на двамата мисионери. С внезапното му напускане
те се лишили от тази помощ. Скоро след започване на пътуването групата им се намалила от трима на
двама човека. Те вече усещали напрежението, а и сега разполагали с един човек по-малко за носенето на
товара им. Памфилия е известна със своя непристъпен и труднопроходим терен. Изоставени от младия
Йоан Марк,  двамата мисионери трябвало да проправят  пътя си през тази криеща опасности страна,
мъкнейки на гръб всичкия си багаж. Те били уморени, гладни, болни и духовно отслабени. Мускулите ги
болели и ходилата им се покрили с пришки. След като се изкачили на височина над 1000 м в планината,
за да я прекосят, те стигнали до Пергия, а след това изминали още 180 км на север, пресичайки отново
планинската верига, за да се озоват в римската колония Антиохия в Писидия. С непоколебима решимост
те продължавали да вървят сами, отказвайки да отстъпят пред изтощението. Какви прекрасни примери,
които трябва да се помнят от служителите на Бога! 

Трудностите на измамната популярност
Накрая дългото и трудно пътуване ги отвело в Листра (14:8).  Двамата мъже са се надявали да

получат  някаква  почивка,  след  като  били  прогонени  от  градовете,  които  посещавали  до  тогава.
Независимо от всичко те продължили да проповядват и да преподават Писанията. Внезапно се случило
нещо  удивително.  Нека  да  позволим  на  Библията  да  обрисува  сцената:  “В  Листра  живееше  един
парализиран човек. Куц по рождение, той никога не беше ходил. Този човек седеше и слушаше думите на
Павел. Павел го погледна и като видя вярата му, че Бог може да го излекува, каза високо: “Изправи се
на  краката  си!”  Човекът скочи  и  проходи”  (Деян.14:8-10).  Харесвате  ли  тази  ярка  илюстрация  на
проповедта? Отговорът на суеверната тълпа бил предсказуем: “Като видяха това, което Павел извърши,
хората започнаха да говорят високо на своя ликаонски език: “Боговете са слезли при нас в образа на
хора!” Нарекоха Варнава “Зевс,” а Павел – “Хермес,” тъй като от тях двамата той говореше през по-
голямата част от времето. Жрецът на Зевс, чийто храм беше близо до града, дойде до градската
порта с венци и волове, с намерение заедно с народа да ги принесе в жертва на апостолите ” (Деян.
14:11-13). Колко изкусителен е този момент за проповедника! Когато са толкова впечатлени от вас и са
толкова развълнувани от проповедта ви, хората могат да започнат да се отнасят към вас, все едно че сте
бог. Колко е лесно да позволим на това опиянение да ни обхване и да започнем да очакваме подобно
възхищение. Но Варнава и Павел не са постъпили така. Тъкмо обратното, те не са имали намерение да се
поддават  на  религиозната  измама на  популярността.  Вижте  колко  прекрасно  са  реагирали:  “Когато
Варнава разбраха за това, разкъсаха дрехите си и се втурнаха сред множеството, викайки: “Хора,
защо вършите  това?  Ние  не сме  богове,  а  човешки  същества  като вас!  Дойдохме да  ви  съобщим
Благата вест, за да се откажете от тези безсмислени неща и се обърнете към живия Бога, който е
сътворил небето, земята, морето и всичко в тях” (Деян.14:14-15).
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Вместо да се остави даже за миг да бъде завладян от възхитата на тълпата, Павел произнесъл една
кратка проповед, която насочила хората към единственият истински Бог (14:14-15). Хората въобще не
искали да го слушат, а даже се опитвали да направят жертвоприношение пред двамата апостоли. Но
колко  скоротечна  е  била  тяхната  популярност.  Много  скоро  тълпата  била  обхваната  от  точно
противоположната крайна възбуда. Лука пише: “По това време в Антиохия и Икония дойдоха няколко
евреи, които настроиха народа срещу Павел. Хората го пребиха с камъни, повлякоха го и го захвърлиха
извън града, като мислеха, че е мъртъв” (14:19).  Добре дошли в служението. В началото получавате
поклони, а в следващия момент по вас започват да хвърлят домати, а в по-лошия случай и камъни. От
собствен опит знам как се чувства човек в такова положение. Повярвайте  на белокосия стар пастир,
когато ви казва следното:  След като свърши медения месец, хората започват да хвърлят камъни по вас.
Популярността в служението е хлъзгава скала с назъбени краища, които могат да прережат на две части
всеки служител. Забележителното е, че независимо от това, че лежал безжизнен в локвата от собствената
си кръв, Павел можал да се изправи и да се върне в града, от който бил извлечен и изоставен, защото го
счели за умрял. Това не е ли истинска решимост да се служи? Това е истинска проява на силен характер.
Нека да спра тук и да ви задам два въпроса: Можете ли да си представите да бъдете толкова мразен, че
хората буквално вземат камъни и ги хвърлят върху вас, докато изпаднете в безсъзнание и те ви изоставят,
защото си мислят че сте умрял? А ето и втория въпрос: Ако хората от Абелин ви бият с камъни, ще
бъдете ли готов да пренощувате в Абелин? Добре нека да е Финикс или Бейкърсфиилд. Невъзможно! Вие
ще вземете билет за първия възможен полет, за да ви отведе възможно по-далече от това място. Говоря
сериозно, ако в живота си се ръководите изключително от земната гледна точка, вие не бихте искали да
бъдете на разстояние по-малко от хиляди мили от това място,  когато на следващата утрин слънцето
изгрее.  Разбира се  това  е  не е  валидно за  вас,  ако се  чувствате  призван от Бога   и в  живота си се
ръководите единствено от вертикалната перспектива. Тогава вие се държите здраво и не се предавате. Не
отмъщавате и не се самосъжалявате. Вие просто лягате да спите нощ след нощ, вярвайки в същия Бог,
който ви е изпратил да служите там където се намирате. Вие сте убеден, че Бог е суверен и контролира
всичко.  Ето така е  постъпил Павел.  Той се върнал в същия град и  пренощувал там (14:20).  Той се
изправил от прашната земя, разбутал настрани по-големите камъни, измил кръвта от лицето и ръцете си,
заредил се с хладнокръвие и се изкатерил обратно на трибуната. Тези хора не били в състояние да го
прогонят. Добре дошли в истинското служение! Може да си помислите, че Павел е бил малко загрижен
за себе си и му е липсвал здрав разум. В края на краищата, Листра е бил опасен и непредсказуем град.
Павел бил бит с камъни и е бил изоставен, защото го счели за умрял! Хората са искали да го убият, по
Бог го изпратил да служи в този град. Чуйте ме:  Служението, което продължава да бъде служение е
онова,  което  неуморно  упорства  и  настойчиво  се  държи  за  истината,  независимо  от  периодите  на
жестоко преследване. Истинското служение на Бога не зависи от повея на времето. То не се нуждае от
аплодисментите на хората. То отхвърля възможността да бъдете третиран като бог. Истинското служение
съобщава Божията истина, независимо от съпротивата, с която се среща или от заплахите. Служението
на Павел и Варнава е било просмукано от такава решимост.

Отличителни белези на истинското служение
Искам да ви дам две от четирите си съображения, които обясняват, защо служението на Павел е

било истинско. Тук ще ви дам две от тях, а останалите две ще споделя с вас в следващата глава.
Първо, Служението на Павел е било наситено със Словото на Бога. В Деяния 13 и 14 се срещат

15 пъти изразите “Божието Слово,” “истина,” “Божие учение” и “Законът и пророците” (13:5, 13:7, 13:12,
13:15,  13:32,  13:44,  13:46,  13748,  13:49,  14:3,  14:7,  14:15,  14:21,  14:25).  По  време  на  първото  си
мисионерско пътуване Павел е носел със себе си само най-необходимото за да живее, малко дрехи за да
покрива голотата си, едно сърце изпълнено с надеждата в Божията истина и убедеността, че Бог ще го
запази верен на призванието му. Ето това го е крепяло. Ето това е придавало стоманена решимост на
характера му, когато се е намирал между затягащите се челюсти на менгемето по време на враждебното
отношение, придружавало служението му. Може би през последните месеци е омекнала решимостта ви
да  отделяте  време  в  четене  и  изучаване  на  Библията?  Моля  ви,  послушайте  приятелското  ми
предупреждение:  Ако се подготвяте да започнете ново обучение,  или да поемете нови отговорности
свързани с Божието служение, или се подготвяте да започнете нов етап от кариерата си, не започвайте
преди да сте си създали навика редовно да се  срещате насаме с Бога и да се  подготвяте за  новото
предизвикателство, като отделяте време за четене на Библията. От това зависи духовното ви бъдеще. Без
тази решимост да просмуче живота ви с Божието Слово, вие ще направите крачка в непознатото бъдеще
на свои собствен риск. Призовавам ви да прекарвате достатъчно време с Бога, за да бъдете заздравен.
Като начало това време може да бъде само 15 минути ежедневно. Някои от вас могат да кажат: “Аз не
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разполагам с 15 минути на ден!” Опитайте се да съкратите обедната си почивка, за да ви остане време да
прочетете един-два псалми или да се поровите в някое от посланията от Новия Завет. След като Павел е
можал да просмуче живота си със Словото на Бога, ние също можем да го направим. В своята област на
влияние вие сте в контакт с някои хора, с които друг християнин е възможно да няма контакт. Станете
известен  с  привързаността  си  към  Библията  и  с  съветите  си,  основаващи се  на  Библията.  Нека  да
започнат  да  ви  ценят  заради библейската  ви  привързаност  към моралните  норми.  Всичко  започва  с
времето, което инвестирате в четене на Библията. Правете това. Просмуквайте се от Словото на Бога.
Това ще ви придвижи далеч напред по пътя към създаването на истинско служение на Бога.

Второ, съобщението на Павел е подчертавало евангелието пред загубените и милостта пред
спасените. Докато изучавах живота на Павел, особено последните му години, аз открих две важни теми,
които са усукани като конец в тъканта на служението му.  

Първата тема е,  че на загубените хора Павел е говорел за Евангелието: “Ето защо, братя,
разберете това, което ви възвестяваме, че чрез Исус ще получите прошка за греховете си. Ако вярвате
в него, можете да бъдете свободни от всичко, от което законът на Моисей не можа да ви освободи”
(Деян.13: 38-39). Представете си влиянието, което биха имали нашите църкви върху обществото ни, ако
всеки християнин имаше решимостта да разказва за Евангелието пред хората, които имат нужда да го
чуят. Наскоро имах чудната привилегия да говоря за Христос пред един бизнесмен. Това не беше някакво
изкусно представяне, но се появи удобна възможност и аз направих най-доброто, на което съм способен,
за да предам ясно Добрата новина. Просто взех една книжна салфетка и на нея нарисувах една серия от
острови след открития океан. Обясних му, че изборите и решенията, които е направил по-рано в живота
си приличат на мостове, които са го отвели до някои острови в океана. Казах му, че за нещастие, изборът,
който е направил го е отвел до един остров, пълен с руини. В същото време той мечтае да намери мост,
по който да мине над морето, за да стигне до материка на мира, прошката и надеждата. Тогава му казах:
“Ти просто си минавал по погрешни мостове през живота си и те са те отвели на погрешни острови. Това
са островите на фалшивата религия, на фалшивото учение, на желанието да се спасяваме чрез добрите
си дела, да стремежа сами да се справяме с проблемите си. Ти си пропуснал онзи мост, който води до
мястото, където всички ние трябва да отидем. Мостът, който си пропуснал е Христос.” По възможно най-
простия начин аз му обясних как би могъл да установи лична връзка със Спасителя. В онзи момент той
не беше вярващ. Може би повярва в следващите часове. Само Бог знае. Нашето задължение е да внасяме
евангелието в живота на изгубените хора и да оставяме Бог да се погрижи за резултатите. Ето така е
постъпвал Павел и това е причината служението му да е истинско.

Втората тема е,  че съобщението на Павел включва големи дози благодат за спасените.  Така
както изгубените не разбират Евангелието, така и спасените рядко разбират благодатта. (Моля ви отново
да прочетете това изречение.) Малко са дейностите, които са по-изтощителни и по-безплодни от опитите
на християните да се харесат на хората около тях, като се придържат към невъзможни за изпълнение
законови изисквания. Колко трагичен е този капан, в който попадат хиляди хора.  Дали някога ще се
научим? Благодатта ни освобождава! Това съобщение като червена нишка преминава през проповедите и
личните свидетелства на апостол Павел. “След събранието много юдеи и прозелите, които се покланяха
на  истинския  Бог,  тръгнаха  след  Павел  и  Варнава,  които  разговаряха  с  тях  и  ги  призоваваха  да
останат верни на Божията благодат” (13:43). Не е ли прекрасно това? Павел и Варнава продължават
да ни говорят за благодатта.  Продължавайте да проповядвате благодатта.  Съобщението на благодатта
продължава да тече: “Но Павел и Варнава останаха там дълго време и смело говореха за Господа, който
потвърждаваше посланието на своята благодат, като им даваше силата да извършат знамения и
чудеса...откъдето отплаваха обратно за Антиохия – мястото, където вярващите ги бяха поверили на
Божията благодат да извършат делото, което сега бяха изпълнили” (Деян.14: 3, 26). Ако постоянно и
страстно разпространяваме Евангелието сред изгубените и благодатта сред спасените, които са в плен на
чувството си за вина и срам заради миналите си грехове, до нас винаги ще има опашка от чакащи хора,
които искат да бъдат освободени. Изгубените имат нужда да чуят как могат да напуснат острова на
руините, изпълнен с мизерия и чувство за вина, за да стигнат до земята на мира и прошката, която е
обливана  от  милостта  и  благодатта.  Ние  изграждаме  тези  мостове,  когато  с  любов  и  търпение
съобщаваме Евангелието. Не е нужно да сте обучен в семинария. Не е нужно да сте подробно запознат с
религиозния речник. По свой собствен, истински, честен и безрезервен начин споделете с хората онова,
което Христос е направил за вас. Кой знае? Не след дълго може да познаете радостта да изведете един
изгубен грешник от тъмнината на смъртната яма по моста на освобождаващата надежда за нов живот в
Христос. След като водения от вас човек стигне до Христос, оставете го. Освободете го да усети чудната
свобода,  която  дава  благодатта.  Не  омотавайте  хората  в  купчина  правила  и  ограничения,  които  ги
поставят в положение на временно приети, за да бъдат изпитани и ги държат в това състояние докато
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“животът  им  се  оправи.”  Светия  Дух  има  задължението  да  ни  направи  свети.  Бъдете  верни  и
разпространявате Евангелието сред загубените и благодатта сред спасените. А  след това оставете за
резултатите да се погрижи Бог.  Няма нищо лошо човек да има велики мечти.  Прекрасно е човек да
планира с позитивна настройка. Но не забравяйте уроците на Павел и Варнава: теренът на истинското
служение е скалист, а някои от скалите имат нащърбени краища. 

Нащърбените краища на разочароващите резултати
Едно  изречение  от  дневника  на  Джеймс  Гилмор,  пионер-мисионер  в  Монголия  завинаги  се  е

запечатало  в  главата  ми.  След  като  в  продължение  на  дълги  години  работил  упорито  за  делото  на
Христос  в  тази  пустинна  страна,  той  написал  следното:  “Що  се  отнася  до  броя  на  повярвалите  в
Христос, аз не виждам резултати. Не срещнах нито един човек, който поне по моя преценка да иска да
бъде християнин.” Нека да добавя към това заключение още някои детайли от реалността, като ви върна
към увода на дневника на Гилмор, написан в първите дни на служението му. В него са описани неговите
мечти и тревоги за хората от Монголия. Ръката му е написала следното: “Няколко неща ме безпокоят.
Кога ще бъда в състояние да говоря на хората? Господи, чрез Духа си ми покажи  как да отида сред тях и
как да се  подготвя,  за  да им разкажа за  живота и любовта  на Христос Исус.”  Това  е  била неговата
надежда. Той мечтаел да занесе Евангелието за Исус Христос на загубените хора от Монголия. Колко
различно е заключението му, написано много години по-късно: “Не срещнах нито един човек, който поне
по моя преценка да иска да бъде християнин.” Какво се е случило между тези два записа в дневника?
Гилмор се срещнал с нащърбения ръб на истинското служение. Когато пиша за успех в служението на
Бога, аз не обещавам, че този успех ще се измерва с нашите човешки мерки. Аз не казвам, че понеже вие
сте верен в проповядването на Божието Слово, църквата ви ще бъде претъпкана от хора. Някои от най-
верните служители на Бога са изливали сърцата си в места, където църквата не е растяла . Голямото
изкушение на хората в подобно положение е да се заемат с нещо друго, което предлага по-добри видими
резултати. Не се поддавайте на това изкушение. Продължавайте да изпълнявате поръчението на Бога.
Той работи. Някои хора за призвани да проповядват в далечната северна част на Далас, наречена Фриско,
Тексас, където е моята привилегия да служа на Бога. Други са призовани да отидат в Листра или Дерби,
или в отдалечените райони на Монголия, където малцина проявяват интерес към Спасителя. Изразявам
дълбокото си уважение към тези хора и легионите други като тях. Да не би да искаш да станеш служител
на Бога? Дали мисълта да се изправиш пред тълпи от хора и да им съобщаваш Словото на Бога със
страст и убеденост възбужда стремежа ти към приключения? Трябва да те попитам за още едно нещо:
“Има  ли  нещо  друго  на  този  свят,  което  би  ти  донесло  по-голяма  наслада?”  Ако  отговорът  ти  е
утвърдителен, заеми се с него, без въобще да се притесняваш. Но ако си сигурен, че Господ те призовава
да вършиш Неговата работа и няма да си удовлетворен, ако вършиш нещо друго, тогава стани служител
на Бога и никога не се обръщай назад. Трябва да добавя, че ако си сигурен, че си призван, бъди готов за
трудностите, за които говорихме в тази глава. Йоан Марк не е бил готов и се отказал. Когато трудностите
откраднали мечтите му, той се обезкуражил. Той не е бил първият и няма да е последният, с който се е
случило това нещо.

Глава 11

Планът на играта за посрещане на големите изпитания
 Убеден съм, че има поне три неща, които са съществени, за да бъде човек сигурен, че живота му

не е пропилян напразно: 
(1) да има ясна представа за личната си идентичност;
(2) да знае каква е  мисията на живота му;
(3) за е дълбоко убеден в целта на живота си.
През  живота  си  съм  установил,  че  хората,  които  знаят  кои  са,  които  имат  ясна  представа  за

задачата, която трябва да изпълнят в живота си и които разбират Божия план и целта на Бога за живота
си  са  хора,  които  изживяват  истинското  удовлетворение.  Това  не  означава,  че  те  не  се  срещат  с
изключителни  трудности.  Тъкмо  обратното,  това  означава,  че  те  са  се  научили  да  срещат
предизвикателствата така, че да превръщат препятствията в нови възможности. Вместо да се препъват в
тях,  те  ги  преодоляват.  Това  може да  е  описание  на  вашето поведение.  Ако е  така,  предстои ви да
преминавате през някои препятствия, защото сте се концентрирали около това,  което сте,  върху това
което сте призован да направите и се питате каква е връзката между конкретните обстоятелства, в които
живеете и по-голямата цел на Бога. Хенри Форд е казал: “Препятствията са онези неща, които човек
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започва да вижда, когато отклони погледа си от целта.” Това мото е поставено в рамка и заема видно
място  в  кабинета  ми  в  църквата.  Този  текст  прочетох  под  снимката  на  скиор,  който  се  спуска  по
самоубийствено стръмен склон, осеян с огромни неравности и дълбоки урви. Скиорът очевидно доста
лесно  си  проправя  път  по  този  страховит  наклон.  Под  снимката  се  намираше  следния  надпис:
“Препятствията са онези неща, които човек започва да вижда, когато отклони погледа си от целта.”

От много отдавна си мечтая да съм способен да се спускам със ски по подобен грациозен начин.
Да си призная, аз рядко се осмелявам да се спусна даже от някой скромен хълм. И за това си имам
достатъчно основания.  Преди много години в Колорадо се опитах да се  спусна от един по-стръмен
склон. Мислех си, че се справям добре, докато стигнах до половината на склона. За мой ужас установих,
че се отклонявам наляво, че губя контрол над едната от ските, а другата не беше там където би трябвало
да  бъде  (тя  беше  почти  над  главата  ми).  По  това  време  профучах  край  група  курсисти  и  тяхната
инструкторка от скиорското училище за начинаещи деца. Докато минавах край тях и едната от ските и
щеките  ми  пляскаха  бясно  от  вятъра,  аз  чух  инструкторката  да  вика  силно  “Ето  това  не  искам  да
правите”, опитвайки се да предпази децата от този възрастен човек, който като ракета се носеше надолу
със скорост 50 км/ч.  Това се отнасяше за  Суиндъл,  който се спускаше със ски,  а погледът му беше
отклонен от целта. Доколкото си спомням, аз паднах недалече от едно стадо американски бизони, което
пасеше и гледаше към мен. Аз лежах на една бабуна, покрит със сняг, без ски на краката си. Гледката
въобще не беше красива.

Силата на забележителното поведение
В книгата си “Човешкото търсене на смисъл” Виктор Франк пише следните удивителни думи:

“Ние,  които  сме  живели  в  концентрационен  лагер,  можем  да  си  спомним  хората,  които  обикаляха
бараките, за да успокояват другите и да им дават последния си къшей хляб. Те не бяха много на брой, но
ни предоставяха достатъчно доказателство, че от човека може да се отнеме всичко, с изключение на едно
нещо:  Последната  от  свободите  му е  да  избере  какво  да  бъде  поведението му във  всеки конкретен
момент,  т.е. да избира собствения си път.” Напълно подкрепям това твърдение. Във всеки момент от
живота си ние правим избор как да се държим. Когато се събуждаме сутрин, ние избираме начина, който
ще ръководи мислите и действията ни през деня. Убеден съм, че най-доброто ни поведение произтича от
ясното разбиране за това кои сме ние, от ясното усещане за мисия в живота ни и от дълбоката ни вяра, че
Бог  има  план  и  цел  за  нашия  живот.  Това  отдаващо  почит  на  Бога  поведение  ни  дава  смелост  да
продължаваме напред, да се фокусираме в целта и да реагираме по забележителен начин на най-трудните
обстоятелства в живота ни.

Този вид забележително поведение е  било демонстрирано от Павел и Варнава през цялото им
мисионерско пътуване.  Двамата пратеници на църквата  в  Антиохия срещнали и преодолели безброй
големи пречки с непоколебимата решителност да останат концентрирани в целта си. За да се справим с
големите затруднения в живота си, всички ние имаме нужда от надежден план на играта. Ситуацията в
която се намирате сега може да изглежда неразрешима или пък може да ви се струва невъзможно да се
справите  с  нея  без  чужда помощ.  Може да  сте  се  озовали в нея  като  последица  от  собствените  си
действия,  или пък може да сте невинна жертва,  попаднала в капана поради враждебната реакция на
някой друг човек. Независимо от конкретния случай, ние много лесно можем да се изплашим, да се
ужасим и даже да не можем да се помръднем, когато се срещнем с такива препятствия. Единственият
начин да излезете от това състояние на парализа е да се научите да приемате и да вярвате на плана на
Бога. Тогава отказвате да контролирате живота си и чакате Бог да се намеси. 

Нека да се върнем обратно към историята, докато тя продължава да се разкрива пред нас в Деяния
на  Апостолите.  В  Глави  13  и  14  четем  за  няколко  изключително  трудни  обстоятелства,  в  които  са
попадали Павел и Варнава по време на първото си евангелизаторско пътуване, което се оказало истински
маратон на изпитанията. Но не е имало връщане назад. Тъкмо обратното, двамата спътници посрещали
всяка пречка по пътя си със забележителна твърдост на характера и с непоколебима решителност.

Зрели отговори на обърканите реакции
Въпреки, че реакциите на хората били объркани, отговорите на Павел са зрели. Това е третото

от четирите ми съображения, които според мен обясняват защо служението на Павел е истинско. Ние
разгледахме  първите  две  съображения  в  предишната  глава.  В  тази  глава  искам  да  разгледаме  по-
подробно останалите две. В следващите страници искам да ви предложа няколко примери за зрелите
отговори на Павел на изключителните трудности,  с които се е срещал по пътя си.  Вярвам че ще се
съгласите, че закалената зрелост и решителният характер са отличителен белег на всеки негов отговор,
независимо от  ситуацията  в  която  се  е  намирал.  Ние  се  разделихме  с  Павел  и  Варнава,  когато  им
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предстоеше да завършат обиколката си в Кипър. Много неща са допринесли за успеха на първото им
мисионерско  пътуване.  Независимо от  всички  трудности,  които  срещнали  по  пътя  си,  те  никога  не
помислили да се върнат назад и да се откажат. Какво е поддържало твърдата им решимост? Вие вече
четохте за това по-рано: това се дължи на ясната им представа кои са те, на здравата им привързаност
към мисията им и на непоколебимата им решимост да изградят мост на милостта и благоволението до
тъмните простори в сърцата на варварите. Тази цел е горяла толкова ярко и безбрежно в съзнанието им
като безоблачното небе на Средиземноморието. Скоро буреносни облаци щели да покрият небето им,
когато  студените  ветрове  променят  посоката  на  движението  им  на  север  към  несигурните  земи  на
варварите.  Биографът  Джон  Полок  майсторски  описва  тази  сцена.  “За  Павел  Кипър  е  бил  само
въведение; поради пристигането на бегълци, търсещи спасение от преследванията 15 години по-рано,
християнското послание се е знаело тук от преди, а той е бил твърдо решен да отиде там, където
Христос  е  непознат.  Павел  бил  убеден,  че  Господ ще му  каже каква стратегия да  следва.  Както
показват и действията му, той е имал силната убеденост, че цялата операция е в ръцете на Господ
Исус,  който не е бил пасивен наблюдател,  а невидим командир,  който използва всяка възможност,
даже обратите на ситуациите, за да разгръща Своите сили, които се събират под знамената Му.
Възможно е Варнава да се е съмнявал, че Божието Слово ще бъде прието от варварите. Според него
Антиохия може би е бил специален случай. Павел обаче не е имал подобни съмнения. И двамата са
чакали знак от Бога.” Този знак скоро щял да дойде, когато на Павел и Варнава, както и на младия Йоан
Марк им предстояло да завършат обиколката на Кипър.  Преди техният кораб да вдигне котва,  за  да
тръгне на север, пратениците на църквата в Антиохия имали уредена от небето среща с един фалшив
магьосник, който се изпречил на пътя им, като проклинал и размахвал жезъла си.

Отговаряне на един лъжепророк
Когато е трябвало да бъде твърд, Павел не се колебаел.   Това е първият принцип за правилно

реагиране на екстремални обстоятелства. В предишната глава се запознахме накратко с тази сцена. Нека
сега да я разгледаме по-подробно. Д-р Лука ясно и сбито описва това събитие:  “Те прекосиха целия
остров и накрая стигнаха до Пафос, където намериха един юдейски магьосник и лъжепророк на име
Вариисус (Вар-Иисус – добавка на прев.). Той бе приближен на управителя Сергий Павел, който беше
умен човек. Управителят повика Варнава и Савел и поиска да чуе Божието Слово. Но магьосникът
Елима (защото така се превеждаше на гръцки името му) се опитваше да им попречи, правейки всичко
възможно,  за да  отклони управителя от вярата”(Деян.  13:6-8)  Думата  “Вар” означава  “син.”  Този
човек  имал  смелостта  да  се  нарече  “Синът  на  Исус.”  Ясно  е  било,  че  това  е  лъжец  и  абсолютен
шарлатанин или както го нарича Лука – “лъжепророк.” Той придружавал римския управител на острова,
наречен Сергий Павел,  когото Лука описва като “управител” и “умен човек.” Управителят официално
пожелал да се срещне с Павел и Варнава, за да чуе Божието Слово. Той е бил варварин, живеещ в Кипър,
който чул за служението на двамата мисионери от Антиохия и ги поканил да се срещнат с него. Дали
това не е бил знакът, който двамата апостоли очаквали от Бога? Сергий Павел  казал: “Искам лично да
чуя  това  съобщение.  Неговият  приближен  Елима,  който  бил  лъжепророк  и  магьосник,  не  споделял
стремежа на управителя да научи истината. Поради това се противопоставил на Павел и Варнава, и се
опитал да попречи на успеха им. Не знам какво точно е направил Елима. Може би се е подигравал на
онова, което са казвали двамата, така както би направил един придворен шут, за да забавлява своя крал.
Може  би  е  правил  подигравателни  гримаси  или  ги  е  прекъсвал  с  глупави аргументи  и  с  дразнещо
противопоставяне. Полок предполага, че Елима е имал е имал друг коварен мотив. Той пише: “Те се
движели с пълна скорост, като всеки от двамата  подпомагал другия в разясняване на евангелието пред
управителя,  когато  грубо и  в  пълно нарушение  на  протокола  Елима се  намесил.  Той започнал една
отровна атака срещу тях и срещу представяното от тях учение, опитвайки се да отклони управителя от
истината с всичката ярост на човек, който вижда че губи влиянието, което е имал до тогава.” 

Може би точно това се е случило. Очевидно глупавият човек се е страхувал, че ще загуби работата
си, ако двамата мисионери успеят да убедят благодетеля му да се обърне към Бога. Елима бил изпълнен с
решимост с всички сили да попречи на тази възможност. В тази ситуация Павел не е имал възможност да
бъде толерантен или пасивен. Ние живеем в култура, която във всички случай защитава толерантността.
Наскоро една госпожа ми каза с широка усмивка: “Аз обичам всички, даже и дявола.” Аз наричам това
“прекомерна толерантност.” Не правете тази грешка, ние не трябва да обичаме дявола, нито пък трябва
да харесваме всичко, което правят хората. Христос ни е заповядал да обичаме хората, даже враговете си,
но  това  не  означава,  че  трябва  да  престанем  да  защитаваме  праведността и истината.  Павел  не  е
отстъпил даже с един сантиметър от позицията си. Мога да си представя как са щръкнали космите по
врата  му,  когато  показал  духовните  си  зъби  и  изръмжал:  “Ти,  който  си  пълен  с  всякакви  лъжи  и
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коварства! Ти, сине на дявола и враг на всичко праведно! Няма ли да престанеш да изкривяваш правите
пътища на Господа? Ето, ръката на Господа е върху теб – ще ослепееш и известно време няма да
виждаш  слънцето.”  (Деян.  13:10-11)  Можете  ли  да  си  представите  изненадата,  когато
противопоставящият се магьосник разбрал, че този път се е изправил срещу по-силен от него противник.
Ловкостта не му помогнала и той загубил зрението си. Пред очите му притъмняло и той вече не виждал
никаква  светлина!  Честно  казано,  колкото  и  твърд  да  съм  бил  понякога,  аз  никога  не  съм  се
противопоставял на някой човек по този начин. А в някои случаи трябваше да постъпя така, но не го
направих. Аз проявявам склонността да съм твърде дипломатичен. Противопоставял съм се на някои
хора, но никога не съм казвал, че някой човек е “син на дявола.” А Павел го направил и попаднал право в
целта. Каква демонстрация на силата на характера. Той задушил опозицията в самият й зародиш. Просто
в случая е имало твърде яростно противопоставяне, което не е можело да бъде пренебрегнато. Павел е
знаел, че залогът е голям, същото е знаел и дявола.  В случая се е водела битка за душата на Сергий
Павел и не е имало място за дипломатичност.  Когато е трябвало, Павел е бил твърд. Резултатът бил
удивителен.  Изумен  от  очевидната  демонстрация  на  Божията  сила  и  от  смелия  отговор  на  Павел,
управителят  повярвал  и  ние  виждаме  как  вратата  за  варварите  към  Божието  царство  се  отваря  по-
широко. Вие също можете да се окажете в подобни ситуации, в които се налага да се противопоставите
на враговете на истината. Обстоятелствата може да са най-различни. Някои от враговете са по-коварни в
сравнение с останалите. Съветвам ви, когато опозицията срещу истината е толкова яростна, водени от
примера  на  Павел,  независимо  от  всичко,  да  се  противопоставяте.  Оставете  Бог  да  се  погрижи  за
резултатите.  Противопоставете се смело и говорете в името на Бога. Бъдете уверен, че Той ви пази.
Молете се мъдро да подберете думите, преди да кажете нещо и след това говорете смело. Резултатите
може да не са толкова драматични, колкото случилото се в Кипър, но Господ ще възнагради вярата ви.
Няколкото пъти, когато съм се противопоставял твърдо срещу нещо погрешно,  Господ ме е дарявал с
чувството на непобедима смелост. Павел се справил със спокойна увереност с тази опозиция. Скоро му
предстояло да премине през друго изпитание, но този път заплахата идвала отвътре.

Отговорът на Павел на изоставянето
Когато някой го изоставял, Павел продължавал да върви по пътя си. Това е вторият принцип.

Павел,  Варнава и Йоан Марк напуснали Кипър и се  отправили с кораб към южния бряг на днешна
Турция.  Тогава тази земя се наричала Памфилия, а бреговете й били скалисти и преминавали във висока
планинска  верига,  която  била  по-стръмна  и  страховита  в  сравнение  с  планините  около  Тарс  и  по-
ужасяващи от всеки връх,  виждан от кипъреца Варнава или от юдеина Йоан Марк.  Даже само тази
гледка може би е предизвикала силните съмнения, които обхванали душата на младия Йоан Марк. Както
научихме в  предишната  глава,  по  време на  този  етап  от  пътешествието  Павел  заболял сериозно от
малария или от някаква друга крайбрежна болест. Това може би се е оказала последната сламка, която
неопитният пътешественик не успял да понесе. Без всякакво обяснение Лука просто пише: “Там Йоан се
раздели с тях и се върна в Ерусалим.” Тази случка се нуждае от повече разяснение. Може би ви се иска
Лука да беше добави, че той ги е изоставил “защото му беше домъчняло за дома” или “тъй като се
плашеше от предстоящото трудно пътуване.” Но тъй като не разполагаме с подобни разяснения, ние
сме оставени сами да се досещаме за причините. Честно казано, ако трябва да посоча някаква причина,
аз бих казал, че на него коленете му са омекнали. Ако към тази причина добавим и носталгията, това е
било достатъчно да го накара да се отправи към дома. Както ще видим в следващата глава, заминаването
на Йоан Марк разтревожило Павел и той проявил един недостатък.

Тръгвайки от  Пергия,  те  се  отправили на  път.  Пътуването продължило без  всякакво забавяне.
Павел и Варнава не били обезсърчени от това, че Йоан Марк ги напуснал.  Тук трябва да кажа нещо
важно:  През цялото ви  служение хората ще ви напускат.  Във всяка църква има хора,  които по
някаква причина я напускат, привлечени от други неща. Това се отнася и за хората от ръководството. Те
напускат, но църквата продължава да съществува. Независимо от обстоятелствата, свързани с тяхното
напускане, църквата продължава да върви по пътя си. Павел и Варнава не са имали нито време, нито
нужда от дълго и протяжно сбогуване с Йоан Марк. Те продължили напред, с поглед фокусиран в целта.
Трудно  е  да  се  продължавате  напред,  когато  се  чувствате  изоставен.  Лесно  е  да  станете  жертва  на
обезкуражението и да му позволите да изсмуче до дъно вашия резервоар.  Павел и Варнава не са си
позволили подобен лукс. Чувствата им били поставени на изпитание, но те имали работа да вършат.
Двамата тръгнали напред с още по-силна решимост. Един от белезите на служението е способността да
се продължава напред, независимо от хората, които са слезли от сцената. Няма друг избор. След като сте
се сбогували, време е всеки да тръгне по пътя си. Точно това са направили Павел и Варнава след като се
разделили с Йоан Марк. Те започнали да се катерят по стръмните склонове към красивия град Антиохия
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в Памфилия,  където се надявали да попаднат преди събота.  Ако бяха загубили даже един ден, за да
оплакват  заминаването  на  Йоан,  те  биха  пропуснали  забележителната  възможност,  която  Бог  бил
подготвил за тях в следващия град.

Павел отговорил положително на неочакваните възможности да проповядва
Когато Павел бил поканен да говори, той говорил. И наистина, двамата пристигнали в Антиохия

в Памфилия, изморени от трудното си пътуване през планините. Въпреки това те не губили времето си, а
се отправили към синагогата и стигнали там достатъчно рано, за да си намерят хубави места, откъдето да
слушат четенето на Божието Слово. Тяхната цел е била да попаднат в синагогата в събота. “От Пергия
те продължиха до град Антиохия в Писидия. В събота Павел и Варнава влязоха в синагогата и седнаха
там. След като четоха от закона на Моисей и писанията на пророците, водачите на синагогата им
изпратиха съобщение: “Братя, ако имате какво да кажете като насърчение за хората, говорете.”
Павел стана, вдигна ръка за внимание и каза: “Вие, израилтяни и вие, които се покланяте на истинския
Бог,  слушайте!”  (Деян.  13:14-16)  Ръководителите  на  синагогата  казали  на  Павел:  “Искаш  ли  да
проповядваш?”  Това  е  бил знакът,  който Павел очаквал от  Бога.  (Мога  да  си  представя  какво  си  е
помислил  той:  “Смятах,  че  вие  няма  да  ме  помолите!”  Без  всякакво  притеснение  той  проповядвал
евангелието.  Започнал  с  Битие  и  обхванал  целия  период  до  служението  на  Христос,  без  да  ползва
каквито и да е записки! Той не е имал написана проповед, а е импровизирал всичко в момента. Нека да
проследим проповедта му, така както е записана в Деяния 13. Правейки това, ние ще бъдем в състояние
да видим библейското пътуване, през което  превел слушателите си:

Изход и Летописи ............................................. Деян. 13:17

Числа .................................................................. Деян. 13:18

Исус Навин ........................................................ Деян. 13:19

Съдии ................................................................. Деян. 13:20

Царе 1, 2, 3, 4 и Летописи ................................ Деян. 13:21-22

С това той стигнал да края на Стария Завет. (Летописи са последната книга от Стария Завет в
юдейската Библия.)  От тук нататък той прескочил в първия век от новата ера (ст.13:23), довеждайки
слушателите си директно в дните на Христос. Към момента, когато стигнал до края на тълкувателната си
проповед, Павел проследил Евангелието през текстовете на Старозаветните Писания. Ето това наричам
начин за използване на възможността! От Закона слушателите му научили за греха и за стандарта на
светостта.  От  Христос  чули  за  милостта,  за  прошката  и  са  свободата  да  се  живее  под  Негово
ръководство. Това е била една чудесна съботна проповед. Като проповедник трябва да ви кажа,  че съм
впечатлен. Павел въобще не е имал представа, че този ден ще проповядва. Но той е бил подготвен. Той е
бил  винаги  готов.  В  Даласката  Семинария  казваме  на  нашите  студенти,  че  трябва  да  са  готови  да
проповядват, да се молят или да умрат във всеки момент. Павел е бил готов да направи всяко от тези три
неща. А той наистина е бил майстор в проповядването! Реакцията на слушателите била изумителна. Лука
ни казва, че следващата събота целият град дошъл в синагогата, за да слуша проповедта му.  Същото е
валидно и за нас сега: Хората са гладни за Словото на Бога. Когато имате на разположение гладни хора и
сте им предложили прекрасна и сервирана добре храна, няма никакъв проблем да накарате хората да
дойдат на духовното угощение. Не е голямо предизвикателство да се намерят хора, които искат да бъдат
нагостени със засищащата храна на Божията истина.  Поради това съветът ми е прост:  Когато ви се
предостави  възможност  да  споделите  добрата  новина,  споделете  я.  Но  бъдете  внимателен  да  не
претоварите хората с прекомерно много неща. Ако пътувате със самолет и ви се отдаде възможност, не се
поддавайте на изкушението да правите обзор на целия Стар Завет, преди да стигнете до сърцевината на
Евангелието. Кажете на гладния човек как да намери парче хляб. Ако насочите човека към Христос,
разкажете му за собственото си пътуване. Ако направите това с внимание и по един интересен начин,
човекът ще попие всяка ваша дума. Така както са направили слушателите на Павел. И реакцията им е
била изумителна. Това е ставало докато изпълнените с предразсъдъци и враждебност юдейски лидери
успели да блокират вятъра на успеха на Павел. След това отхвърлянето заменило възприемането.

Отговорът на Павел на откритото отхвърляне
Когато бил отхвърлян, Павел не се предавал. Както казва често моят приятел и мъдър съветник
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Хоуи Хендрикс: “Там къде има светлина, там има бълхи.” Колкото по-ярко блестяла светлината на Павел,
толкова повече бълхи имало около него. А в неговия случай ухапването на бълхите било отровно. “Като
видяха огромното множество, юдеите се изпълниха със завист и започнаха да обиждат Павел и да
възразяват на казаното от него. Но Павел и Варнава смело заговориха: “Вие, юдеи, първи трябваше да
чуете Божието слово. Но тъй като го отхвърляте и не се считате достойни за вечен живот, то ние
се обръщаме сега към езичниците.” (Деян. 13:45-46) Каква твърдост на характера! В отговора си Павел
не е отстъпил нито сантиметър пред откритото отхвърляне. И какъв е бил резултатът? Не е изненада, че
неевреите в тълпата се зарадвали на добрата новина, която им съобщил. Колко вълнуващо е това! Онова,
което започнало като тлеещ въглен на религиозно любопитство се разгоряло с пламъците на вярата. На
какво се дължи тази разлика? Павел не е престанал да говори, когато юдеите му казали: “Спри.” Нека да
се спрем за малко и да научим един жизнено важен урок от тази случка от първия век. Доброто служение
винаги ще бъде критикувано. Често пъти вие ще можете да кажете кои са критиците ви. Това са хора
кривогледи и негативно настроени, които търсят всякакви възможности, за да блокират работата на Бога.
Те  се  намират  навсякъде,  даже  в  църквата.  Но  тези  пречки  не  трябва  да  променят  посоката  на
движението ни. Спомняте ли си онези думи, който ви казах, когато говорих за моите приключения като
скиор? “Препятствията са онези страшни неща, които човек започва да вижда, когато отклони погледа си
от целта.” Ако знаете кой сте вие, ако сте убеден в мисията си и се фокусирате неотклонно от целта си,
знаете ли кое е най-важното за вас? Най-важното е винаги да бъдете фокусиран в целта. Да отговаряте
със  същата  сила  на  характера  като  Павел.  Да  отказвате  да  бъдете  високомерен.  Да  не  искате  да  се
защитавате  със  собствени  сили.  Да  не  променяте  съобщението  на  Бога.  Да  не  се  въздържате  и
цензурирате, съобразявайки се с онова, което хората искат да чуят. Да не се извинявате, ако казаното в
Божието слово засяга някой човек.  Когато юдеите отхвърлили съобщението им,  Павел и Варнава се
обърнали към неевреите.

Защо Павел и Варнава са били в състояние да упорстват? Никой не би трябвало да се привързва
към  временните  неща.  Ако  искате  да  попаднете  в  мрежите  на  лишаването  от  илюзиите,  тогава  си
позволявайте да се привързвате към материалните неща. Така не само ще се лишите от смелостта си, а и
ще потънете като камък във водата. Защо? Защото мнението на другите хора ще стане най-важно за вас.
Когато позволите на техните реакции да се превърнат във ваш баласт, тогава тяхното одобрение става
жизнено важно за вас, за да не потънете, защото техните нападения ви повличат направо към дъното.
Тази формула за провала може да бъде открита във всички служения, които се съобразяват с мнението на
хората. Ако не се фокусира върху вечните неща, човек е обречен на лишаване от илюзиите.

Скоро след като напуснал автомобилния бизнес, Лий Якока (дългогодишен прочут управител на
General Motors), казал следното: “В края на живота си аз все още се чудя, защо беше всичко, което съм
правил. Но мога да ви кажа следното: славата и богатството са за хора с птичи мозък .” Може би вие
сте човек, който се стреми към слава и богатство и зависите от одобрението на другите хора. Това е лош
план. Да започнем с това, че корените на богатството са плитки. Ветровете на кризите могат много бързо
да го разпилеят.  Соломон пише: “Не се старай да придобиеш богатство, остави се от тая мисъл.
Хвърлиш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, както орел
що лети към небето” (Пр.23:4-5). Славата е толкова непостоянна, колкото е бил последният отговор на
тълпата.  Научете  двойният  урок  на  този  прекрасен  човек,  който  е  бил  много  по-мъдър  от  нас.  Не
обръщайте  никакво  внимание,  когато  сте  възхваляван и  аплодиран.  Не  се  предавайте,  когато  бъдете
отхвърлян и обиждан. Не общественото мнение ви е призовало да вършите онова, което правите. Поради
това  не  позволявайте  на  отговорите  на  хората  или  на  критиките  да  ви  отклоняват  от  пътя  ви.
Продължавайте да вървите по пътя си. Това ни отвежда до следващият финален отговор.

Отговорът на Павел на изпълнението на мисията
Когато  се връщал в местата, където е бил по-рано, Павел не е изявявал никакви съжаления .

В края на Деян. 14 се описва обратното пътуване на Павел и Варнава към базата им в Антиохия. На
връщане те минали през много от градовете, където преди това проповядвали Евангелието. Минали през
Листра, където Павел бил бит с камъни, а след това през Икония. После продължили пътя си назад през
Писидия и Памфилия, Перга и Аталия. Уморени, но жизнерадостни, те плавали през тъмносините води
на североизточното Средиземноморие и накрая стигнали до Антиохия. Така първото им мисионерско
пътешествие  влязло  в  историята.  Връщайки  се  по  стъпките  си,  те  се  спирали,  за  да  окуражават  и
подкрепят последователите, създадени от тях. Те основали църкви и назначавали старейшини. В Новият
Завет не се описват случаи, при които двамата мисионери да са си спомняли лошите неща, от които са
страдали. Не са демонстрирали изблици на ярост или на съжаление. Те останали фокусирани във същото
нещо: да се стремят истински да служат за прослава на Бога. 
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Това ме отвежда до последното от четирите ми съображения относно онова, което прави истинско
служението на Павел: Във всички случаи, когато Павел е правел нещо, славата е била отправяна към
Бога.  Не  знам дали ще запомните  нещо друго,  но  не  забравяйте  това.  Лука  пише:  “Пристигайки  в
Антиохия, Павел и Варнава събраха църквата и съобщиха всичко, което Бог бе извършил чрез тях, и как
бе отворил за езичниците вратата на вярата” (Деян.  14:27).  Не е  ли прекрасно това? Не е имало
шумни  пресконференции,  възхваляващи  успешното  пътешествие.  Не  е  имало  самовъзвеличаващи
интервюта  пред  някои  християнски  радиостанции,  с  цел  да  привлекат  вниманието  към  трудностите
които са преодолели и към успеха, който са постигнали. Не е имало такова нещо. Двамата мисионери са
докладвали всичко, което Бог е извършил чрез тях. Харесвам това поведение. Павел никога не забравил,
че е важно не това, което е направил той, а онова, което е направил Бог . Може ние да сме свършили
работата, но славата принадлежи на Бога. Наше е задължението да прегръщаме хората, но те трябва да
вървят единствено в Господа. Подобно поведение винаги поставя всяко нещо на правилното му място.

Забележителните изгоди от това да изследваме себе си
Нека да си припомним с какво се занимавахме в последните две глави.
Ние трябва да се изследваме себе си, за да проверим, дали сме пропити от Словото на Бога като

последица от времето, което прекарваме насаме с Бога.
Трябва да получаваме потвърждение, че продължаваме да се стремим да съобщаваме евангелието

на изгубените хора и  че говорим за Божията милост и благодат на спасените.
Трябва да проверяваме как реагираме в сложни ситуации, за да се уверим, че отговорите ни са

зрели и прославят Бога и че продължаваме да сме фокусирани да вършим работата на Бога.
Ще  бъдем  мъдри,  ако  проверяваме  мотивите  си,  под  влияние  на  които  действаме,  за  да  се

уверяваме при всяка промяна на посоката на движението, при всяко постижение и при всеки успех, че
славата е отишла при Господа.

В книгата си “Апология” Платон е написал следното: “Не заслужава да бъде живян живот, който не
е подлаган на изследване.”  Като вземам назаем казаното от Платон,  аз ви предлагам следния съвет:
“Служение, което не е изследвано не си заслужава да бъде продължавано.”

Призовавам ви да живеете внимателно изследван живот в една неизследвана епоха. В резултат от
това  вие  ще  продължавате  внимателно  да  изследвате  служението  си  в  една  епоха,  когато  всичко  се
приема  за  чисто  злато.  Каквото  и  да  се  случи,  фокусирайте  погледа  си  в  целта.  Независимо  от
трудностите, не се предавайте. Въпреки че пречките са много големи, залогът е вечният живот.

Глава 12

Денят, в който двамата мисионери се скарали  
 “Павел и Варнава останаха в Антиохия, където заедно с много други поучаваха и възвестяваха

словото на Господа. След няколко дни Павел каза на Варнава: “Нека пак да посетим всички градове,
където проповядвахме словото на Господа, за да видим какво правят братята там. Варнава искаше да
вземат със себе си Йоан, наречен Марк, но Павел настояваше да не вземат със себе си този, който ги
бе изоставил в  Памфилия и не продължи с тях делото,  за което бяха изпратени.  Между Павел и
Варнава избухна остър спор и накрая те се разделиха. Варнава взе Марк и отплава за Кипър. Павел
избра Сила и след като братята го предадоха на благодатта на Господа, се отправи на път. Той
обикаляше  Сирия  и  Киликия  и  укрепваше  църквите.”  (Деян.  15:35-41) Някои  неща  звучат  толкова
скандално, че даже са трудни за вярване. Преди няколко години чух за един млад кореспондент, който
бил  изпратен  да  прекара  известно  време  с  покойната  Майка  Тереза.  Задачата  му  била  за  направи
детайлно описание на ежедневната й дейност.  По време на едно от интервютата,  които взел от нея,
ревностният репортер попитал светицата дали е имала други мечти за  живота си.  Имало ли е  нещо
друго, което някога да е мечтала да прави? Без да се замисли даже за миг, тя отговорила: “Винаги съм
мечтала да бъда стюардеса.”  Когато за  пръв път прочетох този отговор,  той ми се стори скандален.
Представете  си  Майка  Тереза  в  униформа,  разнасяща кока  кола,  кафе  и  лека  храна  на  пътниците  в
самолета. Това просто не се побира в представите ни.

Една от най-любимите ми истории е истинската история, която за пръв път разказах в книгата си
“Смейте се отново.” В нея се разказва за една баба и нейната внимателна внучка. Малкото момиченце
било твърдо решено да узнае на колко години е баба му. Бабата никога не й казвала. Всъщност тя криела
възрастта си от всички, като казвала: “Няма да ви кажа на колко съм години. Само дядо ти знае на колко
съм години, а ти сладурче не трябва да знаеш това. То няма значение.” Една вечер, докато подреждали
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масата за вечеря, на мъдрата баба й направило впечатление, че не чува внучката й да се моли в стаята си.
Тя се зачудила какво прави горе, тъй като станало подозрително тихо. Поради това бабата си свалила
престилката и тихо отишла горе до собствената си стая.  Когато влязла вътре,  видяла,  че внучката й
проверява съдържанието на чантата й. Тя била изсипала всичко от чантата върху леглото, където седяла.
В малката си ръчичка стискала шофьорската книжка на баба си и казала с искрящи очи: “Бабо, ти си на
73 години.”  “Да,  така е.  Как разбра това?” – попитала жената малко смутено.  “Тук видях датата на
раждането ти и пресметнах, че си на 73 години.” След това, продължавайки да изследва шофьорското
свидетелство, момиченцето се намръщило и добавило: “Освен това си имала двойка по секс!” (игра на
думи: на английски с F се означава най-ниската оценка, а освен това съчетанието F sex означава “женски
пол.”) Човек не може да очаква, че едно сладко малко момиченце ще каже нещо подобно. Това просто
звучи  твърде  скандално.  Често  представите  ни  не  съответстват  на  реалността.   Без  никакво
предупреждение  попадаме в  ситуация,  която  е  толкова  възмутителна,  че  ние  сме  принудени или да
преосмислим  отново  всичките  си  досегашни  представи  или  да  повярваме,  че  ставащото  е  истина.
Ситуацията може да е свързана с мечтите на една монахиня със сърце на служител, която е прочута с
жертвоготовното си служение в полза на слабите и е умряла на улицата в Калкута. Или пък може да е
свързано с шокиращо изказване на седемгодишно момиченце, което чете шофьорското свидетелство на
баба си. В подобна ситуация можете да попаднете и когато наблюдавате как двама опитни мисионери
биват въвличани в остър спор и започнете да се  чудите как е възможно да се случи подобно нещо.
Мисионери да се карат помежду си? Вие не говорите сериозно. Мисионерите не се карат и не спорят.
Всъщност, единственото което правят е да се молят, да живеят жертвоготовно и да говорят за Бога. Не е
ли така?  Ако сте мисионер или сте живели с мисионери,  вие може би се усмихвате.  Вие знаете,  че
мисионерите са човешки същества като човека до вас. Те притежават същите човешки склонности към
непокорство, егоизъм и избухливост като всеки един от нас. Павел и Варнава не са били изключение.
Всъщност, аз съм убеден, че ако двамата не са се контролирали, те буквално биха пропаднали до дъното
и биха провалили служението си. Разбирате ли, ти не са били необуздани и подчиняващи се на плътта си
мъже, чиято цел е да се борят за надмощие един над друг. Това са същите мъже, които ни удивляват със
забележителните си отговори, когато са се намирали в изключително трудни ситуации, както видяхме в
предишните страници. Независимо от всичко, това което е ясно в навечерието на второто мисионерско
пътуване  на  Павел  е  още  по-удивително  от  случилото  се  дотогава.  Някои  биха  го  оценили  като
възмутително и скандално. Представете си двама уважавани мъже, зрели, талантливи, вярващи в Бога,
искрени и изпитани в битките мисионери да се  изправят един срещу друг в горещ спор.  Нали това
просто не се побира в описанието на духовните герои?

