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11 септември – Нашата мисия една година по-късно
Псалми 139 – 141

Както знаем, днес е последната неделя преди 11 септември. Ние си спомняме, че измина само една
година  от  събитията  на  11  Септември,  които  за  дълго  време  ще  останат  в  паметта  ни.  Виждали  сме
видеозаписите, които толкова много пъти ни показваха как самолетите се блъскат в двете кули на Световния
Търговски Център в Ню Йорк, че този образ неизтриваемо се е запечатал в паметта ни. Сега, една година
по-късно, когато се връщаме към този ден, ние трябва да се запитаме какво трябва да правим с оглед на
събитията от 11 септември? 

Днес започваме новата църковна година и аз обявих, че започваме нова серия от проповеди, посветени
на Псалмите. Искам да привлека вниманието ви към Пс.140. Моля, отворете Библиите си на този псалм, за
да го прочетем заедно. Ще започнем с Пс.140, а след това ще прочетем откъси от някои други псалми.  

“Избави ме, Господи, от нечестивия човек, опази ме от насилници, които измислят зло в сърцето си
и всеки ден предизвикват боеве ... Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия, защити ме от насилници,
които се наговориха да ме направят да падна ... Казах на Господа: Ти си мой Бог; послушай, Господи, гласа
на молбите ми.” (Пс.140:1-2; 4, 6) 

“Господи, викам към Теб; побързай да дойдеш при мен; послушай гласа ми, когато викам към Теб.
Молитвата  ми  нека  възлезе  пред  Теб  като  тамян;  повдигането  на  ръцете  ми  нека  бъде  като  вечна
жертва. Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устата ми. Да не отклониш сърцето
ми към каквото и да е лошо нещо, за да върша нечестиви дела с хора, които беззаконстват; не ме оставяй
да ям от вкусните им ястия.” (Пс.141:1-4). 

“С гласа си викам към Господа; с гласа си на Господа се моля. Изливам пред Него плача си, скръбта
си изявявам пред Него. Когато духът ми изнемогваше в мен, тогава Ти знаеше пътя ми. Примка скроиха за
мен на пътя, по който ходех. Погледни надясно ми и виж, че никой не иска да знае за мен; избавление няма
вече за мен; никой не се грижи за живота ми. Към Теб, Господи, извиках; казах: Ти си мое прибежище, дял
мой в земята на живите. Внимавай към вика ми, защото съм унижен; избави ме от преследвачите ми,
защото са по-силни от мен.” (Пс.142:1-6). 

“Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молитвите ми; отговори ми според верността Си и
според правдата Си.” (Пс.143:1).

Вие забелязвате, че всеки един от тези псалми са свързани с Давид. Много от останалите псалми са
писани от придворни музиканти. Както ясно личи от текста на тези стихове, Давид е разтревожен. Някой се
опитва да го нарани и да го убие. Давид плаче пред Бога, който е суверен и който е неговото единствено
скривалище и единствения му източник на сила. Тъй като е разтревожен и отчаян, Давид плаче пред Бога,
защото е заплашван от силен противник. 

Джордж Барна, който от дълги години извършва проучвания сред църквите, напоследък завърши едно
изследване,  чиято  цел  беше  да  провери,  колко  американци  са  отговорили  духовно  на  събитията  от  11
септември.  Резултатите  показват,  че  хората  започват  да  се  връщат  при  Бога.  Хората  са  разбрали,  че
събитията в живота им са далеч по-големи от възможностите ни сами да се справим с тях. През изминалата
година е нараствал броя на хората, които са станали по-подозрителни и изпитват страх и несигурност. Сега
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хората имат по-големи предразсъдъци, особено към арабите и евреите. Хората имат по-големи съмнения за
бъдещето, изпитват по-голяма несигурност относно посоката, в която се движи като държава САЩ и все по-
често се питат, какво ли ни е подготвил Бог. В обстановката на тази несигурност очевидно нараства вярата в
Бога. Резултатите сочат, че много хора казват, че вярват в Бога, но вярата им е на ниско ниво на развитие,
това  е  вяра,  която  е  незряла  и  повърхностна. Нашият  Президент  каза,  че  събитията  от  11  септември
миналата година представляват атака срещу свободата ни. Медиите казаха, че това е атака срещу Америка. 

Докато  подготвях  днешната  си  проповед,  аз  прочетох  една  проповед  на  един  еврейски  равин,
произнесена в Тюсън, Аризона, непосредствено след 11 септември миналата година по случай еврейския
празник Рош Хашана, еврейската Нова Година. В проповедта си този равин използва същия Пс.140, който
току-що прочетохме. Той казва, че поради събитията от 11 септември 2001 ние започваме да вярваме, че сме
въвлечени в някаква политическа война, в която една политическа идеология атакува друга. Някои гледат на
тези събития като проява на религиозна война,  в която една религиозна група напада друга религиозна
група. Този равин казва, че това не е война между различни култури. Според него това е нападение на зли
хора срещу цялото човечество, срещу всички хора по света. В резултат от събитията от 11 септември всички
хора, които се борят за мир по света са се превърнали в жертва на тази атака.  Той казва, че не трябва да
гледаме на случилото се като на възможност да избираме на коя страна да застанем и да се разделяме. Той
даже предупредил членовете на синагогата си в Тюсън и ги призовал да не стават жертва на предразсъдъци
срещу  арабите  от  техния  град.  Тъкмо  обратното,  той  им  казва,  че  членовете  на  синагогата  трябва  да
излъчват любов и състрадание и да избягват стереотипите. 

Равинът им напомня, че подобно на всички останали нации, евреите трябва да внимават да не станат
подвластни на стереотипи, които превръщат огромен брой хора в ясно определим враг.  Вместо това ние
трябва  да откриваме злото,  независимо къде се проявява. Тъй като всички сме вярващи хора,  ние трябва
общо да се изправяме срещу злото. В тези псалми се вижда ясно, че Давид се страхува даже за живота си,
но потвърждава всемогъщата роля на Бога. Той знае, че когато всичко изглежда безнадеждно, единствено
Бог контролира положението. В тези псалми Давид многократно твърди, че Бог е неговия Господар, че Той е
неговото  скривалище  и  единствената  му  сила.  Страхът  е  ужасно  нещо.  Когато  се  страхуваме,  нашият
обичаен начин на реакция е да повишаваме отбранителните си мерки и чувството си за сигурност. 

Ако  поискате  да  посетите  Залата  на  Независимостта  във  Филаделфия,  където  е  подписана
Декларацията за Независимостта,  вие ще трябва да преминете през проверката на серия от електронни
средства за контрол. Мерките за безопасност бяха повишени до такава степен, че даже учениците не могат
да  влязат  без  проверка  в  залата,  където  беше  подписана  нашата  Декларация.  Ако  искате  да  посетите
Статуята на свободата, вие трябва да бъдете подложен на проверка на безопасността.  Самият символ на
свободата се намира под толкова стриктен контрол, че случайните туристи са принудени да преминават през
много  строги  проверки  за  сигурност. Миналата  седмица  в  петък  изпратих  сина  си  Скот  до  Атланта.
Самолетът му излиташе от Хартсфийлд до Международното летище Логан в Бостън. Може би си спомняте,
че от същото летище излетяха двата самолета, които се разбиха в кулите на Световния Търговски Център.
Скот носеше само един куфар, защото щеше да остане в Атланта до Коледа. (Нали си спомняте, че преди
няколко седмици изпратихме дъщеря си Бетси в Чикаго? Наложи се да напълним с багаж цялата ни кола чак
до тавана, за да й стигне за едно лято престой там.)  Скот щеше да отсъства до Коледа, а беше си събрал
багажа  само  в  един  куфар.  Той  стоеше  и  наблюдаваше,  докато  две  жени  си  поставиха  хирургически
ръкавици и провериха всяка дреболия в куфара му. За един млад мъж е доста неудобно да стои и да гледа
как две жени се ровят във всяка част от опакованото му бельо. Аз го наблюдавах, докато той гледаше към
тях. Когато проверката свърши, той им благодари и каза: “Знам, че това което правите е за наше добро.”
Вярно е, че мерките за сигурност бяха засилени и това е един от отговорите, които даваме на страха. 

В  книгата  си  “Природата  на  предразсъдъка”  Гордън  Олпорт  казва,  че  предразсъдъкът     винаги  е  
пораждан  от  страха. Ние  се  страхуваме  от  другите  хора  и  от  онова,  което  ще  ни  причинят.  Този
предразсъдък води до омраза. Как трябва да отговарят на страха християните? Как да се излекуваме от
страховете си? Библията постоянно ни учи, че вярата ни е в нещо, което не се вижда (Рим.8:25). Надеждата
е един от начините, чрез който побеждаваме страховете си. 

Тридесет  и  две  годишният  работник  по  поддържането  Паскуал  Бузели  работел  на  64-я  етаж  на
първата кула от Световния Търговски Център, когато тя беше ударена. Той отишъл до телефона и се обадил
на жена си, която била бременна в седмия месец. Казал й, че в сградата има проблем и че изглежда този ден
няма да протече според очакванията му. Попитал жена си дали би  се молила за него. Тя се помолила, а след
това му казала: “Излез от сградата.” Той й отговорил: “Забранено ни е да излизаме. Казаха ни да останем
вътре.” Заедно с мнозина от колегите си той стоял 80 минути, даже след като била ударена и втората кула.
После разбрали, че трябва да излязат от сградата. Заедно с други хора от същия етаж, Бузели започвал да
слиза по централното стълбище. По пътя надолу той казал, че чува оглушителен грохот, все едно че се

4



5

движи експресен влак, а след това за момент електрозахранването било прекъснато. След това не помни
нищо, защото в продължение на 3 часа бил в безсъзнание. Когато се събудил, той установил, че седи на една
бетонна плоча на височина над 30 метра във въздуха. Той се намирал на върха на останките от кулата.
Когато в 3:30 след обяд линейката го откарала в болницата, Бузели се обадил на жена си по мобилния си
телефон. Казал й, че е добре и е излязъл от сградата. Разбира се, тя си мислела най-лошото. Дъщеря им се
родила на 18 ноември 2001. 

Сигурно няма да се изненадате, че тя е наречена Надежда Бузели. Нарекли я Надежда, защото нищо
освен надеждата не би могло да ни запази по време на най-силните ни страхове. Нищо не може да се сравни
с надеждата, когато трябва да преживяваме житейските нещастия. Събитията от 11 септември създадоха
много безпокойства на хората. Дали Бог наистина контролира всичко? Дали Бог наистина знае какво прави?
Дали вярата ни наистина ще устои на подобна трагедия? Можем ли да зависим от Бога,  пред който се
покланяме? 

Може би сте чули историята на Тод Бимър, който се намирал на борда на самолета, който извършвал
полет  93  и  се  разби  на  територията  на  Пенсилвания.  Той  разбрал,  че  самолетът  им  е  отвлечен.  Чрез
мобилния си телефон той се обадил на телефонистката в централата и тя му казала, че вече са ударени двете
кули на Търговския Център и Пентагона. Той се убедил, че техния самолет ще бъде използван, за да удари
някаква друга цел. Сега специалистите считат, че този самолет може би е трябвало да удари Белия Дом. Тод
Бимър обмислил положението и казал на телефонистката: “Не мисля, че ще можем сами да се справим  .   Ще  
трябва да разчитам на вярата.” Двамата с телефонистката казали Господната Молитва и Пс.23 който започва
с думите: “Господ е Пастир мой.” В този псалм е и стиха: “Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя,
няма да  се  уплаша от зло.”  Тогава  Тод  Бимър казал  онези  две  думи,  които  сега  са   легендарни:  “Да
започваме.” Заедно с други пътници повалили похитителите на самолета на пода и самолета се разбил на
земята. Следователите прослушали внимателно магнетофонните записи на разговорите на пътниците, които
са намерени сред останките на самолета. Експертите казват, че могат да чуят, как няколко пъти Тод Бимър
се обръща към своя Спасител.

По време  на тази голяма трагедия много хора демонстрираха забележителна вяра, която побеждава
даже в тези условия. Според оценката на някои хора, в резултат от събитията на 11 септември вярата на
американците се е увеличила.  И наистина,  ние сме свидетели на съживяване на национализма в САЩ.
Всички си спомняме, как един пожарникар издигна националния флаг над руините от Търговския Център,
една сцена, която напомня на морския пехотинец, който издигна знамето на планината Сърибачи в Иво
Джима. Това е паметна сцена. 

Със сигурност трябва да притежаваме вяра и увереност в страната си, но на първо място длъжни да
вярваме  в  Бога.  След  трагедията  Ани  Греам  Лотц,  дъщерята  на  Били  Греам,  била  помолена  да  каже
мнението си  за  това  събитие.  Тя казала:  “В продължение  на  дълги години американското общество не
искаше Бог да бъде част от живота ни.  Тъй като Бог е джентълмен, Той не ни се натрапва.  Сега може би
Америка ще реши, че е време отново да покани Бог да се намеси в живота ни.” 

Псалмите 140 – 142 на Давид ви казват, че някой иска да ви нарани. Събитията от 11 септември ни
карат да разберем,  че има хора,  които искат да ни наранят.  Тези събития ни карат да се  подложим на
самооценка и да се запитаме: какво сме направили като американци, за да станем обект на подобна омраза?
Те ни приканват да повишим мерките си за безопасност и защита и да имаме национална гордост. И нещо
още по-важно, тези събития ни призовават отново да потвърдим, че Бог е нашият Цар. Те ни призовават да
се молим с думите: “Да не наклониш сърцето ми към каквото и да е лошо нещо, за да върша нечестиви
дела с хора, които беззаконстват” (Пс.141:4). Като християни ние знаем, че не трябва да реагираме като
беззаконниците. 

Предлагам ви да отворите Библиите си, за да прочетем Пс.139:1-12. Тук се твърди, че Бог ви обича и
винаги ще бъде с вас. Независимо къде ще отидете, Бог ще бъде пред вас и зад вас, Той ви е създал и винаги
ще бъде с вас.  Той обещава  : “  Никога няма да те изоставя, никога няма да те забравя  .” Ние си спомняме
сцената, когато националният флаг беше издигнат над руините от двете кули, но спомняте ли си кръста,
който  беше  издигнат  там?  Когато  работниците  събираха  и  разчистваха  отломките,  те  намериха  нещо
странно – две стоманени греди,  който били заварени една към друга от пожара във формата на кръст.
Работниците взели този стоманен кръст и го издигнали над купчината отпадъци на “Кота Нула.” Кръстът на
Христос е символа на смъртта, но в същото време е и символ на живота. 

Тази сутрин в отговор на Пасторалната молитва Джеслин Уилс ще изпее химна “Колко чудна е тази
любов.” Тя е моя братовчедка и живее в Ню Джърси, само на 1 час разстояние от Ню Йорк. Нейната майка и
моята майка са сестри. Когато разбрах, че Джеслин ще бъде в нашия град тази неделя, аз я попитах дали би
желала да изпее песента, която я чух да пее по време на погребението на майка си. В съседство на Джеслин
живее семейство на майка и трите й деца. Бащата умрял в една от кулите. В нейната църква има един млад
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мъж, който работел в Световния Търговски Център. В деня на трагедията той бил в командировка в Чикаго
и това го спасило, но всичките му колеги загинали. (Коментар: Мой колега, който работеше в Американския корабен
регистър и офиса му се намирал на 86 етаж в една от двете кули, през този ден  се наложило да отиде по-късно на работа и
това му спаси живота. Д.Пр.)

Много от нас имат лоши спомени от тази трагедия, но живота на Джеслин бил повлиян по драматичен
начин от събитията. Кръстът е символ на смъртта, но той е символ и на любовта, която е достъпна не само
за  нас,  но  и  за  всички  хора  по  света.  Нашата  задача  е  да  вземем  Христовата  любов  и  да  я  разнесем
навсякъде  по  света.  Знаете  ли  какво  е  обявил  Бог?  Че  Той  обича  света.  Всъщност  не  беше  ударен
Американския Търговски Център. Ударен беше Световния Търговски Център. В офисите на този комплекс
работеха хора от цял свят. Това е световна трагедия. Нашият свят е заплашен и целия свят има нужда от
помощ. Онова, от което най-много се нуждае света е, че ние обичаме Исус. Това е най-важната ни задача.
Искам да ви прочета нещо, което е необичайно, но ви моля да слушате внимателно: “Вие казвате, че никога
няма да забравите къде сте се намирали, когато сте чули новината на 11 септември 2001г. И аз няма да
забравя. 