Неподправената истина от реалния живот
Едното  от  нещата,  което  най-много  ми  харесва  в  Библията  е  нейният  неподправен  реализъм.

Когато Бог обрисува портретите на своите служители в Писанията, Той не се поддава на изкушението да
премахне от тях всички брадавици и физически недостатъци. Моисей е бил убиец. В биографията на
Давид е  записано прелюбодеяние и  лицемерие.  Йона  е  бил горд и непокорен пророк,  който поради
грозното си тесногръдие почти щял да пропусне целта в живота си. Яков е бил измамник. Авраам лъгал
поне няколко пъти. Петър дрънкал глупости, когато е бил под напрежение. Даже Йоан Кръстител веднъж
се е усъмнил, дали Исус е Месията. Тома Неверни също се е съмнявал.  Поради това не би трябвало да се
изненадваме, че Павел и Варнава са имали конфликт помежду си. Когато в края на Деян. 15 завесата
пада, двамата са разделени. 

Размножаване чрез деление
В Библията едва ли може да се намери равностоен съперник на могъщото служение на Павел и

Варнава.  Но  за  да  ви  спестя  догадките  и  да  ви  дам  някаква  представа  за  значимостта  на  тяхното
разногласие  ще  ви  кажа,  че  този  спор  предизвикал  такъв  разрив  в  отношенията  им,  че  двамата  се
разделили до края на живота си. По-нататък пътищата им никога не се кръстосали отново.

Павел  и  Варнава  завършили  първото  си  пътуване,  но  без  съмнение  са  били  под  влияние  на
вълненията, свързани с него. Двамата заедно основали много църкви и поради това станали известни в
цяла Мала Азия и извън нея със своята забележителна надареност и схватливост в служението. По време
на  продължителния  си  престой  за  почивка  и  възстановяване  в  Антиохия  двамата  били  извикани  в
Ерусалим, за да помогнат да се реши спора, свързан с обрязването. Деян.15 описва събитията, свързани с
конференцията в Ерусалим, със срещата на еврейските християнски лидери, целяща веднъж завинаги да
реши проблема с обрязването и какво да бъде официалното решение относно начина, по който да се
съобщава евангелието на неевреите. 
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Почти цялата глава е посветена на описанието на този пълен с емоции теологичен спор. Накрая,
след внимателно проучване на онова, което Писанията казват по този въпрос и след като чули мненията
на Петър, Яков, Сила и Павел, било взето решение, че от неевреите няма да се изисква да се обрязват.
Милостта отново потекла като пълноводна река. За нещастие последвалият спор, описан в същата глава
не  е  завършил толкова  дружелюбно.  Докато четете  разказа  на  Лука,  опитайте  се  да  си  представите
описваната сцена: “Павел и Варнава останаха в Антиохия, където заедно с много други поучаваха и
възвестяваха словото на Господа.  След няколко дни Павел каза на Варнава:  “Нека пак да посетим
всички градове, където проповядвахме словото на Господа, за да видим какво правят братята там.
Варнава искаше да вземат със себе си Йоан, наречен Марк, но Павел настояваше да не вземат със себе
си този, който ги бе изоставил в Памфилия и не продължи с тях делото, за което бяха изпратени.
Между  Павел  и  Варнава  избухна  остър  спор  и  накрая  те  се  разделиха.”  (Деян.15:35-39)  След
завръщането  си  от  конференцията  в  Ерусалим  двамата  останали  за  известно  време  в  Антиохия.
Изпълнени с голяма мисионерска ревност, те обучавали и проповядвали Божието Слово (15:35). Какви
хора са били двамата? Това са били хора със силен характер и с истинска вяра в Бога, с които бихме
желали да прекараме вечерта. Кой би предполагал, че един спор ще предизвика пукнатина в провереното
от времето приятелство между Павел и Варнава? Всичко започнало с представата за бъдещето. Павел
предложил да се върнат до местата,  които са посетили по време на първото им пътуване.  Той имал
предвид пасторско посещение – двама пастири обикалят, за да навестят паството си. Варнава отговорил:
“Прекрасно предложение, нека да отидем. Ще вземем с нас Йоан Марк и ще минем за втори път по тези
места.” “Не, Йоан Марк няма да дойде с нас.” “О, да, ще дойде” – възпротивил се Варнава. “Не, не, не
искам, в никакъв случай!” – отвърнал Павел.  И т.н.  и т.н. Колкото повече спорели, толкова по-остър
ставал словесният им двубой. Нито един от двамата не отстъпвал от позицията си. Накрая решили да
разделят фирмата, тъй като имали непримирими противоречия. Проблемът не е бил в идеята да направят
второ пътешествие. И двамата искали да тръгнат на път. Разривът е бил предизвикан от онова, което е
последвало след приемането на идеята. Разривът е последица от спора, в който разпалените мисионери
се разголили, изваждайки на показ брадавиците си и всичко останало. 

По някакъв начин техният спор ми донесе известно облекчение. Г. Камвел Морган пише следното
по повод на това скарване: “Когато чета за това скарване, аз получавам голямо успокоение. Благодарен
съм, че в Библията е разкрит човешкият облик на тези хора. Ако не бях чел, че Павел и Варнава са се
карали, аз щях да съм уплашен. Тези мъже не са били ангели, те са били хора като нас.” Този уважаван
тълкувател  е  прав.  Тези  мъже  са  вярвали  в  Бога.  Но  е  много  важно  да  помним,  че  те  не  са  били
безгрешни хора. Павел сигурно си е мислил, че Варнава трябва да включи в групата им човек, който да
му е надеждно подкрепление. А Варнава е бил дълбоко разочарован, че Павел не е имал достатъчно
милост, за да прости на Йоан и да му позволи да пътува заедно с тях. Тук са особено подходящи думите
на Д-р Боб Куук: “Бог си запазва правото да използва хората, които не мислят като мен.” 

Нова гледна точка за силното разногласие
Нека да поговорим за три важни принципи, свързани със силното разногласие. Може би вие никога

не сте имали силно разногласие с друг човек (ако това е истина,  то вие трябва да бъдете обявен за
светия), но ако сте имали такова несъгласие, тези принципи може да ви помогнат, за да преминете през
битката по такъв начин, че нито една от двете страни да бъде наранена.

Първо, във всяко разногласие има една ситуация и няколко гледни точки. Нека за пример да
вземем спора между Павел и Варнава. В него има един спорен въпрос, който е обективно и ясно изявен.
Непоклатими принципи са свързани с тази тема.  От друга страна,  гледните точки са по-субективни,
защото отразяват и личните особености на всеки човек. Вие гледате на ситуацията по един начин, а
вашата съпруга (или съпруг) гледа по друг начин. Вие оценявате ситуацията от една гледна точка, а
синът или дъщеря ви гледат на нея от друга гледна точка.  Гледните точки са субективни. Начинът, по
който  гледаме  към  дадена  ситуация  е  тясно  свързан  с  начина,  по  който  я  разбираме.  Ето  тук,  в
разбирането, играят роля различията в личностните особености на хората. Когато имаме предвид тези
няколко съображения, това ще ни помага да контролираме температурата на спора и да не позволим тя да
стане опасно висока. Чуйте едно просто определение: “Разногласието е конфликт, който включва в себе
си една  ситуация,  разглеждана от  противоположни гледни точки.”   “Ето това  е  ситуацията  и това  е
начинът, по който аз я разбирам,” казва Павел. “Съгласен съм, че има ситуация, но аз я виждам по друг
начин,” казва Варнава. 

Второ, при разногласията всяка страна си има своето основание. И двете страни имат силни
аргументи. Със сигурност всяка от страните в спора има своите слаби страни, но в същото време всяка
от тях има и своите силни страни. Нито една от двете страни не е губеща по принцип, освен ако за тях не
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се съди предубедено. Основното което трябва да запомним е, че даже в най-основателното разногласие и
двете страни си имат своите силни страни.

Трето, в разгорещените спорове обикновено някой бива нараняван. Колкото по-горещ е спорът,
толкова по-дълбоки са раните. Независимо от нивото на зрелост, което сте достигнали в отношенията си
с Христос, вие не сте имунизиран срещу нараняване. Острите думи причиняват рани като шрапнел и
остават дълбоки следи в паметта ни. Това е особено вярно, когато бъде нападан характера на човека.
Някой ви нарича с  някакво обидно име или напада черти от вашия характер.  В резултат от това се
получава рана, която зараства много бавно. Понякога, за съжаление, тази рана никога не зараства. Един
мой приятел,  който е на около 80 годишна възраст все още си спомня, как веднъж неговият тъст го
подценил пред цялото семейство по време на вечеря в Деня на благодарността. По повод на някакъв
глупав спор патриархът изсумтял: “Знаеш ли, аз никога не съм имал високо мнение за теб.” Въпреки, че
тези думи го ударили преди десетки години, раната все още стои отворена и кърви, все едно че това е
станало вчера.  Думите  и  тонът  на  този устен удар  на  тъста  му  пронизали  завинаги  душата  на  моя
приятел. Давам ви тези три принципа, не защото са оригинални или дълбокомислени, а защото вярвам,
че си заслужава да бъдат запомнени. Това е особено вярно, когато разглеждаме по-отблизо кавгата между
Павел и Варнава.

Неутрален поглед към една отвратителна сцена
В следващите няколко страници ще ви помоля да седнете на мястото на съдията и да изпълнявате

неговата роля. Нека се постараем да останем неутрални, защото уважаваме както Павел, така и Варнава,
не само заради личните им качества, а и заради забележителните им постижения. Някои от нас много
повече  приличат  на  Варнава,  отколкото  на  Павел.  Други  от  нас  мислят  много  повече  като  Павел,
отколкото като Варнава. Но първо ще трябва да върнем към разглежданата ситуация.

Позволете ми да ви я представя под формата на въпрос: “Трябва ли да бъде даден втори шанс на
човек, който веднъж не е изпълнил сериозните си задължения?” Или казано с други думи: “Трябва ли да
се позволи на човек, който веднъж е изоставил приятелите си по време на работа да отиде в отново в
подобна мисия?” Ето това е основният въпрос. Варнава казва: “Да, във всички случай.” Павел отговаря:
“Не,  в  никакъв  случай.”  Очевидно  е,  че  между  тях  вече  е  теглена  една  черта.  Двамата  имали
противоположни  гледни  точки.  Варнава  искал  да  изгради  характера  на  Йоан  Марк,  тъй  като  бил
загрижен за  него.  Лука пише:  “Варнава искаше да вземат със  себе  си Йоан,  наречен  Марк”(15:37).
Глаголът “искаше” в гръцкия текст изразява значението “да взема нещо насила.” Варнава не просто е
искал Йоан Марк да пътува с тях, от текста се подразбира, че той даже е поставил това като условие и
изискване към Павел. “Младежът ще дойде с нас. Той има право да направи това пътуване с нас. Да, той
сгреши. Признавам, че ни изостави. Никой не отрича това. Но, Павеле, никой не е безгрешен. Тогава той
беше млад и неопитен. Не забравяй, че пътуването беше успешно. Той ни изостави, но ние успяхме да се
справим. Съгласен съм, че той ни напусна, че направи по-тежко положението ни, но ние се справихме.
Той не само има нужда от нашето окуражение, но има полза от нашата подкрепа. Иначе за какво са
наставниците, ако не окуражават и не утвърждават слабите хора?” Ако сте бил благословен да имате
наставник, вие цените високо неговото желание да стои близо до вас и да ви подкрепя тогава, когато
картите се свалени на масата. Варнава казал: “Това е шанс за нас.” Да не забравяме, че Варнава и Йоан
Марк са били братовчеди (виж Кол. 4:10). Кръвта винаги е по-гъста от водата. Варнава е бил пристрастен
и решен да включи Йоан Марк в тази мисия. Реакцията на Павел е била противоположна, но не по-малко
страстна. Описвайки позицията му, Лука е използвал глагол в несвършено време, казвайки “но Павел
настояваше да не вземат със себе си този, който ги бе изоставил в Памфилия...” (15:36). Не ви ли се
струва, че чувате как говори Павел? “Йоан Марк доказа, че е ненадежден човек. Аз гледам на верността
от гледната точка на Бога.” Помнете, че Варнава е бил загрижен за човека, а Павел е защитавал мисията
и работата на Бога.  Варнава е гледал в бъдещето,  а  Павел не бил приключил с миналото.  За Павел
основното в този случай е липсата на надеждност в характера на Йоан Марк. Варнава и Павел имали
нужда от силен и стабилен човек, с доказани качества, на когото да могат да разчитат, когато живота им
стане непредсказуем. Павел е знаел колко трудно е било първото им мисионерско пътуване. Той е можел
само да си представи все по-големите трудности,  с които им предстояло да се срещнат по време на
следващото си пътуване. Тогава нямали да имат възможност да си губят времето с мекушави хора и
кръшкачи! Ако те ще трябва да се облягат на някой човек и да разчитат, че той ще бъде на мястото си,
когато имат нужда от него, Павел искал това да бъде човек, който би могъл да премине цялото пътуване.
В неговите очи Йоан Марк определено не е бил такъв човек. Но Павел не е ли бил проповедник на
милостта? Самият Павел в миналото си е преследвал невинни хора. Със сигурност той високо е оценявал
възможността да получи втори шанс.  Не е лесно да се  даде втори шанс,  нали? Няма лесно и бързо
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решение.  Бъдете  внимателни.  Може  би  се  чувствате  прекомерно  добронамерен  по  въпроса  за
предоставяне на втори шанс. Тук искам да ви представя начина, по който Павел е разсъждавал. 

Преди да сте станали твърде великодушни, позволете ми да ви задам няколко въпроса: Бихте ли
дали заем на човек, който не ви е върнал предишния заем? Бихте ли заели колата си на ваш познат, който
предишния път я е повредил? Бихте ли позволили на синът на сестра ви да поживее за известно време
сам във вилата ви, ако предишния път я е оставил в пълен безпорядък? Не е ли странно как променихте
гледната си точка? Сега усещате трудността на решението. Това е причината, поради която се е появило
това остро разногласие между Павел и Варнава.  Павел би могъл да цитира Пр. 25:19: “Доверие към
неверен човек в усилно време е като счупен зъб и изкълчена нога .” Нали е подходящ този цитат? Казано с
други думи: “Да се доверяваш на ненадежден човек е все едно постоянно да дъвчеш със счупен зъб или
да се опитваш да бягаш с изкълчен крак.” Някога правили ли сте това? Няма да стигнете много далече.
От друга страна, Варнава би могъл да цитира от един Давидов псалм: “Благославяй, душе моя, Господа,
и всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име. Той е, който прощава всичките ти беззакония,
изцелява всичките ти болести; Който изкупува от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи
милости” (Пс.103:1,3-4). (Не сте ли съгласни, че ни е много удобно да използваме цитати от Библията,
когато имаме нужда от подсилване на аргументите си? Вие се усмихвате.) Когато двамата със жена ми
имаме някакъв спор (средно  веднъж на 10 години).  Аз се стремя да й покажа някой стих от Библията,
който ще й помогне да разбере моята гледна точка.  След това се налага да свикна да спя за известно
време на дивана на верандата, докато най-после тя ми разреши да вляза отново у дома. 

Няма съмнение, че Господ ни предлага втори шанс. Но освен това Той ни държи отговорни за
постъпките ни. Той е Бог на милостта, но освен това е олицетворение на правосъдието. Не може да има
компромис между тези два булдоци. Невъзможно е да се смекчи тяхната решимост да се наложат, поради
което не би трябвало да пренебрегваме различията помежду им. Между Павел и Варнава е възникнало
разгорещено противопоставяне на гледните им точки. Това е било остро несъгласие. В гръцкия текст
Лука  използва  думата  paroxusmos,  която означава  “да  наточа,”  така  както  се  точи  острието на  нож.
Пожелавам ви да сте способни да прережете напрежението с ножа. Ние говорим за ожесточено скарване.
Двамата са говорили и са се гледали един друг втренчено в очите, без да мигат. Накрая това довело до
разделяне и разцепване на мечтания отбор от Антиохия.  От тук нататък никъде няма да прочетете за
връзката на Павел с дългогодишният му приятел Варнава. 

Джон  Полок  пише  следните  мъдри  думи:  “В  тази  ситуация  трябва  да  е  имало  нещо  много
погрешно, което е накарало спокойният и излъчващ обич Варнава да употреби гневни думи, а на Павел
се е наложило да извърви дълъг път, преди да бъде в състояние да напише: “Любовта е търпелива и
блага ... Любовта не търси своето.”(1Кор. 13:4-5). Тези думи попадат право в целта. На мен, както и на
вас ни се иска тази сцена да не беше описана в Библията. Но тя е там, с всичките си неподправени и
разголени емоции. Бих искал да я отстраня от Библията, но не мога. Не мога да направя това, както не
мога да изтрия спомена за спора, който сте имали и болката, която е причинил на вас и на обичаните от
вас хора. Може би все още сте гневни по този повод. Може би продължавате да таите в себе си горчивина
и лошо чувство към някой човек. Познавам християни, които отказват да разговарят един с друг, тъй като
имат  различия.  Християни!  Предполагам,  че  са  решили  да  чакат  небесата  да  ги  освободят  от  тези
греховни задръжки.  Това  ли е  начинът по който трябва  да се  живее?  Можете  ли да си  представите
огорчението и отчуждението, което вливат в душите на децата и внуците си? Време е всички ние да
израснем в милостта! Уважаваният изследовател на Новия Завет А. Т. Робъртсън е написал следното
мъдро заключение: “Никой няма право да упреква Варнава, че е дал втори шанс на братовчед си Йоан
Марк, нито пък Павел, защото се е изплашил да рискува отново. Чувството за справедливост на човека
подкрепя Павел, а сърцето му – Варнава.” 

Размножаване чрез деление
Историята завършва по най-забележителен начин. Лука ни казва, че “Варнава взе Марк и отплава

за Кипър. Павел избра Сила и след като братята го предадоха на благодатта на Господа, се отправи
на път. Той обикаляше Сирия и Киликия и укрепваше църквите” (Деян. 13:15:39-41). Не пропускайте, че
тук има нещо изключително важно.  Бог размножава чрез  деление.  Само Той може да направи това.
Разгледайте картата на техните пътувания. Варнава и Марк са отплавали на югозапад, а Павел и Сила са
заминали  пеша  на  север.  Въоръжени  с  евангелието,  двата  отбора  тръгнали  по  пътя  си.  Вярващите
предали Павел и Сила на Божията благодат. За мен това е много окуражително. Само Бог може да вземе
нещо, което прилича на смъртен край и да го превърне в могъща сила за нещо добро. Ето този урок
трябва да научим. 



77

Уроци от житейския опит
Позволете ми да бъда болезнено откровен тук. Аз съм имал своите скарвания и вие сте имали

вашите. Аз имам някои спорове, които не съм успял да разреша. За щастие, повечето от тях завършиха с
подновено приятелство. През живота си съм научил няколко стратегии, които доказаха ефективността си
в случаите на трудни разногласия. В края на тази глава искам да ви запозная с тези стратегии. Следващия
път, когато се окажете страна от някой разгорещен конфликт, добре е да си спомните за тези четири
уроци, за чието научаване аз изразходвах много години от живота си.

Първо:  Когато се окажете страна в някакво разногласие, постарайте се с всички сили да
разберете гледната точка на другата страна. А този процес започва със слушането. Включете във
формулата трите качества, които не се постигат лесно: честност, обективност и смирение. Това е пълният
комплект от изисквания, с помощта на които един конфликт се разрешава по Божия начин. Нито едно от
тези качества не получаваме по естествен път. Те се явяват плодове на живот,  който е изпълнен със
Светия Дух. По този повод Павел казва: “И нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат
лично него, а и за онези, които засягат останалите” (Фил. 2:4). Ето това е ключът. Нужни са големи
усилия, за да се поставим на мястото на противната страна и да погледнем на ситуацията от нейната
гледна точка. Но това е най-важният път към изглаждането на конфликта.

Второ:  Когато и  двете страни имат своите  основателни аргументи,  потърсете  някакъв
мъдър компромис. За онези, които са отгледани в обстановка, близка на обстановката, в която израснах
аз, даже самата мисъл за компромис би ви накарала да настръхнете. Ако сте изправили снагата си, вие не
трябва да се прекланяте пред никой друг. Вие заемате твърда и непреклонна позиция, независимо от
всичко останало. Аз ценя високо хората, които имат характера и смелостта да вървят с изправена глава.
Но човек, който  никога не се прекланя, който отказва за преговаря за намиране на разумно решение?
Трудно бих харесал такъв човек.  Много повече харесвам човек, който с желание и благородство търси
някакво решение на конфликта, без в никакъв случай да прави компромис с библейските принципи. Чудя
се защо Павел и Варнава не са постъпили по този начин? Единият от тях би могъл да предложи някакъв
разумен компромис. Приемането на такъм компромис не би означавало да се приеме някаква ерес. В
случая не е ставало въпрос за ясен и лесно разрешим проблем на вярата. Павел би могъл да предложи на
Варнава: “Ние ще му кажем, че ще му дадем пробен период. Ако не се държи здраво и стабилно през
време на този период, ние ще го върнем обратно у дома.” Или пък Варнава би могъл да отстъпи: “Без
съмнение ние имаме нужда от верни работници в нашия отбор; нека да възложим на Марк някаква по-
неотговорна работа тук в Антиохия,  за  да проверим как ще изпълнява отговорностите си.  През това
време ние ще тръгнем на път. Ако той се справи, ние ще изпратим съобщение  и по-късно той да се
присъедини към нас.” Двамата биха могли да приемат един план под условие: “Нека да вземем Марк и
още няколко човека. Ако Марк отново ни подведе, ние ще имаме на разположение останалите, на които
да се опрем.” Това биха били приемливи компромиси. Дипломацията решава конфликтите на масата, а не
на бойното поле. Баща ми обичаше да казва: “Бъди внимателен. Ти имаш два юмрука и една уста.” Ние
имаме склонността първо да размахаме юмруците си. Спокойните и интелигентни хора не постъпват
така;  те  използват  устата  си.  Както  обикновено,  баща  ми  беше  прав.  Приемливите  компромиси  ни
спестяват голяма част от ненужната болка.  Трябва да си припомняме думите на Дейвид Аугсбургер:
“Конфликта е нещо естествено и всеки човек би трябвало да е готов да извърви своята половина от пътя,
за да се опитаме да го разрешим. Желанието да отстъпим малко ще ни отведе до работещо решение,
което е приемливо за всеки участник в конфликта. Компромисът е дар за човешките отношения. Ние се
придвижваме напред на базата на внимателно обмислен консенсус, правейки компромиси при търсенето
на пътища за решаване на конфликта. Но за това е нужно всички участници в конфликта да пожертват
най-доброто за всеки от тях, с цел да се постигне едно добро и компромисно балансирано съглашение.”

Трето: Когато конфликтът е постоянен, постарайте се да го разрешите, а не да бягате от
него.  Затръшването  на  телефона  по  средата  на  разговора  или  разбиването  на  входната  врата,  за  да
излезем  възмутени  на  улицата  не  решава  нищо.  Не  помага  и  продължителното,  мълчаливо  и
манипулативно заплашване от всяка от двете страни. Не помага и избягването от семейните задължения.
Не решаваме проблема и когато сърдито прекъснем работата си. Не са това начините за решаване на
конфликтите.  Разрешете конфликта.  Не го оставяйте неразрешен. Това е едно от най-трудните неща,
които трябва да правите, но в същото време е едно от най-възнаграждаващите неща.

Четвърто:  Когато конфликтът не може да бъде разрешен, благосклонно се съгласете да се
разделите, без да оставате с лоши чувства един към друг. Мисля си, че Павел и Варнава са постъпили
така.  Павел  никога  не  е  упреквал  Варнава,  когато  по-късно  е  писал  до  църквите,  които  заедно  са
основали. Във всичките му писма няма да откриете нито един упрек към бившият му приятел. От друга
страна няма никакви доказателства Варнава да е “лизал” раните си, упреквайки Павел. Мога да добавя
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още няколко думи като съвет по този повод.  Дръжте се по-високо от това! Смешно е, но докато бях
дете и по-късно когато се обучавах в училището в Тексас, до 8 клас аз не знаех, че Югът е бил победен (в
Гражданската война)! Аз си мислех, че Югът е останал без амуниции и ресурси и за това е загубил. Най-
после  един  уважаван  учител  по  история  на  Америка  ми  показа  кое  е  истината.  Когато  я  чух,  аз  я
възприех. Удивен съм, че толкова много хора разсъждават над несправедливостите на миналото. Те може
да имат кървяща рана, получена в далечната 1977 година. Или пък чоплят коричката на раната от един
брак, който е приключил през 1982 година. Каквото и да е това, което ги държи в този капан, те никога не
са се освободили от него. Както вече научихме, Павел и Варнава никога повече не са служили заедно. Но
те са успели да се справят с конфликта и да излязат с чест от него. Откровено казано, не всички раздели
ни водят до лош край. Някои от най-прочутите семинарии са се родили в тигела на някакъв конфликт.
Някои известни църкви са били основани в резултата на някой грозен разрив. Никога не е твърде рано
човек да тръгне напред. Филип Мелахтон, тази убеждаваща и смиряваща сила в живота на Мартин Лутер
описва най-добре това с няколко думи: “В най-важното – обединение. В маловажното – свобода. Във
всички неща – милосърдие.”

Заключителни мисли
“Отче, прости им, защото не знаят какво вършат” (Лука 23:34). Исус успял да промълви тези

проницателни  думи  с  кървящите  си  и  напукани  устни,  подути  от  припичащото  слънце  по  пладне.
Прикован  към  грубият  римски  кръст,  Той се  застъпил за  Своите  врагове.  Какъв чудесен пример за
опрощение! Той платил цялото наказание за греховете на света, праведния платил вместо неправедните.
В  резултат  от  Неговата  жертвена  смърт  се  е  извършило примирението между човека  и Бога.  Той е
нашият пример за правилно разрешаване на конфликтите. В края на краищата, това е въпрос на прошка.
“Отче, прости им ...” Ето по този начин трябва да живеем! Преди да започнем следващата глава, вие
можете искрено да се замислите над някои неща. Каня ви да посетите отново неизлекуваните си рани от
миналото. Те може да са от много години, може би това означава да се срещнете в спомените си с вашия
родител, дете, приятел или бивш съпруг или съпруга, бивш колега, началник, треньор, пастор, брат или
сестра. Те са ви наранили. През всички години от тогава до сега болката се е криела вътре във вас. Вие
не можете да си позволите даже да чуете тяхното име или да видите тяхната снимка,  без да бъдете
обхванат от гняв и недоверието да нахлуе в душата ви подобно на придошла река, която излиза извън
коритото си. Приятелю, време е да направиш нещо и да потърсиш решение на проблема. Потърси помощ
от някой  друг,  ако  е  нужно.  Но  излез  от  този капан.  Каквото и  да  е  нужно да  направиш,  за  да  се
освободиш – направи го.  Сега,  в  този  момент,  аз  те  каня  да  застанеш в  подножието на  Кръста,  да
погледнеш нагоре към Него и решително да се освободиш от нараненото си минало. Виж го как виси
там, как кръвта Му изтича и Той умира и прегърни Неговата прошка, за теб и за твоите врагове.  Чрез
прошката ти не оправдаваш техния грях. Ти просто оставаш Бог да се погрижи за това. Това е Негова
работа, а не твоя. Ето това е милостта. А ти можеш да я предложиш на другите, защото и ти самият не я
заслужаваш. Искаш ли малко работа за в къщи? Почни да я вършиш преди да е станало твърде късно и
да изгубиш своя път за дома.

Глава 13

Да пътуваме така, както е пътувал Павел
 Многоуважаваният английски пастор и плодовит писател Ф. Б. Мейер е написал следните думи:

“Ако в непозната страна бъда информиран, че трябва да премина през дефиле, където слънцето не може
да достигне или че трябва да мина по някакъв каменист път, за да стигна до мястото, където ще живея,
когато стигна до този етап, всеки миг прекаран в сянката или всяко друсане на колата по каменистия път
ще ми подсказва, че се движа по верния път.” Тези думи представляват подходящо обобщение на живота
и пътуванията на Павел. Трудностите, с които се е срещнал до този момент и онези, които му предстояло
скоро да срещне, всичко това е доказвало факта, че Божията мисионерска ракета  се движи точно по своя
курс. Аз съм твърдо убеден, че Божието Слово е било запазено не просто като набор от исторически
документи и географски изследвания,  а като надежден източник и място,  към което се обръщаме за
помощ, когато искаме да живеем по начин, който отдава почит на Христос.  В страниците на Библията
Бог ни дава модели на хора, които независимо дали вярвате в това или не, са точно такива, каквито сме
ние с вас, хора, които независимо от личните си особености, са живели така, че да бъдат харесвани от
Бога.  Живели са с вяра,  с  подчинение,  със смелост,  над стълкновенията.  Това са  хора като Моисей,
Самуил, Естир, Исая и Йоан, а както разбираме сега и Павел, който е пътувал много. Ще видим това в
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следващите страници, които представляват моментни снимки от неговото второ мисионерско пътуване. 

Ново виждане и нов екип
Нали си спомняте, че пътуването започва от Антиохия. Може би защото е бил малко разстроен от

раздялата си със своя отдавнашен приятел и колега, Павел прекарал там известно време и възстановявал
силите си. От своя страна Варнава и Йоан Марк вече били заминали за Кипър, а църквата в Ерусалим
определила Сила, опитен ученик на Исус с римско гражданство, да придружава Павел във второто му
пътуване. Радостен от направения избор, Павел изпратил съобщение до Сила и го поканил да се срещнат
колкото  е  възможно  по-скоро.  Въоръжен  с  мандата  на  съвета  в  Ерусалим  относно  спасението  на
неевреите и с малко личен багаж, Павел тръгнал сам по добре познатия път,  водещ от Антиохия до
родния му град Тарс и накрая стигнал в Дервия – предполагаемото място, където се е срещнал със Сила.
Двамата разнасяли и тълкували решенията на съвета в Ерусалим в околните градове и се уверявали, че
новоповярвалите получават нужните инструкции и пасторска грижа. Те се отправили на север до Листра,
където  Павел  без  съмнение  е  запознал  новия  си  спътник  с  друга  преуспяваща  общност  на  млади
християни.  Сред тях бил Тимотей, един ревностен ученик, който един автор нарича “сложен характер,
млад мъж с болен стомах, който бил много младолик и нямал вид на силен християнин.” Ето такъв е бил
Тимотей. Две от писмата от Новия Завет носят неговото име. Син на вярваща в Христос еврейска майка
и на гръцки баща, който без съмнение е бил образован, Тимотей бил отгледан от майка си и от баба си по
майчина линия. В началото на Деян. 16 Лука пише: “Павел пристигна в Дервия, а след това отиде в
Листра. Там имаше един ученик на име Тимотей, чиято майка беше вярваща еврейка, а баща му – грък.
Тимотей се ползваше с добро име сред братята, които живееха в Листра и Икония” (16:1-2). Впечатлен
от неговия ученолюбив дух и любов към Божията истина, Павел поканил Тимотей да се присъедини към
групата му. Нещо в Тимотей трябва да е привлякло вниманието на опитният основател на църкви. Често
пъти това е начинът, по който Бог подбира екипите Си. Срещате някои хора, но се оказва, че те не са
подходящи,  а  при  срещата  ви  с  други  хора  има  незабавно  взаимно  разбиране.  В  повечето  случаи
родствените духове се възприемат твърде бързо. Павел забелязал високите качества на Тимотей и го
поканил  незабавно  да  се  присъедини  към  екипа  му.  Тимотей  навлязъл  в  мисионерското  служение,
изпълнено с приключения и вълнения. Какъв златен шанс да пътува редом с Павел! Лука пише: “И от
град на град те предаваха на вярващите решенията, взети от апостолите и презвитерите в Ерусалим,
и ги учеха да ги спазват. Така църквите укрепваха във вярата и броят им растеше от ден на ден”
(Деян. 16:4-5). За изумление на Тимотей, Бог избрал него, независимо от детинския му вид, за да се
присъедини към двамата опитни мисионери в усилието им, водени от Светия Дух да основават църкви,
които да свържат два свята. Едно от първите големи открития на Тимотей трябва да е било изненадващо
за него: Въпреки, упоритите им старания, не всички врати се отваряли широко пред евангелието.

Без да обяснява защо, понякога Бог казва “Не”
“Те преминаха през областта Фригия и Галатия, защото Светия Дух им попречи да проповядват

словото в Азия. Като стигнаха границите на Мизия, те се опитаха да влязат във Витиния, но Духът
на Исус не им позволи. Затова подминаха Мизия и отидоха в Троада” (Деян. 16:6-8). Вървейки на север,
те минали през Фригия и Галатия. Помолили се пред тях да се отворят врати и се надявали, че там ще
намерят сърца, които са подготвени да приемат добрата новина, но Библията казва: “но Духът на Исус не
им позволи.”  Може би и вие сте изпадали в подобно положение. Независимо от най-старателните ви
опити  да  направите  някаква  стъпка  с  вяра  и  да  постигнете  напредък  за  Господа,  вратите  остават
затворени, а понякога буквално се затръшват пред лицето ви. Без да им даде някакви обяснения, Светият
Дух не им позволил да влязат в Азия. Те смело продължили към Витиния. Там без всякакво обяснение,
вратата отново се затворила пред тях. После тръгнали на запад и стигнали до Троада, град разположен на
източния бряг на Егейско море. Интересното е, че Лука не описва как са реагирали тримата мисионери
на  тази  серия  от  забрани от  страна  на  Бога.  Но  водени от  Светия  Дух,  те  са  продължили пътя  си,
независимо от забраните. Често пъти отговорът на Бога е пределно ясен: “Не.” На нас не ни се иска да го
чуем, но това е истината. “Не. Не. Не. Не.” Четири врати се затръшнали пред тях. Фригия, Галатия,
Мизия  и  Витиния.  Въпреки  това,  вместо  да  обърнат  гръб  и  да  се  върнат  обратно  в  Антиохия,  те
продължили, направлявани от Светия Дух и подмамвани от шумът и мирисът на морето. Но след като
попаднали в Троада,  най-западния град на  полуостров Мала Азия,  се  случило нещо забележително.
Павел имал видение. В Библията не се казва, че Сила също е имал видение. Преди завършването на
написването на Библията,  Бог е изявявал волята си понякога чрез видения,  а друг път чрез сънища.
Сънищата се явявали нощем, а виденията – по всяко време. В този случай видението се явило на Павел
през нощта под формата на  “един човек от Македония” (Деян.16:9).  Много полезно е да развием в себе
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си навика,  когато изучаваме Библията  да намираме на картата онези забележителни места,  които са
споменати в нея. Картите помагат да превърнем имената от текста в действителни места на глобуса. Ако
пресечете сините води на Егейско море, вие ще видите Македония. Въпреки, че Павел се е намирал в
Троада (намерихте ли Троада на картата?), във видение той е видял един мъж, който го молел: “Ела в
Македония и ни помогни.” В главата на Павел светнала една лампа: “Това обяснява защо бяха затворени
вратите в Азия! Сега знам защо не бяхме в състояние да влезем с добрата новина във Фригия, Мизия
или Витиния.” Това връщане на кадрите му позволило кристално ясно да разбере причината, поради
която Бог ги отвел в Троада. Ставало въпрос за по-далечно пътуване. 

Павел си представял, че ще посещава само местата, където вече е минал по време на първото си
пътуване.  Но планът на Бога включил един напълно нов  континент,  до който трябвало да  достигне
истината  на  Христос,  където  никой  преди  това  не  бил  стъпвал.  Ето  това  наричам  разширяване  на
границите ви! Но това е свързано с нова промяна! Павел незабавно се подчинил на указанията, които Бог
му дал във видението. Новите места не го плашели. Всъщност, непознатото го вълнувало и привличало.
Липсват слаби извинения като “О, Боже, аз се разболявам от морска болест, когато плавам толкова далеч
по море. Не съм сигурен, дали ще мога да понеса толкова продължително плаване.” Щом като Бог им
казал  “Тръгвайте,”  те  заминали  незабавно.  За  внимателният  наблюдател  е  ясно,  че  на  този  етап  от
пътуването към групата на Павел, Сила и Тимоти се присъединил и д-р Лука, авторът на Деяния на
Апостолите.  Най-вероятно Лука  се  е  отказал от  своята  лекарска практика,  за  да се  присъедини към
мисионерите. Сега вече четирима на брой, те тръгнали, както описва Лука: “След това видение веднага
се  приготвихме да  тръгнем  към  Македония,  защото  разбрахме,  че  Бог  ни  беше  призовал  да
проповядваме там Благата вест” (Деян. 16:10).

Затворените врати и отворените сърца
Погледнете отново картата и проследете пътуването. От Троада те отплавали през Егейско море,

пресекли Самотраки и стигнали до Неапол, разположен покрай натоварения европейски път, наречен
Виа Игнация. В средата на Македония целта на пътуването им бил Филипи, един от най-важните градове
в тази област. Те едва ли са знаели, че първият човек от Филипи, който ще повярва в Христос ще бъде
една известна търговка, която се покланяла на Бога на едно необичайно място. 

Лидия: Край реката
Филипи, който бил наречен на името на Филип Македонски, бащата на Александър Велики, се

превърнал в преден военен пост, след като Октавиан Август шумно победил невярната банда убийци,
които  били  отговорни  за  убийството  на  Цезар.  Кървавата  битка  се  състояла  точно  до  Филипи.
Пренаселен с римски войски, градът се ползвал с репутацията, че е умалено копие на Рим. Филипи имал
самоуправление и в много отношения бил автономен град. Разбираемо е било този древен град да не е
добре запознат с юдеизма. Поради това, когато Павел използвал обичайния си начин на проповядване,
той не бил разбран. В града нямало синагога, което е необоримо доказателство, че в града не са живели
даже 10 евреи. Ако в града е имало някакви евреи или прозелити, те биха се събирали редовно край
реката,  за  да  използват  изобилието  от  вода  за  своите  ритуални  очиствания.  Поради  това  Павел  и
спътниците  му отишли на  реката,  където намерили една  малка  група  жени,  които се  подготвяли за
богослужение. “В събота излязохме край реката извън града, където мислехме, че ще намерим място,
определено за молитва. Там се бяха събрали няколко жени и като седнахме при тях, започнахме да им
говорим. Сред тези, които ни слушаха, имаше една жена от Тиатир на име Лидия, която търгуваше с
пурпурни платове. Тя почиташе истинския Бог и Господ отвори сърцето й да слуша внимателно това,
което Павел казва. Заедно с всички от своя дом тя се кръсти и след това започна да се моли с думите:
“Ако според вас истински вярвам в Господа, елате на гости в дома ми!” И тя настояваше, докато се
съгласихме  да  отидем”  (Деян.  16:13-15).  Обръщането  към  Христос  на  цялото  й  семейство  е  било
вълнуващо събитие. Може би все още под впечатление от затворените врати към Азия, мисионерският
екип наблюдавал с изумление,  докато Господ отварял сърцата на тази забележителна жена, трасирайки
пътя  за  създаването на църква  във  Филипи.  Всичко това се  е  дължало на Божието водачество и на
подчинението на Павел. Онова, което не е разбирал, Павел го е компенсирал с подчинението. Наградата
го  чакала  във  Филипи.  Никой не  би  могъл да  предположи,  че  фундамента  на  едно  от  най-важните
служения ще бъде плод на това обръщане към Христос на тези жени от средната класа. 

Обхванатото от демони момиче и едно объркващо чудо
Четиримата  мъже  продължили  завладяващия  си  поход  във  Филипи,  радвайки  се  на  топлото

гостоприемство и подкрепа, демонстрирани от Лидия и семейството й. Всеки ден те се срещали край
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реката, за да отправят горещи молитви и страстно да се покланят пред Господа. Веднъж, докато отивали
на обичайното място, където се събирали, те срещнали едно поробено от демоните момиче, което после
в продължение на много дни им досаждало. Ден след ден Павел по някакъв начин успявал за не обръща
внимание на силните й викове, докато най-после повече не можел да я понася. Лука описва тази сцена по
обичайния си лаконичен начин: “Веднъж, когато отивахме към мястото за молитва, срещнахме една
робиня, в която се беше вселил дух, предсказващ бъдещето. Господарите й печелеха много от нейните
гадателски способности. Тя тръгна след Павел и нас, като викаше: “Тези мъже служат на Всевишния
Бог! Те ви известяват как можете да се спасите!” Това продължаваше много дни, докато Павел се
ядоса, обърна се и каза на духа: “В името на Исус Христос ти заповядвам да излезеш от нея!” И духът
мигновено излезе” (Деян. 16:16-18) Много ми харесва да наблюдавам това противопоставяне. След като
дълго време търпеливо понасял постоянно повтарящите се досадни приказки на тази жена, накрая Павел
не можел повече да я търпи.  Един ден той се обърнал и я погледнал в очите и с нетърпяща възражение
увереност казал: “В името на Исус Христос, излез от нея.” По този начин той освободил девойката от
демона. Не имало никакви “ако,” “защото,” “но” и т.н по този въпрос. Той казал и демона излязъл. Ето
това се нарича решителност, смелост и твърдост на характера! Тълпата стояла зашеметена, виждайки как
девойката,  чийто  очи  по-рано  имали  див  изглед,  сега  стояла  с  ясен  и  спокоен  вид.  Нека  да  сме
благодарни на Бога, който винаги ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос! Съмнявам се, че има
човек, който да има по-голямо основание от мен да възхвалява чудотворното дело на Павел. Ядосани от
внезапното  пропадане  на  печалбите  им,  собствениците  на  тази  робиня  подбудили  тълпата  към
безредици. Незабавно Павел и Сила били хванати, били бити жестоко с пръчки от ликторите и били
хвърлени в един римски затвор, където краката им били стегнати в клади. Чакайте малко. Доскоро те се
наслаждавали на наградите на подчинението,  а само няколко минути по-късно били бити до кръв и
хвърлени в затвора. Дали не са се чудили: “Аз си мислех, че това е мястото, където Бог иска да бъда. И
това е така! Но ние бяхме бити с пръчки и хвърлени в затвора.” Това също е част от плана. Бъркотията,
трудностите,  преследването  и  лишенията  не  са  признак,  че  човек  е  извън  волята  на  Бога.  Тъкмо
обратното, има времена, когато тези неща показват, че вие сте във волята на Бога и всичко е в пълно
съответствие с Неговия план. Полезно е да помним тази истина и това е друг урок, които научаваме от
пътуванията ни с Павел. 

Тъмничарят от Филипи и земетресението, в резултат на което, той повярвал в Бога
Нека да си представим сцената. На повърхността всичко е черно. Павел и Сила са затворени в една

влажна и мрачна килия, с кървящи рани, които не са промити. Краката им са привързани към дървена
греда,  което  ги  принуждава  да  седят  изправени  в  най-неудобна  и  изморителна  поза.  В  резултат  от
травматизиращите събития те са били покрусени и шокирани. Случилото се лесно би могло да  изтрие
спомените им от приятните срещи в дома на Лидия от преди няколко дни.  Но двамата отказали да
позволят  на  обстоятелствата  да  диктуват  поведението  им.  Вижте  какви  забележителни  събития  се
случили след това: “Около полунощ Павел и Сила се молеха и с химни прославяха Бога, а затворниците
ги слушаха. Изведнъж земята се разтресе така силно, че основите на затвора се разклатиха. Всички
врати веднага се отвориха, а веригите на всички затворници паднаха. Тъмничарят се събуди и поиска
да се  самоубие,  смятайки,  че  затворниците са  избягали”  (Деян.  16:25-27).  Не  пропускайте  фразата
“Всички врати веднага се отвориха.” Не е ли изумителна тази сцена? Докато Павел и Сила прославяли
своя Бог, силната болка от ударите на ликторите започнала да отслабва. Всички останали затворници
около  тях  с  удивление  наблюдавали  странният  отговор  на  съкилийниците  си  на  толкова  силните
изтезания. Краката на Павел и Сила били стегнати в клади, а те пеели песни. Може би са пеели следната
еврейска песен:

Чаках с търпение Господа;
И Той се преклони към мене и послуша вика ми,
И изведе ме из гибелната яма, из тинята и калта
И постави на скала нозете ми, та утвърди стъпките ми (Пс. 40:1-3)

В този момент, преди тъмничарят да се самоубие, тъй като е предполагал, че го чака неизбежна
смърт заради бягството на затворниците, Лука ни казва, че “Павел извика високо: “Не се наранявай!
Всички  сме  тук!”  Изуменият  тъмничар  наредил  да  запалят  лампите.  Той  искал  да  се  увери  със
собствените си очи. Може би образите са се размазвали пред погледа му, докато мигал с недоумение и се
опитвал да различи в мрака мисионерите, които му се усмихвали! Без всякакво притеснение той паднал
на колене и се помолил да бъде спасен. “След това ги изведе и каза: “Господа, какво трябва да направя,
за да бъда спасен?” Те му отговориха: “Повярвай в Господ Исус и ще бъдеш спасен заедно с всички в
твоя дом.” После на него и на всички в дома му възвестиха посланието на Господа. И въпреки че беше
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късно през нощта, тъмничарят ги взе, изми раните им и веднага се кръсти заедно с всички, които
живееха в дома му.  След това ги заведе в дома си и ги нахрани,  а той и цялото им семейство се
радваха, че бяха повярвали в Бога” (Деян. 16:30-34)

Можете ли да си представите убедителната и заразителна вяра на Павел и Сила? Вие бихте би
направили всичко онова, което са направили те, докато гърбовете им били покрити с белезите от побоя?
Ако бях в  този затвор,  когато  вратите му с  трясък се  отворили,  аз  бих хукнал навън като петниста
маймуна.  “Искам да  изляза  от  тук!  Нека  тъмничарят  сам да  се  погрижи за  себе  си!”  Но не  така  е
постъпил Павел. От началото до края той е вървял под контрола на Божия Дух. Той не е оставил нищо на
случайността. Най-хубавото от всичко е, че подчинението му не е било в зависимост от удобствата в
които се е намирал или от размера на заплатата му. Той не е правил рекапитулация, за да провери какво
печели и какво губи, като става мисионер. Неговата цел и била проста и ясна: да проповядва Христос
там, където хората не били чували за Него. Ако за изпълнението на тази цел ще трябва да седи окован в
римски затвор,  нека така да бъде.  Мъжът от Македония му казал:  “Ела и ни помогни.”  Бог е  имал
предвид да помогне на продавачката на пурпурни платове, на експлоатираната робиня и на коравия и
брутален римски тъмничар. Когато подобно на Павел пътувате така, както Бог иска да пътувате, вие
усещате вратите, които се отварят и сте в мир с вратите, които са затворени. По-късно Павел се позовал,
че е римски гражданин. Когато разбрал, че е наредил да бъде изтезаван един гражданин на Рим, съдията
се  разтреперел  от  страх.  Осъзнавайки,  че  е  действал  незаконно  срещу  двамата  мъже,  чиновникът
помолил  Павел  и  Сила  да  напуснат  Филипи,  за  да  се  избегнат  бъдещи  граждански  размирици.
Мисионерският екип повдигнал рамене и продължил пътя си, очаквайки с нетърпение следващия епизод
от проявата на Божията сила и присъствие. Колко прекрасни са били тези мъже!

Кратко обобщение на забележителните пътувания на Павел
Обучение в района на Солун
Павел продължил да върви по пътя си, подпомаган от верните си сподвижници. Следващата им

спирка била в  Солун.  Спазвайки обичайната си процедура,  като начало Павел отишъл в синагогата,
където започнал да проповядва. Много хора повярвали, включително много гърци и влиятелни жени.
Това  било достатъчно,  за  да  предизвика  толкова  голяма завист  сред  еврейските  лидери,  че  Павел  и
спътниците му били принудени да бягат под прикритието на тъмнината (17:10).

Бити в Берия
От Солун те отишли в Берия и отново проповядвали в местната синагога. Тъй като хората в Берия

били по-сърдечни от хората в Солун, те “с  огромна готовност приеха словото. Всеки ден те изучаваха
Писанията,  за  да  се  уверят,  че  проповядваното  от  Павел  е  истина”  (17:11).  Не  мога  да  отмина
възможността да кажа какъв прекрасен пример ни дават тези хора, към който трябва да се придържаме.
Колкото и да е надарен, харизматичен или добре обучен и опитен е учителят или пасторът, който ви
обяснява Библията, създайте си здравословния навик да проверявате дали казаното от него съответства
на написаното в Светото Писание.

Архитектите  и  строителите  използват  прецизни инструменти за  измерване,  за  да  се  гарантира
висока  точност  на  построеното от  тях.  Те  не  се  ръководят  от  чувствата  си,  а  внимателно  измерват
работата си в метри и сантиметри. Даже много опитните строители не разчитат на набитото си око, а се
придържат към утвърдените стандарти. Библията е вашият измерителен инструмент, за да сте сигурни,
че учението, което получавате е правилно и вярно. Не преставайте да сравнявате онова което сте чули с
написаното в Библията. Докато израствате в духовния си живот, трябва постоянно да проверявате онова,
което е казано с онова, което е написано в Библията. Ако Библията не потвърждава това, което сте чули,
това  означава,  че  не  трябва  да  вярвате  на  такъв  учител.  Ако  той  не  е  в  хармония  с  божествените
стандарти, вие градите вашия строеж върху пясък. Придържайте се към написаното в Библията и нека тя
да бъде вашият върховен авторитет за вашата вяра и живот. 

В резултат от служение  на Павел и колегите му била основаването на друга църква в Берия. Но
животът им съвсем не е бил “само мед и масло”. Лука, който постоянно държи вниманието ни приковано
към реалността, бързо добавя: “Но когато юдеите в Солун научиха, че Павел проповядва Божието слово
в Берия, те също отидоха там и започнаха да всяват смут и да подстрекават народа” (Деян. 17:13).
Не се заблуждавайте, че хората, които са ви критикували на едно място, няма да ви последват, когато се
преместите на друго място. Ако са решили да ви се противопоставят, те ще ви проследят. Ако не са ви
харесали, докато сте били в Далас, те може би няма да ви харесат и когато отидете в Ню Орлеанс. А
когато се преместите в Маями, те също ще отидат там. Критиците процъфтяват и са размножават! Това е
особено вярно, ако работата ви е успешна и в резултат от това хората са възприели истината. Критиците
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мразят  истината,  защото  тя  прави  хората  свободни.  Тяхната  цел  е  по  всякакъв  начин  да  заглушат
съобщението на евангелието. Берия е класически пример в това отношение. Накрая вярващите в Берия
изпратили Павел в Атина по море, а Сила и Тимоти останали в Берия заедно с Лука, за да успокоят
възбуденото общество.

Сам в Атина
В  началото  следващата  сцена  ни  показва,  че  Павел  е  сам  в  Атина.  Тогава  Атина  е  бил

интелектуалният център на света. Това е бил градът на Академията и рожденото място на демокрацията.
А за да бъде положението още по-лошо, ангажираният с ежедневието си град е бил отрупан с идоли.
Един атински поет писал, че в този град е имало повече идоли, отколкото хора. Ние трудно можем да си
представим такова място. Може би Банкок, столицата на Тайланд, донякъде прилича на древна Атина в
това отношение. Присъствието на демоните въздействало потискащо, докато апостол Павел се разхождал
по улиците. Опитите му да проникне в тъмнината се оказали неуспешни. (В следващата глава ще научим
повече за посещението на Павел в Атина).