Аз се намирах на 11-я етаж в една изпълнена с пушек стая с един човек, който се обади по телефона
на жена си преди да умре. Аз държах ръцете му да не треперят, докато набираше номера по телефона. Аз го
успокоявах, за да може да каже: “Скъпа, няма да мога да се спася, но всичко е добре. Готов съм да посрещна
смъртта.” Аз бях с жената на този мъж, когато той й се обади по телефона, докато тя даваше закуска на
децата им. Придържах я, докато тя се опитваше да разбере какво й казва съпруга й и когато осъзна, че той
вече няма да се върне у дома. Аз бях на стълбището на 33-я етаж, когато една жена заплака и ме помоли да й
помогна. Казах й: “От 50 години чукам на врата на сърцето ти. Разбира се, ще ти покажа пътя за дома. Само
сега повярвай в мен.” Аз бях в основата на сградата, когато свещеникът помагаше на ранените хора. Взех го
у дома на небето, за да се грижи за стадото си. Той чу гласа ми и отговори. Аз бях на борда и на четирите
самолета, на всяка седалка, с всеки човек, който се молеше. Аз бях с членовете на екипажа на самолетите,
докато те бяха пленявани. Аз бях в сърцата на вярващите, успокоявах ги и ги уверявах, че вярата им ги е
спасила.  Аз бях в Тексас, в Канзас и в Лондон. Аз бях близо до вас,  когато чухте тази ужасна новина.
Усещахте ли ме? Някои ме срещнаха за пръв път на 86-я етаж. Някои се срещнаха с мен при последния си
дъх. Други не можаха да ме чуят, че им виках през пушека и пламъците: “Елате до мен по този път. Хванете
се за ръката ми.” Трети за последен път решиха да ме отблъснат, но аз бях там.” 

През онзи ден аз не ви поставих да бъдете в тези кули. Вие може да не знаете защо, но аз знам. Ако в
онзи трагичен момент вие се бяхте оказали Световния Търговски Център, щяхте ли да се обърнете към мен?
За вас 11 септември 2001 не се оказа края на пътя, но някой ден пътуването ще свърши и тогава аз ще бъда
до вас. Търсете ме сега, когато мога да бъда открит. След като ме откриете, вие във всеки момент ще знаете,
че сте готов да тръгнете. Аз ще бъда на стълбището в последния ви миг. Запомнете, че ви обичам.” 

Бог ви обича. Познавате ли Христос като ваш Спасител? Казвам ви, че ако не Го познавате, днес е
денят на спасението. Ако до сега не сте приели Христос и не сте получили неговата любов, днес ви каним
да го направите. Между вас може би има хора, които някога са приели Христос за свой Спасител, но може
би имат нужда да коригират посоката на живота си. Може би сред присъстващите има хора, които усещат,
че Бог ги е довел в тази църква и че това е мястото, където искате да бъдете. Това е вашия църковен дом.
Каним ви да отговорите на тези покани на Бога, Който обича и е победил злото чрез любовта на Исус. Ще
му отговорите ли? Сега ще изпеем химна “Любовта, която няма да ми позволи да загина.” Докато пеем вие
отговорете така, както Бог ви води.

Аз съм възкресението и животът
Йоан 11:25

Днес продължаваме серията от проповеди “Аз съм...”, посветени на твърдения на Исус от евангелието
на Йоан. Темата на днешната проповед е твърдението от Йоан 11:25: “Аз съм възкресението и животът.” В
класическия роман “Моби Дик” Херман Мелвил засяга много библейски теми. Един от героите на романа,
наречен Куики, е любимец на всички членове на екипажа на този китоловен кораб. Веднъж той се разболял,
имал силна треска и се замислил за бъдещето си. Помолил корабният дърводелец да му направи ковчег във
формата на спасителна лодка. Дърводелецът изработил странният ковчег, а след това за  Куики се говори
много  малко  в  романа.  Вниманието  се  концентрира  върху  капитан  Ахаб  и  голямото  му  влечение  към
огромния бял кит Моби Дик. Когато наближава драматичната развръзка на историята, капитан Ахаб намира
кита, но китът убива Ахаб и разбива кораба на парчета. Героят, който разказва историята, наречен Исмаил,
попада в плен на ужасно течение, което се движи към водовъртежа, предизвикан от потъването на кораба.

6



7

Останалите членове от екипажа се превърнали в храна за рибите, а някои даже били изядени от акули.
Докато Исмаил се доближавал до сигурната си смърт, от водните дълбини изплувал този странен ковчег,
приличащ на  спасителна  лодка  и  Исмаил  се  качил  в  него.  След  като  плавал  в  продължение  на  ден  и
половина, той бил спасен от минаващ наблизо кораб.

Историята на Естир много прилича на тази история. Това е история за ковчези, които се превръщат в
спасителни лодки, за почти сигурна смърт, която се превръща в момент на трансформиране в нещо ново и
по-хубаво от миналия живот. Исус бил извикан да отиде във Витания, където живеели Мария, Марта и
Лазар. Казали му, че Лазар е тежко болен. Исус отишъл, но било вече късно, защото когато пристигнал,
Лазар от 4 дни бил умрял. Марта казала на Исус: “Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре.”
Когато Исус й казал, че Лазар ще възкръсне, тя възразила: “Зная, че ще възкръсне при възкресението в
последния ден.” Тогава Исус й казал: “Аз съм възкресението и животът.” Все едно, че с тези думи той й
казал: “Марта, сега можеш да видиш какво представлява възкресението. Не е нужно да чакаш до последния
ден.” После Исус разговарял с Мария. Тя казала същото като сестра си: “Господи, ако Ти беше тук, брат ми
нямаше да умре.” Исус отишъл с Мария на гроба и се разплакал така, както би се разплакал всеки човек за
смъртта на приятеля си. После Исус казал да отместят камъка от входа на гробницата. Опитали се да му
възразят,  че  Лазар  е  мъртъв от 4 дни и  вече се  е  вмирисал.  Исус настоял да  отместят  камъка и те  се
подчинили. След това Исус погледнал към небето, помолил се на Бога и извикал името на Лазар, който
излязъл от гробницата и така станал първият възкресен човек. Наистина, след него е имало и други хора,
които са били възкресени.

Марта казала: “Вярвам във възкресението в последния ден. Вярвам, че има живот след смъртта.” А
Исус й отговорил: “Марта, аз съм възкресението и животът.” Ние имаме склонността винаги да търсим
къде е грешката. “Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре.”  “Господи, ако просто се беше
намесил, още докато беше болен любимия ми човек, той нямаше да умре.” “Господи, ако просто беше се
намесил,  за  да  промениш  положението,  синът  ми  нямаше  да  умре.”  “Господи,  ако  ...”  “Само  ако  ...”,
“Достатъчно беше само ...”  Ние имаме склонността да задаваме подобни въпроси, започващи с “Ако” и
“Защо.” Но истината е, че за нас Лазар се е превърнал в доказателство за властта на Бога над смъртта.

Вчера  посетих  интензивното  отделение  на  местната  болница.  Там  видях  един  плакат  на  една
организация, която се занимава с донорство на органи от умрели хора, на който пишеше: “Има живот след
смъртта.” Тази организация се опитва да окуражи хората да даряват органи след смъртта си. Идеята е, че
ако станете донор на органи, по този начин вие дарявате живот на друг човек.  Ако дарявате кръв,  вие
дарявате живот. Това е много добра идея. Окуражавам ви да станете донори на органи и да дарявате кръв.
Но не мислете, че това е възкресение. Да бъде човек донор е много добра идея, но по този начин в най-
добрия случай само се удължава живота на друг човек. Това е благородна постъпка, но в никакъв случай не
се покрива с разбирането за онова, което ще представлява възкресението. Когато синът ни умря миналият
ноември,  той  беше  донор  на  органи.  Смъртта  му  беше  толкова  внезапна  и  времето  за  обявяването  на
смъртта му се проточи толкова много, че единственото, което можа да дари беше едно око. Но ние сме
благодарни даже и на това. Даряването на органи не трябва да се смесва с възкресението. Ние имаме нужда
от спомените  си,  от  снимките  и албумите.  Ние  имаме нужда от  завещания  и  дарения.  За  християните
животът  след  смъртта  трябва  да  бъде  нещо  много  по-голямо  от  тези  неща.  Понякога  ние  изживяваме
възкресение даже в този живот. Всички сме ставали свидетели на чудно изцеление на смъртоносно болни
хора. Може да изглежда, че човек е на крачка от смъртта, но смъртта бива отлагана. Има хора, които са
преживяли подобно нещо. За подобни случаи са писани книги в продължение на столетия.

На Цветница миналата година се случи нещо специално. Наши приятели се подготвили и организирали
за погребение, защото мъжът бил болен от рак. По всички признаци му предстояло много скоро да умре.
Той бил толкова слаб, поради което двамата с жена му подготвили предстоящото погребение. Обмислили
какво ще представлява погребението и решили, че жената има нужда от нова рокля, която да облече на
погребението на мъжа си. Тя купила една черна рокля с бели украшения. Според жената, роклята била
подходяща за  погребението и я  нарекла  „отпусната“ рокля.  Както ми обясни жената,  това  означава,  че
независимо дали ще напълнее или ще отслабне с няколко килограма, роклята щяла да й стои добре.  Но
съпругът  й  не  умрял.  Положението  му  се  подобрило  и  миналата  Цветница  жената  решила  да  облече
роклята. Когато я облякла, мъжът й казал: “Това нова рокля ли е? Струва ми се, че до сега не съм я виждал.”
Тя му казала: “Това е моята рокля на възкресението.” Предполагам, че жена ми Клер би казала: “ Всеки
случай може да се превърне в повод за нова рокля.” Тя прие това като повод да се купи нова рокля. Двете
бяха  в  състояние  да  се  посмеят  над  факта,  че  жената  беше  облякла  роклята,  която  беше  купила  за
погребението на съпруга си.

Понякога са забележителни такива приличащи на възкресение събития, които се случват даже в този
живот. Ние се забавляваме и наслаждаваме с тях.  Ние се молим за тях.  Но не трябва да ги смесваме с
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разбирането си за християнското възкресение. Когато човек умре, по време на погребалната служба аз често
казвам: “Ние оставяме това тяло в мястото за неговата последна почивка. Това е тяло, което може би е
уморено, болно и износено. Но даже сега, когато поставяме тялото в мястото на неговата последна почивка,
ние поверяваме духът на този човек в ръцете на Бога.” Разбира се, това е взето от думите на Исус на кръста:
“Отче, в Твоите ръце предавам духа Си.”

Почти всяка религия има някакво учение за онова, какво става след смъртта. В много от тях се говори
за безсмъртие на душата, и се счита, че по някакъв начин в момента на смъртта духът се освобождава от
тялото.  Това е една стара идея на Платон, който считал, че тялото е зло  ,    а душата е добра  . В момента на
смъртта душата се отделя от тялото и отлита нанякъде. Много от нас имат същата представа за смъртта, все
едно че ние по някакъв начин отплаваме на небето. Според тази представа духът ни продължава вечно да
живее. Уверявам ви, че тази представа   не е   в съответствие с Новия Завет  . 

Когато Исус отишъл във Витания, Лазар е бил мъртъв като камък. Лазар е бил мъртъв и когато Исус
заповядал  да  отворят  гроба,  придружаващите  го  се  опитали  да  го  разубедят,  защото  от  смъртта  били
изминали 4 дни и тялото вече започнало да се разлага и да мирише. Исус извикал на Лазар да излезе. Вие
ще забележите, че Лазар не е изплувал от гроба. Той е излязъл. От него снели погребалния саван. В пиесата
на Еужени О’Ниил, наречена “Лазар се е смял” се разказва какъв би трябвало да е бил животът на Лазар
след възкресението му. Според автора всеки път, когато някой се отнасял лошо към Лазар, той просто се е
смял. За него животът бил изпълнен с радост  ,   защото вече знаел какво е истинското възкресение  .

Ако прочетете Йоан 12:1-2, които са непосредствено след описанието на възкресението на Лазар, вие
ще видите, че Исус отново отишъл във Витания. Той седял на масата и се хранел с удоволствие. А кои са
седели заедно с Исус? Лазар, човекът, който бил възкресен и сега бил гладен и се хранел с апетит. Това е
човек,  чието възкресение е истинско.  Разбира се,  след време Лазар умрял.  Но той е познал властта на
Христос, възкресението и живота.

Възкресението на Исус е изпълнено с тайнственост. Когато Мария видяла Исус в градината,  той й
казал:  “Не  се  допирай  до  мен,  защото  още  не  съм  се  възнесъл  при  Отца.”  Когато  учениците  седели
заключени в горната стая, Исус не е поискал да му отворят вратата, за да влезе. Той е бил в състояние да
влезе през заключената врата. Тук има нещо тайнствено,  но самото възкресение на Исус е възкресение в
тяло. Исус показал ръцете си на учениците. Те ги докоснали. Поставили ръка на гърдите му, където бил
прободен с копието. Една седмица по-късно Тома Неверни сам се убедил, като докоснал ръцете и гърдите на
Исус. Тези появявания на възкръсналия Исус били пред приятели и вярващи хора. Те реагирали по различен
начин. Някои били удивени. Други били объркани и разколебани. Трети били смутени, задавали въпроси и
се съмнявали. В края на краищата всички се изпълнили с радост и сила от истината на възкресението

Много от появяванията на възкресения Исус са по време на ядене. Когато той влязъл в горната стая,
учениците му предложили да яде риба с тях. В Галилея Исус поканил учениците си да излязат от езерото
при него на брега, където им бил опекъл риба. В Емаус, Клеопа и спътникът му разпознали Исус в момента
на разчупването на хляба, докато тримата се хранели. Аз съм посещавал и двете места в Ерусалим, всяко от
които претендира, че там е гробницата на Исус. Едното е Църквата на Божи Гроб. Бил съм там и съм влизал
в гробницата, която сега трудно може да бъде разпозната, защото е много украсена. Посещавал съм и така
нареченият Гроб в градината, който по времето на първия век се е намирал извън стените на Ерусалим.
Влизал съм и в двете гробници. Знаете ли по какво си приличат и двете гробници?   И двете са празни  .   Исус  
не е там. Възкресението на Исус е било напълно истинско. Той е възкръсналият Христос. Той е живият
Христос. За Мария, Марта и Лазар, за нас, са верни думите му: “Аз съм възкресението и животът.” Исус
казва:  “Вие  можете  сега  да  бъдете  възкресени.”  Вечният  живот  не  се  отличава  само  по  своята
продължителност.  Вечният живот  не  е  животът,  който  ще живеем  след  като  умрем.  Вечният живот  се
отличава с  вечното си  качество.  Той започва  в  момента,  когато приемем Христос за  наш Спасител.  За
няколко  от  присъстващите  този  живот  започна  преди  малко.  Те  бяха  кръстени  тази  сутрин.  При
кръщаването ние казваме: “Чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че
както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот” (Рим.
6:4). Павел казва, че ако някой човек е в Христос, той се отличава с това, че е ново създание. Старият му
живот е свършил и той започва нов живот. Християните започват да живеят сега вечния и преизобилен
живот. Лазар е пример на този живот. Аз бих могъл да запитам, след като Лазар е бил възкресен от гроба,
защо и моят син да не бъде възкресен? Защо да не бъдат възкресени любимите ви хора, които са удряли?
Защо е невъзможно мъртвите да бъдат възкресени от смъртта? Мисля си, че Исус просто е използвал случая
с Лазар, за да илюстрира истината, че той е възкресението и живота. Това което се е случило с Лазар, може
да се случи с всеки от нас.

Миналата неделя при нас беше Марк Дърет, пасторът на Презвитерианската църква в Назарет. Той ни
разказа  за  смъртта  на  сестра  си  Пени,  която  живяла  в  Аляска  със  семейството  си.  Там  работела  като
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учителка. По време на обичайната си вечерна разходка тя била блъсната и убита от някакъв пиян шофьор.
Марк ни разказа колко трудно е било пътуването до Аляска за цялото му семейство. Те били уморени. Те
даже извършили погребалната служба преди да могат да видят тялото, защото било наредено да се извърши
аутопсия. След свършването на погребалната церемония отишли в погребалния дом и видели тялото. Марк
каза, че погледнал тялото на сестра си и му се сторило, че тя се усмихва. Спомнил си прегръдките й. Тогава
си  спомнил  думите  от  Новия  Завет:  “Вярвам  във  възкресението  на  тялото.”  Това  е  твърдението  на
християнската вяра.     Това е твърдението на Новия Завет  . Можем да попитаме: За какво тяло става въпрос? В
писмото си до църквата в Солун, Павел казва, че при звука на тръба умрелите в Христос ще се събудят.
Когато по-късно написал посланието си до Коринтияните, той малко променил становището си. Той искал
да се убеди, че ние сме разбрали, че това тяло ще бъде променено. Искам да ви прочета думите на Павел,
перифразирани от Еужени Петерсон в книгата “Посланието.”

Някои  скептици  сигурно  ще  попитат:  “Покажи  ми  как  става  възкресението.  Начертай  ми  една
диаграма. Нарисувай ми една картина. Как изглежда възкресеното тяло?” Ако разгледате по-внимателно
тези въпроси,  вие ще разберете колко абсурдни са те.  За  тези неща няма диаграми.  Нека да направим
сравнение  с  градинарството.  Вие  посаждате  едно  мъртво  семенце  и  от  него  израства  растение.  Няма
никаква външна прилика между семето     и растението  . Ако погледнете семето на домата, вие никога не бихте
се досетили, как ще изглежда стъблото на домата. Няма никакво сходство между това, което посаждаме в
почвата и онова, което израства от нея. Мъртвото тяло, което погребваме в земята и възкръсналото тяло,
което излиза от гроба ще бъдат напълно различни помежду си.