Предизвикан в Коринт
Павел напуснал Атина  и отишъл в Коринт,  където според Лука “Павел  остана там година и

половина и ги учеше на Божието слова” (Деян. 18:11). Заедно с присъединилите се  Сила, Тимоти и
Лука, Павел се наслаждавал на плодотворния си престои в Коринт, срещал се с Присцила и Акила, които
станали надеждни съюзници в работата им, заедно с Крисп, един брилянтен млад лидер на синагогата,
който повярвал в Христос (18:8).  Работата е била предизвикателна и възнаграждаваща, докато Павел
проповядвал единственият Бог пред бързо струпващата се тълпа в този светски град.

Окуражение в Ефес
Краят на второто мисионерско пътуване бил предшестван от един кратък престои в Ефес. Колко

плодотворно е било това място за служение! След като проповядвал в този град и оставил Акила и
Присцила да продължат работата му, Павел отплавал за Кесария, откъдето отишъл в Ерусалим за да се
срещне с тамошната църква, а след това се отправил в Антиохия. Той направил пълен кръг. След като в
продължение на много месеци пропътувал хиляди километри, Павел се върнал там, откъдето тръгнал, за
да разкаже за забележителните чудеса, извършени благодарение на милостта на Бога.

Докато почиваме, нека да проверим реалността 
Представете  си колко сурови са били условията,  в които са пътували тези  мисионери.  Самото

пътуване е било тежко и изморително. Днес сядаме в комфортната си кола с удобни кожени седалки,
озвучена  от  аудиоуредба,  стъклата  й  са  плътно  затворени,  а  климатичната  й  инсталация  работи
безупречно  и  се  понасяме  с  пълна  скорост  напред.  Когато  се  уморим  от  пътуване,  ние  спираме  и
проверяваме за някой удобен мотел, за да пренощуваме. А онези корави воини на кръста са вървели
пеша. А ако са се возели, това са били груби коли с дървени колела или са яздели на гърба на някое
потно  животно  в  продължение  на  много  километри,  изложени  на  капризните  промени  на  времето.
Хранителната им дажба е била оскъдна. Те не са познавали съвременната грижа за здравето. Ако не е
бил Лука, Павел може би щял да умре от изтощение по пътя. Вероятно това е била основната причина,
поради която Лука е решил да се присъедини към групата в Тарс – да бъде личен лекар на Павел. А не
трябва да забравяме враждебността. Почти ежедневно те живеели и проповядвали в опасна среда. Но
въпреки това, Павел и спътниците му продължавали да вървят по пътя си.  Християните от западните
страни се превърнаха в изнежени хора. Ние се грижим за себе си, за правата си и за удобството си и
проявяваме малка търпимост към всичко, което нарушава  удобството на живота ни. В главите ни рядко
минава  мисълта да жертваме нещо.  Когато бъдем призовани да платим някаква висока цена,  ние се
разтреперваме, започваме да заекваме и учтиво отказваме. Или казваме, че ще помогнем  на онези, които
са призвани да свършат работата.

Опитайте  се  да  погледнете  на  живота  от  гледната  точка  на  Павел  –  но  без  да  се  ползвате  от
предимствата  на удобния живот! Бихте ли станали негов спътник? Бихте ли тръгнали с него, когато е
напуснал Антиохия и се е отправил към непознатите места? Бихте ли изоставили успешната си практика
в Тарс, така както е направил Лука? Аз съм задавал същите въпроси и на себе  си. Те ни принуждават да
проверим какво се намира под повърхността на удобния ни свят. Въпреки че не е бил стар, Павел вече
имал белези от Филипи и синини от Листра, спомени от тълпата в Солун и рани от Берия. Но въпреки
това той продължил да служи. За мен този вид духовна решителност е не само вдъхновяваща, но и е
дълбоко  убедителна.  Забележително  е,  че  когато  навършил 60  годишна  възраст,  Павел  планирал  да
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направи трето мисионерско пътуване. Имам предвид, че този човек е бил абсолютно пристрастен! Още
преди да сте успели да си поемете дъх, той вече ще е тръгнал на път, подтикван от милостта на Бога.
Връщайки се обратно през Сирия и Галатия, той се спрял в Ефес, където обучил много новоповярвали и
се радвал на продължително и плодотворно служение. В продължение на повече от 2 години той работил
сред хората от Ефес, преподавал истината, извършвал чудеса, противопоставял се на врага и отвел много
галатяни до Христос. Докато бил в Ефес, Павел написал Първото послание до Коринтяните. След като
напуснал  това  място,  той  отново  минал  през  Македония,  където  написал  Второто  послание  до
Коринтяните. Когато отново отишъл в Коринт, той взел перото си и написал Посланието до Римляните.
И  тогава  още  повече  се  вдъхновил,  което  ще  обясним  по-късно.  Стъписваща  е  големината  на
територията,  която  Павел  обходил  по  време  на  третото  си  пътуване.  Препоръчваме  ви  отново  да
проследите на картата Третото мисионерско пътуване на Павел. Отделете малко време, за да проследите
пътя на последното му мисионерско пътуване.  Той се връща по пътя,  по който е минал преди това.
Проследете пътя му с пръст по картата и си представете изминатото разстояние! От Ефес чак до Милет,
Кос,  Родос, Патра, Тир, Птоломей и Кесария обратно до Ерусалим. Когато пристигнал  в Ерусалим,
Павел завършил третото си пътуване. Души били спасени. Църкви били основани. Живота на много хора
бил променен. Въпреки че бил арестуван, бит, преследван, затварян и оклеветяван, Павел завършил своя
път. Пред хората, които се събрали да го посрещнат, той представил блестящ отчет за всичко, което Бог
бил извършил (20:17-25).  Не  е  изненадващо,  че членовете на Синедриона са извили главите си към
небето  и  са  завили  от  ярост.  В  отговор  на  неговия  отчет  те  предизвикали  такива  размирици  срез
опозицията,  че  римските власти били призовани да потушат безредиците.  Павел бил заставен да  се
защитава пред Феликс, Фест и цар Агрипа – всички те били представители на римската власт. По време
на триумфалната си демонстрация на вяра и смелост, Павел извикал към Агрипа: “...моля се на Бога не
само ти, а и всички, които днес ме слушат, да станат като мен, без, разбира се, тези окови” (Деян.
26:29). Агрипа почти бил убеден да повярва в Христос.

Въпреки това, Павел останал окован. Като затворник той бил изпратен да отплува за Рим на борда
на  един  търговски  кораб.  След  много  премеждия  той  претърпял  корабокрушение  (Деян.  20),  но  по
милостта на Бога бил спасен и пристигнал невредим в Рим. Там бил поставен под домашен арест и бил
окован към един римски страж, но написал посланията до Филимон, Колосяни, Ефесяни и Филипяни. Те
са наречени “посланията от затвора.”  Те се намират във вашата Библия, защото Павел отказал да се
предаде. Изпълнен с подчинение, той продължил да върви по пътя си.

Принципи, за да пътуваме добре като Павел
Независимо дали пътувате като мисионер или се занимавате с професионалните си задължения,

Бог  иска вие  да  пътувате така,  както е  пътувал Павел.  Аз съзирам 4 вечни принципи,  които ще ви
помогнат  да  увеличите  ефективността  на  служението  си  за  Христос,  независимо  от  това,  накъде
пътувате. За да ги запомните по-лесно, нека да започнем всеки от тях с думите: “Когато пътувате ...”

Първо, когато пътувате, не тръгвайте сам. Вървете заедно поне с още един човек, в идеалния
случай  с  съпруга  или  със  съпругата  си.  Ако  не  със  своя  брачен  партньор,  поне  с  някой  член  на
семейството.  Ако  не  с  член  на  семейството,  нека  да  е  близък  приятел.  Но  бъдете  близо  до  него.
Обмисляйте.  Спомняйте  си  онези,  с  които  е  пътувал  Павел.  Той  взел  Варнава,  Йоан  Марк,  Сила,
Тимотей, Лука, Акила и Присцила. Не забравяйте за Сосипатър, Аристарх, Секунд, Гай, Тимотей, Тихик
и Трофим. Чакай, почти забравихме да споменем Ераст. Това са имена на хора, за които обикновено не се
замисляме много, но те са били незаменими за човекът на милостта и решителността.  Ако въобще е
възможно, избягвайте да пътувате сам. А ако сте сам, вие имате нужда от спътник, за да приповдига
духът ви. Ако изпаднете в беда, спътникът ще ви помогне, за да излезете от нея. Двама са по-добре от
един, а трима са по-добре от двама.

Второ, когато пътувате, не прекъсвайте връзката си с дома.  Давайте отчет за онова, което
правите. Сърцето на Павел е било в пряка връзка с неговия дом. Докато е бил далеч, кой поддържал
контакт с дома си. Когато се върнал, той дал отчет за  работата си. Когато бил със своите хора, той с
готовност  им  разказвал  за  служението  си.  Когато  писал  писмата  си,  често  пъти  той  е  разкривал
слабостите си в тях. Твърде възможно е да си е водил пътепис. Вие също може да си помислите дали да
си водите пътепис. Това е едно от най-добрите наследства, което можете да оставите на децата си. Когато
семейството ни погребе, би било чудесно, ако всеки от нас има в библиотеката си няколко изписани на
ръка пътеписи за нещата, на които Бог ни е научил в живота ни. Пътепис, а не дневник. Пътеписът е
предназначен  не  за  онова,  което  сме  направили  ние,  час  след  час  и  ден  след  ден.  Това  се  пише  в
дневника. В пътеписите се записват мислите, които сме получили от нашия Бог. Колко полезни биха
били те за онези, които ще вървят по стъпките ни! Това са уроци, които сме научили по време на нашето
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пътуване с Отца. 
Трето, когато пътувате, не вярвайте на всичко, което ще чуете.  Някой е казал: “Власт има

всеки човек, който е познат поне на 100 км от дома си.” Тъй като аз съм доста известен, когато пътувам,
хората които срещам си дават вид, че са доста впечатлени от мен. Ако ме познаваха по-отблизо, те щяха
да ме познават по-добре. Когато пътувате, понякога ще срещнете хора, които почти ще ви боготворят.
(Това се е случило с Павел).  Не им позволявайте. На обратния полюс ще има други хора, които ще ви
отхвърлят и ще се отнасят лошо към вас. Не позволявайте на онези, които ви отричат, да ви отклонят от
пътя ви. Възможно е даже някои от тях да заговорничат срещу вас, но вие дръжте погледа си фокусиран в
целта. Фокусирайте се в Бога и нищо от тези неща няма да ви накара да се откажете. Още веднъж си
спомням за  живота  на Абрахам Линкълн.  Само си помислете колко трудно е  живял той!  Той е  бил
оклеветяван,  наричан  с  всякакви  имена  и  е  бил  мразен  по-силно  от  всеки  друг  човек,  който  се  е
кандидатирал за най-високия пост в САЩ. В книгата си “Водачът Линкълн,” авторът й Доналд Филипс
пише:  “Той  публично  бил  наричан  буквално  с  всяко  име,  което  можело  да  бъде  измислено  от
тогавашната преса,  включително “грозна маймуна,” “треторазреден адвокат,  който вече  разцепи
железниците, а сега разцепва държавата,” “недодялан и вулгарен смешник,” “диктатор,” “дървеняк,”
“палячо”  и  др.  Вестник  “Илинойс  Стейтс  Реджистър”  го  нарече:  “най-изкусният  и  нечестен
политикан,  който  някога  е  опозорявал  властта  в  Америка.”  Представете  си  оклеветяването.
Ироничното е, че ние сме изградили огромен мемориал на този забележителен човек. Хората, които са
живели в неговото време са го мразели открито.” В наши дни Павел е известен като човек на Бога и
като  пример  за  всички  нас.  Неговото  послание  дава  надежда  на  всички  слушатели.  Защо?  Заради
милостта. Заради изумителната милост, която лъха от посланието му. Павел също е бил мразен, но това
не го е отклонило от пътя му. Защо? Защото е бил решителен и с твърд характер. Абсолютно решителен.

Четвърто, когато пътувате, никога не стойте настрани. Докато пътувате е много лесно да се
превърнете във восъчна фигура, която е недосегаема. Лесно е да възприемете клишетата на пътя и да
изгубите  контакта  с  реалността.  Не  се  поддавайте  на  подобни  измислици.  Винаги  бъдете  на
разположение на другите хора,  бъдете реален. Хората имат нужда вие да сте реален и автентичен.  Не
безпогрешен, а такъв какъвто сте, автентичен. Павел казва , че Тимотей му е липсвал. Това е реално.
Когато бил в затвора, Павел пял заедно със Сила. Той не е молил Сила да пее с него. Той е пял със Сила.
Когато един от приятелите му бил третиран зле, той искал да се изправи срещу тълпата в обществения
театър в Ефес. Приятелите му трябвали да го задържат със сила да не прави това. Това е реално. Когато
излял сърцето си пред старейшините от Ефес, те заплакали и многократно го целували. Това е един
цялостен и непротиворечив човек.

Краят на всички пътувания
През  всички  времена  хората,  които  са  пътували,  често  са  описвали  пътуванията  си.  Един  от

любимите ми книги е “Пътешествие с Чарли” на Джон Стайнбек – просто описание на едно негово
пътуване с пикап и с кучето му. Прекрасна история. Друга моя любима книга е “Сините магистрали” на
Уилям Л. Муун. Това е чудната история на един човек, който след като загубил работата си, се качил на
колата си и прекосил пътищата на Америка. Той описал уроците, които научил от обикновените хора,
докато всеки от тях пътувал по собствения си път. Независимо от историята и независимо от характера
на пътуването, пътникът се променя завинаги. Животът е пълен с пътувания. Някои от тях са скучните
екскурзии, които правим с нежелание, водени от чувството си за дълг. Други пътувания представляват
вълнуващи приключения, които предприемаме, с очи фокусирани във вярата. Но промените ви очакват,
промени във вас самите. През цялата тази глава ние бяхме на път, без да спираме. Ние пътувахме с Павел
и обиколихме огромни пространства.  Но,  подобно на  Павел,  ние  пътувахме и  вътре  в  себе си.  Ние
направихме  някои изследвания  на  себе  си  по този  път.  Това  винаги  се  случва  по  времето  на  всяко
смислено пътуване. Фил Козино, в прекрасната си книга “Изкуството на пътуването,” пише следното:
“Независимо дали ще предприемете някое изтощително пътешествие пеша в продължение на хиляди
километри през Европа или се отправяте на дълго отлагано пътешествие за проучване на родствените си
корени, или правите първата крачка на дългото духовно пътуване, вашето пътуване ще ви промени.”

Глава 14

Да проповядваме като Павел

 Да поставим властта под въпрос. Този боен вик господстваше в САЩ в периода между 1960 –
1970 и даже през следващите десет години. Сега повечето възрастни хора си спомнят тези неспокойни
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десетилетия. Няма значение каква беше тогава вашата роля или титла, ако на някой човек беше давана
някаква власт, хората постоянно я поставяха под въпрос. Това се отнасяше за учителя в класната стая и за
полицая на улицата. Това се отнасяше за властта на родителя в къщи и за шефа на работното място. Най-
после  се  стигна  до  момента,  когато  се  постави  под  въпрос  властта  на  проповедника  от  амвона.
Постоянно звучеше следния призив: “Хей, аз имам права. Кой си ти, че се изправяш тук и ми говориш
такива неща, без да ми даваш равностойна възможност и аз да кажа мнението си?” В началото на 1970-те
положението  стана  нетърпимо  грозно. Като  пастор  по  професия,  аз  с  тъга  наблюдавах  ерозията  на
властта в нашите редици. Въпреки, че християнството преживя успешно тези периоди, в някои сегашни
църкви все още има доказателства за манталитета “да поставим под въпрос властта.” Нещо обичайно е в
тези църкви да се правят критични изказвания както към проповедниците, така и към онова, което се
проповядва.  Често  пъти  това  са  същите  църкви,  които възприеха  интересният  и  развличащ стил на
служение, а не се придържат и не проповядват вечните истини от Божието Слово. Напоследък прочетох
едно твърдение, което ме накара да се намръщя: “Проповядването е умиращо изкуство.” Тъй като се
оказа, че проповядването е едно от моите таланти, дали това не означава, че аз умирам?

“Проповядването  е  умиращо  изкуство,  една  остаряла  форма  на  комуникация  –  едно  ехо  от
миналото,” казваше това твърдение.  В много съвременни кръгове на проповедниците се гледа като на
динозаври,  които остават без работа.  За  тези хора проповедите представляват по-скоро емоционални
опити на хора да играят някаква роля като артисти, но не вярват в посланието, което проповядват и се
съмняват  във  важността  на  ролята,  която  изпълняват.  С  две  думи,  проповядването  е  старомодно.
Понякога липсата на уважение се дължи на поведението на самия пастор. Този проблем не е нов. Просто
запитайте художника от 16 век, наречен Рафаел. Докато се трудел старателно върху изработването на
фреските си по таваните на Ватикана, двама твърде нагли кардинали се изкачили на скелето при него и
както  обикновено  изсумтели  неодобрително  и  започнали  да  критикуват  работата  му.  Проверявайки
нарисуваното от него, единият от тях казал: “Лицето на апостол Павел  е твърде червено.” Без въобще да
поглежда към своите злобни покровители, Рафаел отговорил: “Той се изчервява, като гледа в чии ръце е
попаднала църквата.” Мисля си, че Павел все още се изчервява. Някои от съвременните говорители на
Бога са високомерни. А ако не са високомерни, някои от тях са изоставили ролята си на проповедници и
си позволяват да се превърнат в хора, които развличат тълпата или са комедианти. Понеже си мислят, че
хората  няма да  дойдат  в  църквата,  ако  не  получат  онова,  което искат,  те  се  принуждават  да  правят
подобни неща.

На много места църквите са се превърнали в местни центрове за развлечение, които се опитват да
отвлекат  вниманието  на  ангажираните  хора  от  блясъка  и  шума  на  обществото.  Често  пъти  на
проповедите  им липсва  конкретност  и  целенасоченост,  иначе  посетителите  могат  да  се  обидят  и  да
престанат да посещават  църквата.  След подобни проповеди хората напускат  църквата,  предъвквайки
някаква духовна дъвка, а не истинска храна. Това не е нещо ново за мен. Аз го откривам в тълкуването,
което  Еужени  Петерсън  прави  на  2Тим.4.  Прочетете  внимателно  следващия  цитат  от  книгата  му
“Посланието” и се замислете над него. Проверете дали написаното няма пряка връзка с онова, което се
случва в наши дни: “Не мога много да ви впечатля с това, което ще кажа. Бог наднича през рамото ви
в  текста,  който  четете.  Сам  Христос  е  Съдията  и  той  има  последната  дума  за  всеки  човек,
независимо дали е жив или мъртъв. На Него му предстои да ни се открие със своето царуване, поради
това  проповядвайте  Добрата  Новина  с  цялата  й  дълбочина  и  сила  и  бъдете  внимателни.
Предизвиквайте, предупреждавайте и призовавайте хората си.  Никога не преставайте да правите
това.  Просто продължавайте  да се  придържате към простотата.  Вие  ще откриете,  че  ще  има
моменти,  когато хората няма да могат да смилат здравото учение,  а  ще се  изпълват с  духовни
пуканки  –  с  привлекателни  мнения,  които  гъделичкат  прищевките  им.  Те  ще  обръщат  гръб  на
истината  и  ще  преследват  миражи.  Но  вие  дръжте  очите  си  вперени  в  онова,  което  правите;
приемайте  трудните  времена  така,  както  приемате  и  добрите;  пазете  жива  Добрата  Новина;
извършвайте съзнателно работата си като служители на Бога.” 

Харесва ми изразът “духовни пуканки.” Ние често казваме на децата си: “Не си пълни стомаха с
тези пуканки, след малко ще вечеряме.” Твърде много църкви от 21 век предлагат нещо като “захаросани
проповеди.” А “захаросаните проповеди” създават “захаросани християни.” Подобна разводнена диета
води само до духовно недохранване или още по-лошо – до духовен глад. Обръщането на Мартин Лутер
чрез вярата единствено към Христос е дало първоначалния тласък на Реформацията.  С драматичното
обръщане на Лутер започнал личният кръстоносен поход за  възстановяване на Библията като
върховна власт в живота на всеки вярващ. Естествено, че това подчертаване е намерило отражение и
в християнското богослужение. Не е изненадващо, че прокламирането на Божието Слово се е превърнало
в основен фокус на богослужението. Реформацията издигнала катедрата за преподаване на Библията по-
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високо  от  олтара.  Лутер  учел,  че  чрез  Божието  Слово  се  освещават  всички  съставни  части  на
богослужението. Нещо повече, проповядването на Библията е най-важното нещо, за придобият хората
живот на  духовна  свобода  и милост.  Силното проповядване  се  превръща в катализатор на истинско
богослужение.

Страстната убеденост на Лутер във върховенството на Библията в живота на църквата е произвела
по  някакъв  чуден  начин  9  достойнства,  които  характеризират  това,  което  той  нарича  “добро
проповядване.” Аз не съм специалист в рекламирането на прости формули или на поетапни методи за
постигане на каквото и да е, което в крайна сметка зависи от работата на Светия Дух.

Но си заслужава да научим кои според Лутер  са тези 9 достойнства на проповедника:
Той трябва да поучава систематично.
Той трябва да има възприемчив ум. 
Той трябва да бъде разбираем, ясен, изразителен и пълен със сила.
Той трябва да говори с достатъчно силен и ясен глас.
Той трябва да има добра памет.
Той трябва да знае как да направи встъплението и кога да завърши проповедта.
Той трябва да е уверен в това, което поучава.
Той трябва да е страстен и да използва тялото, кръвта, богатството и почитта на Библията.
Той самият трябва да страда от подигравките и присмехите на хората.
Проповедникът  задължително  трябва  да  е  готов  да  приема  риска  да  бъде  осмиван,  да  изгуби

богатството си и ако е нужно – даже живота си, ако иска да бъде достоен говорител на Христос. Тези
достойнства  не  обрисуват  образа  на  човек,  който  би  ми  сервирал  “духовни  пуканки.”  Такъв  вид
виртуозно проповядване не само дава живот, но и го поддържа. Не правете грешка относно това – точно
такова  е  било  проповядването  на  апостол  Павел.  Въпреки  че  е  било  просто  по  формата  си,
проповядването му прорязва защитните обвивки на обществото по онова време, докато той възвеличава
върховенството на Христос. Мъдро е онези от нас, които са служители на Христос, да вземат пример от
Павел.  Даже ако не сте призван да вършите работата на Бога като  служител, за вас пак е добре да
следвате примера на Павел за начина, по който той се е грижел за стадото си.

Прост пример за подражание в нашата сложна епоха
Едно  бързо  проучване  на  Деяния  на  апостолите,  в  които  се  описва  служението  на  Павел  ни

разкрива страстта му да съобщава на хората Добрата Новина за Христос, без да се притеснява и без да се
извинява. Павел е говорел смело. Той е проповядвал убедено Словото и е бил чувствителен към нуждите
на слушателите си. В Деян 17  се срещаме с пълна проповед на Павел, която заслужава едно по-подробно
разглеждане, от самото й подготвяне до начина, по който е била произнесена.

Подготовка
Както научихме в края на миналата глава, когато стигнал в Атина, Павел е бил сам. Докато чакал

пристигането на спътниците си, може би за да запълни времето си, Павел се разходил по препълнените с
хора  улици  на  този  легендарен  град.  Надявайки  се  да  се  запознае  с  богатата  гръцка  култура,  той
поклащал глава с изумление от това, което виждал. Пред него се разкрили най-лошите неща от гръцката
култура и това много го ядосало. Лука пише: “Павел бе разстроен при вида на този изпълнен с идоли
град”  (Деян.  17:16).  За  да  опише  вътрешното  състояние  на  Павел,  Лука  е  използвал  гръцката  дума
“paroxuneto,”  която означава  “ядосвам,  нервирам,  разсърдвам,  стимулирам,  възбуждам.”  Той е  кипял
вътрешно. Широкото разпространение на идолите и на пораждащото се от тях търговско отношение
гризели душата на проповедника. Може би пътуванията ви в чужбина са ви отвеждали в присъствието на
идоли. Аз съм попадал в места, където е имало не само идоли, а и идолопоклонници – искрени хора,
които донасят богатствата си и ги предлагат на богове, направени от камък и дърво. Виждал съм такива
хора да плачат и да се молят, даже понякога да си причиняват кървави рани и да се осакатяват, и всичко
това  се  прави  като  жертвоприношение  към  безжизнените  богове.  Във  всички  случаи  неизменно
поклонниците се  надяват  да  получат одобрението на  боговете.  Но трагедията  се  състои в следното:
Земните богове никога не са  доволни. Изпълнени със суеверие и заслепени от страха и незнанието,
идолопоклонниците живеят в постоянното съмнение дали са задоволили всички изисквания на боговете
и  дали  са  спечелили  благоволението  на  правилните  богове.  Това  е  толкова  сърцераздирателно,  че
вътрешно човек не може да остава спокоен и започва да се възмущава. Това се е случило и с Павел в
Атина.  Градът е  представлявал нещо като склад на идоли.  Посетителят на оживените му улици бил
заобикалян от истинска гора от камък, дърво и скъпи метали, оформени като олтари и безкрайна редица
от параклиси на непознати богове, украсени с безизразни изображения – една монотонна поредица от
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паметници. В същото време древна Атина е била ненадминат град по отношение на своите сгради и
архитектура.  Тя се е гордеела със своя стадион с 60 000 седящи места. Притежавала рядко срещано
изобилие от галерии на изкуството. Богато декорирани музикални зали и уважавани Академии оформяли
двете страни на каменните й улици. В много отношения този град е представлявал културен център на
целия  гръцки  свят.  Плиний  пише:  “По  времето  на  Нерон  Атина  е  притежавала  повече  от  25  000
обществени статуи, а други 30 000 статуи са се намирали само в Пантеона.” Петроний добавя: “В Атина
беше много по-лесно да срещнеш статуята на някой бог, отколкото жив човек.” Градът е бил мечтата за
всеки философ. Богатите семейства изпращали децата си в Атина,  за да учат философия и да бъдат
обогатени от  гъделичкащите  ухото митове  за  капризни богове  и  богини.  Атина  е  родното място на
Сократ  и  Пилат.  Тук  са  живели  Аристотел  и  Епикур.  Павел  научил  всичко  това.  Сигурно  е  имало
моменти на учудване и удивление, когато е стоял с отворена уста. Възбудата му растяла постоянно. В
Атина Павел се е чувствал дотолкова у дома си, доколкото би се чувствал бюстът на Мартин Лутер във
Ватикана. Под набраздените с бръчки лица на брилянтните интелектуалци на този град Павел можал да
съзре белезите на объркване и отчаяние. Докато възбудата му утихвала, в съзнанието му започнала да се
оформя една проповед. Ареопага, който се е намира на хълма на Марс и днес все още е на мястото си,
обшит с мрамор и е бил най-висшият авторитет за всички философи и интелектуалци. На това издигнато
място  седели  философи  и  учени,  учители  и  историци,  всеки  от  които  е  бил  толкова  несигурен  в
убежденията  си,  че  не  можел  да  възприеме  нищо  като  абсолютно  сигурно.  За  тях  истината  била
относителна.  Догматизмът  достигал  до  височините  на  интелектуалното  самоубийство.  Въпреки,  че
душата на Павел усещала злото около себе си, духът му изпитвал болка заради духовната слепота и
празнота на атиняните. Джон Стот ни предлага подходящ анализ на мнението на Павел за духовната
тъмнина на Атина: “Реакцията на Павел на идолопоклонството на града не е била само негативна, в
нея има позитивни и конструктивни неща. Той не е отпуснал просто ръце в пълно отчаяние, не е плакал
безпомощно  и  не  е  проклинал  атиняните.  Не,  той  им  съобщил  Добрата  новина  за  Исус.  Чрез
проповядването на евангелието той искал да ги призове да се откажат от идолите и да се обърнат
към живия Бог и по такъв начин да отдадат на Него и на неговия Син славата, която им се полага.
Възбудата  на  духът  му  с  праведно  негодувание  го  мотивирало  да  свидетелства  за  Исус.”  В
подготовката на Павел за проповедта е изиграло основна роля не само внимателното наблюдение, но и
задълбоченото проучване на положението и разговорите му с жители на Атина.

Хората
Павел не е бил само турист в Атина, той е бил интелигентен и съзнателен ученик, който е изучавал

културата.  Тъй  като  бил  общителен  човек,  Павел  решил  да  осъществи  една  серия  от  срещи  на
обществените места за събиране: в синагогата и на пазара. Лука пише: “Той беседваше в синагогата с
юдеите и богобоязливите гърци, а на пазара всеки ден разговаряше с онези, които случайно минаваха
оттам” (Деян.  17:17).  Той продължавал неуморно да разговаря с  гражданите на Атина и подготвял
събраната информация скоро да стане част от проповедта му. Нищо не оставало незабелязано от този
обмислящ  всичко  изследовател.  Изглежда,  че  Павел  е  възприел  методът  на  Сократ  на  въпроси  и
отговори, като слушал внимателно хората, с които разговарял.  Той задавал въпроси на минувачите и
изслушвал отговорите им, след което задавал следващия въпрос. Павел разговарял както с философите,
така и с хората, които се разхождали по улиците на града.

В началото той отишъл в синагогата, за да разговаря с юдеите, а след това отишъл на пазара за да
се срещне с неевреите. Агората била централното място на обществения живот в Атина и поради това
била място за провеждане на философски разговори, за безделие и почивка, за всевъзможни разговори и
за  търговски  преговори.  Павел  не  е  бил  придирчив  към  вида  на  слушателите  си.  Ефикасните
проповедници не се интересуват от това, кой ги слуша. Целта им е да спечелят вниманието на хората, а
после да им помогнат да приемат истината. Павел продължил да прави това много дни, без да обръща
внимание на презрителното отношение на интелектуалците или на откритото противопоставяне. Вие не
можете да накарате да млъкне един призован и надарен проповедник. Даже ви призовавам да се опитате
да го направите. Павел е разбирал особената важност на тази среща в Атина.  Въобще не му минавало
през ум да пропилее предоставената му от Бога възможност. Той трябвало да бъде готов във всеки миг да
защити и да проповядва евангелието. Скоро негови слушатели станали някои опитни мислители: “Някои
философи епикурейци и стоици започнаха да спорят с него” (Деян. 17:18). Какви са били тези хора?
Може би знаете значението на думата “стоицизъм,” която произлиза от древните философи-стоици. Те са
учели, че човек трябва да има стремежи, да бъде горд и безстрашен и да се подчинява на законите на
вселената, независимо от това колко сурови са те. Стоиците считали, че трябва да работят за създаването
на една световна държава, основана на разума. Те вярвали, че душата надживява тялото и продължава да
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живее,  но  в  някакво  нематериално  състояние,  без  тяло  и  напълно  свободна.  Но  в  емоционално
отношение стоиците оставали пасивни наблюдатели на ставащото около тях.

Епикурейците от друга страна са учели, че щастието и удоволствието представляват най-висшата
форма на доброто.  Човек трябвало да се  стреми и към двете с  необуздана страст.  “Яж,  пий и бъди
радостен, защото утре ще умрем” – това е класическият лозунг на епикурейците. Ние просто умираме,
така както умират и животните, без да се страхуваме от Божия съд и от неговите последици. “Поради
това, живей за мига!” Стоиците и епикурейците самодоволно потупвали брадите си, докато слушали
непознатият говорител от Тарс, който говорел за някакво чуждо божество. Павел ги приканвал да му
задават въпроси на които отговарял и след това му задавали други въпроси. Павел се чувствал като риба
във вода. Малко са нещата, които са по-опасни за земната култура от един проповедник, който плува в
познати води. Нито броя на хората, които са посрещали неодобрително проповедта му, нито шумните им
имена биха могли да накарат да млъкне този Божи човек на милостта и решителността и да му попречат
да изпълни задачата си да прокламира евангелието. Докато разговарял с гражданите на Атина, към тях се
приближила една нарастваща група от философи, които презрително питали: “Какво иска да каже този
дърдорко” (17:18)?  Забелязахте ли жаргонното име, с което са го нарекли? За тези хора Павел е бил
нещо подобно на боклукчия, който не разбира това, което казва. Според тях, тъй като се срамувал да
споделя собствените си мисли, той се опитвал да “нахрани” слушателите си с празни приказки. Целият
разговор за Исус и за възкресението изглеждал неразбираем на атинските философи. Тъй като проявили
любопитство да чуят тези странни идеи, те му предоставили възможността да говори официално от най-
високата трибуна - и то в буквалния смисъл на думата. Те го придружили до хълма, наречен Марсов
хълм. Дошъл мигът на Павел.

Трибуната
Павел не се е нуждаел от трибуна, за да проповядва. За него най-важното е било да има слушатели.

Но със сигурност в този момент той е разбрал, че мястото, където му предстояло да проповядва, не е
някакво незначително място. В прочутия Ареопаг се събрала внушителна група интелектуалци, за да
изслушат проповедника. Все едно човек да бъде поканен да проповядва в Конгреса на САЩ на хълма
Капитолия или да говори за Христос пред Върховния Съд на САЩ. Там най-големите умове и най-
уважаваните  съдии  на  страната  ще  изслушат  всяка  негова  дума.  Ето  такова  нещо  е  представлявал
Ареопага.  Това  е  била  най-рядката  и  най-добра  възможност,  която  Павел  е  имал  в  живота  си  да
проповядва.  Преди  няколко години и  на  мен  ми се  предостави подобна  възможност.  Генерал Чарлз
Крълак, който тогава беше командващ на Корпуса на морската пехота на САЩ, ме покани да говоря в
Националната Катедрала. Аудиторията се състоеше не само от наскоро произведени офицери от Куотико,
Виржиния,  но и много висши офицери от Корпуса на Морската пехота.  Пред мен седяха редици от
генерали, включително самият командващ, всички облечени в униформи, окичени с ордени и медали.
Тъй като съм бивш морски пехотинец, аз бях развълнуван и за мен беше чест да бъда в присъствието на
тези  истински  офицери.  Генерал  Крълак  обича  Христос.  Преди  да  се  изправя  да  говоря  пред  тази
внушителна аудитория, той се срещна с мен зад сцената, прегърна ме и се помоли за мен: “Господи
Исусе, оставям този мъж в ръцете ти. Моля се Твоят Дух да работи чрез Словото Ти, докато Му говориш
на него и той ни говори на нас.  Дай ни не само сърца да слушаме,  но и воля да се  подчиняваме.”
Установих, че ми е трудно да прегърна един генерал, докато стоя в позата “мирно”! След като чухме
вълнуващия химн “Удивителна милост,” изпълнен от оркестър от гайди, сигнални тръби и барабани, аз
се изправих да проповядвам. Темата на проповедта беше “Почтеността.” Бог ми беше предоставил една
забележителна и уникална трибуна, от която имах привилегията да проповядвам Неговото Слово. Казах
нещо подобно на онова,  което Павел е  казал на Марсовия хълм в Атина.  Колко чудесен е бил този
момент!  Вие  можете и  сега да  посетите Ареопага.  Мраморните  стълби са полирани от  стъпките  на
безбройните туристи. Стъпалата, който водят до това място са доста опасни, защото са не само хлъзгави,
а и изтрити. За да се изкачи, понякога човек трябва да се подпира даже с ръцете си. Но Павел не  е
пълзял  на  четири  крака,  когато  е  проповядвал  от  тази  трибуна.  Той  се  изкачил  на  нея,  въоръжен с
смирена увереност и смела решимост да произнесе проповедта на живота си.

Проповедта
Гледайки  втренчено  слушателите  си  в  очите,  той  започнал:  “Атиняни ...”  Колко  прекрасна  е

проповедта му! Няма да ви отнеме повече от три минути да прочетете цялата проповед, така както е
записана от Лука. Павел започнал с описание на състоянието, в което се намирали атиняните и подобно
на  всички  добри  проповедници,  отвел  слушателите  си  до  мястото,  където  трябвало  да  отидат.
Вниманието на хората било приковано в онова, което проповядвал и мислите им не били отвличани от
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други неща. Причината, поради която Павел е можал да проповядва по такъв начин е, че той е говорил
това, което е чувствал. А той се е чувствал по такъв начин, защото е виждал онова, което е виждал.
Великите проповеди започват с мислите, породени от наблюденията на нещата, които другите хора не
виждат и със споделяне на чувствата, които повечето от хората вече не притежават. Павел е говорил пред
интелигентни хора, които ако можеха да бъдат оценявани по съвременните критерии, биха притежавали
престижни научни степени и звания.  Павел е говорил без да ползва записки, даже без да цитира от
Библията, която да го съветва и направлява и без други осъвремени помощни средства на проповедника.
Той просто се изправил и започнал: “Атиняни, виждам, че сте много религиозни ...” Какво смело начало.
Няма нападки и обиди, няма високо вдигнат юмрук, няма намръщено лице. Той просто им казал какво е
видял  през  миналите  няколко  дни,  докато  обикалял  любимият  им  град.  Той  говорел  пред
представителите на всички слоеве от населението на Атина и ги нарекъл “много религиозни” хора. Той
не казал, че те са “християни,” а че са “религиозни.” Има голяма разлика между тези две неща . Без
съмнение хората са приели със задоволство началото на проповедта на Павел.  Тук искам да дам един
безплатен  съвет  като  напътствие  към  проповедниците:  Подбирайте  много  внимателно  първото
изречение, с което ще започнете проповедта си. Проповедта на Павел в Атина не е имала за цел да
обяснява  смисъла  на  вселената  или  политическата  история  на  древния  свят  –  темата  на  неговата
проповед е била религията. Просто и ясно. Слушателите му са разбрали това още от първите думи, които
е произнесъл. Ще е добре за вас да запомните, че добре обмисленото начало на проповедта проправя път
през безразличието на слушателите ви. Павел продължил: “Защото като вървях из града и разглеждах
светиите ви, видях и един жертвеник, на който пишеше: “НА НЕИЗВЕСТЕН БОГ.” Ето, този Бог ви
изявявам, когото вие почитате, без да познавате” (Деян. 17:23)

Твърде вероятно е всеки от слушателите му да е виждал този олтар. Те са знаели за Незнайния Бог.
За някои от тях този олтар може да е бил източник на безпокойство, защото са се питали, дали не са
пропуснали да се поклонят пред някой от боговете. В края на краищата, те не са искали да пренебрегнат
някой бог. Поради това, за всеки случай, като застраховка, атиняни посветили един олтар на незнайния
бог. (И тези хора нарекли Павел “дърдорко”!) Те са знаели много добре за кой олтар е говорел Павел и
можели да си представят неговия образ, който сега ясно се появил в умовете им.  Павел започнал с
познатото, за да може да обясни непознатото. Това е превъзходна стратегия. Той е знаел своя план, но
слушателите му не са го знаели. По един брилянтен и конструктивен начин той им казал: “Аз ви говоря
за онзи незнаен бог, пред който се покланяте.” С други думи той им казал: “Знаете ли какво, атиняни?
Нали знаете  за  олтара  на  онзи  незнаен бог,  който се  намира  на  кръстовището на  улиците  “Зевс”  и
“Перикъл”? Аз знам името на този Бог. Времето е потъмнил повърхността на този стар олтар, но аз съм
тук,  за  да  ви  представя  сега  този  Бог.”  Евангелизаторът  Били  Греъм  се  е  подготвял  за  своите
евангелизаторски  кампании  така,  както  е  направил  Павел  в  Атина.  Той  проучвал  местата,  които
посещавал, срещал се с кмета на града и когато било възможно – с губернатора на щата. Искал да се
запознае  с  местните  медии,  с  известните  спортисти и  се  срещал с  отборите,  които са  популярни в
съответния  град.  Били Греам започвал с  полагането на  основите на опознаването и  се  подготвял да
поведе аудиторията си през непознатата територия, където повечето от слушателите му не са попадали
по-рано. Това е гениален план, който е дал добри резултати в продължение на 50 години в служението на
Били Греъм.  Доброто проповядване започва с  познатото и след това изгражда мостове към мястото,
където трябва да бъдат отведени хората. Павел заговорил за този Неизвестен Бог и незабавно изградил
един мост, за да Го направи известен. “Бог, който сътвори света и всичко в него, е Господ на небето и
земята и затова не живее в храмове, изградени от човешка ръка. Той е Онзи, който дарява на всички
живот, дихание и всичко останало и не се нуждае от помощта на хората” (Деян. 17:24-25). Кой е този
неизвестен  бог?  Това  е  Бог,  който  е  Създателят  на  небето  и  земята.  Това  е  истинския  Бог.  Той  е
единственият Бог и няма друг като него. Той е “Господ!” Той е онова, което слушателите му наричали с
името “Цезар.” Павел възкликнал: “Аз не само искам да ви представя истинският Бог, аз искам да ви
кажа,  че  Той е  Господ и  Господар на  земята.  Не  се  обърквайте:  Той не  живее  в  храмове,  които са
построени от хората. Слушателите му сигурно са се питали: “Как е възможно да съществува някакъв бог,
който да не живее в храмове, строени от хората?” Павел привлякъл вниманието им. Павел им разказал за
Бога от небесата, за Господа, когото ние с вас познаваме. Но нали разбирате, че тези “интелектуалци”
никога не били чували за Него. Аудиторията на Павел се състояла от учени и религиозни хора, които
въпреки това били изгубени като гъски във висока трева. Така той продължил да изгражда своя мост,
казвайки: “Той е Онзи, който дарява на всички живот, дихание и всичко останало и не се нуждае от
помощта на хората. От един човек той създаде всички народи,  за да наследят цялата земя, като
определи времето и мястото, където да живеят” (Деян. 17:25-26). 

Бог не само присъства навсякъде, Той е над всичко, Той е Господарят, Той определя границите, той
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поставя ограниченията. Той е неизмеримата Личност, която измерва всичко. Той е Господ – истинският
Бог! Посланието на Павел достига до своя апогей: “Бог искаше хората да го търсят. Може би ще
протегнат ръка и ще го намерят, макар че той е близо до всеки един от нас. Защото в него живеем,
движим се и съществуваме. Както са казали и някои ваши поети: “Защото ние сме негови деца” (Деян.
17:27-28). Тълпата била обхваната от оглушителна тишина. Това е най-висшата форма на проповядване.
Павел е знаел безпогрешно къде трябва да отведе слушателите си. В този момент хората са разбрали
къде са се намирали по-рано и къде са сега. Този човек им обяснявал онова божество, с което до тогава
не се били срещали. Запомнете, че Павел е разполагал с малко време, за да се подготви или да напише
своята  проповед.  Той започнал да  се  подготвя  по  времето,  когато  обикалял  по улиците  на  Атина  и
завършил,  докато  изкачвал  мраморните  стъпала  на  Марсовия  хълм.  Обърнахте  ли  внимание?  Павел
цитирал един от атинските поети, който казал: “Защото ние сме негови деца.” С други думи апостолът
им казал: “Но нека да ви кажа, че този бог не е Зевс.” В случай, че някой започнел да дреме, Павел
използвал кратък цитат от един известна гръцка поема, посветена на Зевс. Авторът й, философът-стоик
Арат от Соли (3 в пр. Хр.) е написал следното:

Зевс изпълва улиците, тържищата,
Зевс изпълва моретата, параклисите, бреговете и реките!
Всичко, от което се нуждаем, е Зевс!
Защото ние сме негови деца.

Павел е цитирал последният ред от този куплет. Богът, който проповядвал Павел не се е наричал
Зевс. Всичкото досегашно познание на атиняни ги водело в задънена улица. Това не е бил някакъв евтин
бог от пазара, чийто образ се продава по сергиите и стои по витрините на магазините. Павел ги запознал
с  Бога,  който  създал  вселената  и  изисквал  от  хората  да  го  търсят.  След  като  подмамил  и  хванал
слушателите си на въдицата, той внимателно  намотавал рибарската корда на макарата.

Предложението
“Бог погледна снизходително към времето на незнанието, но сега заповядва на всичките хора

навсякъде да се поклонят. Защото Той е определил ден, когато справедливо ще съди целия свят чрез
Човека, избран от Него. И като доказателство възкреси този Човек от мъртвите” (Деян. 17:30-31).
Ето това е истинското положение на нещата. В този момент много хора в тълпата са се гърчели в тогите
си и са си задавал въпроса: “Да се разкая? Вие се шегувате. Да променя начина си на мислене, да се
откажа от всичко, което съм научил досега и от длъжността си на съдия в Атина?” Ако в един момент те
са си мислели, дали този човек не е побъркан, онова,  което чули сега премахнало всички съмнения.
Павел смело казал, че Бог от небесата очаква искрен отговор от онези, които е създал с толкова голяма
любов.  Тогава  дошъл  последният  удар.  Павел  казал,  че  бъдещия  съдия  е  възкресен  от  мъртвите.
Единственият Бог дал доказателство за  Себе Си, като възкресил Исус от смъртта.  Когато чули това,
всички слушатели издигнали глави към небето и извикали в почуда: “Възкресение? Това е абсурдно!” Те
посочили вратата на този уличник. “Достатъчно!” Павел заговорил за възкресението преди хората да са
били в състояние да го прогонят. (Опитните проповедници добре знаят тази техника). От мига в който
влязъл в Атина той разказвал на хората от улиците за Спасителя, за Исус. Може би новината за учението
на Павел е прекосила Егейско море и е стигнала преди него до пазара в Атина. Хората си мислели, че
тялото на този Исус сега гние в гроба, а Павел им казал обратното, че Христос е жив. До тогава те не
били чували подобна глупост. Забележете колко бързо хората престанали да го слушат: “Като чуха за
възкресение от мъртвите, някои се присмяха, а други казаха: “Друг път ще ни разкажеш за това”
(Деян. 17:32).  И много малко хора повярвали. Същия отговор срещаме и в наши дни.  Всяка ефикасна
проповед бива посрещана с пренебрежение и отхвърляне – и то незабавно. Някои от слушателите на
Павел  били  дотолкова  заинтригувани,  че  отишли  втори  път  да  го  слушат,  а  малка  група  от  хората
повярвали. Сред повярвалите били Дионисий и Дамара (17:34).

Въпросът
Вие също попадате в една от тези категории. Но в коя? Изборът е ваш: да отхвърлите истината, да

проявите любопитство към истината или да повярвате в истината. С други думи, да отговорите с вяра на
Божието Слово. Павел не е стоял на катедрата, очаквайки да преброява “вдигнатите ръце.” След като
предал  съобщението  си  и  слязъл  от  мраморната  платформа,  “Павел  ги  остави  и  излезе.”  Липсва
емоционален призив за заклинателен отговор. Липсва умоляване, заплашване или манипулиране. Няма
извинение заради това, че не е бил подготвен да проповядва. Няма нищо от тези неща. Павел завършил
проповедта си и си отишъл. Какъв прекрасен пример. Проповедта била предписана от Бога, подпечатан
от Светия Дух и съобщена от един служител. Всичко е толкова просто. А сега нека да си извлечем някои
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практични уроци.

План от 4 етапа за могъщо проповядване
Някои от читателите на тази глава може да са начинаещи проповедници. Може би сте учител или

лидер на клас в неделното училище или на малка група за изучаване на Библията. Може би сте млад
пастор или непрофесионален пастор. Може да работите като консултант по време на лагери или вземате
участие  в  някаква  мисионерска  дейност.  Ако  се  чувствате  отговорен  да  съобщавате  на  хората
библейската  истина,  считайте  се  за  пастор  (поне  докато  прочетете  следващите  няколко  страници).
Гледайте на себе си като на човек, който съобщава Божието Слово. 

Първо, винаги се фокусирайте в темата – Христос. Защото Павел винаги е бил фокусиран в
Христос. Въпреки че е обяснявал на атиняните значението на олтара на незнайния Бог, за Павел всичко е
било свързано с Христос. Проповядване, което не е фокусирано в Христос, е празно проповядване.
Павел писал на вярващите от Коринт: “Защото реших докато съм сред вас, да забравя всичко освен
Исус Христос и неговата смърт на кръста” (1 Кор.2:2). Да живее за Павел е означавало да живее за
Христос, а да умре - е било придобивка. Христос е отговорът на най-дълбоките ни нужди. Прекрасният
начин на проповядване има тема и тя се нарича Христос.  Когато се проповядва Христос,  живота на
хората се променя. Никога не забравяйте това!

Второ, винаги говорете истината, без да се страхувате. Не се впечатлявайте прекомерно много
от хората, които са дошли във вашия клас или във църквата, в която служите. Не правете разлика относно
това, колко важни са тези хора или колко малък е техния принос. Не се впечатлявайте от техния пол. Не
правете  разлика  относно  нивото  на  техния  интерес.  Не  обръщайте  внимание  на  начина,  по  който
реагират.  Забравете начина,  по който са облечени.  Не обръщайте внимание на научните им титли и
звания.  Не се впечатлявайте от тяхната известност.  Вашата задача е да говорите истината,  без да се
страхувате. Една от най-важните ви отговорности да бъдете безстрашен, когато говорите истината. Често
пъти най-талантливите хора не успяват да видят цялостната картина в разума си. Това от което тези хора
имат нужда (и което ценят високо) е безстрашният свидетел, което да е добре подготвен и знае накъде
върви.

Трето, винаги започвайте с това, което вече е известно на слушателите ви.  Павел хванал
слушателите  си  на  въдицата  още  с  първото  изречение  от  проповедта  си.  Вие  можете  да  направите
същото,  ако обмислите добре проповедта си.  Предварително опознайте добре слушателите си,  за  да
изградите бързо мост между тях и вас. Намерете начин да влезете в техния свят и след това да изградите
един мост към Христос. Помнете: вие започвате с онова, което е познато на аудиторията, за да сте в
състояние да ги запознаете с непознатото.

Четвърто, винаги отдавайте славата за постигнатите резултати на Бога. След като хората
чуят  съобщението  ви,  вашата  част  от  работата  е  свършена.  Единствената  ви  задача  е  да  съобщите
истината. Работа на Бога е да привлича хората към Себе Си. Вие подготвяте пациента, а Той извършва
операцията. Не е нужно да манипулирате хората. И без това на света има достатъчно манипулация. Не е
нужно да придружавате слушателите си до колите им или да ги притискате в някой ъгъл. Бог ще стигне
до тях  така,  както е  направил в  Атина.  Когато свършите  с  проповедта  си,  вежливо се сбогувайте  с
присъстващите и си идете. Вие се молите, вие се грижите, вие показвате искрен интерес, но оставате Бог
да се погрижи за резултатите. Не правете сметка колко човека са повярвали, това е работа на Бога . Той
ще се справи с останалото. Вярвайте Му. Вярвайте в силата на Божието Слово. Вярвайте, че Бог ще ги
преследва и ще ги смири.  Вашата задача е да обичате хората и да им говорите истината, с милост и
мъдрост. Оставете Бог да се погрижи за резултатите. Павел е говорил по този начин, защото е чувствал
онова, което е казвал, че чувства. А той се е чувствал по този начин, защото е виждал онова, което е
виждал.  Това  е  формулата  за  доброто  проповядване.  Добрите  проповедници  виждат  онова,  което
повечето хора не могат да видят. Обикновено то е невидимо. Това са нещата, които е трудно да приемем
с готовност. Това е мъчителната празнота в душата на човека, която пасторът вижда, разбира и обрисува
ясно по някакъв начин. Павел е бил провокиран в своя дух и поради това е бил принуждаван да казва
онова, което е казвал. Когато е казвал това, той е осъществявал връзката. Това е толкова просто. Когато
сърцето ви  е  искрено и е  в  хармония  със  сърцето на  Бога,  тогава  е  удивително онова,  което сте  в
състояние да видите и да разберете. А когато го видите ясно, забележителен е начина, по който Бог ви
дава подходящите думи, за да го обясните на другите хора. Можете да се удивлявате на начина, по който
Бог ви използва, така както е постъпил с Павел в древната Атина преди толкова векове. Когато настъпил
неговия миг, той бил готов. Когато дойде вашият миг, изправете се и проповядвайте. Бог ще ви даде
смелост, когато разказвате на другите хора за неговия Син. Няма по-голяма чест на земята от тази. 
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Глава 15

Да бъдем водачи като Павел
 В  САЩ  наричаме  11.09.2001  “черният  вторник.”  Светът  гледаше  с  ужас  смразяващите

видеозаписи на двата самолета на Американ Еърлайнс, които с пълна скорост се блъснаха в двете кули
на Световния търговски център в Манхатан.  За по-малко от 2 часа двете кули се сгромолясаха и се
превърнаха в  купища разкъсан и разтопен метал.  Хиляди хора бяха убити.  Други стотици загинаха,
когато друг пътнически самолет се удари в Пентагона, а четвърти самолет падна на земята в южната част
на Пенсилвания, близо до Питсбърг. Дано Бог да бъде милостив и никога вече да няма друга подобна
сутрин. Случилото се ни накара да паднем на колене. Тъй като никога не сме го очаквали, ние не бяхме
готови за  него.  Изпаднала в  шок,  нацията стоеше вцепенена и емоционално парализирана.  Америка
имаше нуждая от лидери. Ако е имало някога време, когато нацията ни се е нуждаела от лидери, които да
направят крачка напред и да поемат ръководството, това беше такъв случай. Имаше остра нужда от серия
от ясни и разбираеми думи относно отговорността, визията и смелостта. Тогава не трябваше да седим и
да наблюдаваме, парализирани от объркването и страха. Тези варварски актове на агресия се нуждаеха от
думи и действия, които ще внушат увереност и сигурност на страната, която беше сварена неподготвена.
Ние имахме нужда от надежда. Не беше възможно човек да остава мълчалив и неутрален в това време на
криза.  Политическата риторика,  виковете на ярост и паническите отговори биха осакатили сериозно
нацията. Тежестите на надеждата и на решителността висяха на тънките нишки на смелото лидерство. За
щастие нашият президент Джордж У. Буш се извиси до висотата на изискването на момента. Речта, която
произнесе в четвъртък вечерта след атаката беше една от най-хубавите речи, които някога съм чувал .
Двамата с Синтия го поздравявахме и аплодирахме, докато даваше смел, успокояващ и състрадателен
отговор на хаотичната ситуация в която се намирахме.  Той говореше за решителност, вяра,  надежда,
състрадание и справедливост. Когато завърши, аз погледнах към жена си и казах: “Който му е помогнал
да напише тази реч, заслужава да получи голямо повишение!” Независимо дали Буш сам е написал речта
си или не, едно нещо е сигурно: смелостта, успокоението и надеждата, които ни предложи излизаха от
дълбочината на душата на президента. Сред покрусените и повалени хора се беше появил силен лидер и
благодарната нация застана редом до него. Ето това е да си лидер.