Бащата на един приятел умря по трагичен начин. Той работел в една леярна в Кливланд, Охайо. По
време на работа паднал в една кофа с разтопена стомана и мигновено умрял. Приятелят ми се безпокоеше
как ще бъде възкресен баща му. Как е възможно тялото му да възкръсне? Хора, чиито близки са изгорели по
време на пожари или пък онези, чиито тела са кремирани, се безпокоят как е възможно близките им да
възкръснат. По същия начин се чудят и близките на жертвите на насилие или някоя война. Павел твърди,
че всички ние ще имаме нови тела. Племенникът ми, който беше умствено увреден и не можа да расте,
при възкресението ще има нормално тяло. Племенницата ми, който умря от мозъчна недостатъчност на 6
месечна възраст също ще има нормално тяло. Хора, които в резултат на хирургическа операция са загубили
части от телата си ще имат нормални тела.  Ето това означава възкресението за  нас.  Всички ние имаме
умрели близки хора, някои от които – наскоро. Каня ви заедно с мен да си представим какво ще стане при
възкресението.

Нали можете да си представите някой обичан от вас човек, който е умрял? Можете ли сега да си го
представите? Ако този човек е страдал от някаква болест, можете ли да си го представите, че е здрав, без
наранявания, без деформации или някакви повреди. Представете си, че е нормален, здрав и нищо не му
липсва. Тогава си представете как обичания от вас човек се радва на здравото си тяло, поради което животът
е станал толкова добър за тях: да се хранят с добра храна, да разговарят с приятели, да се разхождат, да
свирят, да пеят и да танцуват. Представете си, че любимият ви човек прави онези неща, които радват живота
му. Преди да умре, моят чичо Асбъри ме попита, дали ще извърша погребалната му церемония. Той ми каза:
“Кърк, когато извършваш погребението ми, моля те да кажеш на присъстващите, че когато съм отишъл на
небето, Бог не ми е дал арфа. Аз не знам нищо за музиката и нямам нужда от арфа. Ако ми дадат арфа, аз ще
объркам всичко. Кажи им, че когато отидох на небето, Бог ми е дал един чук. Аз знам какво да правя с
чука.” Когато си мисля за чичо Асбъри на небето, аз си го представям с чук в ръка да помага да подготвяне
на стаите, за които говори Исус. Мисля си, че Исус е възложил на чичо Асбъри да помага в тази работа.

Когато си мисля за сина си Ерик, който умря през ноември миналата година, аз си представям, че той
много се радва на небето. Уверявам ви, че ако на небето има празнична трапеза, Ерик е седнал там. Ако
имат нужда от помощ в кухнята, той е в кухнята и държи тигана за пържене. Или може би Ерик работи в
градината. Не знам дали на небето има баскетболни игрища, но ако има, той е там и играе. Или пък може би
играе футбол с приятелите си. Ерик чете книги и раздава мечешки прегръдки. Той взема малките деца и ги
поставя на раменете си. Или пък спи с опънати крака. Той се смее и слуша историите, които му разказват
моите дядовци и прадядовци. Той не пее в хора на ангелите, но си тананика някои малки глупави песнички,
които го развеселяват. Ето това си представям аз.

Вярвам,  че  небесата  са  много  по-различни  от  моите  представи.  Павел  казва,  че  Божията  любов
надвишава всичко, което се осмеляваме или се надяваме да си представим. Аз даже си мисля, че небесата са
нещо повече от видението на Йоан, описано в Откровение на остров Патмос. Мисля си, че новото небе и
новата земя, за които говори Йоан са нещо много по-различно от онова, което можем да си представим. Да
бъдем с Бога, това означава да сме напълно живи с Бога. Ние усещаме радостта от този живот чрез телата
си. Аз вярвам, че на небето ние ще имаме цялостни: тяло, душа, разум и дух. Ние сме цялостни човешки
същества и хората, които населяват небесата са такива. 
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Така както възкресеният Христос е с Бога, така са всички, които са вярващи. Разбирате ли, небето не е
толкова място,  където отиваме.  Това е вид живот,  който трябва да бъде живян пълноценно, изобилно и
вечно. Ние не отричаме реалността на смъртта. Когато умрем, ние наистина умираме. Ние потвърждаваме
истината за възкресението. Исус е казал: “Аз съм възкресението и животът.” И той наистина е такъв. Вие
може да бъдете дарител на органи и на кръв. Но не бъркайте това с християнското учение за възкресението.
Ние знаем, че смъртта е неизбежна. Тъгата е реална и понякога е много силна. Исус е възкресението и
животът.  Чрез силата си той ни дава надеждата, която не ни позволява да тъгуваме така, както тъгуват
невярващите. Исус ни дава увереността, че животът с Бога след края на земния живот е много по-добър от
всяка наша представа. Докато сме тук на земята, ние никога няма да имаме вярна представа и разбиране за
живота след смъртта. Ние гледаме към него като през опушено стъкло. Аз не разбирам напълно как става
всичко това, но вярвам в силата на възкресението. Аз вярвам във възкресението, което ни отвежда до вечния
живот,  където  ще  можем да  прегръщаме,  да  се  усмихваме,  да  викаме,  да  пеем,  да  танцуваме  и  да  се
наслаждаваме  на  начина,  по  който  е  устроен  този  живот.  Небесата  са  населени  с  реални  хора,  които
познаваме и обичаме. Подобно на Лазар, всеки от нас ще бъде извикан по име и ще бъде въведен в живот
след смъртта, ако вярва в Исус. Този Великден е особено важен за мен. Аз си мисля за небето като за място,
къде то няма мъка и страдания, за място на вечен и преизобилен живот. Знам, че чрез Христос Исус самата
смърт е била победена и че обещанието за възкресението е винаги валидно за нас. Един ден отново ще
бъдем заедно. Ние ще бъдем в състояние да се съберем с хората, които познаваме и обичаме. До тогава ние
сме хора, които вярват във възкресението. Исус е казал: “Аз съм възкресението и животът.” Приятели,
това е евангелската истина на Великден.

Приели ли сте Христос като ваш Спасител? Взели ли сте решение да вървите след него, да приемете
дара на вечния живот? Ако до сега не сте направили това, Великден е подходящ ден за подобно решение.
Може би до сега сте странели от Бога и сега знаете, че Бог ви е довел тук и ви призовава да се върнете
обратно при него. Възстановете днес отношенията си с Бога. Ако имате нужда от църковен дом и църковно
семейство,  ние ви каним да дойдете в нашата църква.  Не отлагайте,  а отговорете положително на тези
покани на Бога. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Аз съм добрият пастир
Йоан 10

Ние сме Божии хора и овце на неговото пасище. Пс.100 е един от многото откъси от Библията, който
ни напомня, че ние сме стадо овце. Харесва ли ви да бъдете наричани стадо овце? Овцете имат репутацията
на глупави животни.  Харесва ли ви да бъдете наричани стадо овце,  които биват стригани и клани? Те
минават през ръцете на стригача и на касапина. Предполагам, че можем  да бъдем наричани и с друго име, а
не стадо овце. Например, да бъдем наричани стадо крави или стадо слонове. Или да бъдем наричани стадо
китове или стадо лъвове. Истината е,  че повече от 400 пъти в Библията се среща думата “овце.”  Почти в
половината от случаите тя се използва като метафора за обозначаване на хората на Бога. 

Днес стигнахме до третата проповед от серията твърдения на Исус “Аз съм ...” от евангелието на
Йоан. Исус е казал: “Аз съм добрият пастир.”  Когато оприличава себе си на пастир, а хората, които го
следват – като овце,  Исус се  придържа към богатата  традиция на израилтяните.  Моисей е  бил пастир.
Спомняте ли си, че когато Моисей избягал от двореца на фараона на Египет,  за да спаси живота си от
правосъдието,  той  отишъл  в  Медиамската  пустиня?  Там  срещнал  Йотар,  който  му  станал  тъст.  В
продължение на 40 години Моисей пасъл овцете на Йотар.  Така той се е подготвял за задачата, която Бог
щял да му възложи – да изведе израилтяните от робството в Египет и да ги отведе в Обещаната земя .  Бог
обучавал Моисей, като го поставил да се грижи за овцете в пустинята.  Великият и обичан от евреите цар
Давид, който е обединил царството, като млад също е бил овчар и е пасъл овцете на баща си Есей . Самата
дума “пастир” в юдейската култура е носител на представата за водачество, за грижовността и за смелостта
човек да бъде такъв водач,   от какъвто се нуждае Бог за хората си  .   Пророк Исая казва, че очакваният Месия
ще бъде като пастир, който ще пасе стадото си. Той ще носи агънцата в пазвата си и ще ги притиска към
сърцето си. Той ще се отнася нежно и внимателно към младите. Исая ни напомня, че ние сме като овце и
даже казва: “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път” (Ис. 53:6) Исая казал, че Бог
ще изпрати Месия. Когато Исус казал: “Аз съм добрият пастир,”  той казал, че е Месията. Народът на
Израел е знаел добре това. Той е Христос, а чрез метафората за добрият пастир Исус с други думи се казва,
че той вече е изпълнил тази роля.
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Исус разказва притчи за овце. Притчата за изгубената овца е описана в Матей и Лука. Даже само ако
една от сто овце се изгуби, пастирът ще отиде да я търси  .    И  сус   се грижи за всеки човек  .  Библията ни
разказва, че веднъж Исус слязъл заедно с учениците от една лодка на брега на Галилейското море и видял
тълпи от хора. Тъй като те били като овце без пастир, той ги съжалил. В Йоан 21 се разказва, че когато
възлагал задачата на Петър, Исус не му е говорил за риболов, а  три пъти му казал: “Паси овцете Ми.”
Всъщност в  евангелието на  Йоан не  се  използват  притчи,  а  разширени метафори,  като  най-обширната
метафора е образът на Исус като добрият пастир.

Онези,  които са ходили в Израел,  са видели пастирите-бедуини. Ако се спускате от Витлеем към
Хеврон, вие навсякъде ще видите тези пастири. Ако пътувате от Ерусалим към Витлеем, вие ще срещнете
пастири,  които са собственици на земята,  върху която пасат  овцете си.  Ако пътувате от Ерусалим към
Йерихон по долината на река Йордан, вие ще срещнете пастири, които живеят почти така, както са живеели
пастирите  преди 2000 години.  Те  живеят  като  номади  в  палатки  от  кози кожи.  Все  пак  има  очевидни
различия, защото край някои от тези палатки ще видите, че има сателитна антена. Освен това ще видите
дизел-генератор, телевизор, хладилник или фризер.

Ако видите по хълмовете пастирите със стадата им, картината не се е променила много през тези 2000
години. Пастирът носи със себе си малка торба, която обикновено е направена от животинска кожа. В нея се
намира малко храна: хляб, сирене, няколко сушени смокини, фурми или маслини. Освен това, той носи
прашка. В книгата Съдии ни се казва, че сред хората от племето Вениамин е имало 7000 леваци, които са
били много добри стрелци с прашка. Те били толкова точни, че можели да разцепят косъма на две части.
Прашката е била оръжие, което може да се използва при отбрана, но също и с нея да се насочват овцете, за
да вървят в желаната посока. Ако овцата тръгне в погрешна посока, овчарят хвърля камък с прашката, който
пада пред нея, тя се изплашва и се връща обратно. Пастирът носи и тояга, която в единия си край има
възлесто удебеление. Тя се използва подобно на полицейска палка и чрез нея се държат надалеч хищниците.
Пастирът използва тази тояга за защита на стадото. Накрая, пастирът носи и гега, една по-дълга тояга, на
върха на която има кука, която се използва, когато някоя овца се отклони от пътя. Оборудването на пастира е
било просто. Когато Исус говори, че той е добрият пастир, слушателите му са си представяли точно този
образ, защото често са срещали пастири.

В Йоан 10 има пет истини, за които искам да ви говоря.  Нека да прочетем  Йоан 10:1-5.  Според
Барбара Браун Тейлър,  овцете погрешно са получили своята лоша репутация. Тя счита, че овцата е доста
интелигентна.  Не  съм  правил  никакъв  тест  на  интелигентност  на  овцете.  Барбара  Тейлър  казва,  че
представата, че овцата е глупаво животно е дошла от говедарите, които се опитват да се отнасят към овцете
по същия начин, по който се отнасят към говедата. Ако се появите зад едно стадо овце и плеснете с камшик
във въздуха, те ще се пръснат във всички посоки. За разлика от тях, говедата се събират плътно едно до
друго. Но тук има едно неразбиране от страна на говедарите. Те не разбират природата на овцете, за които
трябва да се грижат.

Тук Исус рисува една картина пред нас. В градове като Витлеем и Хеврон овцете били затваряни да
нощуват в нещо като кооперативна кошара. Вечер пастирите се връщали в кошарата и овцете от всички
стада влизали в една кошара. На вратата на кошарата имало пазач, който ги пазел през нощта. На сутринта,
когато овчарят извеждал стадото си от кошарата, той влизал в нея, минавал между овцете, говорел им и ги
извеждал по околните хълмове. Това, което им говорел било нещо като парола, която овцете разпознавали.
Когато чуят гласа на своя пастир, овцете излизат и вървят след гласа му. През деня пастирът ги води там,
където реши, като ги направлява с гласа си.

Исус казва, че познава овцете си по име. Пастирите от Палестина викат овцете си по име: “Кафяви
крака,”  “Къса  опашка”  и  “Клепнало  ухо.”  Уилям  Баркли  казва,  че  шотландските  пастири  никога  не
постъпват така. Те се стремят да не се привързват към овцете, защото повечето от тях отиват в кланицата за
месо. Когато овцете се отглеждат основно заради вълната, пастирът се привързва към тях и знае характера
на всяка овца. Филип Килар, пастир от Източна Африка е написал книгата “Пастирът се учи от Добрият
Пастир.”  Авторът е  опитен пастир и казва,  че  когато стадото стигне до река,  която трябва да прекоси,
пастирът трябва да използва интелигентността си, за да накара овцете да преминат на другия бряг. Той
взема едно малко агънце,  пренася го  на ръце и  го  оставя  на отсрещния бряг.  Блеещото агне привлича
вниманието на майка си и тя пресича реката. А когато тя навлезе в реката, останалите овце тръгват след нея.
Ето такава е природата на овцете. (Коментар: Това се потвърждава от текста на прочутата песен “Заблеело ми агънце”

на Борис Машалов. Д.Пр.) 
Даже в наши дни в Израел овцете се  пасат заедно с  козите.  Това се  прави,  защото овцете нямат

желание да се движат от място на друго, поради което изяждат тревата от пасището прекомерно и тя не
може да се възстанови. Предназначението на козите е да помагат на пастира, за да подмамва овцете да се
движат повече, да пасат на по-обширна площ и така да дават възможност на тревата да пораства отново .
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Вечер овцете биват водени на водопой, а след това отиват да нощуват в кошарата. Всички стада се събират
на мястото на водопой. След като овцете се напият с вода, пастирът ги събира около себе си като им говори
и те познават гласа му. Стадото тръгва след него, за да бъде отведено да пренощува на безопасно място в
кошарата. В Ню Мексико видях едно момче от племето “Навахо,” което пасеше стадото си като яздеше кон.
Ако сте посещавали резервата на това  племе,  вие сигурно сте срещнали такива  пастири.  Овцете пасат
буквално на пътя. Аз просто нямах друг изход, освен да спра колата си и да ги наблюдавам. След малко
пристигна друго пастирче със стадото си. Двете момчета яздеха коне и си говореха, а през това време овцете
пасяха наоколо, буквално около колата ми. Тогава дойде един по-възрастен пастир, който също яздеше кон и
се присъедини към момчетата. Очевидно той им каза, че трябва да приберат овцете от пътя. И тримата се
отдалечиха в различни посоки и когато бяха на известно разстояние от пътя, всеки от тях изсвири и извика
високо. Овцете се разделиха и всяка от тях отиде при пастира си. 

Важно е да познаваш гласа на пастира си. Исус казва, че не само познава овцете си, но ги знае и по
име. Д-р Бари Бразелтон от Харвардския университет извършил някои опити с бебета. Вземал едно малко
бебе и го поставял в една стая. След това довеждал в стаята различни хора, за да му говорят. Бебето почти
не реагирало на гласа на непознатите хора. После в стаята влизала майката и когато започвала да му говори,
очичките на бебето светвали и то обръщало главата си в посоката, откъдето се чувал гласа на майка му. Ето
това представлява различаването на гласа на любовта. Ето това казва Исус за овцете. Те отговарят на онзи
глас, който им говори с любов, загриженост и със стремеж да ги защити. Да прочетем Йоан 10:7-10. 

Добрият пастир е  вратата към кошарата.  Тук сцената се  сменя.  Може би е  лятно време и това е
временна кошара, изградена на склона на някой хълм. В този случай няма пазач на вратата на кошарата, а
там  лежи  пастирът.  Когато  овцете  дойдат  до  входа  на  кошарата,  овчарят  взема  гегата  си  и  я  държи
хоризонтално напречно на вратата, така че влизащите овце минават под гегата. Това е момента, в който
пастирът прави индивидуален преглед на всяка овца, за да провери дали не е наранена или във вълната й не
са се  оплели някакви вредни насекоми или паразити.  Така пастирът играе ролята на врата,  защото той
контролира кой влиза и кой излиза от кошарата.  Обикновено ние не гледаме на Пс. 121 като на псалм на
пастира  ,   но в него се казва, че Бог не дреме и не заспива  . Пастирът наистина трябва да е бдителен. Такива
са  били  пастирите  по  времето  на  Исус,  поради  това  са  чули  новината  от  ангелите  за  раждането  на
Спасителя. Те са стояли нащрек. Нашият пастир е бдителен и според текста на Пс. 121 “пази излизането ти
и влизането ти.” Исус казва, че грижливо наблюдава всеки човек.