Много ми харесаха думите, които се появиха в специалното издание на “Нюзуик,” които дадоха
допълнителна  информация  за  човека,  който  наричаме  Президентът.  По  това  време  беше  широко
разпространен слухът, че онези, които са били поканени да вземат участие в свиканото от президента
съвещание били подготвени за  разочарование.  Но онова,  на което станали свидетели ги изненадало.
Президентът бил на висотата на изискването на момента. Гласът му ясно показвал, че това е глас на
лидер. В статията от “Нюзуик” се казваше: “Участниците в съвещанието получиха от президента повече,
отколкото бяха очаквали. Съвещанието продължи не няколко минути, а половин час. Президентът беше
спокоен и уверен. В отговор на един въпрос Президентът каза: “Аз съм с вас” и предложения от него
план  за  действие  на  следващия  ден  беше  одобрен  от  Конгреса.  Жителите  на  Виржиния  получиха
обещаната помощ, а ние получихме очакваното от всички обещание за твърд отговор на нападението.
Президентът каза: “Когато започна да действам, аз няма да стрелям с ракета за 2 милиона долара срещу
празна палатка за 10 долара и да ударя някоя камила в задницата. Аз ще действам решително!” Това е
проява на силен характер и аз харесвам такива лидери. Авторът на статията беше  добавил: “Уинстън
Чърчил може би нямаше да използва същите думи, но би харесал чувствата, изразени чрез тях и би
поздравил зрелостта на човека, който ги е произнесъл.”

Повечето хора от моето поколение считат, че  Уинстън Чърчил е един от най-великите лидери в
световната история. Ние си спомняме за принципите, за които този велик британски герой от войната не
само пишеше,  но  и  прилагаше в  живота  си:  оптимизъм,  благородство,  великодушие,  признателност,
независимост,  справедливост,  самокритичност,  лоялност,  спокойствие  в  условията  на  стрес,  както  и
рядката способност да се посрещат и съобщават откровено на обществото лошите новини. Всяка епоха
се радва на няколко забележителни личности, които в моменти на криза се извисяват до изискванията на
ситуацията и повеждат хората със смелост и почтеност. Нашият човек Павел не е бил изключение. По
мое мнение той е изключителен лидер. Честно казано, повече от всеки друг лидер, чийто живот съм
изучавал, аз съм най-силно впечатлен от Павел. Той никога не е водил нация по време на война, нито се е
изправял лице в лице срещу някой луд човек, който се стреми да завладее света. Независимо от това,
докато привеждал в действие християнската идея, която щяла да окаже влияние върху цялата история на
човечеството, той постоянно е получавал удари от могъщите сили на Сатаната и на неговото царство.

Качествата на прекрасния лидер могат да се проследят през целия живот на Павел като служител
на Бога. Признавам, че подробното изследване на тези изключителни качества изисква много повече
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място,  отколкото  съм  отделил  в  тази  книга.  Поради  това  ще  се  огранича  с  разглеждането  само  на
качествата, описани в писмото на Павел до Солуняните по време на второто си мисионерско пътуване.
Някои проблеми в  солунската  църква,  които се  случили по време на продължителния му престой в
Коринт, го накарали да напише едно пасторално писмо (1Сол.), с цел да окуражи това стадо и да защити
властта  си  на  апостол.  Писмото  е  пълно  с  милост  и  решителност.  Ние  ще  се  фокусираме  върху  8
съществени качества на лидера, които откривам в 1Сол. 2:1-20. Първите четири описват онова, което не
трябва да бъде лидера, а вторите четири са позитивни.

Лидерските качества на апостол Павел
“Братя и сестри, самите вие знаете, че посещението ни при вас не бе напразно, но както знаете,

преди  това  бяхме  понесли  страдания  и  обиди  във  Филипи.  И  все  пак,  въпреки  многото  пречки,  с
Божията помощ имахме смелостта да ви кажем Благата вест от Бога. Ние не проповядвахме поради
заблуда или от нечисти подбуди, нито пък се опитваме да измамим някого. Точно обратното: говорим
като хора, избрани от Бога да им бъде поверена Благата вест,  и не се опитвахме да се харесаме на
хората, а на Бога, който изпитва нашите мотиви. Както знаете, никога не се обърнахме към вас с
ласкателства, нито използвахме посланието си, за да прикрием някаква алчност. Бог ни е свидетел за
това!  Не търсехме похвала от хората – нито от вас, нито от някой друг...” (1Сол. 2:1-6). Преди да
разгледаме  тези  осем  качества,  позволете  ми  да  направя   общ  преглед  и  да  споделя  някои  свои
впечатления. Разбирам, че солуняните са познавали добре както Павел, така и работата му. За тях той не
е бил някаква далечна знаменитост или някакъв облечен в прекрасен костюм високопоставен началник,
който общува с хората си само с писма. Тъкмо обратното, той е живял сред тях и е работил редом с тях.
Вероятно той се е наслаждавал на неделни вечери в домовете им и е познавал семействата им. Той ги е
познавал лично и им е позволявал да се сближават с него. В началото на горния откъс от 1Сол Павел
казва, че те лично знаят както него, така и работата му.

самите вие знаете (ст1)
но както знаете, преди това бяхме понесли страдания и обиди във Филипи (ст.2)
Както знаете, никога не се обърнахме към вас с ласкателства (ст.5)
Братя и сестри, вие си спомняте (ст.9)
И вие...сте свидетели (10)

Вярващите от Солун са знаели всичко за страданието, разбирали са думите му и са вярвали на
мотивите му. Той не е бил непознат човек за хората си. Павел постоянно повтаря: “Спомнете си за моя
престой при вас, че знаехте, че бяхте свидетели, че бяхте до мен и виждахте как работя.” Те са познавали
Павел и той е бил истински пастир за тях. А ето и моите впечатления:

Първо,  Павел  не  им  е  предлагал  някакви  идеали  за  лидерство.  Той  не  е  написал  някакъв
теоретичен наръчник за християнския лидер, а едно лично писмо и е призовава християните от Солун да
си спомнят за работата му, докато е живял сред тях. Той напомнил на читателите си за съществените
качества на лидера, които са виждали да се проявяват в него по време на работата му. Тези качества са
достижими и си струва да отделим време, за да ги култивираме в нас.

Второ,  като лидер  Павел  не  е  бил  отстранен  и  тайнствен.  Той не  е  произнасял  някаква
проповед и след това тайно да се е изплъзвал през задната врата. Той е оставал достъпен и реален за
слушателите си. Животът му е бил като отворена книга за тях. Повечето хора ще се съгласят, че този вид
лидер  е  ободряващ.  Такива  лидери  не  трябва  нищо  да  доказват,  нямат  тайни  за  криене,  не  са
претенциозни и не се считат за важни личности, нито пък се поддават на изкушението да ви напомнят,
колко много подхождат за работата си. Ето такъв лидер е бил Павел и е печелел доверието на хората.
Джон Стот пише: “Служението на Павел в Солун е било публично. То се е извършвало открито пред
Бога и пред хората, защото той не е имал нищо за криене.  Щастливи са онези днешни християнски
лидери, които мразят лицемерието и обичат почтеността, които нямат нищо за криене или нещо от което
да се срамуват, които са известни заради това, което са и са в състояние да призоват Бога и хората като
свидетели  за  тяхната  работа!  Днес  имаме  нужда  от  по-голяма  подобна  откритост  и  прозрачност.”
Лидерът, който живее открито няма нищо, от което да се страхува или да крие. Но ако той постоянно
променя облика си,  ако винаги крие  нещо зад заключени врати и дръпнати завеси,  обществото има
основание да го подозира, че не е искрен. Внимавайте и не вървете след лидер, който не допуска хората
до себе си и не е искрен. 

Но ви моля да запомните, че служението на Павел не приличало на легло, обсипано с рози. В
буквалния смисъл Той е куцал в Солун, а тялото му е било насинено и подпухнало от побоя и затвора във
Филипи. За щастие аз никога не съм бил подлаган на подобно брутално преследване. Но Павел е бил
подлаган. Но тук има една добра новина: Това не е намалило неговата решимост да служи на Бога. Той
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пише: “...но както знаете, преди това бяхме понесли страдания и обиди във Филипи. И все пак, въпреки
многото пречки, с Божията помощ имахме смелостта да ви кажем Благата вест от Бога” (1Сол.2:2).
Една от тайните за успеха на този човек се съдържа в следните няколко думи: Той продължавал упорито
да  върви  по  пътя  си.  Той  е  продължил  да  води  по  един  и  същ  начин,  независимо  дали  вятъра  е
благоприятен  или  е  насрещен.  Той  не  обръщал  внимание  на  противопоставянето  и  на  трудностите.
Единствената цел в живота му е била да проповядва Христос. Всяко изпитание, което се изпречвало на
пътя му отвеждало още хора до Кръста. 

Тъй като Павел е скъпоценен библейски пример за духовен лидер, ще имаме полза, ако направим
по-подробно изучаване на няколко от неговите качества, които са допринесли да стане такъв лидер.

Да бъдем лидери като Павел
Аз съзирам 8 принципи, които могат да ни помогнат да бъдем лидери като Павел. Четири от тях са

забранителни,  а  останалите  четири  –  окуражителни.  Нека  първо  да  разгледаме  забранителните
принципи. Аз ги наричам забранителни, защото в тях Павел използва думите “не,” “нито” или “никога.”
С други думи, следващите принципи показват какви не трябва да бъдат духовните лидери.

Забранителни
Първо, духовните лидери не лъжат  .   Павел пише: “Ние не проповядвахме поради заблуда или от

нечисти подбуди, нито пък се опитваме да измамим някого” (1Сол.2:3). Обърнете внимание на думата
“заблуда.” Оригиналната гръцка дума означава “странстване, лутане” и често се използва, за да опише на
пръв поглед безцелното движение на планетите във вселената. Тази дума е използвана за описание на
хора,  които са жертва  на някаква  измама или заблуда.  Павел напомня на  вярващите от Солун,  че  в
начина,  по  който  ги  е  водил  не  е  имало  нищо  манипулативно  и  измамно.  Той  използвал  думата
“нечисти,”  за  да  предаде  тази  идея.  В  служението  му  не  е  имало  нищо  украсено,  за  да  стане
привлекателно или нещо, което се прави “под масата,” скрито от хората. Той не се е интересувал от
предишната  им  религия.  Не  е  говорел  двусмислено  и  заблуждаващо,  с  цел  да  примами  нищо
неподозиращите  си  слушатели.  Той  е  играл  честно  и  открито.  Изразът  “Нито  пък  се  опитваме  да
измамим някого  просто  означава  “нищо измамно  в  методите  или  мотивите.”  Павел  не  е  прикривал
цената, която човек трябва да плати, за да стане християнин. Той е казвал на хората, че това е трудно
пътуване. Той не им е обещавал лъжливи благословии и изгоди. Не е използвал теология от вида “само
кажи и то ще стане” – все едно, че Бог ви обещава да удвои парите ви всеки път, когато направите
някакво дарение. Това са глупости. Павел е знаел това, знаем го и ние. Някои хора изживяват целия си
живот  в  бедност  и  нищета  и  никога  не  получават  доказателства,  че  на  тази  земя  има  някаква
справедливост и възвращаемост на вложените от тях инвестиции.  Най-често наградите на християните
са отложени за бъдещето. Павел е избягвал да използва долнокачествени способи и преднамерено се е
въздържал да върви по хлъзгавите пътища на манипулацията. Той е оперирал на по-високо ниво, без да
използва някакви магии, лъжи и схеми. Той е бил честен и почтен човек. Генерал Дуайт Айзенхауер
пише: “За да има последователи, лидерът задължително трябва да спечели доверието им. Най-важното
качество на лидера е почтеността. Ако хората установят, че той ги презира, ако се убедят, че му липсва
почтеност,  този лидер ще се провали. Трябва да има пълно съответствие между онова,  което говори
лидера и онова, което прави.”

Второ, добрите лидери не се стараят да бъдат харесвани от хората. Желанието човек да бъде
харесван от всички хора е  сигурен белег за  личната му несигурност.  Мир на всяка цена.  Да остава
неутрален, за да не би да обиди някой с мнението си. Павел се научил да се съпротивлява на този капан и
казва: “не се опитвахме да се харесаме на хората, а на Бога, който изпитва нашите мотиви” (1Сол.
2:4).  Да можеше всички служители на Бога да бъдат толкова решителни и да се придържат към такъв
стандарт на поведение! Павел е разбирал тежките последствия от това да казваш на хората това, което
искат да чуят, вместо да им казваш онова, което  имат нужда да чуят. За него на първо място е стояла
вечността. Неговият девиз за служене на Бога е бил прост: Старай се да бъдеш харесван от Бога, а не от
хората. Преди години, когато служех в предишната си църква, аз попаднах в много трудно положение.
Появи се един неразрешим проблем и ръководството на църквата не знаеше какво да направи. Решихме
да гласуваме, за да решим въпроса по демократичен начин. От седемте члена на ръководството трима
гласуваха  “за,”  а  други  трима  –  “против.”  Решаващият  глас,  който  щеше  да  определи  изхода  от
гласуването щеше да  бъде  моят  –  т.е.  на пастора.  Ситуацията беше класически пример за  липса  на
печеливш изход. Отложихме вземането на решение с 24 часа, за да имаме възможност да се помолим и аз
да мога да обмисля положението. Отидох си у дома и казах на Синтия: “Тази нощ искам да съм сам. Ще
прекарам нощта  в  размисъл  и  молитва  над  проблема някъде  извън  дома.  Имам нужда от  смяна  на
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обстановката.” Един мой добър приятел,  търговец на лекарства, когото много уважавам, същата нощ
щеше да нощува в един хотел на 1 час път с кола от нас. Реших заедно с него да се помолим и след това
се надявах да се възползвам от мъдрите му съвети. На път към хотела пред очите ми се появи един откъс
от Библията. Веднага излязох извън пътя, спрях и го намерих в Библията в Посланието до Галатяни:
“Кое мислите: чие одобрение търся – на хората или на Бога? И на хората ли искам да се харесам? Ако
все още желаех да се харесам на хората, нямаше да съм слуга на Христос” (Гал. 1:10). БУУМ! Подобно
на топлинно насочвана ракета, истината на този откъс избухна дълбоко в сърцето ми и унищожи всички
пречки,  за  да мога да направя онова,  което знаех,  че е правилно.  Това беше повратна точка за мен.
Разбрах, че за мен това беше моментът да бъда верен на убежденията си. Или служа на Бога, или служа
на хората. Вие не можете да бъдете верен слуга на Христос и в същото време да се стараете да направите
хората щастливи. Направих обратен завой с колата и се запътих обратно към дома. Когато се върнах по-
малко от час след заминаването си, изненаданата Синтия ме срещна на прага и аз й казах: “Вече знам
какво трябва да направя.” След това с известно притеснение добавих: “Аз и до сега знаех какво ми
казваше сърцето ми, но просто не исках трима от членовете на ръководството да не ме харесват.” Някои
хора от ръководството се страхуваха, че вследствие от възникналия проблем църквата ни може да се
разцепи, но аз не позволих това да ме изплаши. На следващият ден гласувах по съвест и Бог одобри това
решение. Църквата не само не се разцепи, но през следващата година и половина броят на посещаващите
църквата рязко се увеличи. Тук искам да отправя едно предупреждение. Не използвайте този случай като
възможност да оправдавате обидният си стил на поведение. Представям си как някой дякон седи и се
плясва по коляното, казвайки си: “Бинго! Сега имам библейско оправдание и мога да обиждам хората
колкото си искам. Библията ни учи, че не трябва да угаждаме на хората.” Стойте. Не тръгвайте по този
път.  Това  е  крайна  реакция,  която  няма  да  помогне  на  никой.  Обърнете  внимание  на  думата
“ласкателства” в 1Сол. 2:5. Може би се питате: “Как бих могъл да бъда харесван от Бога и да отдавам
почит на хората, без да използвам празни ласкателства?” Радвам се, че задавате този въпрос. Павел казва
да се фокусираме върху “Бога, който изпитва нашите мотиви.” (1Сол.2:4). Слушайте внимателно какво
ви казва Господ. Ако не знаете нещо, кажете че не знаете. Ако сте сигурен в нещо, кажете го така, както
вярвате че е. Някои хора могат да станат и да напуснат църквата. (Докато проповядвам на мен рядко ми
се случва да не стане някой и да не излезе от църквата.) Аз виждам как понякога лицата на някои хора
показват, че те са ядосани от това, което говоря. Не е нещо необичайно да има неодобрение и несъгласие.
Неизбежно е и ще се убедите, че когато силно защитавате някаква теза, някои хора няма да я харесат и
ще напуснат църквата с възмущение. Как реагирам в такъв случай? Казвам: Сбогом! Но истината е, че
лидерите, които се стараят да бъдат харесвани от Бога, печелят уважението на хората.

Трето, духовните лидери не са лакоми. Харесва ми перифразирането на 1Сол. 2:5 направено от
Еужени Петерсън в книгата й “Месията” : “Ние никога не използвахме думите като димни завеси, за да
получим някакво предимство в очите ви.” Харесваните от Бога лидери избягват  да правят димни завеси
с думите си. За съжаление, някои лидери, които се наричат “християни” използват своята надареност, за
да манипулират хората и да ги отклоняват от Божия път. Човек може да е лаком за пари, за власт или за
осъществяване на желанията си. Човек може да бъде лаком за осъществяване на собствения си план.
Лакомията може да бъде скритият мотив, който да ни накара да манипулираме събитията така, че да се
движи  в  желаната  от  нас  посока.  Лакомията  се  поражда  от  недоволството.  Постъпките,  които  са
мотивирани от лакомията обикновено имат лоши последици и главоболия за техния извършител и за
хората около него. Наскоро четох за  семейна двойка, които чествали 60 годишна възраст и 40 години
съвместен живот. Една вечер, докато си седели двамата, внезапно пред тях се появила една фея и им
казала: “Тъй като се обичахте толкова много в продължение на всичките тези 40 години, като награда
искам да изпълня по едно ваше желание.” След това посочила с жезъла си жената и я попитала какво е
нейното желание.  Тъй като  била  вярна  и  обичаща съпруга,  жената  поискала  двамата  с  мъжа  си  да
направят безплатно пътешествие с кораб до един красив Карибски остров. Феята направила един жест и
в  ръката  на  жената  се  появили билетите  за  пътуването.  Съпругата  изпищяла  радостно и  засияла  от
щастие.  След това феята се  обърнала към съпруга и го попитала какво иска.  Мъжът дръпнал феята
настрани и й прошепнал: “Честно казано, много ми се иска жена ми да е 30 години по-млада от мен.”
Феята направила жест и мъжът станал на 90 години! Последиците от лакомията са лоши. Когато хората
вървят след лакоми лидери, те биват наранявани. Страда служението, но най-важното – Христос бива
опетняван.

Четвърто, духовните лидери не служат на себе си. Апостолите били рядко срещани птици. За
да  бъдат  избрани,  те  трябвало  да  са  видели  възкресения  Христос.  Те  са  извършвали  чудеса  и  са
основавали църкви. Притежавали са свръхестествена проницателност и мъдрост. В критичните моменти
от историята на църквата през първия век те са служели като избрани от Бога хора. Павел е бил член на
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тяхната група. Към времето, когато е писал 1 Сол., той вече бил доказал себе си като уважаван апостол и
с чиста съвест казал: “Не търсехме похвала от хората – нито от вас, нито от някой друг, въпреки че
можехме да използваме властта си на Христови апостоли да поставяме изисквания”  (1 Сол. 2:6-7).
Приветствам  това  чувство  на  властна  въздържаност.  Един  от  белезите  на  истинското  смирение  е
въздържаността на човека, който има власт и сила. Истинският лидер е готов винаги да дава отчет за
дейността си. Такива хора не парадират със себе си и не се възползват от нечестни предимства. Павел
казва, че са имали възможност, но не са правели това. В прекрасната си книга “Овластените лидери,”
Ханс Финцел пише: “Истинският лидер никога не кара хората да си мислят, че той има власт и е важен
човек.  Тъкмо  обратното,  слугата-лидер  получава  голяма  сила,  когато  обслужва  нуждите  на  своите
последователи. ... В църквата няма място за лидер, който гледа на хората си от позицията на началник.”
Думите на Ханс достигат до сърцевината на съвременните тенденции на църковните лидери. Апостол
Павел казва: “Не търсехме похвала от хората.” Това е забележително твърдение. Добрите лидери не
служат на себе си, а се стремят да задоволяват нуждите на другите хора. Стига сме се занимавали със
забранителните принципи. Другите четири принципи са позитивни.  Разликата между двете групи се
появява в ст.7 с появата на малката, но могъща дума “но.” Докато измамата, ласкателството, лакомията и
гордостта не са били отличителни черти на служението на Павел,  нежността,  обичта,  истинността и
окуражението са били характерни за него. Втората група принципи показват какъв трябва да е добрия
лидер.

Позитивните
Първо, добрите лидери са чувствителни към нуждите на хората. Павел сравнява служението

си с образа на майка, която се грижи нежно за децата си. Харесва ми тази картина. Наблюдавал съм как
жена ми се грижеше за децата ни, когато бяха малки, без да обръща никакво внимание на собствените си
нужди.  Сега  се  радвам,  когато  наблюдавам  как  порасналите  ми  дъщери  на  свой  ред  се  грижат  за
собствените си деца. Това е скъп спомен за мен. Тъй като съм наблюдавал как жена ми и дъщерите ми
нежно прегръщат децата си и с обич се грижат за тях, това ми помага да разбера какво смисъл е вложил
Павел в думата “нежност, кротост, благост, тактичност, умереност.” Ако Бог ви натовари с отговорността
да бъдете лидер, призовавам ви да развиете в себе си духът на нежност. В края на краищата това е един
от плодовете на Духа (Гал. 5:23). Вашата нежност ще извърши чудеса в живота на хората, за които се
грижите.  В  дните  след  трагедията  от  11  Септември  2001  светът  с  почуда  наблюдаваше  как
високопоставени лидери отделят много време, за да слушат с искрено внимание душераздирателните
истории на спасителните работници и на тъгуващите жители на Ню Йорк. Кметът Рудолф Джулиани
впечатли света с това, че ден след ден заставаше пред жителите на този огромен град и даваше отчет за
резултатите  от  спасителната  операция.  Той  говореше  меко  и  състрадателно,  понякога  даже  се
просълзяваше, когато ужасните данни засядаха на гърлото му. По някакъв начин той успяваше да прави
това по време на всяко свое появяване пред хората. Толкова трудно му беше да преглъща сълзите си,
колкото беше трудно на спасителните работници да откриват жертвите сред планината от отломки от
Световния търговски център, която беше висока колкото 10 етажна сграда.  Американците имаха нужда
да  видят  как  плачат  техните  нежни лидери.  Същото се  отнася  и  за  християните.  Духовните  лидери
трябва  да  бъдат  реални,  нежни,  разбиращи и  съчувстващи.  Ние  харесваме  духовните  лидери,  които
постоянно разкриват човешкия си облик. Противно на общоприетото мнение, Павел е известен не само
като силен, страстен и решителен лидер, но и като нежен и милостив човек.

Второ, добрите лидери обичат хората. Павел пише: “Чувствахме се толкова привързани към
вас, че бяхме готови да споделим с вас не само Благата вест от Бога...” (1 Сол. 2:8). Това не е ли
прекрасно? Павел не се е въздържал и е споделял чувствата си със своето стадо. Този силен човек и
апостол на Христос, връщайки се в спомените си към времето, когато е бил сред солуняните, им казал:
“О, колко силно бях привързан към вас. Колко много ви обичах.” Това са думи на лична привързаност. За
да  бъде  ясно  и  лесно  за  запомняне,  аз  считам,  че  тази  привързаност  към  хората  може  да  бъде
демонстрирана по два начина: малки, но чести актове на любезност и казани и писани думи, изразяващи
високо мнение и харесване.  Хората, които водите имат нужда да чуват, че вие ги цените високо и ги
окуражавате. Те трябва да свикват с вашите изрази на привързаност, които включват в себе си някои
малки,  но  чести актове  на  любезност.  Няма човек,  който да  е  толкова  важен,  че  да  няма нужда да
получава  жестове  на  любезност  от  другите  хора.  Тази  характерна  черта  на  лидера  изисква  той  да
притежава смелост и духовна увереност в  Божията  милост.  Следният куплет от едно стихотворение
обобщава по прекрасен начин тази тема:

В по-голямата си част живота представлява 
празни приказки и сапунени мехурчета.
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Само две неща са много важни -
да бъдем нежни един към друг 
в моменти на затруднения и да бъдем смели.

Натъжен съм от онези духовни лидери, които по принцип не уважават хората. Ние се чудим как е
възможно подобни хора да се издигат до такива влиятелни позиции. Но ще ви дам един съвет. Ако не
обичате хората, моля ви, направете ни тази услуга и не ставайте лидер. Изберете си друго поле за изява.
От това всички ще спечелят. Откажете, когато ви предлагат да станете лидер. Нито света, нито църквата
има нужда от повече началници. И двете имат нужда от повече лидери – сърцати слуги като Павел,
изпълнени с  чувствителност  и подкрепа  към другите хора.  Любовта  и привързаността,  когато бъдат
демонстрирани по подходящ начин, запълват празнината, която не може да бъде запълнена само с думи.
Ако хората знаят, че ги обичате и ги цените, те ще влязат в огъня заради вас. Павел казал на християните
от Солун, че ги обича и те никога не забравили това.

Трето, добрите лидери демонстрират истинност. Павел продължава: “Чувствахме се толкова
привързани към вас, че бяхме готови да споделим с вас не само Благата вест от Бога, а и собствените
си души, защото ни станахте много скъпи” (1 Сол. 2:8). Той напомнил на вярващите в Солун, че им е
дал  себе  си.  Представям  си  как  ме  питате:  “Чък,  да  не  би  да  искаш да  кажеш,  че  споделянето  на
евангелието не е важно?” Съвсем не искам да кажа това. Аз казвам, че ако казваме  само евангелието,
това не е достатъчно, за да бъдем лидери. Само съобщаването на истината няма да ви превърне в лидер.
Компютърът,  книгата или аудиокасетата също могат да съобщят истината.  Павел направил още една
крачка напред и казал на последователите си: “Толкова много ви обичах, че когато трябваше да ви служа,
аз ви давах целия си живот.” Колко ободряващо е това твърдение! Но нещата не свършват до тук и стават
още по-добри. “Братя и сестри, вие помните нашия упорит труд. Ние работехме ден и нощ, за да не
сме в тежест на някого от вас, докато ви проповядвахме Благата вест от Бога” (1 Сол.2:9). Хей, това
е ставало в Македония, а не на плажа в Нюпорт. Времената са били трудни. Солун не се е наслаждавал
на силната и здрава икономика на Коринт. Хората са живеели бедно и в нищета. Павел пише: “Тъй като
знаех, че за вас ще бъде трудно, аз сам си плащах сметките. Аз работех, за да си изкарвам прехраната.”
Тук няма самохвалство. Той им напомня за упорития си труд и за забележителната си привързаност към
тях и към служението. Той е имал работа и я е вършел. Чисто и просто не е очаквал да получи нищо от
тях. Онзи лидер, който не е истински, никога няма да премине отвъд бариерите на грижата за собствения
си интерес, който е широко разпространен в нашата култура. Ако той е непресторен и откровен, това
разтопява тези бариери и позволява на светлината да влезе.

Четвърто, добрите лидери подкрепят хората с ентусиазъм. Павел пише: “И вие, и Бог сте
свидетели колко предано, праведно и безукорно бе поведението ни към вас, вярващите и добре знаете,
че се отнасяхме с вас така, както баща със собствените си деца” (1 Сол.2:10-11). В началото Павел
започва с образа на майката, която се грижи нежно за децата си. Сега виждаме образа на бащата, който
окуражава и подкрепя децата си. Може би сте мечтали да получавате по-голяма подкрепа от баща си.
Нека да осъзнаем, че за да подготви детето за живота, окуражението трябва да извърви дълъг път. Никой
не би трябвало да получава по-голямо утвърждаване от нас отколкото собствените ни деца. Това звучи
доста  убедително,  нали?  Това  което  е  вярно  за  децата,  е  в  сила  и  за  християните.  Добрият  лидер
балансира нежните грижи на майката с изпълненото с обич утвърждаване на бащата. Окуражаването е
подобно на оазис в пустинята. То предлага необходимото освежаване на изморените хора, чиито души са
спечени от времето, прекарано в пустинята на съмнението в собствените си способности. Освен това
съществуват  пустинята  на  провала,  когато  се  опитваме  толкова  упорито  да  успеем  и  пустинята  на
липсата на напредък, когато толкова много искаме нещо да се случи. Има и пустинята на отхвърлянето
от семейството, на обидите и на хиляди други безплодни области в живота. Когато човек се намира в
подобна пустиня, той мечтае да намери оазис, където да се напие със студена вода. Въпреки, че не сте я
получили  от  баща  си,  най-накрая  подкрепата  може  да  дойде  при  вас  от  думите  на  лидера,  който
говорейки, потапя черпака си дълбоко в ледената вода на кладенеца и когато я излива, тя охлажда духът
и освежава  душата  ви.  Павел  е  разбирал важността  на  ентусиазираното утвърждаване.  То мотивира
хората да живеят по-добре. Всъщност, това е целта на всички тези отличителни черти на лидера. Павел
пише: “Насърчавахме ви,  утешавахме ви и ви подтиквахме да живеете по начин,  достоен за Бога,
който ви призовава в своето царство и слава” (1Сол.2:12). Ето това е. Ние ви водехме по този начин, за
да можете да живеят в съответствие с него!

Въпрос: Къде се е научил Павел да води хората по този начин? В началото той е бил Савел от Тарс,
един враждебен и претенциозен фарисей.  Спомняте ли си? По онова време той е бил злонамерен и
свиреп  враг  на  християните.  Какво  е  станало,  за  да  промени  този  отмъстителен  преследвач  на
християните и да го превърне в ярък модел на християнски лидер. Промяната е станала, защото той е
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срещнал Господаря. Той престанал да ръководи живота си и се е подчинил. Отново ви предлагам да
прочетете  думите  на  Ханс  Финцел:  “Слугите-лидери  трябва  да  искат  да  живеят  с  желанието  да  се
подчиняват  на  много  нива:  на  властите,  на  Бога,  на  жена  си,  на  принципите  за  мъдър  живот  и  на
задълженията си.  Въпреки общоприетата представа, че човек не трябва да се подчинява на властите,
истината е, че за да имат успех, лидерите трябва да се подчиняват.” Какво се е случило с гордият и
самонадеян Савел? Случило се е същото нещо, което се е случило на Йосиф, Моисей, Исус Навин и
Самуил, на Петър, Йоан, Мария и Марта, на Корнилий и Лидия. Савел срещнал Господаря и станал
Павел! След като го срещнал, Павел му се подчинил. Това е първата крачка, която трябва да направим, за
да стенем лидери като Павел.

Аз живеех, като се стараех да избягвам трудностите
И вървях по пътя на удоволствията и удобството.
Докато един ден, на едно тихо място
Аз срещнах Господаря.
Тъй като се стремях към власт и богатство
И мислех много повече за тялото, но не и за душата си.
Аз се стараех да победя в безумното надбягване на този живот,
Когато срещнах Господаря.
Аз изграждах своите кули и те се издигаха толкова високо,
Че с върховете си пробождаха синьото небе.
Аз се бях заклел да управлявам с желязна тояга,
Когато срещнах Господаря.
Срещнах Го, познах Го и се изчервих, когато видях,
Че ме гледа с тъжните Си очи.
Тогава се спънах и паднах в краката Му, 
А през това време кулите ми се стопиха и изчезнаха.
Те се стопиха и изчезнаха, а на тяхно място
Не можех да видя нищо друго, освен лицето на Господаря.
Сега мисля за душите на хората
И изгубих живота си, за да го намеря отново.
От онзи ден на това тихо място,
Когато срещнах Господаря.

Животът на Павел се променил завинаги някъде между срещата на пътя за Дамаск и посещението
на Ананий. Той започнал да се подчинява на своя Цар Христос и продължил да живее на колене.

Нещо, което трябва да запомним
Нали сте съгласни, че търсенето е трудна работа? Какво би трябвало да ни се случи, за да се

убедим,  че накрая първите ще станат последни,  а  последните ще станат първи? За някои хора това
убеждаване ще продължи цял живот, а за други са достатъчни само няколко семестъра в семинарията.
Всяка  година  през  месец  Май,  в  края  на  пролетния  семестър  на  Даласката  семинария,  ние  имаме
удоволствието  да  изслушваме  най-добрите  проповедници  сред  студентите.  Веднъж  един  талантлив
младеж проповядва върху Йоан 13, където се описва как Исус е измил краката на учениците си. След
като направи едно убедително изложение на този прост текст, младият випускник се наведе ниско над
микрофона, огледа лицата на публиката и попита колегите си: “  Дали искате да имате велико служение  
или вие самите искате да бъдете велики  ?  ” В препълнената зала на църквата настъпи пълна тишина.
Никой не мигваше. Никога няма да забравя неговия въпрос. Никои от присъстващите няма да го забрави,
надявам  се  и  той  самият да  не  го  забрави.  В един  единствен въпрос  той успя  да  побере  основния
проблем:  Величието.  Но  не  величието,  към което се  стреми света.  Става  дума за  величието според
стандарта на Небесния Бог. Великите лидери на първо място са слуги. Подобно на Павел и на неговият
Господар Исус Христос. 

Това се отнася както за теб, така и за мен. Ако досега не сте подчинили напълно живота си на
Господаря,  сега е момент да го сторите. Ако все още сте враждебно настроен, вие може би няма да
бъдете ослепен или да бъдете хвърлен в затвора. Това се е случило на Павел. Но тъй като съм спечелил
вниманието ви, предлагам ви да се замислите дълбоко. Вие знаете колко непокорен и горд човек сте.
Знаят го и хората, които водите. Вие знаете с какво нежелание ги окуражавате и ободрявате. Те също го
знаят. Ако сте лаком, вие знаете това. Ако сте самонадеян, вие знаете това. Честно казано, време е да се
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откажете  от  тези  неща.  Отново  се  връщаме  към  основния  въпрос:  “Дали  искате  да  имате  велико
служение или просто искате вие самите да бъдете велики?” 

Начинът, по който ще отговорите на този въпрос ще определи какъв лидер ще бъдете.

Глава 16

Да реагираме като Павел
 Ако  бяхте  срещнали Чарли и Люси Уидимейер, вие никога нямаше да ги забравите. Чарли бил

прочут футболист от щата Хавай.  Той бил толкова добър атлет,  че  със сигурност би могъл да жъне
успехи  и  като  играч  на  американски  футбол.  За  нещастие,  всичко  се  променило,  когато  заболял  от
болестта на Луй Геридж. Тази болест опустошила централната му нервна система до такава степен, че
сега той е в състояние да движи само клепачите си. Ден и нощ за него неотлъчно се грижи любимата му
жена Люси и ви разтопява със заразителната си усмивка, докато тълкува какво означава премигването на
клепачите му. Забележителни хора. Аз не се възхищавам от тях просто заради ужасното заболяване на
Чарли. То ни натъжава и сърцата ни болят заради него.  Ние се възхищаваме от тях заради начинът, по
който те  реагират на болестта,  която е  ограбила толкова много от живота им. В някакъв момент от
миналото  си  те  взели  съдбоносното  решение:  “Това  няма  да  ни  унищожи.  Тъкмо  обратното,  тази
ситуация ще ни превърне в такива хора, каквито Бог иска да бъдем.” Повечето християни знаят името на
Джони Йериксон Тада. Като младо момиче тя обичала да язди коне, да танцува и да се радва на живота
със своите приятели от гимназията. Всичко се променило по време на един нещастен случай при скок
във водата през 1967 година, по време на който тя прекъснала гръбначния си мозък. Оттогава Джони е
парализирана и е в инвалидна количка, но колко забележително е поведението й! Джони и съпругът й
Кен живеят сплотено и обикалят света  от името на нейната фондация за  подпомагане на инвалиди,
наречена “Джони и приятели.” Всеки път, когато разказва историята си, аудиторията я слуша мълчаливо
и с изумление. Хората са впечатлявани не от това, че Джони е парализирана. Тази част от историята й ни
натъжава, но ние се възхищаваме от начина, по който тя  реагира на парализата. Тя реагира по един
прекрасен начин и това й придава величие. 

Повечето  хора  не  познават  Лиза  Биймър.  Тя  живее  в  Кренбъри,  Ню Джърси.  Сутринта  на  11
Септември 2001 получила смразяващо съобщение по телефона, с което съпругът й Тод шепнешком я
уведомил, че самолетът му е отвлечен. Тод бил един от тримата човека, които започнали героична и
решителна битка срещу терористите в полет 93 на височина 10 000 м, който завърши с падането на
самолета и на всички пътници на територията на Пенсилвания. Никой не се спаси. Но от дешифрираните
разговорите по мобилните телефони на пътниците се установи, тези мъже не позволили самолета да се
вреже в друга правителствена сграда и чрез героичната си постъпка те спасили живота на стотици хора.
Лиза била зашеметена от новината. В този момент тя била бременна от няколко месеца. Сега съпругът й
е загинал, а животът й загаснал поради бруталното и жестоко нападение над тези невинни хора. Когато
беше попитана  какво е  мнението й  за  смелото поведение  на  съпруга й,  тя  отговори:  “Това  ми даде
основание да заживея отново.” Тя каза, че случилото се е призив за нея. Ние се възхищаваме от Лиза
Биимър не защото тя е загубила съпруга си. Това ни натъжава. Ние тъжим заедно с нея и с децата й,
които са останали без баща. Но ние се възхищаваме от нея заради забележителния начин, по който
реагира на огромната загуба. Тъкмо реакцията на нещастието е онова, което придава величие. Величието
се получава, когато реакцията се извиси до нивото на предизвикателството. От много време говоря, че
животът се състои от 10 % от онова,  което ни се случва и 90 % от начина,  по който реагираме на
случващото се. Десет процента от живота на Чарли Уидимейер е болестта на Луй Геридж. Деветдесет
процента  се  състои  от  начина,  по  който  той  и  жена  му  са  реагирали  на  болестта.  Парализата
представлява 10% от живота на Джони Йериксон Тада. Деветдесет процента се състои от ежедневното й
поведението в отговор на парализата.  Десет процента от живота на Лиза Биимър е загубата на Тод,
нейният любим съпруг и баща на децата й. Останалите 90 % се състоят от прекрасния начин, по който тя
реагира на този ужасен ден. Ето в това се състои истинското величие. Същото величие можем да видим и
в характера и служението на Павел – този забележителен мъж на милостта и решителността.

Портрет на величието
Ако имахме възможност да изучаваме портрета на Павел, на първо място щяхме да забележим

неговите белези и синини. В зависимост от това, кога е бил рисуван портрета, някои от белезите от рани
биха били червени и подпухнали, а други може все още да кървят. Павел пише за тези рани в края на
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писмото си до Галатяните. В момент на откровеност той взел перото и написал: “Вижте само какви
големи букви ви пиша със собствената си ръка” (Гал.6:12)! Който е чел писмото на Павел в оригинал е
забелязал, че в края на писмото има промяна на почерка. Сигурно е много вълнуващо да се чете тази
част от оригинала на писмото до Галатяните. Големият размер на буквите, изписвани от Павел, може да
се дължи на влошеното му зрение или на жестока мигрена, която е замъглявала погледа му. Може би е
имал постоянно увреждане на двигателния нерв на ръката си. Каквато и да е причината, той е позволил
на чувствата си да се излеят върху листа. Може би Павел е искал да направи точно това, когато е писал с
ръката си: “Накрая искам да ви помоля никой да не ме безпокои повече, защото нося белезите на Исус
по тялото си” (Гал. 6:17). 

Харесва ми откровеният призив на Павел. Убеден съм, че към този момент от служението си той е
станал дързък в известна степен.  Той е имал работа с трудни хора.  С други думи той казва:  “Не се
смесвайте с мен. Отдръпнете се. Пиша ви това писмо, докато нося белезите по тялото си на Онзи, който е
пострадал много заради вас. Аз платих заради правото да ви инструктирам. По тялото си нося белезите,
раните и физическите доказателства за изпитанията – тези жигосвания на Христос.”  

През  първия  век  робите  са  били  жигосвани  с  имената  на  техните  собственици.  Те  са  били
маркирани като добитъка. Римските войници често са татуирали по ръцете си номерата или имената на
войсковата част, в която са служили. По същия начин хората, които са вярвали във фалшиви богове са
татуирали по телата си имената или символите на техните богове. Но белезите по тялото на Павел са от
друг вид. Те са били доказателство за неговите страдания заради вярата му в Христос. Това е причината,
поради която той е бил бит с камъни. Това е причината, за да бъде бит по лицето. Това е причината,
поради  която  е  бил  с  тояги.  Всеки  от  тези  белези  е  представлявал  постоянно  напомняне,  че  той
принадлежи на своя Господар Исус. Авторът Джей Сайдлоу Бекстър пише: “Какви са били истинските
маркировки по тялото на Павел, които той нарича “белези”? Няма съмнение какъв е отговорът: Това са
били белези, синини, подутини, които е получил по време на трудната си и героична служба в името на
Христос и на евангелието. Всеки път, когато видя някой ветеран-военнопленник, аз ставам малко по-
ободрен и ми се иска малко по-силно да му стигна ръката. Тези хора носят по телата си белезите на
свободата  и  заслужават  най-дълбокото  ни  уважение.”  Ето  такъв  човек  е  бил  Павел.  Осакатен  от
непочтените удари на враговете си, той стоял с наранено тяло, но със здрав дух. Всъщност, Павел много
рядко е привличал вниманието на другите хора към белезите си. В няколкото случаи, когато е правил
това, той го е правил не за да изтъква себе си, а за да прославя Спасителя. Ето това е величието. Павел
дължи величието си НЕ на изпитанията и на постиженията си, а на реакцията му на тези изпитания.

Напрежението на служението
Малко  са  хората,  които  са  изпитали  такава  степен  на  страдание,  която  поне  донякъде  да  се

доближава до страданията, които е изпитал Павел. Напрежението под влиянието на което е живял е на
границата  на  поносимото.  Той  пише  за  това  в  2Кор.  В  това  писмо  той  разказва  за  трудностите  и
изпитанията, на които е бил подлаган по време на служението си и на мисионерските си пътувания:
“Братя и  сестри,  искаме да  знаете за  бедите,  които ни сполетяха в  Азия.  Бремето върху  нас  бе
толкова тежко и непоносимо, че дори бяхме загубили всякаква надежда за живот. Да, в сърцето си
чувствахме, че смъртната ни присъда вече е произнесена. Това се случи, за да не се доверяваме на себе
си,  а  на Бога,  който възкресява мъртвите” (2Кор.1:8-9).  Гръцката дума,  която тук е  преведена като
“беди” означава и “напрежение.” Напрежение, пораждано от съпротивата. Напрежение, пораждано от
отхвърлянето. Напрежение, причинявано от физическите и емоционалните изпитания. Павел пише, че
натоварването му е  било до такава степен “тежко и непоносимо,”  че се  отчаял от живота.  Пълното
натоварване на интензивното налягане го притискала толкова силно, че той усещал, че е на края на
силите си. В няколко случаи и аз съм се чувствал така. Павел е възприемал налягането като смъртна
присъда. Според него, ако се наложи да прекара достатъчно време под въздействието на това налягане,
той щял да загине. Ако искаме да изучаваме живота на Павел и да се поучим от живота и служението му,
основният  урок,  който  трябва  да  научим  е  как  да  реагираме,  когато  сме  под  напрежение.  За  мен
“напрежение” и “лишения, изпитания, беди, страдания и несгоди,” са взаимно заменими понятия. Иска
ми се да мога да реагирам на лишенията, изпитанията, бедите, страданията и несгодите така, както е
реагирал  Павел.  Рядко  някой  от  нас  е  посрещал  бедите  с  такава  решителност.  Ние  гледаме  на
изпитанията  и  страданията  като  на  неприятно прекъсване  на  щастливия  ни  живот.  Ние  считаме,  че
изпитанията и страданията са несправедливи обстоятелства, които са ни причинени от лоши хора или от
неприятелската среда. За разлика от нас Павел е реагирал по различен начин. Тайната на издръжливостта
му се крие в “гледането на случващото се от Божията гледна точка.” Нека да изследваме тази идея.

Той е  вярвал единствено в  Бога. Павел е  позволявал  на  страданията  да  подсилват  вярата  му
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единствено  в  Бога.  Той  пише:  “Да,  в  сърцето  си  чувствахме,  че  смъртната  ни  присъда  вече  е
произнесена. Това се случи, за да не се доверяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите.
Той ни избави от ужасната смърт и ще продължава да ни избавя. В него е надеждата ни и той и в
бъдеще ще ни избавя. В него е надеждата ни и той и в бъдеще ще ни избавя” (2Кор.1:9-10).  Бог  ни
избави и ще продължава да ни избавя,  Бог  и в бъдеще ще ни избавя. Разбрахте ли какво ни показва
Павел? От началото до края той се фокусира върху способността на Бога да се справя с обстоятелствата.
Това го освобождава да се обляга и да разчита единствено на силата на Бога. Мисля си, че апостолът е
стигнал  до  състоянието,  в  което  е  разбрал,  че  не  може  нищо  да  промени.  Той  е  разбрал,  че  не  е
достатъчно способен да се справи с проблема и че не е достатъчно умен, за да разгадае мистерията.
Самоувереността му дотолкова се изпарила, че той се отчаял от самия живот. В този критичен момент
той получил свръхестествена подкрепа, когато погледнал към Бога. Той казал: “Господи, сега не мога да
направя даже една крачка напред. Не съм способен. Не считам, че сам съм способен да направя нещо, за
да намаля това напрежение. Вярвам единствено в Тебе.” Ето това наричам “божествена перспектива.”
Решимост поставена под напрежение. Спомням си за една история от Стария Завет. В живота на Давид
има подобен епизод, описан в 1Царе30, когато налягането можело да го смаже. Давид все още не бил
станал цар. Но въпреки това се намирал в пустинята и воювал с враговете на Израел. Писанията описват
следната картина: “И когато на третия ден Давид и мъжете му влязоха в Сиклаг, амаличаните бяха
нападнали  южната страна  и  Сиклаг,  и  бяха  опустошили  Сиклаг  и  бяха  го  изгорили  с  огън.  Бяха
запленили и жените, които се намираха в него; не бяха убили никого, ни малък, ни голям, но бяха ги
откарали и бяха отишли в пътя си” (1Царе30:1-2). Давид и хората му живеели в Сиклаг. Те напуснали
дома си, за да отидат на бойното поле. Когато се върнали, те не можели да повярват на очите си, защото
видели димящите останки от домовете си. Все едно да се върнете у дома след като сте работили цял ден
и да откриете, че районът ви е обкръжена от пожарни коли, а пожарникарите се катерят по къщите,
включително по вашата. Тогава виждате, че от покрива на дома ви се извива черен облак дим. Къщата ви,
както  и  няколко  съседни  къщи  е  обхваната  от  пламъци.  За  ваш  ужас,  когато  димът  се  разнася  и
видимостта се  подобрява,  вие установявате,  че  от нея не е  останало нищо,  освен купчина овъглени
остатъци. Ето това се е случило на Давид и на хората му, само че е било още по-лошо. В допълнение, за
техен  ужас  те  установили,  че  цялата  местност  е  обезлюдена.  Жените  и  децата  били  отведени.
Единственото нещо, което мъжете са разбрали е,  че жените и децата не са избити,  но са знаели, че
повече няма да ги видят. Библията продължава: “А когато Давид и мъжете му дойдоха в града, ето,
беше изгорен с огън, и жените им, синовете им и дъщерите им пленени. Тогава Давид и людете, които
бяха с него, плакаха с висок глас, докато не им остана вече сила да плачат. Също и двете Давидови
жени бяха пленени, езраелката Ахиноам и Авигея, жената на кармилеца Навал. И Давид се наскърби
много,  защото  людете  говореха  да  го  убият  с  камъни,  понеже  душата  на  всички  люде  беше
преогорчена, всеки за синовете си и дъщерите си; а Давид се укрепи в Господа своя Бог” (1Царе30:3-6).
Ето това е картината на бедата. Сигурен съм, че някои от хората са гледали неприязнено към Давид и са
го заплашвали: “Ти ни заведе да се бием. Ако не бяхме отишли, щяхме да бъдем тук и да защитим
семействата си. Ние отидохме, защото ти ни накара. Ти си отговорен за станалото.” Като капак на това,
че също бил загубил жените и децата си, Давид бил заплашен от бунт. За мен това е пример за налягане
от най-високо ниво. Забележете последните няколко думи от горния откъс:  “а Давид се укрепи в Господа
своя Бог.” Попадали ли сте в такова положение? Когато нищо около вас не ви предлага подкрепа, даже
най-близките ви приятели ви изоставят. Не знаете какво да правите. Бъдещето ви е заплашено. Вие сте
съвсем сам. Вие се нуждаете от мъдрост. Всичко, което можете да направите в този момент на криза е да
погледнете  към  небето.  Ето  така  е  реагирал  Давид.  По същият начин  е  постъпвал  и  Павел.  Когато
изглеждало, че целият свят е против него, той поглеждал нагоре и Бог се появявал. Павел научил, че Бог
е верен. По-нататък той казал: “Ние имаме това съкровище, но сме само като глинени делви, в които то
се пази, за да стане ясно, че надминаващата всички останали сила идва не от нас, а от Бога” (2Кор.
4:7). Ние не притежаваме силата от която се нуждаем, за да се справим с най-силните удари на живота.
Ако  разчитаме  само  на  себе  си,  ние  се  сриваме.  Силата  от  която  се  нуждаем  идва  само  от  Бога,
независимо от обстоятелствата. За да опише своя живот на служител, Павел използва такива думи като:
“опечален,” “измъчен,” “объркан,” “преследван” и “повален.” Ето такъв е бил живота на Павел като
посланик на Христос. Най-често той е приличал на овца, подготвена за клане. Има ли желаещи? Отново
искам да кажа, че ние не се възхищаваме от изпитанията, на които е бил подлаган Павел, а на начина, по
който е реагирал. Това е величието, което ценим високо. “Непрекъснато ни постигат всякакви беди, но
не  сме  сломени;  в  безизходица  сме,  но  успяваме  да  намерим изход;  преследвани  сме,  но  Бог  не  ни
изоставя; повалят ни, но не загиваме. Винаги носим в телата си смъртта на Исус, за да се види ясно в
тях и животът му. Ние, живите, непрекъснато сме излагани на смърт заради Исус, за да се види ясно
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неговият живот в нашите смъртни тела” (2Кор.4: 8-11). В продължение на повече от 30 години съм
изучавал живота на Павел, но никога не съм срещал случай, в който той да обвинява Бога заради бедите,
които са го сполетели. Той никога не е размахвал юмрук към небето, обхванат от ярост. За мен това е
абсолютно невероятно.  Той е приемал всичко ставащо като част от своето посвещение да служи на
Христос и е вярвал, че Бог ще се намеси в онези моменти, когато той се е намирал на края на силите си.
С пълна увереност Павел се е облягал на своя Бог. Какъв прекрасен отговор. 