Сегашните бедуини от Израел, от района на Витлеем, са собственици на земята, където пасат овцете
си. Някои от тях са доста богати. Когато бях в Израел, аз чух за един пастир, който е работил през целия си
живот. Той притежава огромни стада и обширни пасища. Той решил да замени палатката си от кожи и си
построил модерна триетажна къща с плувен басейн, система за кондициониране на въздуха и всички онези
неща, които можете да намерите в един богато обзаведен дом. Приземният етаж на тази триетажна къща е
изграден  като  кошара,  с  цел  когато  пастирът  и  семейството  му  са  в  дома  си,  стадото  да  се  намира  в
приземния етаж. Овцете се наслаждават на условията на дома заедно с пастира и семейството му. На нас ни
е много трудно да си представим това. Когато Исус казва: “Аз дойдох, за да имат живот и да го имат
изобилно” (ст.10), понякога ние си мислим, че той казва: “Аз дойдох, за да можете да имате всичко, което си
поискате.”   Но  Исус  въобще  не  казва  такова  нещо  .    Изобилният  живот  е  вечният  живот  .  Ние  си
представяме, че вечния живот започва след смъртта ни  ,   но истината е, че вечният живот започва от мига, в  
който приемем Христос.

Днес  разговарях  с  една  жена,  която  наскоро  се  кръсти.  Тя  ми  разказа  каква  голяма  промяна  е
настъпила в живота й.  Животът,  който притежава качествата на вечния живот,  е различен.  Поради тази
причина Павел казва: “Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето всичко
стана ново” (2Кор.5:17). Изобилният живот е живот с вечно качество  .    Вечният живот не е нещо, което  
човек иска да има   след като умре  .   Вечният живот е нещо, което се случва, когато приемем Христос  .   Това е  
обещанието, което ни дава Исус. Но добрият пастир е врата и в друг смисъл. Нека да прочетем Йоан 10:11-
13 и 17-18.

В тази кошара на хълма, след като овчаря постави гегата си напречно на входа на кошарата и провери
състоянието на всяка овца,  докато тя влиза вътре, липсва подвижна врата, с която да се блокира входа.
Самият пастир играе ролята на врата. Когато овцете заспят, пастира ляга напречно пред входа, за да спи и
буквално излага живота си на риск. По този начин той все едно че казва: “Ако дойде хищник и нападне
стадото,  той ще трябва  да  премине през  мъртвото ми тяло.”  Пастирът ляга  пред  входа  на  кошарата  и
рискува живота си, за да защити овцете. Ако дойде хищник, за разлика от наемника, овчарят ще защити
стадото си.  Тук Исус  подчертава разликата  между наетия пастир     и  пастирът-собственик,   като казва,    че  
наемника ще избяга и няма да рискува живота си, за да защити овцете. Филип Килар разказва за един свой
съсед в Източна Африка,  който веднъж трябвало за замине за някъде и наел един човек, който да пасе
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стадото му.  Докато съседът го  нямало,  30  овце  били изядени от  един леопард,  който редовно  нападал
стадото. Наемникът не защитавал стадото, защото се страхувал от леопарда. Точно тази сцена ни описва тук
Исус. Наемникът се страхува и бяга, а собственикът рискува живота си заради овцете. 

Нека да прочетем Йоан 10:14-16. Исус казва: “Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават.” Тук
той описва отношението на доверие. Пастирът може да мине през спящото стадо и те няма да се изплашат
от него. Ако непознат човек мине през стадото, те ще се обезпокоят. Пастирът обича и се грижи за овцете и
те усещат това. Пастирът ще отиде, за да намери даже изгубената овца. За него всяка овца е важна и е част
от стадото. Исус казал, че е дошъл при изгубените овце от дома на Израел.. Исус е дошъл в света. В Йоан
3:16 се казва: Защото Бог толкова възлюби света. Исус е дошъл заради всички хора от света. Всеки човек е
поканен да бъде част от това стадо. Всеки човек е поканен да дойде и да познае добрия пастир . Всички ние
имаме нужда да чуваме гласа му и да му отговаряме. Всички ще бъдем добре дошли. Понякога има хора с
вкоравени сърца и с корави глави, които просто са упорити и непокорни. 

Овцата даже може да бъде непокорна и това е проблем, за който се говори в Йоан 10:24-30. Тук има
една невероятно добра новина. Исус казва: “След като станете мои, никой няма да може да ви вземе от мен.
Никой няма да ви грабне от ръката ми.” Ето това е безопасността на вярващия. Вие виждате, че има хора,
които започват за се бунтуват, не желаят да се подчинят на Божията воля и тръгват по свой собствен път. В
Пс. 23 за Бога се казва: “Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават” (ст.4). Как е възможно Бог да ни
утешава  с  тоягата  си? Може  би  като  ни  защитава  от  хищниците.  Но  Филип  Килар  предлага  друго
тълкувание. Той казва, че понякога овцата е толкова непокорна и неуправляема, че упорито иска за върви по
избрания от нея път. Пастирът многократно я завръща в правилната посока. Накрая той й налага някакво
по-драстично наказание, като счупва някой от предните крака на овцата. Правейки това, пастирът много си
усложнява работата, защото след това е принуден да носи овцата на ръце, докато кракът й заздравее. През
това време връзката между овцата и пастира също става по-здрава от преди.   Такава е драстичната мярка  
на суровата милост  . Ето това прави добрият овчар, за да застави непокорната овца да се подчини  .

Исус кани всички. Много хора решават да отидат, а други – да не отидат при него. Ние виждаме какви
са делата му и чуваме какво ни казва. Но ако станем негово притежание, ние притежаваме сигурността да
знаем, че никой не би могъл да ни вземе от ръката на Христос. По време на погребенията често разказвам
следната история. В една провинциална църква решили да проведат специална служба, на която да поканят
хора, които някога са били нейни членове. Поканили един млад човек, който бил израснал в църквата, но
заминал да учи и защитил докторска дисертация за ораторско изкуство и драматургия и се прочул като
прекрасен артист. Казали му: “Ние просто искаме да вземеш участие в нашето богослужение. Нашите хора
ще се радват да те видят. Ти си нашият домашен любимец. Ела и се подготви да говориш пред хората. Ти
реши какво ще им кажеш.” 

Между поканените имало и един пенсиониран пастор,  които преди години работил като пастор в
църквата.  Той даже не притежавал някаква изключителна дарба да проповядва  ,    но бил прекрасен пастор,  
който обичал хората. Въпреки, че бил прекарал сърдечен удар, че бил много слаб и гласът му треперел,
организаторите  го  поканили  да  дойде  на  службата  и  да  говори  пред  църквата.  Настъпил  денят  на
празненството. Съгласно програмата младият артист трябвало да говори пръв. Той станал и рецитирал Пс.
23  “Господ е  Пастир мой.”  Той рецитирал прекрасно,  без  да  пропусне  или да  сбърка  нито една  дума.
Произнесъл правилно всяка дума и всяка фраза. Рецитирането му било безпогрешно. След изпълнението му
присъстващите го дарили с учтиви аплодисменти.

По-нататък според програмата трябвало да говори възрастният пастор. Той също бил избрал Пс. 23.
Станал и започнал да изговаря думите на този прочут псалм.  “Господ е  Пастир мой;  няма да остана в
нужда.” После пропуснал няколко думи и объркал някои от стиховете. Гласът му треперел и бил много тих
и слаб. Когато завършил, всички присъстващи били развълнувани до сълзи.

След като свършила службата, младият актьор отишъл при настоящият пастор на църквата и казал:
“Не разбирам. Аз станах и рецитирах Пс.23 толкова красиво,  колкото можах. Мисля си,  че беше почти
безпогрешно. За това получих учтиви аплодисменти от присъстващите, а когато този стар човек каза същия
псалм, при това с толкова много грешки, църквата се разплака. Не разбирам. Защо стана така?” Пасторът му
казал: “Причината е, че ти знаеш псалма  ,   а   църквата   познава пастира  .”