По  гледът на Павел е бил вперен в невидимите неща  . Павел е гледал на ставащото в живота му с
очите на вярата. Този забележителен подход му дава възможност да се нареди редом с такива гиганти на
вярата, като Моисей, за който в Евр. 11 се казва: “Защото вярваше, той напусна Египет, без да се бои
от гнева на царя и остана твърд, сякаш можеше да види Онзи, който е невидим” (Евр. 11:27). Подобно
на Моисей, Павел е издържал на трудностите, защото се е фокусирал във вечността. Той е използвал
изпитанията като неща, които му напомняли, че трябва да се фокусира върху нещата, които не се виждат.
Когато сърцето на човека е правилно настроено, той може да направи това. Наскоро двамата с жена ми
Синтия  пътувахме  до  Хюстън  за  участие  в  една  среща  на  нашето  служение.  За  кратко  успяхме  да
посетим няколко добри приятели у дома им. Тъй като бях попаднал в града, в който съм отрасъл, това ми
припомни за дома, в който живяхме с жена ми като младо семейство преди много години. Къщата имаше
огромна камина, толкова голяма, че човек можеше да влезе пълзешком в нея. Спомних си онези редки
случаи, когато имах възможността да седя край бурно горящия огън и да слушам класическа музика. Аз
много  обичам  камините!  Над  камината,  върху  огромна  дървена  греда,  която  оформяше  челото  на
камината беше прикрепен следния надпис: “АКО СЪРЦЕТО ТИ Е СТУДЕНО, МОЯТ ОГЪН НЯМА ДА
МОЖЕ ДА ГО СТОПЛИ.”  Двамата  със  Синтия никога  няма да забравим тези думи,  поставени над
огромното каменно сърце на камината. Няма такъв огън на света, който би могъл да стопли едно студено
сърце. Студеното сърце остава здраво занитено към бедите и отказва да погледне отвъд настоящето.
Сърцето на Павел е горяло с огъня на вярата, което му е позволявало да вижда невидимото. Това му е
позволявало на издържи, докато се е намирал под напрежението. Сърцето му е оставало топло. Нито
едно от нещата, които са оказвали външно влияние върху Павел не е можело да охлади душата му. Тъкмо
обратното,  случващото  се  само  разпалвало  вътрешния  му  пламък.  Колкото  повече  продължавало
преследването,  толкова по-силен бил пламъкът му за Бога.  По времето,  когато всички около него се
отчайвали,  Павел се фокусирал върху Онзи,  който изпълнява вечния си план в невидимото царство.
Бедите  подсилвали  вярата  му  и  изгаряли  примесите  на  страха  и  неверието,  докато  съмненията  се
стопявали. Възможно е човек да се научи да се фокусира в невидимото. Преди няколко години един
приятел ми разказа трогателната история за една прекрасна афро-американка, която била ярка и сърцата
жена. Всеки ден тя идвала в болницата при 5-годишния си син, който умирал от рак на белите дробове.
Една сутрин, преди да пристигне, сестрата чула детето да си говори само в стаята: “Аз чувам звънчета.
Аз мога да чуя звънчетата. Те звънят.” Сестрата и други хора от персонала чули многократно тези думи.
Когато по-късно майката дошла, тя попитала една от сестрите как е синът й. Сестрата въздъхнала и
вдигнала рамене: “Той халюцинира през цялата сутрин. Може би това се дължи на лекарствата. Онова
което говори няма връзка с реалността, защото казва, че чува някакви звънчета.” Лицето на прекрасната
майка засияло от разбиране. Тя размахала пръст пред лицето на сестрата и казала: “Чуйте. Момчето ми
не халюцинира и въобще не е изгубило контрол над себе си поради лекарствата.  Преди седмици му
казах, че когато започне толкова силно да го боли, че повече не може да издържа, това означава че скоро
ще ни напусне и ще отиде на небето, поради това трябва да се постарае да чуе звънчетата, защото те
звънят за него.” След това майката се обърнала, влязла в стаята, взела малкото момче в прегръдката си и
започнала да го люлее, докато звуците на звънчетата се превърнали в бавно заглъхващо ехо и детето
умряло. Фокусирането в невидимото ни помага да издържим онова, което иначе би било непоносимо.

Силата на слабостта
Павел  продължавал  да  се  движи  напред  през  поредица  от  големи  изпитания,  които  по-късно

описал в същото писмо (2Кор.11:22-28): “Тези хора евреи ли са? Аз също съм. Израилтяни ли са? Аз
също съм.  Потомци на Авраам ли са? Аз също съм. Служители на Христос ли са? Аз съм по-добър
служител  от  тях.  Лудост  е  да  говоря  така,  но  вижте  следния  списък:  Работих  много  повече,
отколкото всеки от тях. Лежах в затвора много повече, биха ме жестоко и много пъти бях излаган на
смърт. Пет пъти юдеите ме наказваха с по тридесет и девет удара с камшик. Три пъти ме биха с
тояги, веднъж едва не ме убиха с камъни,  три пъти претърпях корабокрушение и веднъж прекарах във
водата цяло денонощие. Много пъти съм бил по пътищата и съм бил застрашен от реки, застрашен
от разбойници,  застрашен от своя собствен народ,  застрашен от езичници,  застрашен в  градове,
застрашен извън градове, застрашен в морето и застрашен от лъжливи братя и сестри. Вършил съм
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изнурителна и непосилна работа, много пъти не съм спал, бил съм гладен и жаден, много пъти не съм
ял, бил съм гол и съм мръзнел. И без да смятам другите проблеми, върху мен ежедневно тежи бремето
на загрижеността ми за всички църкви.”

Отгоре на всичко Господ му дал един трън в плътта. Господ отговорил по най-неочакван начин на
отчаяните му молитви да премахне този трън като кратко му казал: “Стига ти моята благодат, защото
силата ми се проявява най-добре в слабост” (2Кор.12:9). Изненадани ли сте? Може би ме питате: “Да не
би да искате  да  кажете,  че  не  трябва  да бъда прекалено силен и да  издържам всяко изпитание  със
собствените си сили?” От вас съвсем не се изискват такива способности.  За да получите сила от Бога,
трябва да признаете слабостта си и неспособността си и подобно на Павел, трябва да се хвалите само
със своята слабост и със силата на Бога. 

Ние се възхищаваме от силата, с която Павел е понасял изпитанията. Ние искаме да аплодираме
твърдата му решимост да устоява на преследванията. Ако Павел беше жив в наши дни, той не би се
съгласил с нашите поздравления. “Не, не, не. Вие не разбирате. Аз не съм силен. Силен е Онзи, който
излива силата си в мен. Моята сила идва от моята слабост.” Това не е фалшива скромност. Павел щеше
да ви каже: “Силата идва, когато човек приеме слабостта и започне да се хвали с нея.” Ето този вид
отговор  отваря  вратата  пред божествената  сила  и  й  позволява  да  започне  да  действа.  В Книгата  си
“Лидерът Павел,” Сандерс пише: “Ние сме част от едно поколение, което се прекланя пред силата –
военна,  интелектуална,  икономическа  и  научна.  Концепцията  за  силата  е  втъкана  и  преплетена  в
ежедневния ни живот. Целият ни свят е разделен на блокове на силите. По цял свят хората се стремят
към силата в различни области, често пъти водени от съмнителни мотиви.”

Прочутият  шотландски проповедник Джеймс Стюарт е  казал следното:  “Бог  винаги избира да
строи Царството Си върху човешката слабост и смирение, а не върху човешката сила и увереност. Той
може да ни използва не независимо от нашата посредственост, безпомощност и неспособност, а именно
поради тяхното наличие.” Това е вълнуващо откритие и коренно преобразува умствената ни настройка
към условията, в които се намираме. Нека да спрем тук за известно време, за да обмислим този принцип
с  цялата  му  сериозност.  Вашето  смирение,  вашите  борби,  вашата  слабост,  вашето  чувство  за
неспособност,  вашата  безпомощност,  даже вашето чувство за  несигурност  са  точно онова,  което ви
превръща в резултатен. Бих отишъл още по-нататък и ще кажа, че те са отличителни черти на величието.
Чак след като се убедите в своята слабост и повече не се опитвате да я криете, вие ще прегърнете силата
на Христос. По един прекрасен начин Павел е пример за такова отношение, след като се подчинил на
този принцип. Гордостта му изчезнала и на нейно място дошло истинско смирение, което не можело да
бъде прогонено от всевъзможните беди и изпитания.

Замислете се за начина, по който реагирате
До тук се  занимавахме с  Павел.  А какво да  кажем за  вас? Ние  навлизаме в 21  век.  Дали сте

измъчвани и претоварени? Чувствате ли, че сте подложен на такова силно напрежение, че също сте близо
до отчаянието? Има да ви кажа една новина от Библията: Вие сте точно там, където Бог иска да бъдете.
Всички години, които сте преживяли са имали за цел да ви направят толкова унизен и нуждаещ се. А
сега, погледнете нагоре!” Чувствате ли се смазан, объркан, погрешно разбран и бит? Не се поддавайте на
изкушението да завъртите ръкавите си и да започнете сам да раздавате правосъдие. Това е вашият шанс!
Вместо да отвръщате на удара с удар, предайте се. Прегърнете слабостта си. Кажете на небесния си
Отец, че вярвате в силата на Неговата власт.  Ако Павел е  можел да направи това,  ще можете да го
направите вие, ще мога да го направя и аз. В този момент аз трябва да се справям с няколко невъзможни
ситуации. Не се съмнявам, че вие имате своите проблеми. За да бъда искрен ще кажа, че съм слаб, за да
се справя с който и да е от моите проблеми. Същото се отнася и за вас.  Често пъти ми идва да се
разплача. Често пъти съм обезкуражаван. Звучи ли ви познато? Потвърдете, че е така! Понякога не мога
да спя добре. Има моменти, когато плача от разочарование от провалите на някои хора или от собствения
си провал.  И с  вас  ли  се  случва  така?  Ние  трябва  да  осъзнаем истината,  че  никога  няма да  сме  в
състояние сами да се справим в проблемите си. Когато признаем това, но не по-рано, силата на Бога ще
се излее в  нас. Поетесата Флоренс Уайт Уилит е написала следното прекрасно стихотворение, което ми
помага да имам правилна гледна точка към живота си:

Благодаря на Бога за горчивите неща;
Те бяха “приятел на милостта”
и ме отклониха от лекия път
За да тръгна към святото място.
Благодаря Му за приятелите, които не успяха
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Да задоволят най-дълбоката нужда на сърцето ми;
Това ме отведе да падна в краката на Спасителя
И да се нахраня от Неговата любов.
Благодарен съм, че нищо от ставащото в живота ми
Не успя да ме задоволи,
Поради което намерих само в Бога
Цялата пълнота на онова, от което се нуждаех!

Предлагам  наистина  да  възприемем модела,  който  Павел  ни  демонстрира  толкова  добре  и  да
получим сила в своята слабост. Достатъчно време изгубихме, докато сами се стараехме да се справим с
живота си. Съгласни ли сте да се откажем от този навик? Нека да отидем при Бога и да кажем: “Господи,
ако не ми помогнеш, аз ще потъна. Ако не отвориш тази врата, тя няма да се отвори. Съдбата ми е в
ръцете Ти. Уморих се да се опитвам сам да се справям и да разчитам само на себе си. Предавам се.”
Когато направим това, ние Го чуваме да казва: “Стига ти моята благодат, защото силата ми се проявява
най-добре в твоята слабост”

Готов ли сте да влезете в следващата битка с новата стратегия? Добре, започнете с предаването.
Вместо да се връщате към вашия стар метод, вместо да се опитвате да изглеждате силен, активен и смел,
вместо  да  поставяте  боксовите  ръкавици  и  да  излизате  на  ринга  за  да  се  биете,  разчитайки  на
собствените си сили, за да победите и да впечатлите хората. Спрете и се предайте. Паднете на коленете
си и извикайте към Бога.  Признайте неспособността си и обявете,  че  не можете повече да живеете
според волята си. Ако най-после сте готов да отстъпите встрани и да позволите на Господа да ви поведе
по Своя път, кажете го и го направете. Той ще оцени, че признавате слабостта си, като демонстрира
Собствената си сила чрез вас. Но ако вие не свършите вашата част от работата, Той също няма да се
намеси. 

Сега е ваш ред!

Глава 17

Да мислим като Павел
Наскоро с  един мой  приятел  се  случи нещо,  което  илюстрира  колко  важно  е  човек  да  мисли

правилно.  Д-р Рон Алън,  колега от Семинарията  в  Далас,  е  брилянтен преподавател.  Той не само е
специалист по използваните в Библията еврейски и гръцки езици, но освен това е чудесен изследовател
на Библията, историк, колекционер на антични предмети и уважаван автор в областта на богослужението
и религиозната  музика.  Някои хора  биха  казали,  че  той е  истинска  ренесансова  личност.  Отгоре  на
всичко  това  той  отглежда  прекрасни  рози  в  малката  си  ферма  в  Орегон  и  е  запален  велосипедист.
Наскоро д-р Алън се подхлъзнал с колелото си и паднал. За щастие той винаги носи предпазна каска и
това  спасило  живота  му,  тъй  като  ударил  силно  главата  си  и  пукнал  няколко  от  ребрата  си.
Възстановяването му беше бавно и болезнено. Изминали няколко седмици преди да забележи, че има
известни трудности в координирането на движението на ръцете и очите си. Освен това усещал кратки
периоди на схващане, които започнали да се усилват. Накрая решил да отиде при лекаря за преглед. Един
прочут невролог установил наличието на огромен хематом на повърхността на мозъка му. Можете да си
представите шока на моя приятел, когато чул думите “мозъчна операция.” Операцията минала много
добре. Наскоро след това го посетих в болницата. Въпреки че главата му беше плътно обвита с бинтове,
той успя да отвори едното си око и да ме види, докато седях близо до вратата на стаята. Когато ме видя,
той веднага се усмихна и каза: “Йик-тол, тик-тол, тик-тол, ек-тол. Йик-тали тик тол нах, тик-талу-тиктол
на,  ник-тол.”  Не  можех  да  повярвам  на  ушите  си.  Той  говореше  на  езици  –  човекът  спрягаше
несвършеното време на един глагол на еврейски! След като свърши,  аз се засмях силно, докато той
казваше: “Просто исках да се убедя, че все още мога да мисля правилно.” Не е ли смешно това? За да
докаже, че мисли правилно, той не се смееше или плачеше и не демонстрираше някаква друга емоция.
Не  ми  разказа  какво  му  се  е  случило  преди  няколко  седмици.  Той  направи  нещо  очевидно,  лесно
подлежащо  на  проверка,  което  е  стриктно  интелектуално.  Това  му  помогна  (помогна  и  на  мен)  да
разбере, че мислеше правилно. След това той каза имената на всичките си внуци, заедно с рождените им
дати, един след друг. Жена му Бев, която стоеше близо до мен, се усмихна и поклати главата.. Този мъдър
преподавател знаеше, че нито емоциите, нито усещанията, колкото и ценни да са те за нас, са достоверни
доказателства за това, че човек мисли правилно. Писателят Дон Милър в прекрасната си книга “Властта
на  Библията”  пише:  “Само  по  себе  си  онова,  което  изживяваме  е  толкова  субективно,  толкова
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променливо, толкова вътрешно, толкова бързо отлитащо и толкова тясно привързано към психологичните
фактори, че не може да бъде надежден водач за вярата. Да вярваме в онова, което усещаме, това означава
да  поставим  вярата  си  в  зависимост  от  благоволението  на  черния  си  дроб  или  в  зависимост  от
ендокринните си жлези, или от качеството на съня ни някоя нощ или от състоянието на храносмилането
ни,  или от проблемите  свързани с  работата ни.  Както се  казва в  Библията,  онова което изживяваме
винаги трябва  да  се  подчинява  на  властта  на  спасителната  работа  на  Бога  в  Исус  Христос .”  Колко
задълбочен  е  този  извод  в  нашия  свят  на  повърхностно  мислене!  Ако  се  поставяте  в  зависимост
единствено от емоциите и от онова, което усещате, вие вървите по теологичен лед. Подобно поведение е
толкова ненадеждно, все едно да оценявате някоя ситуация в зависимост от това, колко добре сте спали
предишната нощ. В такова поведение няма никакъв здрав разум. Библията призовава всички вярващи:
“Бъдете винаги  готови да  дадете отговор на  всеки  (да  защитите  вярата  си  пред  всеки),  който ви
разпитва  за  основанията  за  вашата  надежда”  (1Пет.3:15).  Гръцката  дума,  означаваща  “защита”  е
apologia. Английската дума “apology” произлиза от тази гръцка дума. Значението на английската дума
“apology” е “извинение.” Но в гръцкия език тази дума предава идеята на представяне на доказателство.
Смисълът е ясен: Ние трябва да сме готови да предоставим убедително доказателство за онова, в което
вярваме. А това изисква да мислим правилно. Вие можете ли да предоставите такова доказателство за
вярата си? Ако някой ваш приятел се старае да открие истината или ако някой колега започне да ви
разпитва за онова, в което вярвате, в състояние ли сте да му дадете достатъчно убедително доказателство
и  да  защитите  вярата  си?  Заслужава  си  дълбоко  да  се  замислите  над  този  въпрос.  Това  е  част  от
задължението ни да бъдем успокояващ свидетел в един свят, който шеметно се върти встрани от центъра
си.

Да си припомним пътя, по който сме минали до сега
Към момента, когато стигнахме средата на Деян.21, всички три мисионерски пътувания на Павел

са приключили и той се е върнал обратно в Ерусалим. На този етап този огромен град му е станал
толкова  познат,  колкото му е  бил познат  родният му град  Тарс.  Посещението започнало с  радостно
настроение. Павел поздравявал братята, докато те го прегръщали за добре дошъл и заедно прославяли
Бога  за  нещата,  които “Бог бе извършил ред езичниците чрез  неговото служение”  (Деян.  21:19).  За
нещастие,  радостта  свършила  бързо.  Лука  пише:  “Когато  седемдневния  срок  почти  беше  изтекъл,
няколко юдеи от Азия видяха Павел в храма. Те разбунтуваха цялата тълпа и го заловиха” (Деян 21:27).
Празненството свършило. Враговете на Павел от Азия вървели след него през целия му път до Ерусалим.
След като го видели в храма, те решили, че достатъчно дълго са търпели заплашителното му присъствие
и съставили план веднъж завинаги да се отърват от него.

Не забравяйте, че това не са били недоволни хора, които са несъгласни интелектуално с него или
които  са  искали  да  му  се  противопоставят  по  някои  от  по-фините  моменти  от  неговата  теология.
Враговете на Павел са искали да го убият. Поради това те възбудили тълпата с виковете: “Израилтяни,
елате ни на помощ! Това е човекът, който проповядваше навсякъде по света срещу юдеите, срещу Закона
и срещу храма. Отгоре на всичко той е въвел гърци в храма и е осквернил това свято място.” Защото те
вече го били виждали в града заедно с Трофим от Ефес и предполагали, че Павел го е довел в храма
(Деян. 21:28-29). Още веднъж те отправили обвинения, без да бъдат подкрепени от факти. Тъй като не
мислели правилно, те възбудили тълпата с надеждата, че хората ще ги подкрепят и ще се стигне до
убиването на Павел с камъни. Командирът на римската кохорта получил бързо съобщение, че “целият
Ерусалим е обхванат от вълнения” (Деян. 21:31). Това се добър пример за преувеличение. Точно това е
трябвало да чуе римският офицер, за да се намеси, защото Рим мразел безредиците.

В този момент тълпата вече била превъзбудена. Павел бил бит толкова жестоко, че почти изпаднал
в безсъзнание. Това сигурно е било ужасно преживяване. За щастие, съобщението за надигащия се бунт
стигнало до  ушите  на  командира  на  римската  кохорта,  която отговаряла  за  поддържането на  реда  в
Ерусалим. Той не е искал Рим да научи, че в Ерусалим е имало безредици, поради което веднага се
намесил. А това е било добро за Павел. Командирът заповядал на войниците си да се изкачат до храма и
ги повел към центъра на града. Центурионите били опитни римски офицери, всеки от които командвал
по 100 войници. За броени минути няколко стотин въоръжени римски воини се появили на сцената и
видели, че Павел е бит от тълпата. Появата на голяма полицейска част на коне стреснала тълпата. Побоят
веднага  бил  прекратен.  Павел  стоял  там  зашеметен,  наранен  и  облят  с  кръв.  Просто  вършейки  си
работата, командирът на войниците спасил живота на апостола. Лука пише, че този командир “заповяда
да откарат Павел в  казармите” (Деян.  21:34).  Тези казарми щели да се превърнат в  най-сигурното
място  за  Павел.  Но  точно  тогава  се  случило  нещо  поразително.  “Когато  стигнаха  стъпалата,
войниците трябваше да го носят заради разяреното множество. Цялата тълпа го следваше и всички
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викаха: “Убийте го!” Пред входа на казармите Павел каза на хилядника: “Мога ли да те попитам
нещо?” А хилядникът отговори: “Ти знаеш гръцки! Значи не си онзи египтянин, който преди известно
време вдигна бунт и изведе четири хиляди убийци в пустинята?” Павел каза: “Не, аз съм юдеин от
Тарс в Киликия и съм гражданин на този прочут град. Моля те, разреши ми да поговоря на народа”
(Деян. 21:35-39). Това не е ли пример за правилно мислене? Павел е преценил, че има шанс не само да
говори пред тълпата, а и да стане близък с римския командир. Това е най-правилния начин на мислене.
Кохортата била изненадана,  че Павел не е неизвестният бунтовник от Египет.  Павел отрекъл да има
връзка с този случай. Той говорил с офицера на гръцки, разказал му, че е роден в Тарс и че е гражданин с
добро обществено положение. В този момент повече от всичко останало Павел е искал да разкаже на
дюдюкащата тълпа за Христос. За мен този начин на вярно мислене е абсолютно изумителен. Ето това е
проява на решителност в момент на напрежение. Повечето от нас бихме потърсили някое безопасно
място да се скрием и да се обадим на адвоката си. Но не и Павел. Той казал: “На мен наистина ми
харесва възможността да говоря пред тези хора.” Озадаченият римски офицер му казал: “Разрешавам
ти.” Когато Павел се обърнал да говори, тълпата замлъкнала. Хората били изненадани. Той им говорел на
арамейски, обичайният език на палестинските евреи. Той току-що бил спрял да говори на гръцки, а сега
в своя защита заговорил прекрасно на арамейски. Каква удивителна сцена! Този човек използвал всеки
шанс. Тълпата, сега доста успокоена, го слушала с напрегнато внимание. 

Златния шанс
“Братя и сестри, изслушайте думите, с които искам да се защитя пред вас. Когато го чуха да им

говори  на  арамейски,  те  се  смълчаха  още  повече.  Тогава  той  каза:  “Аз  съм  юдеин,  родом  от
киликийския град Тарс, но отраснах тук, в този град. Учих при Гамалаил и грижливо бях възпитаван
според закона на нашите предци. Ревностно служех на Бога, точно както вие сега му служите. Гонех
до смърт онези, които следваха Пътя (Исус Христос). Арестувах мъже и жени и ги хвърлях в затвора”
(Деян. 22:4) Хората си казали: До тук всичко е добре. Това е наш човек. И те и той четат една и съща
религиозна страница. Те също са били юдеи. Те също мразели християните. Нищо от казаното от Павел
до този момент не ги е накарало да застанат нащрек.

“Аз отговорих: Господи, тези хора знаят, че обикалях синагогите, като хвърлях в затвора и биех
онези, които вярваха в теб. Знаят, че когато се проля кръвта на Стефан, твоя свидетел, аз бях там,
гледах  одобрително  и  пазех  дрехите  на  онези,  които го  убиваха.  Но  той  ми  каза:“Върви!  Ще те
изпратя далеч, при езичниците” (Деян. 22: 19-21). Дали той е споменал думата “езичници”? Да! Той
използвал  тази  взривоопасна  дума.  БУУМ!  Лесно  възбудимата  тълпа  избухнала  веднага  след
произнасянето й. Каква експлозия! Те били слушали достатъчно. “Този човек се грижи за езичниците, а
ние въобще не разговаряме с тях. Децата ни не посещават училище заедно с езичниците. Ние отказваме
да живеем сред езичници.” За юдеите езичниците са били като глутница диви кучета. Само това било
достатъчно,  за  да  избухне  възбудената  тълпа.  Римският  командир  се  намесил  и  спасил  Павел,  като
заповядал да бъде въведен в казармите и да бъде подготвен за бичуване. Той решил да предаде един урок
на този проповедник. Павел бил разпънат върху един дънер, а ръцете и краката му били завързани с
кожени  върви.  Само  след  няколко  мига  Павел  щял  да  усети  по  настръхналия  си  гръб  ужилващото
шляпане на камшичните ивици, на края на които били завързани остри парчета от кости. Въпреки че
предстояло да бъде бичуван, разума му продължавал да работи безупречно. Той успял да обърне главата
си към своя екзекутор и спокойно му казал: “Законно ли е да бичувате човек, който е римски гражданин
и не е осъден?” Това не е ли пример за правилно мислене? Представяте ли си шока, изписан на лицето на
ликтора?  Той  въобще  не  е  очаквал,  че  този  човек  е  римски  гражданин.  Незабавно  докладвали  на
хилядника, който спрял изпълнението на наказанието. Според римския закон било забранено граждани
на Рим да бъдат изтезавани без съдебно решение. Войниците били на границата да извършат нарушение,
което се наказвало със смърт. Хилядникът заповядал: “Не го бийте и го свалете го от дънера. Развържете
го.” За високопоставения офицер е било неприятно изживяване да отмени заповедта си. Той си спомнил
многото пари, които платил, за да получи правото да се нарича римлянин и презрително попитал: “Аз
платих доста, за да стана римски гражданин.” Без да мигне, Павел му отговорил: “А аз съм такъв по
рождение.” Случаят приключил. Този човек би трябвало да се яви пред Върховния съд на юдеите. И този
път правилното мислене се отплатило, независимо от обстоятелствата.

Умно отърваване
Деян. 23 започва със спешна среща на Синедриона. След като ескортирал с лицемерна набожност

Павел до залата на съда, хилядникът Лисий останал да го чака отвън до вратата. Талантливият автор
Джон Полок описва следната сцена: “Павел застанал точно на онова място, където е стоял Стефан. В
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залата  са  били  и  71  съдии,  между  които  е  имало  няколко  човека,  участвали  в  съда  над  Стефан.
Съвещанието се ръководело от Ананий, който е бил върховен първосвещеник от 47 г. от новата ера, една
от най-хищните личности,  която някога е покривала с позор този пост.  Павел не го познавал,  а като
последица от побоя от тълпата зрението му е било влошено. Обаче това не намалило силата на личното
му излъчване, която внушавал с погледа си. Павел огледал събраните съдии със същия втренчен поглед, с
който преди години обуздал Елима от Кипър и по този начин взел инициативата и сам поставил началото
на процедурата по разследването. Той започнал: “Братя, до този ден съм живял с чиста съвест пред
Бога.” В този момент ръководещият съвещанието извикал да се пази тишина. Един от служителите на
съда ударил една плесница по устата на Павел.  Старият Павел избухнал от това напълно незаконно
отношение.  Забравяйки,  че  самият  той  е  поучавал:  “Благославяйте  онези,  които  ви  преследват.
Благославяйте  ги,  не  ги  проклинайте”  (Рим.  12:14),  той  извикал  към  слабо  различимата  фигура  на
ръководещия съвещанието: “Теб Бог ще удари, стено варосана! Затова ли стоиш там – да ме съдиш
според закона, а не да заповядаш да ме удрят против закона?” Служителите на съда били ужасени:
“Как се осмеляваш да обиждаш Божия първосвещеник!” Павел се сконфузил: “Братя, не знаех че той е
първосвещеникът. Защото е писано: “Не казвай лоша дума за водача на народа си!” След като осъзнал
грешката си,  Павел търсел начин да се поправи. Въпреки това той не забравил опасността, която го
дебнела. Лука пише: “Една част от членовете на Синедриона бяха садукеи, а другата – фарисеи. Като
съобрази това, Павел извика в Синедриона: Братя, аз съм фарисей и баща ми беше фарисей. Съдят ме
заради надеждата ми за възкресението на мъртвите” (Деян. 23:6). Залата била обхваната от безредици,
защото фарисеите и садукеите започнали да спорят помежду си.  Садукеите били материалисти и не
вярвали в наличието на ангели или на други свръхестествени и невидими сили, в това число и във
възкресението. За разлика от тях, фарисеите вярвали във всички тези неща. Стратегията на Павел дала
прекрасни резултати. В това време Лисий, римският хилядник, изпитал силни притеснения отвън залата.
Той чувал шума от споровете в съдебната зала и разбрал, че каузата на Павел е обречена. Според Лисий
единственото  решение  е  било  да  задържи  Павел  в  затвора,  докато  намери  някакво  приемливо  и
безопасно решение. Още веднъж се наложило Павел да спи на коравия под в римския затвор. Но нямало
дълго време да остане сам.

Божествено обещание за защита
Седейки сам в затвора, след като бил бит от тълпата, Павел може би се е чудел дали всичко това

има някакво значение. Той е прекланял разбитата си глава в молитва, когато внезапно “Господ се яви на
Павел и му каза: “Бъди смел! Ти свидетелства за мен в Ерусалим, трябва да направиш същото и в Рим”
(Деян. 23:11). Знаете ли какво означава това? Вгледайте се отново в този цитат. Това е обещание. Господ
уверил Павел, че ще бъде в безопасност и че ще трябва да отиде в Рим. Каквото и облекчение да е
представлявало за него, то без съмнение е носело белезите на нови беди и изпитания. До намесата на
Бога избавлението изглежда почти невъзможно. Когато Бог се появи ние разбираме, че Той има някакъв
по-голям план от онова, което ние можем да си представим. Често пъти, по време на най-силната болка,
когато сме паднали на колене поради лошото отношение към нас, се появява Господ в Своето Слово и ни
донася мир чрез Своя Дух. Той прошепва: “Всичко е под Мой контрол. Ти си на мястото, където трябва
да бъдеш. Така както ми служи вярно тук, ти ще трябва да свидетелстваш за Мен и там.” Това не е ли
удивително? По времето, когато Павел си е мислел, че за него завесата се е спуснала в Ерусалим, Бог му
обещава  запазен  билет  за  Рим.  Мисля  си,  че  Павел  е  спал  през  тази  нощ като  бебе.  Божественото
уверение е велико лекарство срещу безсъницата.

Неочакван съюзник
Но докато Павел мечтаел за Рим, срещу него бил съставен смъртоносен заговор. Юдейските му

врагове планирали да го нападнат от засада и се заклели, че няма да ядат и да пият, докато той не бъде
убит. Но Господ отново показал, че има Свой план. “На сутринта юдеите се наговориха и се заклеха да
не ядат и да не пият, докато не убият Павел. Заговорниците бяха повече от четиридесет. Те отидоха
при главните свещеници и старейшините и им казаха: “Обвързали сме се с клетва да не ядем нищо,
докато не убием Павел. Затова искаме вие и целия Синедрион да помолите хилядника да доведе Павел
при вас под предлог, че искате да го разпитате по-подробно. А ние ще сме готови да го убием, преди да
стигнете дотук.” Обаче племенникът на Павел чу за устроената засада и отиде в казармите, влезе
при Павел и му разказа всичко. Павел повика един от стотниците и му каза: “Заведи този младеж при
хилядника, понеже има нещо да му каже” (Деян. 21: 12-17). Тук се говори не за един, а за четиридесет
заговорници! Четиридесет решени терористи, действащи под прикритието на секретността. Всички те се
заклели: “Няма да ядем и да пием, докато не го убием.” Планът е бил вероломен и приведен в действие
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от хората, които са искали Павел да умре. Онова което те не взели предвид бил един неочакван съюзник
на Павел. Неговият племенник чул всичко и веднага отишъл да предупреди чичо си.

Забележителното в случая е, че племенникът на Павел изиграва главната роля за спасяването му.
Неговото име не се споменава, нито пък за него се говори на друго място в Библията. Откъде е научил за
заговора? Само Бог знае. Господ, който никога не спи и работи постоянно за изпълнението на Своя план,
извадил един племенник от колодата на заговора. Възможно е младежът да е дочул за заговора, докато е
седял сред заговорниците. Може би е научил за готвеното нападение от някой свой информатор. Това не
е важно.  Добрата новина е,  че  племенникът е  осъзнал каква е  истината и е направил нещо,  за  да я
защити. В същото време римския командир се изпълвал от самодоволство, горд от това, че е успял мъдро
да се справи с този случай. Размишленията му били прекъснати от едно нежелано почукване на вратата.
Новината не би могла да е добра. Един от неговите стотници му докладвал, че младия човек, който водел
със себе си има да му каже нещо важно, свързано със някакъв заговор за убийството на Павел. Римският
командир не бил склонен да позволи на някаква жалка шайка фанатици за провали плана му Павел да
бъде отведен безопасно в Рим.  Поради това взел всички мерки заговорът да не успее.  “Хилядникът
отпрати младежа, като му заповяда: “На никого не казвай, че си ми съобщил това.” После повика
двама от стотниците си и им каза: “Да се приготвят за тръгване двеста пехотинци, седемдесет
конници и двеста копиеносци. В девет часа вечерта да са готови да тръгнат за Кесария. Осигурете
коне и за Павел, за да го отведете жив и здрав при управителя Феликс” (Деян. 22:22-24).

Направете следната сметка: 200 пехотинци + 200 копиеносци + 70 конници + 2 стотници = 472
охранители. Това са били униформени, въоръжени и обучени войници. Четиристотин седемдесет и двама
срещу четиридесет неопитни конспиратори. Прекрасно съотношение, което не позволява да се случат
неприятни изненади.  Хилядникът  взел  нужните  мерки,  за  да  не  може  никой  да  достигне  до  Павел.
Спомнихте  ли  си  обещанието  на  Бога?  “Ти  свидетелства  за  мен  в  Ерусалим,  трябва  да  направиш
същото и в Рим.” Това просто е част от този Божествен план. С други думи Бог е казвал: “Аз знам какво
правя.  Аз  ще  те  придружавам  до  Кесария  и  ще  ти  осигуря  пълна  защита.  Ти  си  в  ръката  Ми.”
Многоброен официален ескорт – това ще свърши прекрасна работа. Колко успокоителна е тази история.
Независимо от заговора срещу него, Павел никога не бил извън предпазващата ръка на Бога. Нито пък
вие ще бъдете извън нея.  Чувствате ли се самотен,  чувствате  ли се погрешно разбран и изоставен?
Спомнете си тази истинска история. Бог работи. Той е тук и работи зад сцената. Той ще свърши работата.
Той има Свой план. Точно тогава, когато сте убеден, че пода под вас пропада, Бог се намесва и ви издига,
за  да сте в безопасност.  В случая с Павел Бог използвал един неочакван и анонимен съюзник, един
безименен племенник, който се появил от в необходимия момент от неизвестността. Планирането на
Бога  винаги  е  безпогрешно  синхронизирано  с  Неговата  воля.  Запомнете  това.  На  разсъмване  на
следващия ден Павел пътувал към губернатора, заобиколен и охраняван от 472 охранители. Следващата
спирка е Кесария. Бог ръководел живота на Павел и вие не можете да не разберете, че това е така, ако
потърсите видими доказателства. Защото от първата му среща с Бога до последното му изпитание вие
няма  да  намерите  случай,  когато  Павел  да  е  бил  разтревожен  или  притеснен.  Той  е  давал  всички
доказателства, че е напълно спокоен. Обещанията на Бога са верни. Павел е концентрирал вниманието си
върху казаното от Бога и твърдо е вярвал, че това е вярно. Това е блестящ пример за правилно мислене.

Правилно мислене за Божието обещание да защитава
Чувствали ли сте някога, как почвата се движи под краката ви? Знаете ли какво означава да бъдете

подхвърлян от единия на другия борд в една малка лодка по време на буря? Бягали ли сте някога да
търсите прикритие от свистящите около вас куршуми или за да не сте на пътя на атакуващите войници?
Забележителното е,  че  някои хора по света могат да отговорят положително и на трите въпроса,  но
повечето от нас могат само да си представят какво означават подобни сцени.

Независимо от това, на всеки човек, рано или късно му се налага да сам да усети реалността, че не
е  в  състояние  да  контролира  живота  си.  Може  би  сега  сте  в  такова  състояние.  Ако  бъде  оставен
необезпокояван,  страхът ще  продължи да  върви  по  пътя  си  и  ще  ви парализира,  за  да  стигнете  до
състоянието на безпомощност.  Ако не внимавате,  вие по цял ден ще стоите с  отпуснати ръце и ще
наблюдавате нападащите ви обстоятелства. Това ще ви накара да се фокусирате върху това, което може
да се случи, вместо в онова, което е обещал Бог. Но Павел не е постъпвал така. Той е имал известна
представа за суверенитета на Бога. Това ясно разбиране му позволявало да мисли правилно и да остава
спокоен по време на криза.  Този вид спокойствие,  дължащо се на правилното мислене,  се  корени в
обещанията на Бога. Например, да вземем обещанието в Пс. 46: “Бог е нам прибежище и сила, винаги
изпитана помощ в напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила, и планините се
преместят всред моретата, ако и да бучат и да се вълнуват водите им и планините да се тресат от
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надигането им” (Пс. 46:1-3). Дали нещата изглеждат извън контрол в наши дни? Ние всички усещахме
това в края на 2001 г. Всичко започна на 11 септември. Няколко дни по-късно отидох да взема пощата и
жена ми каза: “Не отваряй нищо. Огледай, дали няма нещо подозрително?” Страхът от “Антракса,” който
се свързваше с терористичната атака над Америка за известно време накара всички американци да станат
параноици. И знаете ли какво стана. Двамата със Синтия прочетохме Пс.46. Ние решихме да се доверим
на Бога така, както е описано в Неговото Слово. Сега спим като бебета. Никой и нищо, което може да
бъде хвърлено върху нас не може да ни накара да забравим това обещание (или някое друго обещание) на
Бога.  Нищо.  Нашият  окончателен  дом  не  е  на  планетата  земя.  Бъдещето  ни  е  осигурено.  А докато
стигнем там, Бог контролира всичко. Подобно на Павел, ние трябва да се научим да мислим правилно,
даже земята да се раздвижи под краката ни. Но за това е нужно да имаме сърце, което иска да вярва на
Божието Слово, да се подчинява на Божия план и съзнателно да оставаме спокойни. С други думи в Пс.
46:1 се казва следното: “Бог е нашето скривалище и сила; то е достъпно за нас в моменти на криза.” Дали
сега сте в криза? Не се страхувайте. Вие сте там, където Бог иска да бъдете. Нещо повече, Той ще види,
че вие сте пристигнали точно там, където иска да пристигнете. Ако Бог е бил в състояние да накара 472
земни охранители да придружат Павел от Ерусалим до Кесария, за да му осигурят безопасност, Той е в
състояние да ви вземе от там където се намирате и да ви изпрати на друго място, като ви пази и закриля.
В края на краищата, с колко ангели разполага Бог? Между другото, когато мислите правилно за тези
неща, вие разбирате, че имате нужда само от един.

Глава 18

Да се отнасяме като Павел към критиците си 
Нежно сърце  и  “нечувствителна  кожа”  –  това  е  рецептата,  за  да  се  отнасяме като  Павел  към

критиците си. Не е лесно да се поддържа това равновесие, особено ако участвате в служение, при което
вие  сте  прицелна  точка  за  обвиненията  на  другите  хора.  Често казано,  много по-трудно е  човек да
култивира в себе си “нечувствителна кожа,” отколкото да придобие нежно сърце. За онези от нас, които
сме концентрирали вниманието си преди всичко върху духовността, наличието на нежно сърце почти
винаги е природна даденост.  Но за създаването на “нечувствителна кожа” може да са нужни години.
Нашия дом не е украсен с плакати или цитати, но в кабинета си имам закачено на стената едно кратко
стихотворение от Уилям Хенри Уард, което прочитам почти всеки ден.

За всяко постижение трябва да платиш някаква цена.
За всяка цел ще имаш противник.
Всяка победа е придружена от някакъв проблем.
Всеки триумф е свързан с някаква жертва.

Редовното прочитане на тези думи ми помагат да бъда реалист и да се закалявам. Аз имам навика
да  събирам  мисли,  мъдрости,  поуки  и  истории,  които  описват  начина,  по  който  хората  поддържат
деликатното равновесие между нежното сърце и “нечувствителната кожа.” Абрахам Линкълн е бил един
от хората, които са станали майстори в справянето с критиките. Как е успявал да понася всички тези
критики? Той потвърждава: “Ако трябваше да чета, а още повече да отговарям на всички атаки, които ми
се отправят, със сигурност нямаше да мога да се занимавам с нищо друго. Аз правя най-доброто, на
което съм способен и смятам да продължавам така до края. Ако накрая успея, казаното против мен няма
да има никакво значение. Но ако накрая се окаже, че не съм бил прав, даже 10 000 ангели да се закълнат,
че съм бил прав, това няма да промени положението.” Подобно на Линкълн и аз полагах всички усилия,
за да не позволя на атаките да достигнат до мен. Обикновено успявах, но понякога – не. Извлякъл съм
много поуки за себе си от мислите на Чарлз Хедън Спържън. Той пише: “Намерете си някой приятел,
който да ви казва къде грешите или още по-добре, вслушвайте се внимателно какво говори вашия враг,
който настървено ви следи и жестоко ви хапе. Каква благословия е такава дразнеща критика за мъдрия
човек и колко нетърпимо досадна е тя за глупавия.” За съжаление, аз не винаги успявах да се придържам
към този съвет.  Искрено ви казвам, че понякога критиката идва от хора,  които са толкова откровено
недружелюбни и на чиито думи не би трябвало да се обръща внимание. (Коментар: Чърчил е казал: „Ако бях

спирал всеки път, за да хвърлям камък по кучето, което ме лае, аз нямаше да стигна много далече.“ Д.Пр.)  Често пъти
хората критикуват, без да знаят всички факти. А когато ги научат, те обикновено разбират, че критиките
им са били неоснователни. Но не винаги. Ето в такива случаи се отплаща наличието на “нечувствителна
кожа.”  Служителите  на  Бога  са  като  гръмоотводи.  Всеки  пастор,  всеки  християнски  лидер,  всеки



111

християнски музикант и всеки християнски автор, който познавам може да ни разкаже собствените си
истории за случаи, когато са били обиждани и нападани с думи. Установил съм, че колкото по-ефикасно
е  едно служение,  толкова  по-голям е  броя  на  неговите  критици.  Ако  не  притежава  “нечувствителна
кожа,” човек ще претърпи емоционална катастрофа. Павел е разбирал тази реалност. Веднъж той засяга
тази тема и казва: “защото пред мен широко се отвори врата, която ми дава възможност да работя
успешно, но има и много хора, които са против мен” (1Кор. 16:9). Това ми дава кураж. Павел е играл
роли и от двете страни и е стигнал до следната аксиома: “Ефективното служение и противопоставянето
вървят ръка за ръка.” Растящата като гъба опозиция от страна на другите съпровожда успешната работа в
служба  на  Бога.  Един  приятел  ми  каза:  “Нашият  Господ  беше  прикован  към  кръста,  поради  това
вярващия трябва да очаква да бъде прикован към стената.” 

Четири духовни цепнатини за негативната критика
От години харесвам мислите и уменията за писане на отдавнашния ми приятел Дейвид Ропър.

Двамата  с  него  учехме  в  семинарията  преди  много  години.  След  като  се  дипломирахме  и  двамата
отидохме  в  Библейската  църква  в  Пауло  Алто,  Калифорния,  за  да  стажуваме  при  Рей  Стедмън.  Аз
работих там само през лятото на 1961 година, а Дейвид остана като част от персонала в продължение на
много години,  преди да  се  премести в една църква  в  Айдахо.  Една  от  петте му прекрасни книги е
озаглавена “Споделеното бреме.” В нея  той споделя четири истини за критиката,  които ще наричам
„Четирите духовни цепнатини за негативната критика”.

Първо, критиката винаги идва в момент, когато най-малко имаме нужда от нея. Вие не сте
ли установили същото? Изглежда че  никога не сте критикуван,  когато сте на върха,  а когато сте на
дъното. След като сте се препънали и сте паднали на земята, някакъв намръщен църковен брат идва при
вас и ви рита отново, разбира се мотивиран от “Християнска любов” към вас.

Второ, изглежда, че биваме критикувани тогава, когато най-малко заслужаваме. Често пъти,
когато си признаем някаква грешка или когато направим неуместно изказване без злобни намерения,
някой, надарен с таланта да критикува, започва да стреля по нас с обидни думи.

Трето,  критикуват ни хора,  които най-малко имат правото да правят това.  Но кой има
право да ви критикува конструктивно? Хората, които най-добре познавате и които най-силно обичате. Не
непознати. Не хора, с които не поддържате никакви отношения. Позволете ми да ви дам един съвет: Ако
наистина не познавате човека, който сте готов да критикувате и ако не сте напълно запознат с всички
факти, просто пропуснете тази възможност. Не се намесвайте. Любовта към даден човек започва, когато
започнеш да го опознаваш. Поради тази причина Соломон е писал: “Удари от приятел са искрени” (Пр.
27:6). На иврит този стих е даже още по-ясен: “Искрени са синините, причинени от човек, който ви
обича.” За малкото хора, които наистина ме обичат и разбират и които са работили дълго време редом с
мен, за да ме познават добре – техните думи неизменно си струва да слушам. Те могат да ме нараняват,
но това са хора, на които разчитам. Такива хора няма да критикуват безпричинно. Онези, които често ме
критикуват даже не знаят бащиното ми име.

Четвърто,  често  пъти  критиката  е  в  такава  форма,  че  най-малко  ни  помага.  Понякога
критичните  думи  ни  жилят  със  своя  дух  на  гняв,  завист  и  ревност.  Много  рядко  критиката  бива
отправяна така, че да излъчва обич и стремеж към добро за критикувания. Най-често критичните думи
идват до нас анонимно, подобно на неподписано писмо-бомба, което на пръв поглед е безобидно, но
когато избухне, причинява невероятни щети. Отново се върнахме там, откъдето тръгнахме. Ако искате да
оцелеете и продължително време да служите на Бога, култивирайте в себе си “нечувствителна кожа.”
Както вече казах, личността на Павел е прекрасен модел за нас. Той е посрещал всевъзможните критики
с необикновена милост и решителност на характера.

Дългата редица на неотстъпчивите критици
Критиците на Павел са следели всяка негова крачка от Антиохия до Македония и от там обратно

до Ерусалим. Павел рядко се е наслаждавал на мигове на липса на критика. Даже когато изследваме
последните години от живота му, времето, когато за повечето други мисионери нещата започват да се
успокояват, проблемите на Павел с критиците му се усилвали. Несъмнено те са били неумолими. Може
би сега си мислите, че е имало поне няколко тълпи от подкрепящи привърженици, които са приветствали
огромните постижения на този изтъкнат апостол. Но не е така. Ние установяваме, че Павел е трябвало да
прави кожата си още по-нечувствителна.  Забележително е,  че колкото повече остарявал,  толкова по-
милостив  е  ставал  той.  Няма  горчивина.  Няма  осъдителни  нотки.  Няма  онези  преувеличения  на
постиженията  и на  преодолените трудности,  които се срещат в редиците  на  сегашните  християнски
лидери. Няма нищо от тези неща. Пред нас е човек, който е запазил нежността в сърцето си, докато в
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същото време кожата му ставала още по-нечувствителна за критиките. С течение на времето той ставал
все по-състрадателен и разбиращ към другите. Но въпреки това, той бил пълен с решимост да продължи
по пътя си до края. Той вече бил завършил третото си мисионерско пътуване. Той е ходил там, където
нито една туристическа група би искала да отиде. Той е правил неща, които нито един новобранец не би
направил. Бит. Малтретиран. Злепоставян. Злословен. По времето когато пишел писмата си до църквите,
апостол Павел подбрал и обучавал младежи, за да продължат делото му.  Той се върнал в Ерусалим,
дрипав и уморен от бойното поле. Но той не се е хвалел с постиженията си. Липсвали аплодисменти.
Нито една църква не отворила вратите си пред него, за да каже: „Добре дошъл, храбрецо. За нас е пример
онова, което си направил.” Вместо това, той отново бил принуден да се задоволява с една група яростни
критици, който го преследвали като зло куче през целия му път от Азия до Ерусалим. Тези юдейски
критици даже не живеели в Ерусалим. Те вървели след Павел, просто за да тровят живота му. След като
по чудо избегнал заговора за неговото убийство, сега Павел се намирал на път за Рим, с цел да се яви
пред съда на Цезаря. Пътуването до Кесария представлявало първия етап от изпълнението на спешния
план на Бога, според който Павел трябвало да свидетелства за Христос и в Рим. (Деян. 23:11). Кой се е
намирал в Рим? Как кой, там се е намирал властелинът на света – римският император Нерон, който
гордо седял на трона си. Но преди да се срещне с Нерон, на Павел му предстояло да се срещне с едно
трио  от  най-интересните  личности  в  държавата  –  Феликс,  Фест  и  Агрипа  –  една  пъстра  група
управители, които се пъчели с външния си вид, но притежавали слаб характер и предразсъдъци, когато
имали работа с някой юдеин. Феликс е относително незначителна историческа фигура. Ако не е била
срещата  му с  Божия посланик на  милостта  сред  хората,  той щял да  напусне  този свят  без  да  бъде
запомнен с нещо. Онова, което може би не знаете е, че той е бил наследникът на Пилат Понтийски.
Пилат служил като римски управител в Юдея по време на процеса срещу Исус, а после бил наследен от
Феликс.  Но  това  не  довело  до  някакво  подобрение  в  управлението.  Защитата  на  Павел  пред  него
поставила  началото  на  една  спирала  от  духовни  изпитания,  изпълнени  с  безпочвени  обвинения  и
неоснователни  критики.  Но  Павел  се  справил  с  лекота  с  фалшиви  обвинения  и  не  трепвал  пред
размахваните юмруци и отправените упреци.

Полезна стратегия за справяне с неспирната критика
Откривам поне 7 начина в поведението на Павел, чрез които се е справял с критиката. Те не са

сложни  и  те  ще  ви  бъдат  полезни,  когато  в  бъдеще  бъдете  подлагани  на  критика.  Нещата,  които
наблюдаваме са позитивно доказателство, че Павел, въпреки че вътрешно е бил чувствителен човек, си е
изработил дебела и нечувствителна кожа, за която говорих по-рано. Нека да започнем с Деян. 24, когато в
Кесария Павел е очаквал да бъде изпратен в Рим. Чрез една поредица от събития той бил изправен пред
Феликс, управителя на Юдея. “След пет дни в Кесария пристигнаха първосвещеникът Анания, няколко
старейшини и един адвокат на име Тертил. Те дойдоха, за да изложат пред управителя обвиненията си
срещу  Павел.  Като  извикаха  Павел,  Тертил  започна  обвинителната  си  реч,  обръщайки  се  към
управителя:  “Достопочтени Феликс,  благодарение на теб се радваме на мир.  Твоята прозорливост
позволи да се извършат нужните реформи сред народа ни. Винаги и навсякъде с дълбока признателност
приемаме  тези  неща.  За  да  не  отнемаме  повече  времето  ти,  благоволи  да  чуеш  нашето  кратко
обвинение” (Деян. 24: 1-4).

Претенциозният и многословен адвокат Тертил, нает от заговорниците, облякъл огромната си тога
и вдигнал димна завеса в съдебната зала.  Това ми напомня за един човек,  който можем да наречем
“Бързият Еди,” непочтен адвокат, който би извършил всякакви мръсни неща заради клиента си. Феликс
бил  подгрят  от  блестящото  ласкателство,  съдържащо  се  в  началните  думи  на  Тертил,  а  глупавото
превъзнасяне на качествата на неговото управление се носело над главата му и по един чуден начин било
поглъщано от шума на средиземноморските вълни. Полок счита, че Феликс и Тертил са имали сходен
морал и пише: “Тертил е знаел прекрасно, че от назначаването на Фелиск за управител през 52 год. Юдея
е страдала от ширещо се кръвопролитие, поради провокираните от него въстания и от увеличаването на
политическите убийства, след като Феликс заповядал бившият първосвещеник Йонатан да бъде убит в
самия храм. Лакомията на Феликс била широко известна. По рождение той бил роб, който се добрал до
властта благодарение на брат си, освободеният роб Палас, който бил любимец на императора Клавдий.
Тацит описва по следния начин характера на Феликс: “Той упражняваше властта си на цар с манталитета
на роб.” Този човек е бил престъпник и мошеник до мозъка на костите си. Полок продължава: “Тертил
издувал бузи и повдигал тогата  си  по незабравимия начин на адвокатите,  които защитават  загубени
каузи.”

Той се разхождал пред съда, придавал си важност и издигал димни завеси с речта си. Всичко е
било преструвка. Павел е разбирал всичко това и спокойно очаквал да му дойде реда да говори. Той
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предоставил на Тертил достатъчно време, за да се оплете в своите фалшиви и преувеличени обвинения,
от  които  той  скоро  щял  да  го  измъкне  с  неопровержимите  факти.  Вие  можете  да  усетите
преувеличението в тези предоставени обвинения. “Този човек е размирник, бунтува юдеите от цял свят
и е  водач  на  сектата на назаряните.  Той дори се  опита да оскверни храма,  но  ние  го  заловихме.
Разпитай  го  и  сам  ще  можеш да  научиш  всичко,  в  което  го  обвиняваме”  (Деян.  24:  5-8).  Вие  си
спомняте,  че  хилядникът Лисий никога не е  използвал насилие срещу Павел.  Той предвидливо го е
защитил  да  не  стане  жертва  на  смъртоносния  заговор  на  юдейските  лидери.  След  като  се  разсеяла
димната завеса, създадена от речта на Тертил, Павел спокойно се изправил, за да се защити. Изказването
му било кратко,  точно и добре произнесено. В обстановката на тази съдебна зала аз открих онези 7
принципи за реагиране на критиката, за които споменах по-рано. Подобно на мен, вие също можете да
откриете, че те ще ни бъдат от полза, когато сме обект на критика.

Първо,  Павел  отказал  да  попадне  в  капана  на  емоциите,  предизвикани  от  обвиненията  .  
Обратното е типичната първа грешка, която правят повечето от нас. Но не и Павел. Както ще видите,
първите му думи са обезоръжаващо приятни: “С радост ще се защитавам пред теб.” С радост? В този
момент той би трябвало да се пръска от възмущение. Въпреки, че бил наричан “размирник” и “водач на
сектата на назаряните,” Павел решил да се придържа стриктно към фактите. Веднага става очевидно
каква е била причината, за да отговори толкова лесно и благоразумно:  той отказал да се подчини на
емоциите си. Това е съдбоносно важно при всеки спор, особено в съдебната зала. Когато се принизим и
паднем до нивото на прекомерно емоционалните си обвинители, ние ставаме зависими от гнева си, а
разумното мислене бива заменяно с даването на неразумни отговори и произнасянето на невъздържани
думи. Но Павел не е тръгнал по този път.

Второ, Павел се придържал към фактите  .   Той казал: “Вие можете да проверите досието ми.
Преди 12 дни аз дойдох в Ерусалим да се поклоня на Бога. Вие можете да разпитате хората, които бяха
там.”  Придържайки  се  към  един  спокоен  и  логичен  начин  на  защита,  Павел  направил  преглед  на
събитията, за които говорили неговите обвинители. Той потвърдил: “Нито в храма, нито в синагогата,
нито в града те са ме видели да споря с някого или да призовавам към бунт.  Нито пък могат да ти
представят някакви доказателства за онова, в което ме обвиняват.” Апостолът не треперел от страх. Той
просто представил фактите – едно, две, три. Тази стратегия не само го фокусирала в целта, тя подсилила
достоверността на думите му в очите на управителя Феликс.

Трето, Павел казвал истината с чиста съвест. Нека по-подробно да разгледаме този принцип.
С лазерна точност Павел твърди: “Изповядвам пред теб това: служа на Бога на предците ни според
Пътя, който те наричат секта. Вярвам във всичко, което казва законът и което е написано в книгите
на  пророците.  Споделям  същата  надежда  в  Бога,  която  имат  и  те  –  надеждата,  че  ще  има
възкресение и за праведните, и за неправедните. Затова правя всичко възможно съвестта ми пред Бога
и  пред  хората  винаги  да  е  чиста”  (Деян.  24:14-16).  Брилянтно!  Павел  подхранвал  защитата  си  с
внимателно подбрани думи, които карали слушателите му да застават на негова страна, а не да му се
противопоставят.  Той  започнал  да  печели  тяхното  доверие.  Доверието  е  плод  на  почтеността.  Тук
посвещавам известно място за онези от вас, които в момента сте обвинявани и имате нужда от твърда
защита, за да убедите своя критик. Сещам се за две думи:  Избягвайте фалшивостта.  Ако вече сте се
отклонили  от  истината,  върнете  се  обратно  и  коригирайте  грешката  си.  Признайте  вината  си.  Ако
градите върху лъжа или върху нещо, което сте направили неправилно, това ще отслабва позицията ви.
Вие ще получите нужната ви смелост да направите това, ако помните, че истината ни прави свободни.
Поради това винаги се придържайте към истината. Двамата с жена ми спазвахме този принцип, когато
отглеждахме четирите си деца. Спазвахме същия подход и в църквите, където сме служили, както и в
брачните си отношения. Аз търсех истината и казвах само истината винаги, когато трябваше да давам
съвет на някого или да посреднича за решаване на конфликти между хората. Да се казва истината – това
означава тя да се казва направо, без усукване. В такъв случай човек не трябва да си оставя резервен
изход. В такъв случай човек не трябва да си позволява да говори с недомлъвки или да украсява фактите.
Ако знаете истината – кажете я. Да, казвайте я всеки път. Така е постъпвал Павел, когато е отговарял на
обвиняващите го. Той е казвал истината с ясно съзнание. Това е освобождавало разума му за представя
защитата си по най-убедителния начин. В този момент обвинителите му започват да се извъртат.

Четвърто, Павел е посочвал източника на критиката. “След като отсъствах няколко години,
аз дойдох в Ерусалим да донеса на своя народ благотворителни дарове и да принеса жертви. Докато
вършех това, пречистен според обичаите, те ме намериха в храма. Нямаше тълпа, нито безпорядък.
Няколко юдеи от Азия бяха там – те трябваше да застанат пред теб и да предявят обвинения, ако
имаха нещо против мен” (Деян. 24:17-19). Ето това наричам поставяне на пръста в раната. И той бил
абсолютно прав. С други думи той казал: “Къде са онези, които ме обвиняват?” В съда присъствали само
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хора,  които  не  били  непосредствени  участници  в  случилото  се:  Тертил,  първосвещеника  и  групата
случайни зрители, които играели ролята на очевидци и свидетели. Павел разкрил, че в съда ги няма
истинските подбудители на обвиненията, което превръщало отправените му обвинения в недоказуеми.
Малко ситуации биха могли да предизвикат повече проблеми в сравнение със случая, когато се борим
срещу липсващи обвинители. Да хвърляме отровата на гнева, която изпитваме към някой човек върху
хора, които нямат нищо общо със случая е хитра и страхлива стратегия. Павел казва открито: “Аз знам,
че  обвинителите  ми  са  юдеи  от  Азия.”  Да  се  въвличат  други  хора  в  конкретната  ситуация,  за  да
предоставят  случайни  и  ненадеждни  доказателства,  това  само  усложнява  нещата.  В  такъв  случаи
достоверността на казаното се поставя под въпрос и истината изчезва като утринна мъгла. Павел открито
посочил с пръст истинският източник на обвиненията. Не знам дали можете да откриете себе си в тази
история. Очевидно това е нещо, което се е случило в първия век, много отдавна от сегашната обстановка.
Но ако сега установите, че хвърляте камъните на критиката, хвърляйте ги само върху онези, с които
наистина имате спор. При това бъдете готов да давате отчет за онова, което правите и бъдете почтен да
кажете: “Аз хвърлих камъка.” Ако не можете да направите това, поставете камъните в джобовете си и си
идете в къщи. От това всички ще спечелят. Аз рядко съм бил нараняван от първоизточника на някакво
обвинение. Най-дълбоките ми рани са причинявани от хора, които са го чули от втора или от трета ръка.
Павел се е прицелвал в истинският източник на обвиненията.

Пето, Павел не се е признал за виновен и не се е предал. Харесва ми тази черта от характера му.
Даже само тя е достатъчна, за да ме убеди, че той е решителен човек. Той е като куче порода “Питбул,”
което е захапало крака на крадеца. Крадецът нямал шанс да избяга! Аз притежавам такава укрепваща
твърдост, особено пред лицето на неуморните си критици. Павел погледнал под вежди и изръмжал: “ Или
нека  тези  тук  да  кажат откриха  ли  някакво  прегрешение,  когато се  изправих  пред  Синедриона  в
Ерусалим” (Деян. 24:20). Той е настоявал обвиняващите го да кажат в какво се състои вината му. Да
кажат  открито,  за  да  могат  всички  да  чуят.  Красноречиво  е  мълчанието  им  в  отговор  на  неговото
предизвикателство. Той е знаел, че неоснователни им обвиненията ще паднат като изсъхнало дърво на
земята. В нито един момент Павел не се поддал на изкушението да се раздразни. Нито в един миг той не
отправил заплаха, че ще откаже да се защитава, защото всичко е несправедливо. Той се държал спокойно
и смело. Въпреки многото случаи, в които е бил бит и изтезаван, тази нова серия от фалшиви обвинения
не е успяла да го развълнува. Павел е стоял здраво вкопан в истината. Той успял да се изправи и да
продължи да върви, защото разчитал, че Бог ще го пренесе там, където той не би могъл да премине със
собствените си сили. Вие може би си казвате: “Аз се напрягам до края на силите си да вървя, но пътя
стана много стръмен.” Като имаме предвид примера на Павел, аз ви съветвам да продължите да вървите
и да не се отказвате.  Бог ще възнагради решителността ви.  Докато Павел стоял твърд,  по челото на
Феликс  се  появили малки капчици пот.  Докато стоял прав,  коленете  му омекнали.  Той се  огънал и
заповядал да бъде отложено съдебното заседание, защото разбрал, че ако продължи, това би означавало,
че слабите обвинения не биха издържали на силата на фактите, представени от Павел. Управителят не
искал да губи репутацията си. И тъй като е знаел много повече от онова, което е говорел, той се отклонил
от истината и прекъснал заседанието. След известно време заедно с жена си, която била еврейка, Феликс
чул още от убедителните аргументи на Павел за Исус Христос. Отново истината успяла да стигне до
него,  но  Феликс  отново пребледнял.  Изплашен от  убедителните  думи на  Павел,  който “заговори за
праведност, за въздържание и за идващия съд. Феликс се изплаши и каза: “Засега си върви. Когато
намеря време, ще те повикам” (Деян. 24:25). След това заседание Феликс често разговарял с Павел, но
ние не знаем за какво са си говорили. След 2 години ушите на Феликс станали глухи за истината. Той
предпочел да си замине в тъмнината и оставил Павел сам в студената килия на затвора. След Феликс
управител  на  Юдея  станал  неизвестният  Фест.  Феликс  е  прекрасен  пример  на  хитрец.  Неговият
наследник Фест  вървял по същия път.  Ние  вече  говорихме за  рисковете,  свързани с  вървенето след
лидери, които искат да бъдат харесвани от хората. Въпреки че Лука не казва нищо за отговора на Павел,
неговото  мълчание  по  този  въпрос  ме  кара  да  вярвам,  че  Павел  се  е  държал  пред  Фест  по  същия
забележителен начин. Това ме довежда до следващото ми заключение за начина, по който Павел се е
справял с обвиненията. Може би този начин е най-удивителния от всички останали. Върнете се обратно
към текста от Деян. 24, за да си припомните думите “две години.”

Шесто, Павел не е станал нетърпелив или изпълнен с горчивина. В продължение на две години
той биел барабаните на истината  пред Феликс,  но не се   случило нищо в негова полза.  Нищо.  Той
очаквал промяна на положението. Минала една година. Нищо не се променило. Нямало отговор. Още
една студена зима. Още една пролет. Все още нямало движение. Накрая изминали две години и Феликс
напуснал поста управител, изоставяйки Павел, който все още бил в затвора. Лука не пише нищо, което
да ни накара да вярваме, че Павел е страдал от някаква потиснатост, отчаяние, горчивина или гняв. Лука
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не пише нищо за тези неща, защото те не са съществували. След това управител става Фест и първата му
работа е била да отиде до Ерусалим, за да се срещне със същата група юдейски лидери, които отправяли
заплахи и обвинения срещу Павел.  Планът на тези размътени глави бил да подмамят Павел да бъде
върнат обратно в Ерусалим за изслушване, за да могат да го нападнат по пътя. Изпълнени с решимост,
тези хора бавно научавали уроците си. Фест се съгласил изслушването да стане в Кесария и обещал
отново да поднови делото срещу Павел. Той заповядал трибунала да се събере на сесия след по-малко от
2 седмици,  на която щял да присъства  Павел (Деян.  25:6).  Сцената  била твърде позната за  опитния
апостол.  Заобиколен  от  една  група  от  преднамерени,  гледащи  изпод  вежди  юдейски  лидери,  които
отправяли неоснователни обвинения срещу него, Павел отново се изправил, за да отговаря спокойно.
Този път той успял да побере цялата си защитна реч в едно изречение: “В своя защита Павел каза: “С
нищо не съм прегрешил нито срещу юдейския закон, нито срещу храма, нито срещу императора” (Деян.
35:8).  В  думите  му не  може да  се  открие  даже сянка  на  безпокойство.  Липсва  нетърпение.  Липсва
горчивина. Всъщност най-забележително е онова, което той не казва. Той би могъл да им напомни, че е
апостол, който е назначен от Бога. Би могъл да изтъкне академичното си образование. Би могъл да се
оплаче,  че  несправедливо  е  държан  в  затвора  или  да  подчертае  безупречната  си  репутация  пред
Синедриона. Но той не е направил това. Той се изправил пред новия управител и казал: “Повдигнатите
срещу мен обвинения са неверни. Не съм прегрешил  нито срещу юдейския закон, нито срещу храма,
нито срещу Цезаря.”  Подобно на  своя предшественик,  Фест  капитулирал пред натиска на  юдеите  и
предложил на Павел възможността да се защити в Ерусалим. Това може би е бил удобен изход за Фест,
но със сигурност щял да бъде лош избор за Павел. 

Павел е знаел, че пътуването до Ерусалим е пълно с опасности. Враговете му точели сабите си с
мисълта да го нападнат. Остроумният отговор на Павел накарал Фест да отвори устата си от изненада:
“Павел отговори: “Нали сега съм изправен пред императорски съд, където трябва да бъда съден? Не
съм причинил никакво зло на юдеите, както ти сам много добре знаеш. Ако съм виновен и съм направил
нещо, което заслужава смъртно наказание, готов съм да умра. Но ако в обвиненията на тези хора
срещу мен няма нищо вярно, то никой не може да ме предаде в ръцете им. Отнасям се до императора”
(Деян. 25:10-11). Павел си спомнил обещанието, което Бог направил за него преди години (Деян. 23:11).
Той е знаел, че плана на Бога предвижда той да отиде в Рим. Знаейки, че неговия Небесен Отец спазва
обещанията Си, Павел разчитал на верността на Бога. 

Седмо, Павел е вярвал твърдо в обещаното от Бога. Под всичко видимо се е намирала вярата в
Бога, която обяснява как е можал да постъпва така. Той се е държал здраво за надеждата в онова, което
Бог е казал. Това осветявало пътя му през много тъмни нощи. Фест бързо се консултирал със своите
съветници и решил: “Отнасяш се до императора – при императора ще идеш” (Деян. 25:12). Павел е
знаел, че ще стане така. Не е възможно някакъв римски управител да надхитри Всевишния. Понякога
изглежда, че мелницата на Бога мели бавно, но Неговият план винаги побеждава. Скоро Павел щял да се
озове на път за столицата на света. Но преди това да се случи, имало още една защита, която Павел
направил пред Ирод Агрипа. Ние ще се запознаем подробно с това в глава 19.

Лични свидетелства
Дълго преди майка ми да умре, тя и една нейна съседка съставиха една книга с обещанията на

Бога,  извадени от Библията.  Всяка една от тях си имаше собствено копие от тази книга.  Майка ми
използваше тази малка книжка като ръководство в молитвите й. След като почина, заедно с брат ми и
сестра ми гледахме на тази книжка,  която съдържаше множество ръкописно преписани обещания от
Библията като на част от нейното наследство към нас. Майка ми беше преписала стотици обещания от
Библията.  Обещание  след  обещание,  след  обещание.  Името  ми  беше  свързано  с  някои  от  тях:
“Посвещавам това обещание в полза на Чарлз,” беше написала тя на една от страниците. На Орвил и
Люси беше посветила много други обещания и ги беше написала в книжката си. Беше включила баща
ми, както и себе си. Майка ми вярваше в обещанията на Бога от Библията, независимо от онова, което й
се случваше. Това й помагаше да не се ядосва и безпокои. Приятелю, върни се към Библията. Потърси в
нея обещанията,  които Бог е направил за теб в Словото Си. Предлагам ти да започнеш с Псалмите.
Потърси там обещанията. Там има милиарди обещания. Научи ги и живей с тях. Научи някои от тях
наизуст. Нека те да бъдат твой водач и успокоител. Подобно на Павел, когато се придържаш неотклонно
към обещанията на Бога, ти ще можеш да устоиш на ужасните бури на обвиненията. Това е посланието
на тази глава. Надявам се това да се превърне в послание за твоя живот. 

Аз не знам къде се намирате или какво изживявате в момента. Твърде възможно е да сте подложен
на налягането, причинявано от негативната критика. Знам, че ако сте служител на Бога, това е истина.
Може би някой е решен да “докаже” неща за вас, за които знаете, че са абсолютно неверни. Съветвам ви
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да се поучите от Павел и да  останете спокоен. Представете вашия случай пред вашия Бог. С молитва
занесете при Него борбите си. С чиста съвест и с решимост да се придържате към истината изложете
случая си  пред Него.  Започнете  оттам.  Тогава  Съдията  на цялата  истина ще насочва  следващата ви
стъпка. Не се предавайте. Не спирайте. Не си казвайте, че вие сте такъв човек, за какъвто ви обвиняват
другите хора. Ако онова, което казват срещу вас не е истина, не му вярвайте. Вярвайте, че Бог ще ви даде
сили и смелост да се държите за истината. Неговата милост ви е довела безопасно до състоянието в
което се намирате Неговата милост ще ви отведе у дома.

Повярвайте ми, че това е вярно. Или още по-добре, повярвайте на Него. “Боже Господи, колко съм
Ти благодарен  за  Твоята Книга,  за  Твоето Слово,  което живее  и  пребъдва вечно.  Благодаря Ти за
начина, по който истината се превръща в живот, когато гледаме на нея като на част от Библията.
Благодаря Ти за силата на Твоето Слово, което променя живота на хората, лекува разбитите сърца и
дава сили на изплашените души. Дано ние, с течение на времето, започнем да се чувстваме все повече и
повече у дома в Твоето Слово, така че живота на другите хора да стане наш живот и истината,
която чуваме от други хора се превърне в принцип, според който да живеем. Благодаря Ти, че поради
милостта Си Ти отново и отново идваш да ме спасяваш. За онези, които се страхуват най-силно се
моля да опознаят Твоят мир и спасение от безпокойствата, когато се обърнат към обещанията в
Библията и там намерят надежда да продължат. Във всемогъщото Име на Исус Христос, Амин.”

Глава 19

Да стоим високо изправени като Павел
Когато търсим герои, полезно е до нас да има някой, който е герой. Древните митологични герои

не ни вършат работа, колко и живо са били изобразени в някои легенди. Имаме нужда от модели от плът
и кръв, за да подражаваме на техния пример. Павел е един от живите ми герои, независимо че има и
други,  които заслужава  да  бъдат  наречени герои.  Тълковният речник  дава  следното определение  на
думата “герой”: “Това е човек, почитан заради постиженията и благородните си качества; човек, който е
демонстрирал голяма смелост.”  А според мен герой е онзи човек, който стои високо изправен тогава,
когато  другите  се  навеждат и  приклякат.  Герой е  онзи,  който плува  срещу течението тогава,  когато
повечето хора плуват по течението.  Това е човек, който говори онова, което е вярно и истина тогава,
когато другите гледат да се изплъзнат и седят мълчаливо встрани. Някои от най-добрите примери за
героично поведение можем да намерим в Библията.

Да стоим високо изправени срещу гигантите
Например,  да  се  върнем  назад  в  историята  до  долината  Ела,  където  юношата  Давид  победил

гиганта Голиат, който се разхождал гордо напред и назад и проклинал войските на Израел. Цар Саул и
цялата му армия стояли като замръзнали, уплашени от гигантската фигура на Голиат. Гръмогласният му
глас само подсилвал страхът им. Но Давид не се уплашил. Когато се появил на  сцената, той не можел да
повярва, че останалите юдеи се страхуват. Той попитал: “Кой е тоя необрязан филистимец та да хвърля
презрение  върху  войските  на живия Бог?”(1Царе  17:26).  Братята  му го  скастрили,  че  е  говори като
младок,  който  все  още  излъчва  миризмата  на  бащините  си  овце.  Техните  подигравки и  критики  не
развълнували  Давид.  Той  разбирал,  че  Голиат  представлява  нещо  повече  от  физическа  заплаха  за
израелските войници. Гигантът от Гет е имал безочието да се изправи срещу Бога на Израел и да охули
Неговата власт. Как е посмял да направи това! Давид погледнал на това предизвикателство като на кауза,
заради която си заслужава да умре. Забележителното е, че единствения камък, хвърлен от прашката на
опитния  овчар  попаднал  точно  в  целта,  повалил  гиганта  на  земята  и  затворил  завинаги  устата  на
филистимеца, който сипел заплахи. Давид забравил за опасностите, когато се приближил до падналия
гигант, за да му отреже главата. Ето такъв е типът герой, който харесвам. Сещам се и за Естир. Тя се е
изправила срещу заплахата да бъде избита цялата й нация.  Мардохей й казал:  “Кой знае дали не си
дошла ти на царството за такова време каквото е това?” (Ест. 4:14). Тя му повярвала. Развълнуваните
му  слова  е  принудили  да  действа  и  тя  казала:  “Трябва  да  се  направи  нещо  и  аз  ще  го  направя!”
Изпълнена със смелост, тя се застъпила за своята кауза пред царя. Вследствие на това злият Аман бил
убит, злодейският му заговор се провалил и юдеите били спасени, за да не станат жертва на един древен
Холокост. Естир се изправила високо срещу опасностите. Даниил отказал да се подчини на заповедта на
царя, според която трябвало да му се покланя и да го прославя като бог. Вследствие на неговия отказ той
прекарал една нощ в клетката на лъвовете. Като награда за смелостта си той бил запазен от Бога. Поради
непоклатимата му вяра в Господа се случило така, все едно че лъвовете са прекарали нощта в килията на
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Даниил. Пророкът стоял високо изправен тогава, когато всички останали хора се навеждали и покланяли.
Докато изучавах Библията, аз забелязах нещо общо в поведението на героите – мъже и жени, които стоят
високо изправени тогава, когато другите се навеждат.

Първо,  във  всички  случаи  виждаме  някаква  външна  заплаха,  на  която  е  трябвало  да  се
противопоставят.  Второ,  винаги  има  някакъв  принцип,  който  трябва  да  бъде  защитен.  Колкото  по-
отблизо  изследвате  конкретната  ситуация,  толкова  по-ясно  ще  видите  този  принцип.  Винаги  на
изпитание е подложена някаква фундаментална истина или вяра.  Трето,  извършването на героичната
постъпка винаги е свързано с риск. Реален е риска не само от физически опасности, но и да бъдеш
разбран погрешно, да не бъдеш харесан, да бъдеш злепоставян и малтретиран. Но бездействието е още
по-лошо. Обикновено извършването на нещо героично и рисковано означава човек да действа сам.

Уилям Уилбърфорс се е изправил сам срещу злото на робството. Той предизвиквал всеки член на
английския парламент да се вслуша в гласа на собствената си съвест. За него освобождаване на робите е
бил  принцип,  за  прилагането  на  които  си  е  заслужавало  да  се  рискува  всичко.  Патрик  Хенри  е
произнесъл неумиращите думи: “Дайте ми свобода или ме убийте.” (Коментар: Колко сроден е този призив с

българското: „Свобода или смърт“ Д.Пр.) Тази непоклатима решителност е помогнала  да се обърне посоката
на борбата на Америка за независимост. Мартин Лутер Кинг Младши атакувал сцената на гражданските
права в Америка по времето, когато много хора са стояли безразлично със скръстени ръце и вниманието
им било заето с други неща. За повечето хора е било много по-лесно да стоят настрани от проблема за
равенството на расите, все едно че това е чужд проблем. Мартин Лутер Кинг Младши се превърнал в
национален герой на Америка, защото се е изправил високо срещу дълбоко вкоренените предразсъдъци.
В края на 2001 година стотици пожарникари от Ню Йорк и Вашингтон, членове на екипите за бърза
помощ  и  полицаи  се  наредиха  в  редиците  на  истинските  герои.  Докато  другите  хора  по  обясними
причини бягали,  за  да се  спасят от нещастието,  тези  хора тичали,  за  да влязат  вътре.  Съзнателно и
жертвоготовно  те  тръгнали  по  опасния  път,  за  да  спасят  живота  на  хората,  попаднали  в  капана  на
руините на Световния Търговски Център. Ето още няколко наблюдения, които ми идват на ум:

Първо,  докато  действат,  героите  не  изглеждат  като  герои.  Типичното  е  наградените  за
героично поведение да не са възприемани като герои по време на действията си. Тогава героите са били
заобиколени от други хора,  които са се питали доколко разумни са действията им. Защо е нужно да
правят това? Някои от хората, които са стояли високо изправени не са били харесвани от съвременниците
си. Само времето е може да разкрие истинската значимост на техните действия.

Второ, никой  не е герой по рождение. Ние обичаме да си мислим, че децата ни са наследили
геройското си поведение от нас. Но това не е вярно. Никой не може да роди герой. Героите се изковават
докато живеят.  Често онези,  които са  преодолели най-много  препятствия  в  живота  си  стават  герои,
когато им дойде времето. Не сте ли съгласни, че имаме нужда от герои около себе си? Рядко има ден,
през който да не мисля за някои от моите герои. Някои от тях са живи, но повечето са мъртви. Споменът
за решимостта на някой човек да се изправя сам ме мотивира да достигам по-високи нива на смело
житейско  поведение.  Павел  се  е  изправял  по-високо  от  другите  хора.  Последната  му  защитна  реч,
записана в Деян. 26 илюстрира героичната му способност да стои сам и да бъде решителен даже в най-
трудните моменти. Той изминал дълъг път от времето на младостта си, когато преследвал християните в
Ерусалим и в другите градове. Господ го хванал и го превърнал в блестящ вестител на милостта. Павел
никога  не  се  разделял  със  задълбоченото  си  разбиране  на  смисъла  на  християнството,  защото  се  е
чувствал длъжен да бъде благодарен на Бога. Поради това Павел се издигнал по-високо от помпозността
на Рим и с непоколебима решителност той се изправял прав в защита на каузата на Христос. 

Стоейки високо изправен пред царе и царици
В края на предишната глава ние се разделихме с Павел, докато се намираше в римския затвор в

Кесария.  Тимоти  и  Сила  били  заминали,  за  да  продължат  работата  за  заздравяване  на  църквите  и
довеждане на още неевреи при Спасителя. Лука останал при Павел, за да се грижи за здравето му и да
документира забележителните му дела. Римският управител Фест с нежелание се съгласил да позволи на
Павел да се защити пред Нерон в Рим. Докато Павел чакал, Фест се безпокоял за положението си. След
като се укрепил на властта си, сега той чудел как да оправдае факта, че ще обезпокои императора в Рим,
защото  нито  едно  от  обвиненията  срещу  Павел  не  се  оказало  основателно.  Фест  имал  нужда  от
доказателство, което да оправдае това, че Нерон щял да си губи времето да се занимава с този случай.
Фест се надявал, че неговият съсед, цар Агрипа би имал някои конструктивни предложения. Поради това
той го поканил за да се запознае със случая на Павел.

Празна показност и необикновени обстоятелства
Завесата  се  вдига  в  Деян.  25:13  с  излизането  на  Агрипа  на  сцената.  Фест  се  подсигурявал,
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подготвяйки случая на Павел за представяне пред Нерон. Лука описва свидетелството си на очевидец с
убедителни подробности.  Представете си сцената,  докато четете следния откъс:  “След няколко дни в
Кесария на посещение при Фест дойдоха цар Агрипа и Верникия. След като прекараха там известно
време, Фест представи на царя случая на Павел така: “В затвора има един човек, оставен там от
Феликс. Когато бях в Ерусалим, главните свещеници и старейшините на юдеите ми казаха в какво го
обвиняват и поискаха да го осъдя на смърт ... Но Павел пожела да остане в Кесария и се отнесе до
императора  да  разреши  неговото  дело.  Затова  заповядах  да  остане  затворен  тук,  докато  уредя
изпращането му пред императора. Тогава Агрипа каза на Фест: Бих искал лично да чуя този човек.”
“Утре ще го чуеш” – отговори Фест. И така,  на другия ден Агрипа и Верникия дойдоха с голяма
пищност и влязоха в съдебната зала заедно с хилядниците и градските първенци. Тогава Фест заповяда
да  доведат  Павел”  (Деян.  25:13-15;  21-23).   Може  би  имате  нужда  от  известна  допълнителна
информация за  липсата на почтен характер на тези царствени личности.  Нека да се върнем няколко
години по-рано в историята. Цар Ирод І управлявал брутално и порочно и придобил библейската си
слава отчасти, защото той е бил царят, който се опитал да убие Петър. Скоро след като Петър бил спасен,
Ирод умрял в големи мъки. Той имал няколко деца, но всички те имали морала на баща си. Само три от
тях имат някакво отношение към тази  история.  Един от  синовете  му е  бил Ирод Агрипа  ІІ.  Това  е
човекът,  наречен Агрипа  в нашата  история.  Въпреки че е  бил само на 32  години,  той се  радвал на
известно  уважение  сред  юдеите.  Баща  му  Ирод  имал  две  дъщери,  Друзила  и  Верникия.  Феликс  се
оженил за Друзила, която отнел от съпруга й, защото се влюбил в нея. Верникия е била сестра и на Ирод
Агрипа.  Верникия и Ирод Агрипа са били брат и сестра и се забъркали в кръвосмесителни любовни
отношения. Странното е, че това са били съдиите, които щели да съдят Павел. Съдът бил истински цирк.
Очевидно на тези хора им е липсвал характер. Лука сигурно е поклащал изумено глава, докато е описвал
всяка  грозна  подробност,  включително  помпозната  поява  на  Агрипа  на  сцената  на  откритата  зала.
Пенещото се Средиземно море с оглушителния грохот на вълните си блестяло под слънчевата светлина и
представлявало подходящ декор за огромното его на Агрипа. Той обичал да играе ролята на прославена
личност.  Сцената била подредена за  последната защитна реч на Павел.  След едно кратко и вежливо
представяне  пред високопоставената  публика,  Павел се изправил да  говори.  Окован във  вериги,  той
куцайки излязъл напред, а веригите му се влачели. Заставайки пред царствените особи, той повдигнал
ръката си и казал: “Считам се за благословен, царю Агрипа, че днес тъкмо пред теб ще се защитавам
срещу  всичко,  в  което ме  обвиняват юдеите,  особено  след  като  познаваш обичаите  на  юдеите  и
техните спорни въпроси. Затова те моля да имаш търпение да ме изслушаш” (Деян. 26:2-3).  Колко
благородно и обезоръжаващо е това начало!  Нито една дума не е излязла от устата на Павел, която е
плод на ограничен ум, хвърлящ огъня и жупела на проклятието. Не това е бил неговия стил. В израз на
уважението си, той казал, че счита за чудесна привилегия цялото това изпитание. В този момент вие
можете да научите един урок от нашия герой Павел. Когато Бог ни дари с възможността да застанем пред
уважавани  и  високопоставени  държавни  служители,  най-добре  е  да  демонстрирате  любезност  и
благородство.  Независимо  от  начинът  им  на  живот,  отнасяйте  с  уважение  към  тях.  Независимо  от
тяхната политика или от личния им живот, покажете милостта си и демонстрирайте известна класа. Със
сигурност е обидно човек да се яви пред подобава сбирщина от престъпници, но ако се подчиним на
емоциите  си,  това  ще  затръшне  пред  нас  вратата  на  предоставената  ни  възможност.  Павел  не  се  е
нахвърлил с обвинения върху слушателите си, въпреки че съвсем не е одобрявал начинът им на живот.
Независимо от веригите си и от това, че високопоставените му съдии са се различавали от него, той се
отнесъл към тях с любезност и уважение. Не е изненадващо, че публиката внимателно слушала всяка
негова дума. Той се огледал и може би е забелязал някои познати лица. Може би сред слушателите си е
видял  някой  бивш  съученик  от  школата  на  Гамалаил.  Юдеите  сред  публиката  са  познавали  добре
миналото на Павел. Той се обръщал към честните хора сред слушателите си, като им напомнил, че те са
били свидетели на неговата кариера на страстен фарисеи и непоколебим защитник на Закона. Той не е
употребявал превзети думи. Той не бил направил нищо тайно и нямал какво да крие. След това Павел
стигнал до  същината  на  проблема.  Юдеите,  които са  го  обвинявали не  са  били изненадани,  че  той
говорил за учението за възкресението. Ако били честни пред съда, обвинителите му също би трябвало да
се придържат към “обещанието, което нашите дванадесет племена се надяват да получат. За него те
ден и нощ ревностно служат на Бога” (Деян. 26:7). Докато високопоставените управници почесвали
брадите  си  и  го  слушали  внимателно,  Павел  направил  пауза,  а  след  това  директно  им  казал,  че  е
несправедливо обвинен заради вярата  си.  С този прекрасен удар на  словесния си меч той приковал
слушателите към местата им. Възкресението оставало основната тема за обсъждане. За да възприеме
Месията, човек задължително трябва да вярва, че Онзи, които е бил разпънат на кръст е възкръснал от
смъртта. Павел гласно се чудел: “Защо, хора, ви е трудно да повярвате, че Бог може да възкресява
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мъртвите” (Деян. 26:8)? В края на краищата уважаваният от тях учител Гамалаил включил тази тема в
своята Юдейска Теология под номер 101. Без да се страхува, Павел продължил да  разглежда тази тема.
По лицето на Агрипа едва ли е трепвал някакъв мускул. “Самият аз мислех, че трябва да правя всичко
възможно против името на Исус от Назарет и точно това вършех в Ерусалим. Много от Божиите
хора хвърлих в затвора, като използвах дадената ми от главните свещеници власт. Когато ги убиваха,
аз одобрявах това. Много пъти, влизайки във всички синагоги, аз ги наказвах и се опитвах да ги накарам
да богохулстват. Моето настървение срещу тях беше толкова силно, че тръгнах да ги преследвам и в
чужди градове” (Деян. 26:9-11). Той не е очаквал нищо от Агрипа или от останалите скептици. Павел е
демонстрирал  спокойна  увереност  и  наранима  автентичност.  Той  не  е  украсявал  миналото  си.  За
удивление на всички той е описал реалистично цялото си минало, а това е ясна демонстрация на достоен
и  почтен  характер  и  на  решителна  вяра  в  Бога.  Тонът му  се  е  променил  леко,  когато  заговорил  за
коренната промяна, която се извършила в него докато пътувал за Дамаск. Убедителният разказ на Павел
за начина, чрез който е бил победен от живия Христос накарал хората да го слушат с отворена уста.
“Упълномощен от главните свещеници и с разрешението им за разправа с тези хора, веднъж пътувах
за  град  Дамаск.  Около  обяд,  както си  вървях  по  пътя,  видях,  царю,  небесна  светлина,  по-ярка  от
слънцето. Тя сияеше край мен и спътниците ми. Всички паднахме на земята и тогава чух глас, който
ми каза на арамейски: “Савле, Савле, защо ме преследваш? Като ми се противопоставяш, вредиш на
себе си. Аз попитах: “Кой си ти, Господи?”, а Господ отвърна: “Аз съм Исус, когото ти преследваш. А
сега стани и се изправи на краката си. Явих ти се, за да те направя свой служител и свидетел относно
това, което си видял, и това, което ще ти разкрия” (Деян. 26:12-16). Въпреки че забелязал тръпката на
недоверие,  Павел не разколебал.  Той продължил,  нанасяйки следващия удар:  “Но Бог ми помогна и
продължава да ми помага и до днес, и с неговата помощ аз стоя тук сега, като свидетелствам както
пред хората със скромно положение,  така и пред високопоставените. Не говоря нищо друго,  освен
това, което са предрекли пророците и Моисей. А те са казали, че Месията ще умре и ще бъде първият
възкръснал от мъртвите, че ще донесе светлина на юдеите и езичниците” (Деян. 26:22-23).

“Стоп!” – извикал Фест за да прекъсне Павел и го обвинил, че е полудял:  “Ти си луд, Павеле,
полудял  си  от толкова  много  учение”  (Деян.  26:24)!  С  нетактичната  си  намеса  Фест  се  опитал  да
прекъсне защитата на Павел, но с овладяна решителност апостолът пренебрегнал това и се концентрирал
единствено върху Агрипа, който  го слушал  съсредоточено и мислел. Павел усещал, че има шанс да
заведе Агрипа до Спасителя и не позволил да бъде отклонен от тази цел.  Свидетелството на Павел
отразявало трансформирането на живота на човек, натрупал опит през време на годините на вярна и
жертвоготовна  служба  на  Бога.  Отговаряйки  на  Фест,  но  гледайки  към  Агрипа,  Павел  казал:  “Не.
Достопочтени Фесте, не съм луд – отвърнал Павел. – Напротив, думите ми са пълни с истина и здрав
разум. Цар Агрипа знае за тези неща и аз спокойно мога да говоря пред него. Сигурен съм, че нищо не е
убегнало от вниманието му,  защото това става открито пред всички.  Царю Агрипа,  вярваш ли в
думите на пророците? Зная, че вярваш” (Деян. 26: 25-27). 

Забравяйки  за  момент  разликата  в  ранговете  и  общественото  положение,  сега  Павел  говорел
директно на Агрипа. Той се позовал на това, че Агрипа знае Писанията. След това се спрял, за да чуе
отговора му. Това бил отговор, който се чува по цял свят: “Да не мислиш, че толкова лесно можеш да ме
убедиш  да  стана  християнин”  (Деян.  26:28).  Какво  твърдение!  Ентусиазмът  на  апостола  не  можел
повече да бъде удържан и той изоставил въздържаността си и възкликнал: “Дали лесно или трудно, моля
се на Бога не само ти, а и всички, които днес ме слушат, да станат като мен, без разбира се, тези
окови” (Деян. 26:29). Това може би е върховният момент в живота на Павел. Веригите на китките му са
дрънкали,  когато  затворникът  издигнал  ръцете  си,  за  да  произнесе  последното  изречение.  Какъв
епохален момент! Думите му отвели гордият Агрипа толкова близо до трона на милостта, че той почти
се поклонил пред Царя на царете! Агрипа се върнал в нормалното си състояние, изчервил се, изправил се
неуверено и поканил и останалите си гости също да станат. Всички се оттеглили по мраморния коридор
в съседната стая, за да обсъдят положението и да решат какво да направят. Те били впечатлени от онова,
което чули. Без съмнение стоящият пред тях затворник е бил невинен. Но въпреки това той настоявал да
бъде изпратен в Рим, за да застане пред Императора. Ако не беше пожелал това, Павел би могъл да
напусне  Кесария  като  свободен  човек  с  чисто  досие.  Не  си  правете  грешни  заключения,  защото
независимо, че останал окован във вериги, Павел е гледал на цялата среща като на голяма победа за себе
си. Тези управници чули евангелието. Иронията е очевидна.  Единственият наистина свободен човек е
бил Павел, който окован във вериги се върнал в килията си. Останалите напуснали съдебната зала на
пръв поглед безпрепятствено, въпреки че били оковани от своето незнание и неверие. Това е била сцена,
излъчваща радост и съжаление. Заглушавайки някои призиви на съвестта си, Агрипа оправил дрехите си
и се опитал да изглежда подобаващо изпълнен с достойнство, докато излизал от залата. Придружаващите
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го се разпръснали след кратко сбогуване. Наглед нищо не се променило, само едно било сигурно – Павел
щял да отплава за Рим. Така непретенциозно, така както се появил, прегърбеният затворник с препъване
прекрачил прага на вратата и напуснал сцената. Дълбоко в себе си той се радвал, защото знаел, че даже
морският вятър не би могъл да издуха думите му от главата на Агрипа. Те щели да измъчват царя през
нощта, може би до края на дните му. “Дали лесно или трудно, моля се на Бога не само ти, а и всички,
които днес ме слушат, да станат като мен, без разбира се, тези окови”

Някои финални мисли към съвременните герои
Първо,  когато  се  изправите  високо  за  да  кажете  истината,  вие  ще  бъдете  толкова

концентриран, че ще се чувства непобедим.  Не позволявайте тази истина да се изплъзне бързо от
съзнанието ви. Може би никога да не сте изпитвали подобно смело изоставяне на мисълта за собствената
си безопасност,  защото никога не сте си позволявали да попадате в  такава  ситуация.  Повечето хора
предпочитат да играят на сигурно. Много по-удобно е да оставиш някой друг да говори вместо теб.
Много по-лесно е да позволиш на някой друг да се изкачи на някое високо място, поемайки риска да
падне. Но когато дойде момента и вие се изправите високо в защита на онова, което е истина, вашето
фокусиране  върху  това  най-важно  нещо  ви  придава  чувството  на  непобедимост.  Опасностите  не
означават нищо за вас. Вие няма да се влияете от хората около вас, които ще ви наблюдават или ще ви се
противопоставят. Нито репутацията, нито титлите им ще ви изплашат. Убедеността и решимостта ви ще
ви носят със сила, която няма да е ваша, а на Бога.

Второ, когато се изправите високо, вие ще бъдете толкова страстен, че няма да осъзнавате
влиянието, което ще упражнявате върху хората, които ви наблюдават.  Защитата на принципа е
единственото, което е важно. Слушателите на Павел просто са станали и са напуснали залата. На пръв
поглед цялата среща е била губене на време. Но кой би могъл да каже дали е така? Кой знае какво е
сънувал Агрипа през тази и през следващите нощи след защитната реч на Павел? Не бих се изненадал,
ако под влияние на убедителното свидетелство на Павел,  Фест е  продължавал да се  върти нощем в
леглото си. Само Бог знае какво е истинското влияние на героичното поведение на Павел през този ден
край морето. В края на краищата, само Бог знае какво е неговото влияние и върху вас самият.

Да се изправяме високо на високите места
Наскоро  четох  вълнуващата  реч  на  покойната  Майка  Тереза  по  време  на  44-та  Национална

Молитвена Закуска –  едно престижно събитие, което се проведе по време на президентството на Бил
Клинтън. В речта си, произнесена скромно и без никаква претенциозност, благата монахиня от Калкута
говореше откровено и смело за злото на аборта и за унищожението, което продължава да оказва тази
смъртоносен  морален  пропуск  върху  сегашната  ни  култура.  Докато  Майка  Тереза  четеше  грижливо
подготвените си записки, никой от присъстващите не помръдваше. Всъщност, много от добре облечените
знаменитости се усмихваха нервно, външността им излъчваше спокойствие и рафинирана увереност, но
вътрешно бяха неспокойни. Сцената носеше белезите на необикновена прилика със смелото поведение
на Павел пред Агрипа. В горчивите думи на Майка Тереза ясно се различават белезите на героизма.
Съжалявам, че поради недостатъчно място мога да цитирам само малка част от речта й. Моля ви да я
прочетете внимателно и положете всички усилия да се пренесете в обстановката на това събиране през
месец август на вашингтонския политически елит. “Аз считам, че аборта е най-големия разрушител на
мира в наши дни, защото Исус е казал: “Ако приемете едно малко дете, вие приемате мен.” Поради
това всеки аборт представлява отказ да се приеме Исус и е пренебрегване на възможността да се
приеме Исус.  Абортирането наистина е война срещу детето и аз мразя убийството на невинното
дете,  чрез  което майката убива  себе  си.  Защото  ако  приемем,  че  майката може да  убива  даже
собственото си дете, как бихме могли да кажем да другите хора да не се убиват един друг? Как да
убедим жената да не абортира? Както винаги, ние сме длъжни да я убедим с любов. Всяка страна,
която позволява извършването на абортите не учи собствените си хора да се обичат един друг, а да
употребяват насилието, за да получат онова, което искат. Това е причината, поради която аборта е
най-големият враг на любовта и на мира.”

Подобно на Павел, тази слаба на вид жена говори и напусна залата така незабележимо, както беше
влязла. Така както древните политически властници са седели и са гледали към Павел, така елита на
Вашингтон седеше мълчаливо, докато сърцата им биеха учестено в гърдите им. Пред тях стоеше един
уверен преносител на смелото съобщение, което трябваше да бъде изречено в този момент. Убеден съм,
че много хора, ако бъдат поставени в ситуациите, за които говорихме в последните няколко страници,
биха се извисили до подобни героични постъпки. Вярвам, че вие имате потенциала в себе си да се
изправите срещу врага на праведността, който отрича властта на Всевишния Бог или да говорите смело
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срещу крещящата  и  откровена  несправедливост  и  очевидната  дискриминация.  Вярвам,  че  много  от
читателите  на  тази  книга  ще  поискат  имената  им  да  се  наредят  сред  имената  на  спасителите  от
Световния Търговски Център и Пентагона или между имената на онези, които загинаха в другия самолет
в Пенсилвания, за да не позволят друго въздушно нападение. Предизвикателството идва при нас в онези
самотни  и  неочаквани  мигове,  когато  се  срещнете  с  противниците  на  истината:  в  сградите  на
университета, в залата за съвещания на фирмата ви, в училището, в кабинета на директора или докато
пътувате със самолет.  В такива моменти ще се изправите ли високо и ще говорите ли истината, когато
трябва  да  се  защити  един  принцип?  Ще  защитите  ли  онова,  в  което  вярвате,  учтиво,  но  твърдо?
Съмнително е, че някога ще имате възможност да говорите пред царе и царици или че ще бъдете поканен
да  произнесете  слово  пред  политическия  елит  или  пред  високопоставени  военачалници.  Но  със
сигурност вие ще имате своите възможности да се изправите и да говорите. Когато вие вземете решение
в сърцето си да се изправяте високо, Бог ще ви даде такива възможности когато най-малко ги очаквате.
Можете  да  бъдете  сигурен,  че  това  ще  се  случи.  Ще  бъдете  ли  готов,  когато  Бог  ви  предостави
възможност?

 Глава 20

Как да се справяме с корабокрушението?

Никога не съм срещал надпис върху задната броня на кола със следния текст: “Искам да участвам в
корабокрушение.”  По  крайбрежните  пътища  на  Калифорния  често  пъти  съм  срещал  надпис  върху
задната броня на колите, който гласи: “Иска ми се да плавам с яхта,” но никога не съм срещал надписа:
“Иска ми се да потъна.” Приключението, свързано с плаването с яхта по морета и океани носи в себе си
вкуса на ободряващото изпитание, което се е превърнало в пристрастеност. Но няма нищо забавно в това
човек  да  падне  в  студените  води  на  морето,  особено  когато  то  е  бурно. Не  съм  преживявал
корабокрушение, но мога да кажа, че доста време съм плавал. Наслаждавам се на океана не само като
запален рибар, но и като любител на плаването с ветроходна лодка при силен вятър (особено когато
някой друг е собственик на яхтата). За щастие, аз съм се наслаждавал на тези неща, когато съм бил върху
повърхността на морето, но не и вътре в него. Бях най-близо до корабокрушение, когато заедно с още
3500 морски пехотинци плавахме с един десантен кораб от Сан Диего за Япония. Въпреки че докато
беше  в  дока,  корабът  изглеждаше,  че  притежава  размерите  на  огромен  бизнес  комплекс,  след  като
плавахме 4-5 дни, величието на океана постави размерите на кораба ни в правилната пропорция и той
внезапно започна да ни изглежда малък. На петия ден от нашето 17-дневно плаване ние се оказахме в
центъра на бушуващ тихоокеански ураган, когато вълните достигаха до 15 м височина. Спрете се и си
представете,  че  това  е  височината  на  5  етажна  сграда.  Забраниха  да  излизаме  на  палубата,  докато
бушуваше урагана,  което продължи почти  3  дни.  Когато този период отмина  и  океанът се  успокои,
капитана на кораба призна, че в един момент започнал да си мисли какви са шансовете ни да се спасим.

Години по-късно имах подобно преживяване, когато бях на риболов в океана на няколко мили от
крайбрежието на Маями. След няколко часа на приятно ловене на риба в дълбоките води, изведнъж
задуха един отвратителен шквал, небето се покри със страховити тъмни облаци и под влияние на вятъра
се появиха вълни. С всяка изминаваща минута ураганът се усилваше и се стигна до момента, когато
вълните започнаха да заливат палубата. Много бързо положението стана извънредно опасно. Подготвих
се за най-лошото. Може би се питате как направих това. Започнах с това, че признах всеки грях, който
някога съм направил. Всъщност вярвам, че добавих някои грехове, които не бях извършил, просто за да
бъде  сигурен,  че  не  съм пропуснал нито един от  тях.  После  си  припомних научените  от  детството
стиховете от Библията, към които ме фокусираше гризящата ми съвест. Спомням си, че броях онези от
тях, които се отнасяха до запазването на живота и се стремях да определя, кой от стиховете, които си
спомнях беше най-дълъг и се придържах към него. Накрая се изкачих на покрива на кабината, където
капитана беше много зает. Попитах го нервно: “Тази лодка може ли да потъне?” “Разбира се, цялото дъно
на океана е осеяно с лодки като нашата, които не са успели да се спасят” – отговори ми той мрачно.
Тогава  го  попитах:  “За колко време можем да стигнем до Маями с  плуване?” Това  го  накара да се
усмихне през зъби, докато ми отговаряше: “Шегуваш ли се? Ако се окажем във водата, за по-малко от
час ние ще бъдем разкъсани от акулите.” Опитах се да се усмихна и да се държа така, все едно че ми
беше забавно. Но честно казано, ураганът не е нещо, с което можем да се шегуваме. Това е валидно за
всяка буря в открито море. Въпреки, че се прибрахме невредими до брега, това беше опасно изживяване
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за всички, които бяха на борда на лодката. Все едно, че живота ни висеше на косъм, който би могъл да се
скъса всеки момент. Съвсем искрено ви признавам, че само истината на Божието Слово не ми позволи да
полудея и в буквалния смисъл ме успокояваше по време на това ужасно изпитание. Молих се съвършено
целенасочено и постоянно си спомнях някои от най-големите обещания на Бога, като твърдо разчитах на
тях.  Павел  е  изживявал  същото.  В  Деян.  27  Лука  описва  с  подробности  тяхното  корабокрушение,
особено реакцията на Павел на него. Разглеждайки този момент от живота му вие може би си мислите,
че този човек вече си е платил всички дългове и последните години от живота му ще представляват
гладко и безметежно плаване. Така ли си мислите? Грешите!

Продължаване на плаването благодарение на забележителна вяра
Най-вероятно вие четете тази глава, без да изпитвате влиянието на бушуващото море. Поради това

ни е трудно да си представим, че сме участници на сцената, описана от Лука. В добавка към нагледното и
подробно описание на това опасно пътуване ние трябва  да се  осланяме на въображението си,  за  да
разберем какво е преживял Павел по време на пътуването си до Рим. Най-голямо впечатление ни правят
смелостта и вярата, с които е издържал ужасните дни в бурното Средиземно море. Не забравяйте, че
Лука е лекар, а не опитен моряк. Неговото описание не е извадка от корабния журнал. То е написано
повече като пътепис. Подобно на Средиземноморско туристическо плаване, разказът му започва много
спокойно, но след това се превръща в описание на един от най-страховитите преживявания в живота на
Павел. Тъй като Лука е преживял същото смъртоносно приключение, той ни предава собствените си
впечатления на участник. Спомнете си, че единствено Павел е знаел за обещанието на Бога, че ще стигне
жив в Рим. Другите 275 пътници не знаели за обещанието и паниката е била напълно разбираема. Няма
нищо предвидимо в пътуванията в открито море, където обстановката може да се промени за минути.
Позволете ми да спра тук и да кажа, че ние твърде често проявяваме склонност да се фокусираме върху
обстоятелствата,  особено  по  време  на  буря.  А  Бог  поставя  ударението  върху  обективността.  В
моментите,  когато  кораба  на  живота  ни  се  движи  срещу  бурен  насрещен  вятър,  ние  проявяваме
склонност да чуваме само пукането на корпуса и усещаме само огъването на палубата под краката ни. А
Бог иска да култивираме в себе си вътрешен живот на вярата, което ще ни гарантира, че ще даваме по-
уверен  и  разумен  отговор  на  заобикалящите  ни  обстоятелства.  Докато  пътуваме  с  Павел  през
Средиземно море, ние ще видим с очите си как се проявява такава триумфираща вяра.

Ясна и обещана крайна цел на пътуването
Пътуването започнало с всички приятни очаквания за запомнящо се морско пътуване, докато Лука

записал:  “Ние ще отплаваме за Италия.” Поставен под грижите и охраната на един римски стотник,
наречен Юлий, Павел бил придружаван от Лука и от един македонец, наречен Аристарх. Тази група се
отправила да измине първия етап от дългото пътуване до Рим. Сега е подходящ момент да погледнете
картата, на която е начертан маршрута на пътуването на Павел до Рим. На нея можете да проследите
пътя на Павел от Кесария покрай остров Кипър до Мира, където се качили на друг кораб, минали покрай
Родос, завили на югозапад до Крит, пресекли морето, за да стигнат до неплодородния остров Малта, след
това отишли в Сицилия, а от там – до едно пристанище близо до Рим. Единственото нещо, което е знаел
Павел е, че ще отиде Рим. Той не е знаел нищо за заобикалящия и изпълнен с опасности път, който щели
да изминат,  за  да стигнат до там. Лука описва по следния начин двата кораба,  с които са пътували:
Първият кораб бил голям и идвал от Адрамит, пристанищен град, разположен на западното крайбрежие
на Турция, южно от Троя. Това е бил търговски кораб, може би домуващ в Кесария, който е плавал по
южното крайбрежие. С този кораб стигнали до пристанището Мира, където те слезли от него и се качили
на един александрийски товарен кораб, който пътувал за Рим. Тъй като съм плавал и по трите морета от
тази част на света – Адриатическото, Егейско и Средиземно море, аз дойдох до едно просто заключение.
Дълбоките  сини  води  на  тези  велики  морета  изглеждат  много  по-привлекателни  на  картите  и  по
туристическите диплянки, в сравнение с онова, което вижда човек от обливаната от вълните палуба на
кораба по време на буря.  Разбира се, корабите на които е плавал Павел, съвсем не са приличали на
корабите, на които съм пътувал аз. Корабите от древността са приличали много повече на баржи, като
носовата  им  част  е  била  толкова  заострена,  колкото  и  кърмовата.  Тази  им  особеност,  както  и
единствената им мачта, носеща огромно платно, превръщало тези древни кораби в трудно маневриращи
даже при хубаво време. Не много силен вятър карал дървените части на тези древни кораби да трещят и
да стенат, а ако морето е бурно – да се разцепват по шевовете. Нищо от тяхната груба конструкция не
съответства на сегашните мореходни стандарти. Но тези неща изглежда не са безпокоели Павел, когато
той и спътниците му се качили на кораба в Мира и отплавали за Италия.

Най-вероятно  те  са  тръгнали  в  края  на  месец  август,  но  както  ни  предстои  да  видим,
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корабокрушението станало причина за тримесечно закъснение в Малта, поради което последният етап от
пътуването  съвпаднал  с  края  на  зимата.  Това  не  е  било  приятно  време  за  плаване  и  за  борба  със
студените ветрове и силните морски течения на Средиземно море. Казвали са ми, че малко местата в
световния океан са по-опасни от южното крайбрежие на Гърция, където корабът на Павел попаднал в
силна буря.  В много отношения бурята, която Павел и спътниците му са срещнали по пътя си според
стандартите на съвременните метеоролози е била истински ураган. В наше време подобен ураган имаше
в Северния Атлантик през 1991, когато опасни ветрови фронтове от север, изток, запад и юг обхванаха
крайбрежието  на  Масачузетс  и  създадоха  толкова  заплашителна  комбинация  от  ураганни  ветрове  и
огромни като кули вълни, че корабите от цялото Източно Крайбрежие се скриха в миша дупка. Огромен
брой риболовни кораби избягаха в по-безопасни води. В своята книга “Перфектният ураган”, писателят
Себастиан Джунгер разказва легендата за тази странно обединяване на атмосферата и на морето и за
злощастната  “Андреа  Дориа,”  която  изчезнала  безследно  заедно  с  целия  си  екипаж.  Драматичното
преразказване на Джунгер на това капризно съвпадение на елементите на урагана прилича много на
описанието на Лука от Деян. 27. Цялата глава е посветена на описанието на урагана, преживян от Павел
и  спътниците  му:  “Няколко  дни  се  придвижвахме  бавно  и  с  голяма  трудност  достигнахме  Книд.
Вятърът ни пречеше да следваме курса си и затова продължихме от южния бряг на остров Крит
покрай  нос  Салмон.  Плавайки  с  усилия  покрай  брега,  стигнахме  до  местност,  наречена  Добри
пристанища,  недалеч  от Ласея.  Бяхме  изгубили  доста време  и  плаването  ставаше  вече  опасно,  а
понеже и Постът беше отминал, Павел ги предупреди: “Мъже, виждам, че пътуването ни е обречено
да  бъде  тежко  и  ще  донесе  много  загуби  не  само  за  товара  и  кораба,  но  и  за  живота  ни.”  Но
капитанът и собственикът на кораба успяха да убедят стотника, че няма опасност, и той не послуша
Павел. Тъй като пристанището беше неподходящо за зимуване, мнозинството реши да отплаваме и се
надяваха да стигнем до Финикс, критско пристанище с излаз на югозапад и на северозапад, където да
прекараме зимата. Задуха лек южен вятър и хората на кораба си помислиха: На това се надявахме, за
да постигнем целта си.” Вдигнаха котва и заплавахме много близо покрай Крит” (Деян.  27:  7-13).
Стотникът решил да се вслуша в гласа на мнозинството, а не в съвета на Павел и направил една смъртно
опасна преценка. Изоставяйки по-безопасните води на Крит, стотникът подложил хората си и всички
пътуващи на кораба на опасностите на бурното море. Почти незабавно трудно пътуването се превърнало
в опасно.  С отдалечаване от сушата силата на вятъра се  усилвала.  Всички на борда разбрали, че ги
очакват  изпитания.  Лука  описва  така  повратната  точка  на  отчаянието:  “Не след  дълго  обаче  откъм
острова задуха бурен вятър, наречен Евроклидон. Той подхвана кораба и тъй като не беше възможно
да се движим срещу вятъра, оставихме се на вълните да ни носят” (Деян. 27:14-15).

Евроклидон е равнозначен на някои от нашите североизточни ветрове: комбинацията от ураганно
силни ветрове и силно вълнение, които бушуват по източното крайбрежие от юг на север, придружени с
проливни  дъждове,  снеговалеж  и  поледици.  Тези  приличащи  на  снежна  фъртуна  условия  могат  да
създадат смъртоносни опасности. Само че онова, което е преживял Павел се е случило не на сушата, а в
морето. Ураганът станал толкова силен, че според Лука: “започнаха да изхвърлят товара зад борда”
(Деян. 27:18), докато най-после били принудени да изхвърлят и корабните принадлежности и вече не
можели да контролират движението на кораба. А за да бъде положението още по-лошо, непрогледни
облаци  не  позволявали  да  се  виждат  звездите,  които  нормално  били  използвани  като  надежден
пътеводител за определяне курса на кораба. Надеждата се изпарявала. Сега основният въпрос е бил дали
въобще  ще  оцелеят,  особено  в  борбата  срещу  ветровете,  които  неуморно  духали  с  дни.  Най-после
изтощеният от бурята екипаж съзрял лъч надежда. Лука пише: “На четиринадесетата нощ ние все още
се носехме из Адриатическо море. Около полунощ моряците усетиха, че наблизо има земя” (Деян. 27:27).
Това ги накарало да правят голям брои измервания на дълбочината, което ги държало под напрежение,
защото хората се страхували да не би корабът да не заседне на някоя плитчина. Поради това “Тъй като
се страхуваха, че можем да бъдем изхвърлени на скалист бряг, моряците хвърлиха четири котви от
кърмата и се молеха да се развидели” (Деян. 27:29). Повече от всичко друго те имали нужда от компас –
от надежден инструмент, който независимо от свистящите ветрове и от бушуващото море,  би могъл да
им покаже пътя през ревящата стихия и да ги отведе до безопасно място. Тъй като не разполагали с
такъв инструмент, пътуващите на кораба се надявали, че дневната светлина ще им помогне да установят
къде се намират. Очакването на разсъмването трябва да ги е подлудявало. По-голямата част от хората
вече били обхванати от паниката. Даже опитните моряци били намръщени и притихнали, докато чакали
развиделяването. Защото сега единствената им надежда били тези четири котви, хвърлени от кърмата на
кораба,  в  резултат  от  което  корабът  непрестанно  се  люшкал  заплашително  напред-назад  срещу
стърчащите скали (Деян. 27:29).

Докато изучаваме описанието на Лука на изпълненото с приключения и опасности пътуване на
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Павел до Рим, ние искаме да разберем не само онова, което е записано в текста, ни и онова, което се
намира  между  редовете.  Тъкмо  там  откриваме  повечето  от  реалността  на  историята.  Там  съзираме
верността на Бога, който спазва обещанията си и смиреният служител, който се държи здраво за котвите
на вечното Божие Слово. В тази история, скрити между редовете, ние научаваме уроци за собствения си
живот.  Тъкмо  от  тези  ненаписани  описания  ние  извличаме  силата,  за  се  изправим срещу  бурите  в
собствения си живот и да укротяваме собствените си панически усещания. Бурите с които се срещаме
могат да траят дни, седмици, месеци, даже години. Най-често ураганите в живота ни са внезапни и
непредсказуеми. Те бушуват с такава яростна сила и продължителност, че просто краят им не се вижда.
Много често изглежда, че положението в което се намираме е напълно неконтролируемо. Ще ви кажа, че
аз вече съм преживявал подобни бури. Те са много по-зловещи от морските бури, с които съм се срещал.
Понякога съм си задавал въпроса, дали ще мога да оцелея. Спомням си как по време на един ураган в
живота ми се събудих през нощта, а после събудих и Синтия, за да й прошепна: “Не съм сигурен, дали
ще можем да се справим с този ураган.” Аз съм бил в такова положение. Знам, че и вие сте го изпитали.
Може би сега се намирате в период на буря. Това подсилва интереса ви към тази страшна история.

Вие не сте се оказали случайно в това положение, нито пък сте сам в него. Бог нито отсъства, нито
е безразличен към това, което става. Вие сте точно там, където Той е планирал да бъдете в този момент.
Той би могъл за успокои вашата буря във всеки момент, но няма да го направи. Положението ви може да
изглежда толкова близо до невъзможното, че повече не можете да си представите. Подобно на моряците
и пътниците от злополучният кораб на Павел, вие можете да чупите ръце от мъка, докато чакате да се
разсъмне. Отново повтарям, това не е случайно. Позволете ми да се прехвърля от бурните морски вълни,
които са заливали палубата на кораба, за който се говори в Деян. 27 към реалният ураган, на който може
да сте подложен в този момент. Когато страхът се надига във вас, вие започвате да си задавате въпроси.
Панически мисли започват да ви притискат. Как успявате да се справите в такава ситуация? Например,
какво  правите,  когато  сте  в  болница,  лампите  са  изгасени  и  вие  се  опитвате  да  повярвате  в
информацията, която са ви съобщили лекарите? Вие лежите сам. Близките ви са си отишли у дома, за да
поспят през нощта.  С изключение на ставащото в главата ви,  всичко около вас е  спокойно.  Как ще
посрещнете очакваната буря на следващата сутрин? Сега сте насаме с Бога, но душата ви е обливана от
несвойствени и  неочаквани вълни на  съмнение.  Как да  продължите?  И нещо още по-важно:  как да
замените обхваналата ви паника с вяра и нищо друго? Какво правите, когато съпругът или съпругата ви
напусне и вие останете сам и в продължение на месеци и години трябва да живеете с последствията от
онова, което сте причинили? Какво правите, когато живота ви стане толкова тъмен? Може би гневни и
заплашителни  облаци  са  започнали  да  се  събират  над  вашия  офис.  Някога  ясното  небе  на
продължителния успех сега изглежда злокобно черно. Вие усещате, че най-лошото още не е дошло и
възможностите за това са многобройни. И така,  какво правите в това положение? Ще ви кажа какво
правите:  Подобно на екипажа от  злощастният кораб на  Павел,  вие хвърляте  котвата.  Всъщност,  вие
хвърляте 4 котви. Със сигурност тези котви ще ви задържат здраво в положението в което се намирате.

Надеждни котви за душата ви, която е измъчвана от бурята 
Предлагам ви следните 4 котви, за да ви помогнат да опознаете себе си, докато бурята бушува

около вас. Прекрасно е, ако в момента се наслаждавате на безоблачно небе, но мога да ви уверя, че един
ден ще имате нужда от тези котви.  Неизбежно над главата ви ще се появят буреносни облаци и ще
установите, че отчаяно мечтаете за късче суха земя под краката си. Вие ще имате нужда от тези котви,
когато научите, че някой скъп за вас човек е умрял, или когато момчето ви, което все още е юноша не се
прибере вечерта в къщи, или когато дъщеря ви отново избяга от дома, или когато треската на бебето не
иска да престане,  или когато някои повредите се окажат непоправими. Вие ще имате нужда от тези
котви, за да не ви позволят да се отпуснете отчаяно по течението.

Първо, вие имате нужда от котвата на стабилността.: “И понеже в продължение на много дни
не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да
бъдем спасени.  А след дълго гладуване Павел застана между тях и каза: Господа,  трябваше да ме
слушате да не вдигаме котва от Крит, за да не ни постигат тези повреди и щети. Но и сега ви
съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът; защото
ангел от Бога, на Когото аз принадлежа и на Когото служа, застана до мен тази нощ и каза: „Не бой
се, Павле, ти трябва да застанеш пред Цезаря; и, ето, Бог ти подари всички, които плават с теб.”
Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Но ние
трябва да бъдем изхвърлени на някой остров” (Деян. 27:20-26). Котвата на стабилността ще ви държи
здраво, когато навигационната ви система допусне грешка. Лесно е човек да изгуби стабилността си по
време на буря. Вие не можете да откриете пътя, по който трябва да вървите в обстоятелствата, в които се
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намирате. Животът ви си тече относително гладко и безметежно, докато внезапно в морето се появи
буря. Появяват се невероятни проблеми. За тях не се споменава в прогнозата за времето. Или както е
казал Лука: “изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени.” Това са онези вероломни моменти, когато
надеждата започва да ни напуска. Точно в този труден миг Бог казва: “Не се страхувай, аз имам план.”

В първите години на моето служение, за мой ужас аз не бях в състояние да утеша един объркан
съпруг, който току-що беше излязъл от болницата, чиято жена и децата му го бяха изоставили, докато се
лекувал. Аз се срещнах с него. Молих се за него. Опитах се да го успокоя. След време, когато всяка
надежда го беше напуснала,  този човек се самоуби. Това разби сърцето ми, но бурята,  в която беше
попаднал този човек беше твърде силна, за да устои. Подобно на призрачният кораб “Андрея Дория” той
изчезна  в  морето  на  безнадеждността.  Преди  спътниците  на  Павел  да  достигнат  до  този  преломен
момент, той им предложил надежда, като ги призовал да бъдат бодри. Корабът ще потъне, но ние ще се
спасим! Ето това наричам хвърляне на котвата на стабилността. За хората, които се срещат с големите
нещастия е  трудно да се  фокусират върху нещо друго,  освен  върху високо надигащите се  вълни и
пронизващия вятър. Павел ясно обявил: “Не падайте духом...Бог ми каза, че никой няма да загине.” Ние
получаваме стабилност  чрез  онова,  което  е  казал  Бог.   Вие  ще  бъдете  изкушавани  да  търсите  друг
източник  за  вашата  сила,  различен от  Словото на  Бога.  Но  не  правете  това! Единствената  котва  на
стабилността, която ще ви държи здраво, независимо от това, колко свирепи са ураганните ветрове, е
писаното Слово на Бога. Всичко това ми напомня за твърдението, направено от един древен еврейски
пророк, което потвърждава надеждността на Бога и на Неговото Слово. Следващите думи са написани от
опитната ръка на Исая: “А сега това казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не
бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с теб ще
бъда, и през реките – те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и
пламъкът няма да те опали” (Ис. 43:1-2). Колко окуражителни са тези думи! “Не бой се. Призовах те по
име.” Каква велика мисъл! Тук Исая няма предвид буквални вълни и реални реки. Неговата метафора
обрисува надигащите се обстоятелства, които заплашват стабилността на вярата на човека. Когато водата
под   нас  стане  опасно  дълбока,  когато  трудностите  достигнат  максималните  си   стойности,  когато
изглежда,  че вашият кораб се разпада под краката  ви и започва да потъва  под напора на бурите на
живота,  Бог  е  верен.  Той обещава:  “Аз ще бъда  с  теб.”  Преди  по-малко от  5  години се  наложи да
разчитам точно на това обещание. Поставих пръста си върху библейския текст с това обещание и казах:
“Боже, искам да знаеш, че в ситуацията, в която се намирам, аз разчитам на това твое обещание и то сега,
в този момент. Това е единственият начин, чрез който мога да се справя. Ти знаеш какво да направиш.
Всичко, което виждам са вълни и нивото на водата се надига. Не виждам никаква логика, но знам, че
когато Ти си на борда на моя кораб, той няма да потъне. Аз ще се справя с положението!”

Двамата с жена искахме да преместим седалището на нашето служение “Мъдрост за живот” от
Калифорния  в  Тексас.  Това  беше  свързано  не  само  с  огромна  организационна  работа,  но  и  с
необикновено  голяма  финансова  отговорност.  Обстоятелствата  бяха  против  нас.  Имаше  хора,  които
поставяха под съмнение необходимостта да правим такава стъпка. Болшинството от хората от нашия
екип ни казаха, че не биха се преместили заедно с нас в Тексас. Първоначално пресметнатите разходи за
преместването бяха толкова големи, че получихме световъртеж. Независимо, че борда на директорите по
принцип  подкрепяше и  беше  убеден в  правилността  на  преместването,  беше естествено  борда  да  е
загрижен,  защото  знаеше  колко  скъпи  и  унищожително  големи  могат  да  се  окажат  разходите  за
осъществяването  на  този  проект.  Ние  усещахме  ураганната  сила  на  налягането,  на  която  бяхме
подложени. Тогава останах насаме с Бога, намерих и потвърдих вярата си в това твърдение, написано от
ръката на Исая и се привързах безрезервно към Божието обещание. Ще ви спестя четенето на още 5
страници описание  на това преместване.  Сега вече  преместването е  напълно завършено.  Деветдесет
процента от членовете на екипа са нови хора – както и предишните, прекрасни мъже и жени със сърца на
служители. Към момента на отпечатването на тази книга ние ще се пренесем в новопостроена сграда,
като  разходите  за  осъществяването  на  целия  проект  ще  бъдат  4  пъти  по-малко  от  първоначално
пресметнатите. Ние успяхме да се справим! Котвата на нашата стабилност ни държеше здраво.

Бог изпълнява обещанията си
Второ, вие имате нужда от котвата на обединението. “И когато настана четиринадесетата

нощ и ние бяхме тласкани насам-натам по Адриатическо море, около полунощ моряците усетиха, че се
приближават до някаква суша. И като измериха дълбочината, намериха, че е двадесет разтега;  и
като отидоха малко по-нататък, пак измериха и намериха, че е петнадесет разтега. Затова, като се
бояха да не  бъдат изхвърлени на каменистите места,  спуснаха четири котви от задната част и
чакаха да съмне. И понеже моряците възнамеряваха да избягат от кораба и бяха свалили ладията в
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морето под предлог, че щели да пуснат котви откъм носа, Павел каза  на стотника и на войниците:
Ако тези не останат на кораба, вие не можете да се избавите. Тогава войниците отрязаха въжетата
на ладията и я оставиха да се носи в морето” (Деян.27:27-32). Тази сцена описва смъртоносните и
заплашителни страхове. Въображението на хората става неконтролируемо. Павел е знаел, че ключът за
тяхното оцеляване е да се държат заедно. Хората са били под влияние на силното изкушение да напуснат
кораба и всеки да се спасява както може. Но това не е начинът за спасяване по време на буря. Когато
корабът ви навлезе в плитчини, страхът от корабокрушение се засилва. Но Павел предупредил, че ако се
позволи на моряците да избягат, това неизбежно щяло да доведе до смъртта на всички намиращи се на
кораба. Поуката е очевидна. Ние проявяваме склонност в моменти на опасност да прерязваме въжетата,
които ни държат заедно и да бягаме. Много по-лесно е да заминеш, когато имаш проблеми с брачния си
партньор, отколкото да се изправиш срещу опасността и да работиш за възстановяване на повредите.
Човешката ни природа иска да избягаме в някое място, където всеки от нас би бил сам, зад заключената
врата  и  зад  спуснатите  пердета  на  прозорците.  Под  влияние  на  отчуждението,  ние  се  потапяме  в
отчаянието. Трагичното е, че в такива моменти някои хора се обръщат към бутилката, към наркотиците
или  към  пистолета.  Ако  това  по  някакъв  начин  описва  вашето  състояние,  вие  имате  нуждата  от
подкрепата на семейството,  на приятелите и особено на хората на Бога.  Много по-лесно е човек да
спусне лодката във водата и да скочи сам в нея. Трябва да ви предупредя да не бягате.  Вместо това ви
призовавам да останете заедно с другите на борда на кораба. Не го напускайте и не се опитвайте да се
спасявате сам. Не давайте свобода на ръцете си. Стойте заедно с онези, които ви обичат най-много и
които ще бъдат заедно с вас независимо от това, което ще се случи. Вие имате нуждата от присъствието
на хората на Бога около вас, когато пода пропада под краката ви. Независимо от това, което си мислите,
съмнително е, че сам ще можете да се спасите. В нашия случай ние имахме няколко близки приятели на
нашето служение,  които се молеха за нас и ни окуражаваха.  Промяната на седалището беше голямо
предизвикателство, но ние не бяхме сами. Вие и аз сме създадени от Бога, за да работим  заедно. Котвата
на обединението ни държи близо един към друг.

Трето, вие имате нуждата от котвата на ободрението.  “На съмване Павел канеше всички да
похапнат, като казваше: Днес е четиринадесетият ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте
вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление; понеже
на никого от вас нито косъм от главата няма да падне. И като каза това, взе хляб, благодари на Бога
пред всички и разчупи и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те” (Деян. 27:33-36).
Можете ли да си представите, че в продължение на две седмици се борите с бурята, без да ядете нищо?
Ето в това положение са били спътниците на Павел на кораба. Още по-удивителното е, че това е начина,
според  който  повечето  от  хората  реагират  на  житейските  бури.  Ние  изпразваме  резервоарите  си  за
гориво, докато се опитваме по наш начин да се борим срещу бурите и накрая ставаме физически слаби,
емоционално  изразходвани  и  неспособни  да  спим.  Котвата  на  обновлението  ни  пази  от  подобно
изтощение.  Вместо това,  Павел призовал хората да ядат и да се  ободрят.  Но първо той се помолил.
Всички на кораба се помолили! Можете ли да си представите тази сцена? Бурята бушува наоколо, а
близо 300 човека се покланят в молитва, докато Павел благодари за скромната храна, а след това всички
хора на борда започнали заедно да ядат. По време на бурята е съдбоносно важно всеки човек да се храни.
В моменти  на  паника  човек  има  склонност  да  пренебрегва  колко  важно  е  да  се  храни.  Освен  това
подценява колко важно е да спи достатъчно. Ако действате така, скоро ще установите, че няма нужда да
се молите и ще се почувствате пресушен и празен в духовно отношение.  Порасналата емоционална
болка, смесена с намаленото духовно ободрение може да се окаже смъртоносно за вярата ви. Духовното
ободрение идва основно чрез молитвата. Малко са другите неща, които са по-важни, когато всичко ви
изглежда черно. Просто изговорете всичко пред Бога. Потърсете указанията на Бога. Не прекъсвайте
преди да се почиствате задоволен, че сте разбрали онова, което ви казва Бог. Ето това е примера, който
Павел ни дава от борда на този потъващ кораб. Убеден съм, че за някои от спътниците му това е бил
първият  път,  когато  са  се  молили.  Със  сигурност  това  е  бил  първият  път,  когато  са  се  молили  на
Всевишният Бог! Може би това е бил единственият път в живота им, когато са чули да им се предложи
молитвата като храна. По време на бушуващата буря хората погледнали към един възрастен и смирен
мъж, който отправил молитва на благодарност към Бога и Твореца на небето и земята. Към Капитана на
ветровете и вълните. Това ги окуражило. Този акт е бил прост, но влиянието му е било голямо.

Най-после,  според разказа на Лука, кораба заседнал край някакъв бряг. Въпреки, че войниците
искали да убият затворниците на място, (защото според Римския закон, ако пазача не успее да опази един
затворник  и  той  избяга,  това  означавало,  че  пазача  му  автоматично  ще  бъде  наказан  със  смъртно
наказание,)  стотникът не им позволил да направят това.  Той убедил хората си да запазят живота на
затворниците – велика идея, защото и самият Павел е бил затворник – и да позволят на всеки човек да
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напусне кораба и да доплава до брега. Реалността ги ударила здраво, когато корабът им се блъснал в
рифовете. Това ме навежда на мисълта за следващата котва.

Четвърто, по време на бурята вие имате нужда от котвата на реалността. “Но попаднаха на
едно място, където морето биеше от две страни, и там корабът заседна; предницата се заби и не
мърдаше, а задницата взе да се разглобява от напора на вълните. И войниците се наговориха да се
избият задържаните, за да не би да изплува някой и да избяга. Но стотникът, като искаше да избави
Павел,  ги възпря от това намерение и заповяда да скочат в морето първо онези,  които знаеха да
плуват, и да излязат на сухо, а останалите да се спасяват – кой на дъски, кой пък на нещо от кораба. И
така стана, че всички излязоха на сушата” (Деян. 27:41-44). Котвата на реалността казва: “Скачай във
водата. Вземи участие. Не бъди пасивен. Включи се в работата!” Единственият начин, чрез който те са
излезли живи от бурята е, че всеки човек е трябвало да скочи във водата и да стигне със собствени сили
до брега. В реалността се включва факта, че кораба е започнал да се разпада на части и да потъва. Тогава
са липсвали хеликоптери, които да се притекат на помощ и да спасят хората от морето. Реалността ги
убедила  да  действат.  И  те  направили  точно  това.  Нека  да  направим  достатъчно  дълга  пауза,  за  да
направим преброяване на спасилите си. Колко човека са започнали пътуването? 276 човека. Бог колко
човека е обещал, че ще се спасят? 276 човека. Колко човека са стигнали безопасно до брега? 276 човека.
Както вече казах, Бог изпълнява обещанията си. 
Всички, които преминават през бурята трябва да вземат участие в процеса на спасяването. На никого не е
обещана някаква магическа формула за оцеляване.  Пасивността е враг на вярата. Не е приемливо да
скръстваме ръце  и  да  чакаме бурята  да  ни отмине.  За  вас  това  може да  означава,  че  ще трябва  да
свършите някаква трудна работа. Това може да налага да се смирите пред Бога и пред другите хора. Това
може да означава да преминете през един период на съветване с някой обучен и грижовен човек, който да
ви помогне да приведете в ред живота си. Може да се наложи да признаете, че сте направили някакви
грешки и да се постараете да оправите отношенията си с някои хора, за да подредите правилно живота
си. Независимо от случая, вие трябва да вземете участие в процеса на спасяването. Реалността придава
основателност на подобен тип мъдри отговори. Това е част от хвърлянето на котвата на реалността и
вярата, че Бог ще ви отведе до сушата. Всички, които са преживяли спасението от този попаднал на
плитчините  кораб са  си  приличали по едно нещо,  когато  са  стигнали до острова  –  всички  те  били
подгизнали от водата.

В тихи води
Най-добрият начин за издържане на бурята е подготовката. Нито един опитен рибар  или отговорен

капитан на кораб не влиза в морето, без да е напълно наясно със състоянието на корабното оборудване и
без да е уверен, че всичко е в ред. Тези хора много рядко тръгват на път, без преди това да са посветили
достатъчно  време  на  навигационните  карти,  без  да  проучат  информацията  за  времето  и  без  да  се
запознаят с опасностите, които ще срещнат по пътя си. Те никога не напускат пристанището без котви.
Със сигурност това е невъзможно. Никой не иска да участва в корабокрушение. Но реалността е, че се
случват корабокрушения и то не само в морето, но и в живота ни.

Тайната  за  оцеляването  се  състои  в  онова,  което  сте  направили  предварително,  докато  сте  се
намирали  в  тихите  води.  Докато  четете  тази  книга  и  се  окаже,  че  в  живота  ви  няма  бури,  аз  ви
призовавам да се възползвате от предимството, което ви дава този мирен период. Прекарвайте време с
Божието Слово. Изучавайте картите, които Бог ви е дал за вашето житейско пътуване. Задълбочавайте
взаимоотношенията си с Него чрез молитва и лично преклонение. След това, когато неизбежните ветрове
на  нещастията  започнат  да  духат,  а  е  повече  от  сигурно,  че  те  ще задухат,  вие  ще бъдете  готов  да
отговорите  с  вяра,  а  не  да  се  страхувате.  Не  чакайте.  Проверявайте  състоянието на  котвите,  докато
времето е още тихо. След време ще се радвате, че сте направили това. А докато правите това, подберете
си някакво обещание на Бога от Библията, към което ще сте в състояние да се придържате, поставете
пръста си върху този текст и кажете на Бога, че привързвате себе си към това обещание. Със сигурност
аз съм радостен, че постъпих така.

Глава 21

Затворен, ограничен, но въпреки това ефективен

Искам да започна тази глава, като ви помоля да направите един тест. Вие можете да  направите
този тест наум.  Той се състои от две части. 

Ето ви първата част от въпросите:
Кажете имената на петте най-богати хора в света..
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Кажете имената на десетте носители на златни медали от последните летни Олимпийски игри.
Кажете кои бяха носителите на титлата “Мис Америка” през последните пет години.
Кажете  имената  на  десет  носители  на  Нобелова  награда  или  на  наградата  “Пулицер”.  Ако  не

можете да кажете десет, тогава кажете имената на пет или даже на трима човека.
Кой през последните 6 год. получи наградата на Академията за най-добър актьор и актриса?
Кои бяха победителите в Световните серии през последните 10 год? Ако считате, че това е твърде

трудно, тогава кажете кои са най-скъпоплатените играчи през последните 5 год. в игрите на Световните
серии.

Възможно  е  да  не  можете  кажете  името  на  нито  един  от  тези  хора.  Защо?  Независимо  от
известността им, спомените за тях избледняват. 

А сега отговорите на втората група въпроси:
Кажете имената на двама учители, които са променили нещо в живота ви.
Кажете имената на трима приятели, които са били край вас през трудни периоди от живота ви.
Кажете имената на един или двама наставници, които ви вярваха и имаха високо мнение за вас.
Кажете имената на пет човека, които с удоволствие прекарват времето си с вас, просто защото им е

приятно да бъдат с вас, а и на вас ви е хубаво да бъдете с тях.
Кажете имената на 3-4 герои, живи или мъртви, чиито живот ви е вдъхновявал и окуражавал.

Как ви се  струва тази част от въпросите? Убеден съм,  че  я харесвате повече от първата част.
Всъщност, ако разполагате с достатъчно време, вие бихте могли да кажете имената на много повече хора
от всяка една категория от втората група въпроси. Защо? Защото хората, които предизвикват промяната
не  са  онези,  които  имат  най-впечатляващи  автобиографии  или  които  притежават  най-много  пари.
Промяната не се предизвиква от хората, които са спечелили най-много награди или от онези, които се
появяват по кориците на списанията. Тези хора имат слабо влияние върху живота ни. Това е причината,
поради която забравяме имената им. Хората, които причиняват истинската промяна в живота ни са онези,
които  познаваме  отблизо.  Те  са  ни  станали  близки  приятели  и  в  известен  смисъл  са  наши  герои .
Интересното е, че външният вид на героите не означава нищо. Коефициентът на тяхната интелигентност
или успехите им в училище не ни карат да се променяме. Нищо от тези неща няма значение в този
случай. Онова, което е най-важното, са забележителните им качества, които ги правят ефективни. 

Ако сте съгласни, нека да ви задам още няколко въпроса. Те се отнасят лично за вас. 
Когато напуснете този свят, с какво ще ви запомнят хората? 
Какви качества  от  вашия характер ще останат  в  спомените  им,  за  да  ги  накарат  да  кажат,  че

животът ви е бил продуктивен? 
Какво ще ги накара да поискат да се спрат за малко пред надгробната ви плоча? 
Сега, когато приближаваме края на нашето изучаване на живота на този велик човек на милостта и

мъжествеността от първия век, коя черта на характера му го е направила най-продуктивен? Най-вероятно
отговорът може да бъде намерен в писмата, които е писал до църквите във Филипи и Колос. Нека за
малко да се отклоним от Деяния на апостолите и да се фокусираме върху призивните думи, написани от
Павел, когато обстоятелствата в живота му съвсем не са били идеални.

Наученото задоволство
В късото писмо до Филипяните Павел три пъти говори са положението, в което се намира като

поставен под домашен арест в  Рим.  След необикновено топлия поздрав  към вярващите от  Филипи,
Павел пише: “А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяването
на благовестието, дотолкова, че стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови
за Христос” (1:12-13). По-късно той повтаря: “Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да
съм доволен, в каквото състояние и да се намеря” (4:11). Накрая той заключава: “Зная и в оскъдност да
живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и
да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност” (4:12). Три пъти той подчертава
как обстоятелствата в които се намира не оказват влияние на нивото на неговото задоволство. 

Павел казва, че никакви обстоятелства, никакви ограничения, никакви забрани не могат да окажат
влияние върху задоволството му. Той е живеел независимо от обстоятелствата в живота му. Убеден съм,
че това е била причината, която е позволила на Бога да го използва толкова ефикасно и това е причината,
което прави влиянието му героично. Нито веднъж във всички истории Павел не е изобразяван като човек,
който счита, че е жертва на обстоятелствата. Тъкмо обратното, независимо дали е живял в “оскъдност”
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или в “изобилие,” дали е бил “сит” или “гладен,” Павел е оставал доволен. (Спиноза е казал следната мъдра

мисъл:  “Гладът  е  лош  съветник.”-  Д.Пр.).  Независимо,  че  често  пъти  е  попадал  в  изключително  трудни
ситуации, поведението на този човек оставало непробиваемо изпълнено със задоволство. Може би сега
сте изкушен да припишете всичко това на темперамента му.  В края на краищата,  днешната култура
свързва много неща с особеностите на темперамента. Но чувството на задоволство не се получава по
рождение и не се предава по наследство. Павел просто обяснява: “защото се научих да съм доволен.”

Задоволството е плод на подхода, който е придобит, научен и съзнателно култивиран с течение на
времето. Подходът управлява чувството на задоволеност. Когато Павел стигал до Рим, след като бил бит
и блъскат от битките по време на мисионерските му пътувания, мъжествеността и решителността му
станали непобедими. Чрез силата на Христос той се научил да посреща стресовите ситуации без да
позволява на обстоятелствата да оказват негативно влияние върху него. Той се научил постоянно да се
поддържа в прекрасно настроение. Той се извисил над условията в които се намирал и се научил да
живее над тях. Позволете ми да надзърна в мястото, където се е намирал в този момент. Павел не е писал
вълнуващите си писма до Филипяни и до Колосяни, докато си е посръбвал чай с лед през сламка на
някой спокоен плаж край Егейско море. Нито се е пекъл на топлото слънце в Италианските Алпи. Той не
е  докосвал  с  перото си  пергамента,  докато се  е  наслаждавал  на  отдавна  мечтаната  тишина  в  някоя
самотна вила с прекрасен изглед към Средиземно море. С отслабнали ръце, оковани в студени железни
вериги, Павел е писал за безпрецедентните възможности и за изпълнените с радост достижения. Скоро
ще видим какъв е корена на това различие.

Независимо от тези вериги.
В Деян. 28:14 установяваме, че Павел току-що е слязъл от кораба и все още мирише на морска

вода, поради продължителния престой в морето и месеците, прекарани на остров Малта. Докато бил на
острова, Бог използвал Павел по чуден начин, за да излекува бащата на своя гостоприемен домакин.
Накрая Лука пише: “Така дойдохме в Рим” (28:14). Най-после! В същата заключителна глава на Деяния
на апостолите Лука ни информира, че “Павел пребиваваше цели две години в отделна къща под наем,
където приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и с пълно
дръзновение поучаваше за Господ Исус Христос, без някой да му забранява” (28:30-31). Независимо от
веригите си, той вярно и страстно проповядвал Христос. Това отново е ярка демонстрация на милост и
решителност!  Твърде  възможно е  вие  никога  да  не  сте  бил ограничаван да  стоите  на  едно място в
продължение на две години. И аз не съм попадал в такова положение.  Но всеки от нас е запознат с
периодите на бавно минаващата безизходица. Както се казва в текста на една песен: “Някои дни са като
диаманти, а други са като камъни.” Но когато дните, през които чакаме положението ни да се промени,
се проточат и се превърнат в месеци и даже в години, тогава търпението ни се изчерпва. 

Очевидно Павел не се е променил и се е държал здраво, независимо, че в продължение на две
години е влачел веригите си в къщата си в Рим. А северната част на този напрегнат град, където е бил
държан  затворен  под  домашен  арест  не  е  бил  като  Парк  Авеню.  Джон  Полок  картинно  описва
историческата обстановка: “Павел бил поставен под домашен арест в една къща, наета от него със
собствените му пари.  Тази къща не се е намирала в бедняшките квартали,  в лабиринта от тесни
улички и паянтови жилища, от която периодично тълпите излизали, за да се бунтуват. Павел е живял
в доста обширен дом – или може би не много голям, но с обширна градина – в близост до стените на
лагера на Преторианската гвардия на Келтския хълм в северната част на Рим. Тътена на движението
по тясната калдъръмена улица през нощта, когато на селските коли е било разрешено да докарват
стоката  до  пазарите,  шума  от  разговорите  на  пешеходците  през  деня,  далечният  грохот  на
развълнуваните тълпи в цирка Максим по време на надбягването с двуколки или на гладиаторските
двубои,  зловонието  на  огромния  град  даже  през  зимата,  когато  Павел  пристигнал  и  рискът  от
малария през лятото не са правели живота му лек или охолен. Освен това, правилата налагали до него
непрекъснато да се намира пазач, към който е бил прикован с верига. Но той не е бил в затвор; той е
можел да се среща с приятели вкъщи и да кани на гости всеки човек, който пожелаел.”

Същият автор описва влиянието, което оказвало тези посещения  върху пазачите на Павел: “Нито
един посетител  е  можел да напусне  този нает дом без  да  е  развълнуван  от чутото и  видяното.
Къщата на Павел притежавала атмосфера на щастие и бил огласяван от музика и песни, за които
Павел споменава в двете си писма (до Филипяни и Колосяни), които е написал докато се е намирал там.
Неговият характер не бил вгорчаван  или втвърдяван от трудностите и безпокойствата. За да оценим
кое е считал за важно ще кажем, че той е бил благ, нежен, прощаващ, защото Исус се отнесъл така
към него. Той живеел в любов, а това е катализаторът който обединявал всичките му качества в едно
цяло.  Той  бил  велик  окуражител,  посрещал  е  с  добре  дошъл  човека,  който е  имал  слаба  вяра  и  е
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отказвал  да  спори по  второстепенните въпроси.  Римляните научили,  че  той  живее  по  начина,  на
който ги е учил в писмото, което им написал преди три години: “Ние, силните, сме длъжни да носим
немощите на слабите и да не угаждаме на себе си (Рим. 15:1)...Не оставайте на никого длъжни в нищо
освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона (Рим. 13:8).”...В тази
римска къща злите хора омеквали; гневът, яростта, крясъците и врявата не съществували. Повече от
всеки друг път там Павел бил изпълнен с чувството за своята греховност, за своята нищожност –
“На мен, най-нищожният от всички светии” (Еф. 3:8). Павел се е удивлявал, че на нищожен човек като
него  е  била  поверена  задачата  “да  благословя  между  езичниците  неизследимото  Христово
богатство.”  Очевидно  той  се  е  възхищавал  от  контраста  между  величието  на  посланието  и
незначителността на човека, на когото е възложено да го разгласява: в този момент външно е бил
един кротък и незабележителен човек, но всъщност е бил изграден от стомана и сила.” 

Аз наричам “милост и мъжественост” онова, което Джон Полок нарича “стомана и сила,” когато
описва  характера  на  нашият  мисионерски  герой.  Малко  хора  от  първия  век  са  притежавали  по-
задълбочено  разбиране  за  милостта  на  Бога  в  сравнение  с  апостол  Павел.  Освободен от  живота  на
порочна бруталност, който живял като твърд поддръжник на Закона, той коренно променил в живота си,
разкаял се и чрез силата на Христос се превърнал в нежен, милостив и утвърждаващ човек. Разбиращ.
Прощаващ.  Достъпен.  Той  стигнал  до  такъв  етап,  когато  искал  не  само  да  предложи  надежда  на
неевреите,  но  и  да  живее  сред  тях,  независимо,  че  във  вените  му  течела  чиста  еврейска  кръв.  Не
познавам друг човек, който да е бил принуден да преживее толкова големи нещастия като добър воин на
Христос. Онова, което го прави в още по-удивителна личност е следното: Нито веднъж той не се оплаква
заради това,  че  е  завързан с  верига към някакъв здрав  римски войник или от неудобството да бъде
затворен в такава потискаща обстановка. Този човек просто не се е оплаквал. Поради милостта на Бога
той живял над тези неща. Отново повтарям, той научил тайната да бъде доволен. 

Каква завидна настройка на ума! Докато четете тази глава, вие може би се намирате в ситуация,
която е много далече от идеалната. Животът ви не само е станал труден и объркващ, но с всеки нов ден
става  все  по-мизерен.  Често казано,  може би в момента  живота  ви е  станал непоносим.  Страшно е
изкушението да позволите на това да ви озлоби и да се превърнете в човек, който живее под черен облак,
където разорението и мрака обрисуват бъдещето ви. Животът е труден. Вие живеете в ситуация, която
прилича  на  домашен  арест.  Чувствате  се  прикован  за  миналото  си.  Смятате,  че  е  невъзможно  да
избегнете  ограниченията  на  положението,  в  което се  намирате.  Може би сте  живели по този начин
достатъчно дълго и негативния начин на мислене се е превърнал във ваш навик. Вие просто не можете да
си представите да мислите по друг начин. Аз имам чудесна новина за вас: Има надежда, която не зависи
от обстоятелствата, в които живеете. Вие можете да живеете над тях. 

Ако един човек, наречен Павел е могъл да живее над невероятно трудните ситуации, в които е
попадал, следователно и вие можете да живеете така. Но за да се случи това, Христос задължително
трябва да се превърне в център на вниманието ви. Само той единствен може да ви даде сили и да ви
научи да живеете над затвора на житейските нещастия.  Условията в които живеете може и да не се
променят към по-добро, но дълбоко вътре в себе си вие ще се промените. Когато позволите на Христос
да заеме първото място в мислите ви, вие ще се промените. Тези промени ще станат очевидни за вашият
съпруг или съпруга, за децата ви, за приятелите ви и за колегите ви. Вместо да считате, че сте жертва,
вие ще започнете да разбирате силата, която не е ваша собствена сила. И вследствие на това какво става?
Вие ще се промените благодарение на начина, по който реагирате на обстоятелствата, които по-рано са
ви побеждавали. За хората, които са близо до вас вашето задоволство, което не зависи и е неподвластно
на обстоятелствата, в които се намирате ще бъде оценявано като проява на героизъм. А сега да се върнем
обратно към Павел. Той е под домашен арест, но отказва да обръща внимание на това. Той е далеч от
дома и бъдещето му е несигурно, но не позволява на тези неща да го тревожат. Бил е прикован към един
римски войник, но това не е  представлявало проблем за него. Тъй като направил Христос цел на живота
си, безпокойствата му били заменени със задоволство. Той се научил да живее над обстоятелствата.

Какви са печалбите от това поведение?
Първо,  разпространението на евангелието се  ускорило,  а  не  се  забавило.  В  писмото  си  до

християните от Филипи, Павел прави следното страстно признание: “А желая да знаете, братя, това,
което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието” (Фил. 1:12). Поради поведението
на  Павел,  което  не  зависело  от  трудностите  в  живота  му,  неговото  свидетелстване  за  Христос  се
разпространявало като пожар сред римските му охранители. Систематично Духът на Бога е разрушавал
издигащата се към небесата кула на гордостта на римските воини. Подобно на падащи дървета в гъста
гора, едно след друго сърцата на дотогава гордите римски войници се покорявали на силата на Христос.
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Замислете се за това по следния начин: Павел никога не е считал, че поставянето му под домашен арест е
пречка  за  разпространяване  на  евангелието.  Според  него  това  обстоятелство  е  играело  ролята  на
катализатор за  още по-широкото  разпространение  на  влиянието  на  Христос.  Ето  това  е  изгодата  от
наученото задоволство. Когато живеете над обстоятелствата в живота ви, вие малко ще се безпокоите за
разпространяването на посланието на евангелието. Всеки, който е близо до вас ще поиска да научи кое
ви дава възможност да живеете с такова радостно примирение. Христос влязъл в живота на Павел по
такъв начин, че той твърдял: “Той ми придава сили и благодарение на тях аз мога да направя всичко.”
Задоволството му е идвало от Христос и Христовата милост се е изливала от него в римските казарми.

Второ,  когато  живеете  над  обстоятелствата  в  живота  ви,  острието  на  евангелското
съобщение става още по-остро и не се затъпява. Павел казал, че оковаването му във вериги станало
причина цялата императорска гвардия да научи за евангелието. Броят на тези хора не е бил незначителен.
Според  разказа  на  Павел,  съобщението  на  Христовата  любов  проникнало  до  всички  чинове  на
императорската гвардия,  която според някои историци наброявала до 9000 човека.  Удивително е,  че
съживлението е започнало от един римски войник, привързан с верига към друг човек, но този човек не е
бил случаен. Това наложено общуване между затворник и пазач се превърнало в пролетно наводнение на
милостта  за  цялата  преторианска  гвардия.  Един  след  друг  дисциплинираните  воини  обезоръжено
отпускали ръцете на сърцето си  и се подчинявали на своя нов Командир. Колко вълнуващо е било за
Павел  да  свидетелства  пред  хиляди  хора!  Вместо  да  се  потопи  в  отчаяние,  Павел  гледал  на
обстоятелствата  си  като  на  възможност  за  разпространяване  на  Христовото  спасение,  евангелието
ставало по-остро и по-проницателно, а не по-тъпо.

Трето: смелостта на другите хора се подсилва, а не отслабва. Неочакваните християни, които
повярвали в Христос благодарение на Павел, не са се страхували да говорят за вярата си. От текста
разбирам, че те не са пазели в тайна вярата си.  Тъкмо обратното,  те ставали все по-смели в своето
свидетелстване.  За  мен  това  е  толкова  вълнуващо!  Тъй  като  войниците,  на  които  възлагали  да  го
охраняват един след друг се предавали пред Господ Исус Христос, Павел се превърнал в техен учител.
Когато  войниците  разказвали  за  забележителната  му  вяра,  самите  те  “станаха  много  по-смели  да
говорят Божието слово без страх” (Фил. 1:14). Те открили тайната на задоволството: “За всичко имам
сила чрез Онзи, Който ме укрепява” (Фил. 4:13). Колко пъти трябва да са го чували да произнася тези
думи! Това е ставало толкова често, че те започнали също да ги повтарят. Тайната на задоволството на
Павел не произлиза от някакъв наръчник, обясняващ как да се живее християнски живот, нито може да
се научи на някой семинар, посветен на позитивното мислене. Той не е имал достъп до купчини писания,
посветени на самопомощта,  които обещават да подсилят отслабналата му вяра.  Тайната на Павел не
може да се открие в някоя програма, а в Личността на. Христос, която е направила промяната. Чрез
силата Си Той е научил Своят служител да издържа във всички ситуации, обстоятелства и промяна,
независимо от тяхната големина. Павел предоставил всички права на Своя Господар, а Той на свой ред
предоставил на Павел силата, от която се е нуждаел. Павел писал за своята тайна на задоволството в
писмата си до Филипяни и до Колосяни. В тях откривам поне 4 характерни черти на задоволството. Тъй
като те са му помагали в ситуация, когато е притежавал много по-малко свобода от нас, аз съм убеден, че
те ще помагат и на нас.

Четири характерни черти на наученото задоволство
“Не  правете  нищо  от  партизанство  или  от  тщеславие (славолюбие),  но  нека  всеки  със
смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за
чуждото.(Фил.2:3-4).

Първо, Павел препоръчва поведението на неегоистично смирение. Доста забележително е,
че никъде няма да прочетете, че Павел е казал на своя римски пазач: “Искам да ми направиш една
услуга.  Следващият  път,  когато  имаш  възможност  да  говориш  с  някой  от  помощниците  на
Императора, помоли го да ме извади от тази дупка. Аз не би трябвало да съм тук. Аз живея тук от
една година, седем месеца и четири дни, пет часа и девет минути и това е достатъчно дълъг период от
време.”  Поведението  на  Павел,  изразяващо  неегоистично  смирение  не  му  позволявало  да  прави
списък на всички лоши неща, които са му били сторени в Рим или на някое друго място. Той не е
молел за услуги. Той не е затаявал злобата си. Той не е имал очаквания. Той е бил там по волята на
Бога и доброволно се примирил с положението, в което се намирал. Нашата епоха на самоизтъкване
има крещяща нужда от герои, които не са роби на празната самонадеяност и притежават смирение на
духа, което им позволява да считат, че другите хора са по-важни от тях самите. Павел ни насочва към
този вечен модел и ни призовава да имаме същото поведение, който е било демонстрирано и от Исус
Христос, който доброволно “се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга ... и стана
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послушен до смърт” (Фил. 2:7-8). Христос ни е дал пример за великият принцип за отказване от себе
си, който позволил на Павел да живее по такъв забележителен начин. Ако искаме да се научим как да
бъдем доволни, най-добре е да започнем да си изграждаме поведение на неегоистично смирение.
Започнете с вашето семейство или с някой от съседите си. След това демонстрирайте това поведение
пред вашите служители или клиенти на работното си място. Няма да повярвате какво влияние ще
окаже подобно неегоистично поведение върху хората, които се намират във вашата сфера на влияние.
Няма  да  е  необходимо  да  развявате  знамена  или  да  раздавате  книги  с  инструкции.  Просто
демонстрирайте подхода на смирението. Резултатите ще ви удивят.

Второ, Павел призовава вярващите да демонстрират поведение на радостно приемане. Без
всякакви заобикалки Павел говори за начина, по който вярващите трябва да се отнасят един към друг:
“Вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни
Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света”
(Фил.  2:14-15).   Павел  е  знаел,  че  залогът  е  бил  висок,  защото  невярващите  са  наблюдавали
подозрително новопоявилите се през първия век последователи на Христос. Защото ако християните
се оплакват и недоволстват от обстоятелствата в които се намират, това би означавало да се появят
съмнения относно достоверността на евангелието. Следователно, той се е стремял към поведение на
радостно приемане, лишено от дребнави спречквания и пререкания. Павел ни призовава към истинска
и неподправена радост. Нищо не е толкова заразително. Павел казвал: “Не се оплаквай, радвай се!”
Ето това е билетът към небесата. Радостта е привлекателна, а оплакването е отблъскващо. Чувството
за хумор е чудесна и привлекателна проява. Хората я забелязват, когато тъмният спектър на нашето
“опако и извратено поколение” не ни пречи да се радваме искрено. Моят учител Рей Стедман обичаше
да казва: “Ние живеем с свят на опаки и извратени хора. Какъв шанс имаме да бъдем очарователно
различни.” Аз харесвам подобно поведение. Радостното приемане огрява тази мрачна и неприветлива
планета!

Трето, Павел заповядва на християните да демонстрират силна решителност чрез начина
си на живот. Той признава: “Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя – като забравям
това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за
наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус” (Фил.3:13-14). В миговете, когато много
хора на негово място биха поглеждали със съжаление към миналото, чудейки се какъв ли ще бъде
живота им в новата обстановка, Павел се отказва от миналото и гледа уверено в бъдещето. Силната му
решимост го държала фокусиран в крайната цел – да бъде харесван от Бога по целия път до целта,
даже когато е бил окован във вериги. Това е картината на бегач, който се стреми пръв да пресече
финалната лента и с непреклонна решимост се протяга напред. Павел казва: “Аз не гледам назад, а се
протягам напред, за да получа наградата.” Това е истинска проява на мъжествена решителност. Не е
било възможно ръждясалите римски вериги да попречат на Павел да се протяга към целта да получи
наградата на Христос. Той продължавал да върви напред, решен да остане фокусиран в поставената
му задача. Аз четох на жена си от Sports Illustrated за един 90-годишен спортен деятел, който все още
работел за отбора на Detroit Pistons. Това е истина, човекът е на 90 годишна възраст, но продължава да
пътува със самолет, за да наблюдава млади и перспективни баскетболисти и дава на ръководството на
отбора надеждни оценки за играта им. Харесва ми такова поведение! Той разказва, че прелетял 62-
годишната възраст за пенсиониране без въобще да си помисли за излизане в пенсия. Ето това е силна
решителност. Някъде четох: “Ние се чудим над анатомичната прецизност на картините на Леонардо
да  Винчи,  но  забравяме,  че  веднъж той направил 1000  ескизи  на  ръце.”  Леонардо  е  притежавал
същата  силна  решителност,  която  е  демонстрирал  Павел  в  Рим.  Томас  Едисон  стигнал  до
изобретяването  на  съвременната  електрическа  крушка  след  1000  неуспешни  опити.  Според
собственото му признание,  основната причина за  появата на електрическата крушка с  нажежаема
жичка  е силната му упоритост и целеустременост, а не изобретателността му. Но ние разговаряме не
за университетски спортисти или за неуморни и брилянтни изобретатели. Ние говорим за това, че
всеки  християнин  трябва  да  бъде  решителен  слуга  на  Христос.  Няма  лесен  път  към  духовната
зрелост. До нея не се стига за една нощ. Помнете, че понякога това пътуване е доста изтощително.
Поради това не си правете труда да публикувате описание на всички трудности, с които ще срещнете
по пътя си. Не се прочувайте с оплакванията си. Апостолът казва: “Забравете миналото. Стремете се
към финалната лента. Продължавайте да тичате.” Създавайте и поддържайте в себе си поведение на
силна решимост.

Четвъртата  характерна  черта  откриваме  в  писмото  на  Павел  до  Колосяните.  Бих  го
нарекъл поведението на Павел за искрено благодарене на Бога: “Постоянствайте в молитвата и
бдете в нея с благодарение. Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, така че да
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говоря тайната, която е в Христос,  за която съм и в окови,  да я изявя така,  както трябва да
говоря.” (Кол.4:2-4). Пред нас е човек на 60 години, който въпреки че от дълги години проповядва,
сега се моли да е в състояние да съобщава възможно по-ясно “добрата новина.” Павел не е бил горд и
претенциозен човек. Нито успехите му, нито дългогодишното му служение са му давали фалшивото
чувство, че е постигнал нещо в живота си. Той е знаел, че все още не е достигнал до крайната цел на
пътуването си и е бил убеден, че в него все още има неща, които биха могли да бъдат подобрени.
Поради това с искрено сърце настойчиво умолявал приятелите си да се молят за него. Можете ли да
схванете силата на подобно поведение? То е много освежаващо и подкрепящо. Не е чудно, че този
човек е имал толкова неотслабващо влияние заради Христос. Тайната му се разкрива чрез всяко от
писмата му. Мога ли отново да я повторя? Той се научил да бъде доволен във всяка ситуация. Но ние
не трябва да оставяме мастилото на тези истини просто да попие и да засъхне върху хартията. Ако
искаме и да имаме същото неотслабващо влияние, ние трябва да възприемем същата тайна за себе си.
Ще споделя в вас някои лични размишления по този въпрос.

Подходът на задълбочената лична проверка
Нека да преместим прожектора на нашето изследване от човека, който в далечното минало е

живял под домашен арест в Рим и да се фокусираме върху собствения ви живот, независимо от това,
къде се намирате в този момент. Дали поведението на хората около вас се променя благодарение на
начина, по който реагирате на обстановката, в която се намирате? Дали другите хора са впечатлявани
от вярата ви или са обезкуражавани от страховете ви? Дали отговаряте на ставащото в живота ви с
ясно  различимо  неегоистично  смирение,  с  радостно  приемане,  с  твърда  решимост  и  с  искрено
благодарене на Бога? Може би е време да направите някои промени? Нека да видим дали не мога да
ви  помогна.  Започнете  с  отказа  да  позволявате  на  вашата  ситуация  да  определя  поведението ви.
Промяната  наистина  започва,  когато  поведението  ви  не  се  подчинява  на  условията,  в  които  се
намирате. Както видяхме в случая с Павел, силата за промяна на упоритото ни поведение на страх,
горчивина, гняв и на усещането, че сме губещи идва от Христос. Нашият Господ винаги е готов да
излее силата си във вас.  Само той единствен притежава силата да ви освободи от тези неуморни
врагове и да ви изпрати да се реете свободно високо в небето. 

Авторът Дейвид Айкман в края на 20 век направил една услуга на човечеството. Той направил
едно обемно проучване и написал книга, наречена “Шест личности, които промениха 20 век.” Като
чуждестранен  кореспондент,  Дейвид  Айкман  притежава  уникалната  гледна  точка  за  световните
събития. Той пише: “Това, което ме впечатлява най-много като репортер е способността на човешките
същества отново и отново да се издигат над своето време и обстоятелства, за да променят, даже с
малко, посоката на движение на човечеството.” След като прави преглед на целия двайсти век, който е
пълен с велики и забележителни личности, той стига до заключението, че тъкмо поведението на тези
хора ги отделя от останалите. Разбрахте ли? Той пише за решимостта на всяка от тези личности “да се
издига над обстоятелствата, в които живее.” Докато чета тези редове си мисля следното: Точно това
ме караше да харесвам учителите си, особено четиримата, на които съм посветил тази книга. 

Уважението ми към тях само се подсили, когато научих за обстоятелствата, които са преживяли,
без да се уплашат и са продължили движението си напред. Поредици от душевни болки, препятствия
и  провали не попречили на тези избрани хора да изоставят миналото зад себе си и да се протягат
напред, за да достигнат до наградата. Точно това е причината, която ме накара да проуча живота и
служението на апостол Павел. Той дава пример за това забележително качество, което му позволило
да се научи да бъде доволен във всяка ситуация. Това го освободило, за да се превърне в човек на
Бога, човек на милостта и решителността, който буквално променил посоката на църковната история.

Същото може да се случи и с вас. Когато предадете контрола на живота си изцяло на Христос,
Неговата любов и милост ще прониже наранената ви душа и ще ви позволи да се освободите от пороя
от горчивини, ядове и безпокойства, които от години са ви измъчвали. Когато отидете с вяра при Него,
Той ви освобождава от тези неща, които са ви поробвали през целия ви живот. Подобно на Павел вие
също ще бъдете освободен, за да се превърнете в проводник на милостта и силата.

Вие започнахте четенето на тази глава с призива да отговорите на един важен въпрос. Помолих
ви да кажете имената на 3-4 ваши герои, чиито живот ви е вдъхновявал и окуражавал. Предполагам,
че ще посочите имената на хора, които са отказали да се подчинят на условията, в които са живели.
Нали постиженията им може да са забележителни, но не те, а поведението им ги прави различни от
останалите хора? Те се  реят високо в своя дух.  Искате ли да завършим тази глава с една велика
мисъл? Приложете в  живота  си това,  което прочетохте  за  Павел и ще имате големия шанс да се
превърнете в личност, която в бъдеще някой друг ще нарече свой герой.
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Глава 22

Окован, изоставен, но въпреки това непоколебим

Съдийското чукче на Нерон ударило силно и Павел бил освободен. Въпреки, че в Библията не се
споменават  никакви подробности за  защитата  му  пред  съда  на  Императора,  Павел  още  веднъж чул
звънеца на свободата и незабавно се върнал към задачата си да проповядва. Някои хора вярват, че тъкмо
през този период той е направил своето мечтано пътуване до Испания. Може би е така, но никой не знае
със сигурност. Може би се е срещнал с Тит в Крит и се е наслаждавал на компанията на Филимон и
приятеля му Онисим. Възможно е да се е срещнал отново с Тимоти в Ефес. Сладки разговори и топли
прегръдки трябва да са придружавали срещите им. Павел е използвал всяка възможност, за да споделя
мъдростта си и да излива в душата на младия човек духа на родствеността, който щял да носи успехи в
работата  му. Но  свободата  му  продължила  само  няколко  години. По-бързо  отколкото  можело  да  се
очаква, Павел бил арестуван отново в Троада и окован във вериги бил отведен в Рим, за да легне  пак на
студения под в затвора. Туристите, които в наши дни посещават Рим пропускат да посетят една от най-
важните му забележителности. Тя се пропуска, защото не е включена в нито един от туристическите
указатели и брошури. В галерията на това непривлекателно място не висят оригинални картини. Липсват
скулптурни статуи, които да привличат опитната публика. Всъщност няма нищо красиво в стария затвор.
Тази  забележителност  представлява  една  тъмна и  неприветлива  дупка,  която въобще не  прилича  на
място,  където може да живее човек.  Мястото е отблъскващо, а в добавка острите миризми на пот и
засъхнала  кръв  са  обичайни  за  такива  килии  за  мъчение,  а  това  не  се  харесва  на  неподготвените
посетители. Колко ужасни истории биха могли да разкажат потъмнелите от времето камъни, ако можеха
да говорят. Малкото туристи, които слизат в това мрачно място вървят приведени по тесните коридори и
добиват представа какво е означавало човек да прекара даже само няколко дни в усойните и мрачни
килии на ужасното място, наречено Затвора Матертайн.

В самотна килия на този затвор затворникът Павел прекарал последните си часове, когато написал
едни  от  най-нежните  писма,  които  някога  са  писани  до  младия  мисионер  Тимоти,  който  започвал
служението си. Павел написал второто си писмо до него, докато седял сам в сумрака на тази влажна и
мръсна килия. В книгата си “Могъщи лидери,” Ханс Финцел майсторски описва мястото, където Павел е
прекарал последните дни от живота си: “Всеки посетител на Рим научава веднага, че църквата “Св.
Петър” е в центъра на забележителностите на този град. Подобно на магнит, Ватикана, базиликата
“Св. Петър” и красивите музеи, които го обграждат ежегодно привличат милионите посетители на
този древен град. Аз посетих Площада на Ватикана, обиколих Катедралата “Св. Петър” и прекарах
половин  ден  в  Музея  на  Ватикана.  Особено  бях  впечатлен  от  творбите  на  Микеланжело  в
Сикстинската капела. Но онова, което ме вдъхнови най-много по време на посещението ми в Рим се
случи когато изоставих тези огромни постройки и тяхната богата история. Колкото и впечатляващи
да са  те,  имаше нещо още по-специално за  виждане.  На  една незабележима странична уличка  на
няколко километра от Ватикана има малка затворническа килия, където Павел прекарал последните си
дни. Спорно е дали това е бил неговия истински затвор. Ние се спуснахме в тази тясна дупка под
земята и прекарахме около половин час в тъмната килия.  Там беше студено,  влажно и мухлясало.
Малка решетка на тавана на килията осигуряваше достъпа на оскъдна дневна светлина. Историците
потвърждават, че Павел вероятно е умрял през 67 год, по време на управлението на император Нерон.
Когато седнах  на  студения  каменен  под  в  килията,  аз  се  питах  как  ли  се  е  чувствал  Павел  през
последните дни от живота си. Даже ако това не е точно килията, в която е бил затворен, тя сигурно
е приличала на нея. Какъв начин човек да преживее последните дни от живота си. Докато стояхме в
килията и си говорехме,  попивайки историята,  която камъните биха ни разказали,  ако можеха да
говорят, ние забелязахме,  че само няколко посетители слязоха в килията заедно с нас.  Това беше в
остър  контраст в  сравнение  с  хилядите  хора,  които чакаха  на  опашка,  за  да  влязат в  Музея  на
Ватикана,  който се  намираше недалеч  от това  място.  Улиците  над  главите  ни бяха  изпълнени с
туристи, които на тълпи отиваха към Катедралата “Св. Петър,” но рядко имаше случайни минувачи,
който спираха достатъчно за дълго, даже само за да надникнат през решетката надолу в килията. Аз
си помислих: “Тук е прекарал последните си дни човекът, който е написал по-голямата част от Новия
Завет. Най-великият мисионер и основател на църкви от първия век е умрял тук. Не би ли трябвало
повече хора да поискат да научат нещо повече за този човек?” Очевидно отговорът на този въпрос
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беше отрицателен. Повечето хора, които в наши дни посещават Рим, не включват килията на Павел в
списъка на първите 10 обекта, които искат да видят. Но за мен това място се намираше на първо
място в моя списък на обектите в Рим.”

Повечето посетители на Рим даже не знаят, че трябва да потърсят къде се намира този широко
известен затвор. Рядката редичка от любопитни туристи по-вероятно се състои от случайно попаднали
хора,  а  не от посетители,,  които предварително са планирали да посетят това място.  Независимо от
всичко,  в тази каменна килия Павел е прекарал последните си дни.  Освободен преди това с указ на
Нерон, Павел за кратко се насладил на освобождаването от домашния си арест, а след това се върнал в
последната си килия. По-късно, когато попаднете в сивите постройки на Преторианските казарми, вие
можете да чуете шума от точенето на брадвата, която с едно бързо движение, само часове след указа на
Императора щяла да се спусне надолу, за да отсече побелялата глава на Павел.

Някои мъдри думи към младия ученик
Всеки път, когато отварям да чета второто писмо на Павел до Тимоти аз си напомням, че то е

написано в затворническа килия. Поради тази причина думите му са изпълнени с такава дълбока страст
и нежност. Прегърбен и покрит с белези от рани, но доволен по един странен начин, Павел седи окован
във вериги и изоставен. Колкото упорито и дълго да търсите, вие няма да намерите даже и намек за
самосъжаление, за обвинение или за горчивина в тона на уморения апостол. Той не съжалява за нищо.
Времето е скъпо и той е разбирал това. Заплахата за екзекуция му е позволила да напише само едно
откровено писмо, чрез което милостиво предал палката на служението на Тимоти. Независимо от това,
нежността му е очевидна.  Освен това  аз съм впечатлен,  че Павел не дава никакво доказателство,  че
живее в несъгласие със ставащото в живота му. Най-малко пет пъти той говори за някои от страданията
си в затвора, но никъде не споменава за несъгласието си с положението, в което се намира, нито пък
намалява значението на ставащото. Чарлз Ердман пише: “Може би нито едно от другите писма от Новия
Завет не отправят толкова нежен и страстен призив. Всеки параграф е обагрен с емоция, всяко изречение
тупти с пулса на човешкото сърце. Павел, неустрашимият мисионерски герой, основателят на църкви в
Мала Азия и в Европа, е остарял затворник в Рим, страдащ, изоставен, презиран, обвиняван и скоро щял
да умре от насилствена смърт.” Тъй като може би никога не сте имали възможност да посетите този
Римски затвор, вие ще трябва да си представите осакатената фигура на този човек, който изглежда по-
стар  за  възрастта  си,  носи  белезите  от  преживените  изпитания,  от  пороищата,  боят  с  камъни  и
корабокрушенията и седи в тъмнината. Косата и брадата му са бели като сняг.  Той се привежда под
решетката, която позволява на няколко прашни слънчеви лъчи да проникнат от улицата над главата му.
Там той пише със сгърчената си ръка едно трогателно писмо до своя духовен син. След това предал това
нежно писмо в ръцете на Лука, който се погрижил то да стигне до Ефес. Писмото било адресирано така:
“До моят любим син Тимоти.” Осезаемо се усеща, че Павел е разбирал, че това е последното му писмо.
След време Тимоти е преглъщал сълзите си, докато четял писмото на своя учител: “Защото аз ставам
вече принос и времето на моето напускане настава” (2 Тим. 4:6). 

Чарлз Рири е прав, когато обобщава по следния начин развълнуваните и страстни думи, написани
от най-важния човек в живота на Тимоти: “Павел е знаел,  че този път няма да бъде освободен от
затвора и това е вярно. Нямало вече да прекосява Средиземно море. Нямало да може вече да посещава
някоя основана от него църква или да отиде някъде, където хората не са чували за евангелието. Павел
няма вече да прави тези неща. Неговият живот вече бил излят като принос и е дошло времето той да
напусне този свят.” Само хората, които са изживели монотонното изтичане на времето, през което човек
се сбогува с този свят знаят от собствения си опит какво означава да се чака изпълнението на смъртната
присъда.  Не  е  чудно,  че  Павел  пише  един  изпълнен  с  чувства  призив  към  любимият  си  колега  по
служение “Постарай се да дойдеш преди зимата” (2Тим. 4:21). Никой не иска да умира сам, даже онези,
които са най-уверени, че ще отидат  на небето, даже великият апостол Павел не е искал да умре самотен.
Не знам дали Тимоти е успял да отиде в Рим преди зимата или когато е пристигнал е намерил пресния
гроб, покрит от снега. Ние знаем, че фактически Павел е бил сам преди смъртта си – само д-р Лука е бил
край него. Никой друг. Верният в миналото Димас изоставил Павел, защото бил твърде силно привлечен
от изкушенията на света (4:10). Подробностите от смъртта на Павел са оставени на въображението на
проповедниците. Тит и Марк също били заети с нещо друго. Единствената молба на Павел към младият
Тимоти е да извика Йоан Марк, за да отидат заедно в Рим и да му донесат някои от личните му вещи,
като наметало на Павел,  което той без съмнение е забравил там в суетнята поради арестуването му.
Освен  че  го  е  пазело  от  студа,  това  добре  познато  наметало  е  носело  белезите  от  упоритите  му  и
неуморните усилия да служи на Христос. То било пропито с миризмата на солената вода на Средиземно
море, по него личели петната от собствената му кръв от Листра, наметалото символизирало страстната
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му решимост да бъде верен на своя призив и на смелата му цел – милост и мъжественост. Това вярно
наметало скоро щяло да бъде заменено с прекрасна небесна дреха. Павел отправил още една молба към
Тимоти: да не забрави да му донесе “книгите, особено пергаментите” (4:13).  Павел имал нужда от
личните си преписи на Писанията.  В поведението му липсва нечувствителност в отношението му към
Истината.  Старият човек продължил да бъде ученик до края на живота си.  Забележките на Павел в
последната глава на 2Тим. установяват рамките на цялото писмо. Вие рядко четете края на едно писмо
преди неговото начало.  Но в случая е добре да постъпите така,  за да разберете последните думи на
Павел. Изоставен, окован във вериги, но въпреки това непоколебим, Павел останал силен до последния
ден от живота си. Думите, които пише извират от дълбочините на сърцето му, като се започне от нежното
му приветствие в началото на писмото и се стигне до характерното за неговото благородство сбогуване.

Преглед на страстното писмо на Павел
В следващите няколко страници ще направим един бърз преглед на заключителните думи на Павел

към  Тимоти.  Докато  четем  заедно  2Тим.  е  добре  да  си  спомним,  че  Павел  не  е  писал  писмата  си
разделени на глави.  Думите му са се изливали постоянно, докато Духът на Бога е движел ръката на
опитния апостол, за да запише истината, която му е била внушавана от небесата.

Глава 1: Ясен призив за смел живот.  Както вече казах, Тимоти и Павел са били сродни по дух.
Павел  обичал  Тимоти  като  син  и  нежно  признавал:  “Благодаря  на  Бога,  на  Когото  още  от
прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си и като си
спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост” (2 Тим.1:2-4). Тъжно
е,  че  живеем  в  култура,  която  се  страхува  много  от  неконтролираните  емоции.  Рядко  наблюдаваме
подобен  непредпазлив  израз  на  истината.  Това  е  много  лошо.  Големи  поражения  са  причинени  от
формалностите и от фалшивите религиозни клишета. Но тези неща не се срещат в това прекрасно писмо.
Павел си спомня за обичаните от него майка и баба на Тимоти, които го научили да се страхува от Бога и
да  изпълнява  волята  Му.  Двете  вярващи жени  се  постарали  истините  от  Писанията  да  се  вкоренят
дълбоко в душата на Тимоти много преди Павел да го направи свой ученик и мисионер. Тъй като е знаел,
че младият му колега се бори с несигурността на света, Павел му напомнил за дарбата, с които Бог го е
дарил и  го  призовавал  да  я  развива.  Стеснителността  нямала  да  му донесе  нищо добро.  Страхът е
човешка,  а  не  божествена  проява.  Предоставяните  ни  от  Бога  възможности  са  “сила,  любов  и
себевладение”  (1:7).  Тези качества  за  характерни за  великите  хора.  Те  щели да  помогнат  на  Тимоти
успешно да изпълни задачата на живота си. Без съмнение, Тимоти знаел не само тези, а и много други
неща преди да се присъедини към Павел по време на обиколката му в Мала Азия и на други места.
Прочитайки  ги,  младият  човек  трябва  да  е  кимал  носталгично  с  глава,  припомняйки  си  миналото.
Думите на Павел са му припомняли настойчиво за силата, любовта и себевладеението, защото са били
написани от ръката на човек, който е бил болен и скоро му предстояло да бъде убит. Павел е призовал
Тимоти да  се  присъедини към него  в  живота  на  страдания  и  на  смело служение  (1:8-12).  По  един
тайнствен начин Тимоти щял да вземе участие в страданията на Павел, така както Павел е участвал в
страданията  на  Христос.  Тимоти  не  трябвало  да  се  срамува  от  евангелието,  нито  да  е  небрежен  в
отношението си към Истината. Залогът бил твърде висок и изисквал само трезво подчинение на тези
принципи. Павел вярно се придържал към тях в своя живот.  Думите на Павел не са представлявали
някакъв случаен сбор от съжаления. Те са представлявали едно поверено богатство, което трябвало да се
охранява и запази на всяка цена (1:13-14). В този момент Тимоти се придържал към всяка казана дума.
Но това е само началото на писмото на Павел.

Част 2: Списък на характерните черти, които са нужни за вярното служение. Продължавайки
писмото си, Павел  поръчва на Тимоти да развива в себе си следните 7 характерни черти на вярната
служба:

Заяквай в благодатта. Павел пише: “Заяквай в благодатта, която е в Христос Исус” (2:1). Павел
е давал пример на вътрешна сила, която ежедневно извличал от дълбокия кладенец на Божията благодат.
Този извор на благодат ще да крепи Тимоти, за да издържи на трудностите на служението на Господа.

Бъди верен на поверената ти истина.  Могъщите истини, които Павел предал на младият си
ученик не е трябвало да бъдат изразходвани безгрижно. Това са запаси, който е трябвало мъдро да се
инвестират. Павел призовавал Тимоти да възприеме това, което е научил и чул от устата на своя учител и
да го поверява “на верни човеци, които са способни и други да научат” (2:2). Аз често наричам този стих
“реалността на истината.” Павел я е получил от друг, подобно на предаване на щафета в едно състезание.
Павел поел щафетата  и я предал на Тимоти.  Сега Тимоти е бил отговорен да направи същото – да
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предаде щафетата на верни човеци. И щафетното бягане продължава, докато някой не изпусне щафетата.
Някои хора наричат този процес “служение на умножаването” – предаване на истината от един верен
човек на друг.  При него не трябва да има несподелени тайни за  небесното откровение.  “Тимоти,  не
трябва да криеш нищо от този богат опит и трудно научени уроци в пазвата си.  Цялото богатство на
истината  трябва  да  се  споделя  с  другите  хора.”  С  други  думи  Павел  му  казва:  “Тимоти,  когато
пробягаш своят етап от  състезанието, направи всичко възможно да предадеш щафетата на следващия
пост по дистанцията.” Състезанието трябва да продължава.

Бъди храбър като войник  .   Няма голяма полза  от  непостоянните  воини,  особено в  разгара  на
битката.  Павел е знаел,  че единственият начин по който Тимоти трябва да служи е,  като с  желание
приема трудностите “като добър войник” (2:3). При първите признаци за повишаване на напрежението,
непостоянният войник изчезва от бойното поле даже без да се сбогува. Редиците на наблюдателите на
служението се умножават от войници със “слаби колене,” които се стремят към славата, но презрително
не желаят да приемат саможертвата. Павел призова Тимоти да не се нарежда в тези редици. Тимоти
трябва да притежава храбрата решителност, която не само приема страданията като неразделна част от
службата, но е с желание ги прегръща. Така постъпват добрите войници.

Бъди дисциплиниран като атлет (2:5). Предстоящото състезание изисква Тимоти да притежава
голяма дисциплина и силна решителност. Твърде лесно е човек да се обърне и да избяга, когато стигне до
първото препятствие, което му се стори невъзможно за прескачане. Както Павел и писал до Тимоти в 1
Тим. 4:7 “Отхвърляй скверните и бабешки басни и обучавай себе си в благочестие.”

Бъди упорит в работата си като земеделец (2:6). Служението не е за мързеливи хора, които не
искат  да  стават  при  изгрева  на  зората.  Павел  не  прикрива  с  “розови”  перспективи  трудностите  на
служението.  Задачата  изисква  много  работа,  да  й  се  посвещава  много  време,  а  понякога  и  лична
саможертва. Всичко това е част от отглеждането на богатата реколта. Тимоти е трябвало да знае това още
от началото, защото му предстояло да оре дълги бразди и посяването на семето нямало да е лесно.

Бъди старателен работник (2:15). Задачата трябвало да бъде изпълнена от човек, който е готов
да  плати  цената,  като  разпространява  точно  онази  истина,  която  е  научил.  Това  изисква  редовно,
дисциплинирано и системно изучаване на Библията.  Нищо не трябва да се приема като даденост. В
своята  програма  за  дипломирани  християнски  лидери  Павел  не  оставя  място  за  небрежни  или
неподготвени евангелизатори. Само упоритите студенти могат да свършат работата. 

Бъди кротък като слуга     (2:24-25).  Оказва се обаче, че усвояването на кротостта е най-трудното
нещо за хората, които са се посветили да служат на Бога. Няма никакво извинение за авторитарния стил,
прилаган  от  служителите  на  Христос.  Ръководенето  с  кротост  винаги  дава  по-добри  резултати  от
принуждаването на хората да се подчиняват. Говедата се управляват с остен, но овцете трябва да бъдат
водени. С други думи Павел пише: “Тимоти, бъди кротък към тези овце! Аз знам, че са упорити, но те
принадлежат на Бога.” Подобно на Павел, Тимоти също щял да бъде критикуван от някои хора. Но това
не е оправдание, за да бъдат пердашени с Истината хората на Бога, независимо от степента на тяхната
свадливост. Павел препоръчал на Тимоти да се отнася към противниците си кротко като слуга. Павел е
знаел, че служението не е изпълнено само с забавления и игри. Истински опасности са дебнели Тимоти
по пътя му. Нещастията скоро щели да се нахвърлят на него. За да победи, младият човек имал нужда от
план за битката. Опитният учител  дал такъв план на Тимоти и той щял  да го препрочита до края на
живота си.

Част 3: Предупреждение за предстоящите трудности
След това Павел свалил “розовите” очила на Тимоти и отворил очите му за реалността. Може би в

този момент Павел е направил пауза и е погледнал нагоре през решетката на тавана на тази мрачна
килия. Той си затворил очите и си представил какъв живот и служение вероятно очакват Тимоти. Тъй
като е познавал човешката природа и е разбирал покварата на човека до дълбочините, за които е говорил
в  Послание  до  Римляните,  Павел  пише  на  Тимоти:  “ще  настанат  усилни  времена”  (2  Тим.  3:1).
Продължавайки  по-нататък,  той  описва  красноречива  картина  на  битката,  която  ще  трябва  да  води
Тимоти, когато учителят му вече няма да е до него, за да му помага. Прочетете бавно следващия откъс:
“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.  Защото човеците ще бъдат
себелюбиви,  сребролюбиви,  надменни,  горделиви,  хулители,  непокорни  на  родителите,  неблагодарни,
нечестиви,  без  семейна  обич,  непримирими,  клеветници,  невъздържани,  свирепи,  неприятели  на
доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога,
имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също такива отбягвай” (2 Тим. 3:1-5).  Не е
красива  тази картина.  Един от учителите ми обичаше да нарича “жестоко,  безжалостно и дивашко”
времето, описано от Павел. Няма съмнение, че тези дни вече са започнали! Предсказаното от Павел вече
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е  реалност.  Възрастният  апостол  е  предупреждавал  Тимоти,  че  ще  настъпи  ерозия  на  морала  и
отстъпление от Истината. За много хора християнският живот ще представлява  гигантски компромис с
плътското. Лицемерието,  измамите и разводняването на учението ще се превърнат в нещо нормално.
Павел препоръчал на Тимоти да остане верен на онова, на което е бил научен (3:10-11), независимо от
ширещата се измяна. Дните щели да станат още по-отчайващи, защото “нечестиви човеци и измамници
ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени” (3:13). Когато пише писмо от затвора,
човек има склонност да гледа на живота нецивилизовано и да го оголва от всички несъществени неща.
Езикът на Павел е недипломатичен, когато ясно и недвусмислено обяснява, че хората, които възприемат
подобно поведение няма да останат само пасивни наблюдатели на църквата. Те не само ще се появят в
църквата, но и ще се опитат да я завладеят. Те ще бъдат достатъчно нагли и безочливи да нахлуят в
домовете и да ограбят всичко ценно от тях. Поради това Тимоти е длъжен да бъде постоянно нащрек.
Само когато внимава къде стъпва, накъде върви и когато продължава да се придържа към нещата, които е
научил от Павел, той ще устои на такива силни атаки от заобикалящата го среда. Но Тимоти не трябва да
влиза в битката без предварително изработен план. Той трябва да излезе на бойното поле, въоръжен със
силна и добре разработена стратегия за отбрана.

Павел го призовава: “А ти постоянствай в това, което се научил и за което си бил убеден, като
знаеш от какви лица си се научил” (2 Тим. 3:14). Когато използваме мъдростта, която сме научили от
другите хора, това много ни предпазва. От малък Тимоти бил възпитан да изучава и да се подчинява на
Писанията. Когато към наученото от младини прибави и надеждното учение, това според Павел няма да
му позволи да прави грешки. Нека да се спрем за малко и да направим кратък самоанализ. Ако вие сте
като повечето американци, животът ви сигурно протича на висока скорост. Спрете се, за да си зададете
въпроса: “Можете ли да си спомните учението, което ви е било предадено от вярващата ви майка, от
мъдрия ви баща, от някой учител, треньор или пастор? Аз мога да си спомня, все едно че беше вчера,
някои неща, на които бях научен, особено от баща ми, който не говореше толкова много колкото майка
ми.  Но въпреки това,  по някакъв начин той установяваше контакт с мен.  Понякога това ставаше по
начини, които не бих могъл да забравя. В един горещ ден аз си лежах в леглото в моята стая и това беше
точно на рождения ми ден в средата на октомври, а баща ми старателно почистваше цветната градина от
плевели.  Когато  разбра,  че  си  пилея  времето  през  този  следобед,  той  ми  извика:  “Чарлз,  трябва  да
дойдеш тук и да ми помогнеш да свърша с плевенето.” Аз му казах: “О, не и днес. Аз съм на 13 години и
днес е рожденият ми ден.” Това беше последното нещо, което си спомням да съм казал докато съвсем се
стъмни същата вечер. Баща ми влетя в дома като светкавица и продължи да ме налага по целия път до
вратата, после през задния двор, чак докато стигнахме до цветната леха. Да, той ме напердаши, когато
бях на цели 13 години! Плевих дотогава, докато се убедих, че съм изкоренил и последната тревичка
между цветята. Доколкото си спомням, това беше последния път, когато баща ми ме пердаши. В края на
този ден, при залез слънце, татко ми каза: “Ела вътре и почисти. Семейството ще вечеря и ще празнуваме
рождения ти ден.” По време на вечерята той ми каза нещо за подчинението, което си спомням и до днес:
“Винаги уважавай хората, които имат власт над теб. Прави веднага всичко, което ти кажат и то
без да задаваш въпроси.” Аз  научих и от собствения си опит се убедих в нещо, което ми помагаше
през останалата част от живота ми.  Когато хора, който имат власт над теб се грижат за теб, прави
точно това,  което са ти казали да направиш. Даже не се опитвай да питаш защо трябва да го
правиш. Павел искал Тимоти да се придържа към тази истина така, както Павел се е придържал към
нея. Павел е знаел за какво говори. Павел е знаел, че подобно съзнателно подчинение ще служи добре на
Тимоти. Той е трябвало да има убеждения! Д-р Джон Уолфуурд, ректор на Семинарията в Далас от 1952
до 1986 год по време на едно богослужение, свързано с дипломирането на един от випуските казал:
“Страхуваме се, да не би нашите студенти да завършват семинарията, вярвайки в твърде много неща, но
да им липсва достатъчна убеденост.” Това е мъдро заключение. Павел говори на Тимоти и за двете неща.
“А  ти  постоянствай  в  това,  което  си  научил (вярванията)  и  за  което  си  бил  убеден
(убежденията)...”(3:14). Двете неща вървят заедно. Много са нещата в които вярвате. Вярата ви в някои
от тях е по-силна, а в друга – по-слаба. Убежденията са истините, към които се придържате до края
на  живота  си.  Убежденията  са  онези  истини,  с  които  не  бихме  направили  компромис. Те  се
превръщат  във  фундамента,  на  който  вие  изграждате  живота  си.  Тук  е  момента  да  помислите  за
собствените си убеждения.  Вие възприемате някои вярвания от историята за живота на Павел, но тези
истини не се превръщат в убеждения, докато не се превърнат във ваши собствени истини. Кои истини сте
направили ваши собствени истини? Тези дълбоко вкоренени убеждения произтичат от Словото на Бога
(3:16-17), което е единствената причина човек да се придържа към Библията. Нито един човек на мястото
на Павел, ако е осъден на смърт и прекарва последните си часове в мрачната килия, фокусиран върху
нещата, които прославят Христос, не би се занимавал да разпространява ненадеждни принципи. Това
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обяснява защо Павел не е писал приятно звучащи клишета. Той си свалил ръкавиците и написал ясно и
без увъртания за онези неща, които са най-важни. Вниманието му е било концентрирано изцяло върху
нещата, които определят дали човек ще живее или ще умре. Тъй като не му оставало много време да
живее, той бързал все повече и повече. Павел достигнал до кулминацията на призива си към Тимоти със
следното  забележително  твърдение:  “Цялото  Писание  е  боговдъхновено  и  полезно  за  поука,  за
изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван,
съвършено подготвен за всяко добро дело” (3:16,17). Тук въодушевлението на Павел стига до точката на
кипенето.

Част 4: Спешен призив към проповядване на Библията
Павел  писал с  настойчивост:  “Заръчвам ти пред  Бога  и  пред  Христос  Исус,  Който ще  съди

живите и мъртвите и предвид на явяването Му и царуването Му: проповядвай словото, настоявай на
време  и  без  време,  изобличавай,  порицавай,  увещавай с  голямо  търпение  и  непрестанно поучаване”
(4:1-2). С други думи, придържай се към плана за проповядване, който Бог е обещал да благославя и
използва. Съобщавай на хората за “добрата новина!” Бъди човек на Словото! Не се опитвай да бъдеш
толкова изобретателен и остроумен в проповядването си, че слушателите ти да не могат да разберат
истината.  Няма  нужда  от  безсмислени  и  глупави  метафори,  които  може  да  развеселяват,  но  рядко
убеждават  изгубените  и  поучават  спасените.  Проповядвай  истината.  Забелязахте  ли  нещо  в  тези
изречения? Тези призиви са отправени не към слушателя, а към проповедника. Проповедникът трябва да
се съобразява с тези указания. Той трябва да проповядва в подходящ и в неподходящ момент. Да бъде
готов предполага човек да бъде подготвен както умствено, така и духовно. Накратко казано, Павел казва:
“Тимоти,  не  бъди  мързелив.  Напиши си  домашното.  Не  ставай  да  проповядваш,  когато  не  си  имал
достатъчно време да се подготвиш. Небрежно подготвената проповед не може да бъде оправдана с нищо.
Освен това проповядвай вярно,  когато момента е подходящ и когато не е подходящ.” Ако аз не съм
подготвен да проповядвам по време на неделната служба, това е моя грешка. Аз съм длъжен да бъда
готов  да  проповядвам  Словото  на  Бога  “на  време  и  не  на  време,”  когато  ми  е  студено  или  имам
температура,  когато  имам  главоболие  или  се  чувствам  прекрасно,  рано  сутрин  или  късно  вечер,
независимо дали съм в настроение или не, дали съм обезкуражен или съм обнадежден. Моята работа е
да проповядвам. Но не само това, аз съм длъжен да проповядвам точно и убеждаващо. Божието Слово
ни е дадено за поука, за изобличение, за поправление и за наставление в правдата. Не трябва да се
премълчава нищо от евангелието от страх да не бъде засегнат някой от слушателите ни.  Павел
предупредил Тимоти да се пази от следното подхлъзване: така както е сигурно, че слънцето ще изгрее,
така е сигурно, че хората ще престанат да “търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си
натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към
басните”  (4:3-4).  Ето  това  се  нарича  точно  описание  на  собствената  ни  култура!  Тъжно  е,  че  в
обезпокоително много съвременни църкви на Божиите хора се проповядва това, което искат да чуят, а не
онова, от което имат нужда да го чуят. Те биват хранени с топло мляко, а не с твърда храна. Разводненото
евангелие  може  да  привлече  огромни  тълпи  за  кратко  време,  но  то  няма  вечно  влияние.  Никъде  в
Библията не съм успял да открия място, където Бог да изразява и най-слаба загриженост относно броя на
привлечените към Него хора.  Задоволяването на любопитния сърбеж в ушите на съвременните хора е
безполезно  упражнение.  Задачата  на  служителя  е  да  съобщава  Истината.  Честно  казано,  аз  имам
намерение да продължавам да правя точно това, по волята на Бога, до последния си ден, когато той ще
ме  отведе  у  дома.  Мисля  си,  че  има  постоянно  увеличаващ  се  брой  християни,  които  жадуват  за
хранителните послания, основаващи се на Словото на Бога, а не на мнението на хората. Аз не съм сам.
Замислете се над мъдрите думи на д-р Уолтър Кайзер: “Твърде често не се прави ясна разлика между
Библията и някоя книга с духовити пословици и поговорки или трамплин, която ни дава опорна точка,
около която да пишем статиите си.  Но от къде получаваме дръзката идея,  че  Бог ще благослови
нашите  мнения  или  преценки?  Кой  би  желал  да  чуе  друга  гледна  точка  като  извинение  за  едно
изучаване на Библията или за някакво послание на Божието Слово? Кой е казал, че Бог ще благослови
нашите истории, нашите църковни програми или несвързаните ни и безсмислени разговори около някоя
тема, взета от Библията? Със сигурност това е основната причина, поради която на много места в
Северна Америка продължава гладът за Словото.  Със  сигурност това е  причината,  поради която
ежегодно  продължава  да  нараства  гладът  за  учението  и  за  проповядването  на  Божието  Слово.
Мъжете и жените не могат да живеят единствено с идеите, независим от това колко умело са им
поднесени, а имат нужда от търпеливо четене и обяснение на цялото Писание, ред след ред, параграф
след параграф, глава след глава, книга след книга. Но къде могат да се намерят такива тълкуватели и
такива учители?” Павел е разбирал какъв е залогът. Той е искал Тимоти да бъде подготвен за битката. И
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му  е  казал:  “Тимоти,  положението  само  ще  се  влошава.  Но  ти  бъди  разбран  във  всичко,  понасяй
страданията,  извършвай  делото на благовестител,  изпълнявай службата си”  (4:5).  Пишейки  това,
Павел може би е чул шума на отваряща се врата, докато групата войници са доближавали килията му.
Всеки грохот от стъпките им го е отвеждал все по-близо до жестокото му убийство. Може би точно в
този момент той е написал: “Защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава”
(4:6). Може би е чувал тропота на войнишките обувки по калдъръма на улицата над главата си, когато е
написал  последните  редове  на  това  любовно  писмо  до  своя  син  във  вярата.  Той  добавил:  “ Аз  се
подвизавах  в  доброто  войнстване,  пътя  свърших,  вярата  опазих;  отсега  нататък  се  пази  за  мен
венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и
на всички, които са обикнали Неговото явяване” (2 Тим. 4:7-8).

Земният край на Павел
Земният край на Павел е дошъл бързо и внезапно. Самотен и безстрашен, Павел гледал втренчено

в очите групата войници, които щели да го отведат до мястото на екзекуцията му. Някои от тях държали в
ръцете си тояги, с които щели да го бият; а друг носел остра брадва, с която щял да отсече главата на
апостола. Казали си няколко думи. Повели го през тежката врата и по-нататък извън каменната стена,
която ограждала Рим, минали покрай пирамидата на Цестий, която може да се види и в наши дни и
тръгнали по пътя към морето. Виждайки тоягите и брадвата, тълпите, които са пътували към Рим са
разбирали, че скоро ще се извърши изпълнение на смъртна присъда. Те и по-рано били виждали подобни
неща, поради което бързо преминавали покрай Павел и войниците. Това се е случвало вчера, ще се случи
и  утре.  Окованият  затворник,  вървейки  вдървено,  окъсан  и  мръсен  от  престоя  си  в  затвора,  не  се
чувствал  засрамен  или  унизен.  Групата  от  намръщени  войници  не  му  обръщали  внимание,  защото
гледали право пред себе си, но по лицето на затворника играела слаба усмивка, защото знаел, че върви
по пътя на триумфа към очакващата го награда. За него да живее е било Христос, а да умре – награда.
Никаква брадва, която се стоварва върху врата му би могла да го отклони от пътя му към триумфалната
цел. Всъщност, смъртта е стартовата точка на този път!

Войниците отвели Павел до третия километражен камък по Остианския път, до една малка дървена
пирамидка, надгробен знак, който сега е известен под името   Tre Fontane  . Днес на това място се издига
манастир в чест на Павел. Говори се, че на това място той е бил затворен да пренощува в една малка
килия, близо до мястото на екзекуцията. На разсъмване на следващия ден войниците завели Павел до
един дървен дънер. Палачът вече бил готов, разсъблечен, с брадва в ръка.

Войниците разсъблекли Павел, завързали го, накарали го да падне на колене, да се наведе напред и
да легне върху ниския дънер, за да открие гърба и шията си. Ликторите го били с тояги за последен път.
Той пъшкал и от носа и устата му потекла кръв. Тогава, без всякакъв признак на смущение, палачът се
намръщил, докато издигнал брадвата, която блеснала в утринната заря високо над главата му и след това
със замах я стоварил върху целта си с тъп трясък.  Главата на Павел се търкулнала в прахта.  В този
жесток момент, тихо и невидимо, душата на великия апостол – мъжественият и милостив човек - била
незабавно освободена.  Духът му се издигнал в небесата. Най-после той се освободил от тялото и се
прибрал у дома при Господа.

Заключение

В продължение на повече от 40 години имах радостта и привилегията задълбочено да изучавам
Библията. Почти през цялото време съм поемал предизвикателството и отговорността да споделям с
другите хора резултатите от проучването си. Като проповедник постоянно се връщам към посланията
на Павел,  които са част от Новия Завет.  Като писател често пъти пиша както за Павел,  така и за
неговите учения. Много от нещата, написани от Павел са оформили моето мислене, както и моето
служение – със сигурност повече отколкото всеки друг автор на Библията. Думите на Ф. Ф. Брус
точно изразяват онова, което чувствам: “В продължение на повече от половин век аз бях ученик и
учител по антична литература. На никой от древните автори не съм посвещавал толкова време и
внимание като на Павел.  Нито пък мога да кажа, че изучаването на някой друг автор, независимо
дали е древен или съвременен, е толкова възнаграждаващо, колкото изучаването на творбите на
Павел.  Причината за това са няколко черти на многостранният му характер: привлекателната
топлота на неговата личност, високият му интелект, възбуждащото облекчение, пораждано от
неговото  евангелие  на  освобождаващата  милост,  динамизмът  с  който  е  разпространявал
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евангелието по света, целенасочената му посветеност единствено да изпълнява задачата, която му
е била възложена на пътя за Дамаск и за постигането на която е работил по-плодотворно от
всички останали апостоли...”

Независимо, че от много години уважавам, запознат съм и често съм говорил за Павел и за
неговите послания, до сега не бях правил подробен анализ на живота и на служението му. Вдъхновен
от тази идея, аз започнах да пресявам и да отделям златото, което ми е липсвало през последните 40
години. Резултатите бяха обогатяващи не само ма мен лично, защото въз основа на тях написах една
серия от библейски проповеди, които произнесох пред църквата  Стонбрайър във град Фриско, Тексас,
където имам честта да служа като неин основател и пастор.  Все още си спомням,  как разплакан
завърших тази серия от проповеди, дълбоко развълнуван от величието на живота и учението на този
човек,  от  самопожертвувателната  природа  на  служението  му,  от  цялостната  му  посветеност  на
поставената  му  задача  и  от  ужасната  му  смърт  в  близост  до  крепостната  стена  на  Рим.  Когато
привършвах проповедите, аз вече бях решил да се върна до писалищната маса и да подготвя ръкописа
на настоящата книга. Тогава считах, а и все още съм убеден, че подобна вълнуваща история и подобен
величествен живот заслужават  да  бъдат  описани възможно най-подробно. Тъй като  заедно с  мен
направихте  пътешествието през  тези  22  глави,  вие  разбирате  какво ме  мотивира  да  напиша този
шести том от моята библиографична серия. 

Оказаха се неоснователни страховете ми, че това ще се окаже трудно начинание. Както става с
описанието на всеки велик живот, разкриването на историята тече по своя естествен път, особено що
се отнася до живота на Павел. Това е човекът, който изкова голяма част от учението, в което сега
вярват хората, формиращи вярната съвременна Църква. Това е човекът, който вървеше смело напред,
независимо  от  личните  си  слабости,  от  честото  отхвърляне,  от  емоционалните  страдания  и  от
телесните си рани. Това е човекът, който е отказал да позволи на пречките от всякакъв размер или
брой да го спрат по пътя му. Това е човекът, който ни помага да разберем ролята и отговорностите на
църквата, който е проповядвал и е дал пример за милостта, който се е противопоставил безстрашно на
врага и е занесъл без предразсъдъци евангелието до неевреите. Това е човекът, който се е вградил в
живота  на  по-младите  хора,  като  лично  им  е  предал  щафетата  на  истината,  като  ги  призовал
независимо от всичко да продължават напред. И това е човекът, чиито текстове са все още живи след
20 века. При това положение не е чудно, че такъв живот все още бъди възхищение, че такова учение
все още се търси и такава решителност все още се оценява като легендарна.  Той ни напомня как би
трябвало да  живеем и  как  смъртта,  независимо от  каузата,  заради която човек  е  умрял,  може да
придобие  достойнство  и  смисъл.  От  своето  неизвестно  раждане  в  Тарс  в  Киликия,  през
забележителната му промяна на пътя за Дамаск и през всичките му пътешествия от Антиохия в Сирия
до самото му заставане пред трона на Нерон в Рим, включително жестоката му смърт край пътя за
Остин, Павел оставя своя белег върху всеки, който отдели време, за да спре и да се замисли. Когато
човек се събуди за неговата значимост, той не може да не се промени.

Животът  на  Павел  се  превръща  в  модел,  на  който  всеки  човек  би  искал  да  подражава.
Обогатяват се всички, които изследват Христовите черти, втъкани в характера му. Сега се сбогуваме с
този храбър войн на кръста, оставайки завинаги впечатлени от уникалната му смесица от брилянтност
и смелост, решителност и състрадание, любов и логика, милост и твърдост.
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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 и моята голяма уста - Джойс Майер

2. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

3. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

4. Глад за разбиране - Калвин Милър

5. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл

6. Давид – Суиндъл

7. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

8. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

9. Естир – Суиндъл

10. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

11. Здравото семейство – Суиндъл

12. Изненадани от Библията – проф. Райт

13. Илия – Суиндъл

14. Йов - Суиндъл 

15. Йосиф – Суиндъл

16. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън
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17. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

18. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

19. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

20. Мир с Бога - Били Греам

21. Моисей – Суиндъл

22. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

23. Мъжки разговор – Суиндъл

24. Нещо повече - Катрин Маршал

25. Основи на християнството - Джон Стот

26. Обикновено християнство – К. С. Луис

27. Отговори на житейските проблеми – Били Греам

28. Павел – Суиндъл

29. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

30. Победата на разума – Родни Старк

31. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

32. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

33. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

34. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

35. Проповеди от Кърк Нийли - 178 бр.

36. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

37. Проповеди от Спържън - 28 бр.

38. Просто християнин – проф. Райт

39. Религиозна класика – христоматия

40. Роден отново – Чарлз Колсън

41. Свободни в Христос - Сесил Хуук

42. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

43. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

Част 1а – Как да живеем 

Част 1б – Как да живеем

Част 1в – Как да живеем

Част 2 – За молитвата

Част 3 – За човешките отношения

Част 4 – За решителността, смелостта, страха и волята

Част 5 – Да се подчиняваме на Бога и на родителите си

Част 6 – За позитивния подход, радостта, щастието и смеха

Част 7 – За приятелството

Част 8а – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост

Част 8б – Опознаване на Бога, как работи Бог и за Божията милост
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Част 9 – Да не съдим другите, да не обвиняваме, да не отмъщаваме

Част 10 - Справедливост и несправедливост, добро и зло

 Част 11 - За Светия Дух и духовността

Част 12 - За греха, изкушението и бдителността

Част 13 - Смирение, кротост, покорството, слава, гняв, гордост, високомерие и самолюбие

Част 14 - Как да говорим и как да мълчим

Част 15 - За любовта и омразата

Част 16 - За разкаянието и опрощението

Част 17 - Отмъщение, състрадание и толерантност

Част 18 - Търпение, издръжливост и отчаяние, упоритост и нерешителност

Част 19 - Престъпление, наказание и дисциплиниране

Част 20 - Страст, чувства и емоции, страх, ужас и смелост

Част 21 - Завист, ревност, богатство и успех

Част 22 - Глупост, суета, лицемерие и самохвалство

Част 23 а - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 б - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 в - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 24 - Достойнство, почтеност, честност и непротиворечивост

Част 25 а - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 б - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 25 в - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение

Част 26 - Задоволство от живота, щедрост и даряване

Част 27 - Благодарност, благородство и хваление на Бога

Част 28 - Трудолюбие, усърдие, старание и мързел

Част 29 - Свобода, робство, самодисциплина, дълг и отговорност

Част 30 – Самосъжаление

Част 31 а - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 б - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 в - Истина, лъжа и заблуда

Част 32 - Оплакване, огорчение и недоволство

Част 33 - Душевен мир, християнска любов и милосърдие

Част 34 - Отношение на християнина към другите религии и към атеизма

Част 35 а - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 б - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 в - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 36 - Стремеж към Бога, към духовната зрелост и към светостта

Част 37 - Демони и дяволи

Част 38 - Факти и данни за Исус, за човешкото тяло, за света, за вселената и живота и изказвания на 
велики хора

Част 39 - Изпитанието, страданието и чакането

Част 40 - Как Бог пречупва упорството на човека

Част 41 - За евангелизацията
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Част 42 - Деца, родители и семейство

Част 43 - Смисълът на живота, на смъртта, на ада и на целомъдрието

Част 44 - За Библията и църквата

Част 45 - За кръстът на Христос, за нашият кръст и за служението ни на Бога

Част 46 - Минало, настояще и бъдеще

Част 47 - За действието, за мисленето, за активността и пасивността

Част 48 - Бог променя хората

Част 49 - Самота и самоубийство

Част 50 - Сърце и ум, вяра и наука

Част 51 - Красота, съвършенство и мечти

Част 52 - За кръщаването и спасението

Част 53 - За ученичеството и последователите

Част 54 - Традиции, религия и морал

Част 55 - Бог лекува

Част 56 - За лидерството

Част 57 - Божият план за моя живот

Част 58 - Да се страхуваме само от Бога и от нищо друго

Част 59 - Някои Библейски пророчества, които са се сбъднали

Част 60 - Хумор, мисли и интересни истории

44. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

45. Тайната на щастието – Били Греам

46. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

47. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

48. Цар Давид - Дейвид Пиърс

49. Целенасочената църква - Рик Уорън

50. Целенасочен живот – Рик Уорън
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