Питам  ви:  Знаете  ли,  че  Господ е  вашият  пастир?  Решили  ли сте  да  слушате  гласа  на  пастира?
Позволили ли сте му да управлява живота ви? Позволили ли сте му да ви води по пътя на праведността?
Позволили ли сте му да ви води през долината на мрачната сянка на смъртта? Позволили ли сте на този
пастир да ви води, за да сте сигурни, че волята на Бога и милостта му ще управляват всичките дни на
живота ви? Знаете ли, че вечно ще живеете в Божия дом и че имате дара на изобилния живот? Всички тези
промени настъпват, когато познаете пастира. Вие може да сте чували за него, но докато не го опознаете,
докато не установите връзка с пастира, докато не вземете решение да го следвате, вие няма да сте част от
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неговото стадо. Предлагаме ви днес да вземете това решение и да тръгнете след Исус Христос като ваш
добър пастир. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Аз съм лозата
Йоан 15:5

Продължаваме серията от проповеди, посветени на твърденията на Исус, започващи с думите: „Аз
съм ...” от евангелието на Йоан. Те ни напомнят, че когато Моисей срещнал Бога в горящия храст, Бог казал,
че името му е “Аз съм, който съм.” Може би по-добре ще разберем смисъла на това име като: “Аз съм този,
който винаги е съществувал и винаги ще съществува.” Бог е един и същ вчера, днес и завинаги. Когато Исус
е казвал: “Аз съм,” той ясно казва, че е Месията.  Днес ще разгледаме твърдението: “Аз съм лозата, вие сте
пръчките.” През 1844 год. един млад 17 год. мъж се учел в лютеранско училище. Като лютерани, той бил
кръстен на 6 год. възраст и на 16 год. възраст преминал през “конфирмацията,” а сега, за да получи диплома
за завършване на лютеранската гимназия, трябвало да напише есе на някаква религиозна тема. За тема на
съчинението си той избрал съюза на вярващите с Христос, според текста на Йоан 15.  Там са обяснени
основите на вярата, абсолютната нужда от вярата и последиците за вярващият. Този преждевременно развит
младеж написал: “Нашето сърце, както и смисълът, историята и работата на Христос ни убеждават,   че без  
Исус ние не можем да достигнем до целта си,  че без Него ние сме обречени на гибел от Бога и само
Христос  може  да  ни  спаси  .”  По-нататък  младежът  писал,  че  плодът  на  обединението  ни  с  Христос  е  
желанието ни “да се пожертваме за ближния си, а радостта, която имаме в този живот е достъпна само на
невинното сърце, което е съединено с Христос, а чрез Христос – с Бога.”   Може би ще се изненадате като  
мен, когато ви кажа  ,    че този младеж се е наричал Карл Маркс  . Само 9 години по-късно той тръгнал в
напълно различна посока, като изоставил християнството и станал главен защитник на комунистическия
начин на живот.

Много лесно е християните да бъдат отклонени. Като християни, ние много лесно тръгваме по земни
пътища, които ни отклоняват встрани, за да бъдем отведени надалеч от същината на християнската вяра.
Исус е казал: “Аз съм лозата, вие сте пръчките.” Ние можем да се запитаме каква връзка има това с нас
самите. Не е ли твърде старомодно? Каква връзка имаме ние с тази метафора за лозата? Какво има предвид
Исус,  когато  казва,  че  той  е  лозата,  а  ние  сме  пръчките?  Важно  да  разбираме,  че  за  тогавашните  му
слушатели тази метафора е била много ясна. От Библията научаваме, че Ной е бил първият лозар. Моисей
изпратил съгледвачи в Обещаната земя и когато се върнали, те докладвали, че земята е много плодородна.
Като доказателство донесли от там големи гроздове. Системата за жертвоприношения според Стария Завет
включва принасяне на вино. По време на сватбата в Кана Галилейска Исус извършил първото си чудо, като
превърнал водата във вино. В много от притчите си Исус говори за лозето. Когато на Пасха седнал да яде
Последната трапеза с учениците си, на масата имало чаша с вино. По време на яденето Исус казал: “ Отсега
нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на
Своя Отец.” (Мат.26:29). 

Нека за прочетем Йоан 15:1-8. Исус седял с учениците си в горната стая. Йоан ни разказва, че той
измил краката на учениците си и им показал как трябва да слугуват. Те яли заедно, а после разговаряли и
стигнали до темата за предателството и отричането. После отишли в Гетсиманската градина за да се молят.
По пътя за там сигурно са минали през някакво лозе, където филизите на лозите били покарали. Било е през
пролетта. Исус погледнал лозите, които след няколко месеца щели да се отрупат с грозде и започнал да
разказва тази метафора. Те е толкова разбираема за еврейската им култура. В учението на пророците Израел
често се оприличава на лоза или лозе. Исая казва: “Защото лозето на Господа на Силите е Израилевия
дом” (Ис. 5:7). Йеремия казва: “А пък Аз те бях насадил като лоза отбрана” (Йер.2:21). Йезекиил също
говори за  лози  и лозета.  Осия  казва,  че  Израел  е  “лоза,  която се  разпростира  и  дава изобилно плод”
(Ос.10:1). Лозата е символ на народа на Израел. През периода на Макавейте гроздето било изобразявано на
монетите.  Най-интересно от всичко това е,  че  по времето на Исус вратите към Светая Светих са били
декорирани със златни гроздове. Някои богати хора даже предлагали злато, за да им се позволи да поставят
златен грозд като декорация на вратите към Светая Светих.

Исус  казва:  “Аз  съм  истинската  лоза.”  Той  използва  противопоставянето  и  все  едно,  че  казва:
“Народът на Израел е лоза, но искам да знаете, че аз съм истинската лоза. Аз съм оригиналната лоза.”
Всъщност, когато в Стария Завет пророците казват, че Израел е лоза, почти винаги говорят, че Израел ще се
превърне  в  безплодна  лоза,  която  изсъхва.  Исая  казва,  че  Израел  е  лозе,  за  което никой не  се  грижи.
Йеремия казва, че Израел е лоза, която подивява.
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Преди около 40-45 години, баба ми посадила една мискетова лоза. След години се преместих да живея
в нейната къща и допреди няколко години лозата беше жива. Това беше прекрасна лоза, която всяка година
раждаше изобилно. Нали си спомняте, че наскоро няколко години подред имаше много ниски температури
през декември и те убиха лозата. Ние продължаваме да имаме мискетови лози, но това не са култивирани, а
диви лози, които не дават плод и аз ги унищожавам, когато имам време. Ето това представлява лозето, за
което не се полагат грижи. Дивите лози не дават плод. Ето по този начин говорят пророците за Израел. Те
казват, че Израел е станал безплоден. Сравнявайки се с Израел, Исус казва: “Аз съм истинската лоза, а вие
сте пръчките.” Той говори за присаждане на пръчки към лозата и казва, че той е източникът на живота и на
плодородието. В Гал.5: 22-23 апостол Павел говори за плодовете на Духа. Познавате ли християни, които са
лишени от  тези плодове?  Вие  не  виждате  доказателства за  християнска вяра  в  живота  им.  А какъв е
собственият ви живот? Колко плодоносен е вашия християнски живот? Дали плодовете, за които се говори в
Гал.5:22-23,  са  се  превърнали в част от  ежедневието ви?  Исус  казва,  че  безплодните пръчки ще бъдат
отрязани, изгорени и унищожени  .   Тази дървесина не става за нищо, освен за горене  . Тя даже не е добра и за
поддържане на огъня за готвене, защото изгаря много бързо. Исус е казал, че безплодните пръчки трябва да
бъдат отрязвани.

Чарлз Кон разказва какво му се случило веднъж в Атланта. Той търсел ресторант и взел телефонния
указател, за да избере в кой ресторант да отиде. В указателя открил ресторант, който се наричал “Църквата
на Божията скара.” Зачудил се какво ли се крие зад това име и се обадил по телефона,  за  да провери.
Отговорили му, че ресторанта принадлежал на една църква, която събирала пари, за да си построи сграда.
Всяка неделя те започнали да приготвят печени пилета за обяд, за да подпомогнат строителния си фонд.
Хората купували пилетата и печалбата отивала във фонда за църковната сграда. Проблемът бил, че имало
хора,  които отивали да си купят печено пиле за обяд,  но не влизали в църквата.  С течение на времето
ресторанта се разраснал повече от църквата. Накрая църквата умряла, а с парите, които събирали за църква,
построили ресторант. Виждате ли колко е лесно да се отклоним? Виждате ли колко е лесно църквата да се
отклони и да тръгне в погрешна посока? Разбирате ли колко лесно е всеки от нас да свърне встрани и да
стане безплоден? Исус казва, че безплодните пръчки трябва да бъдат отрязвани, но забелязвате ли какво
казва в Йоан 15:2: “всяка, която дава плод,  подрязва я,  за да дава повече плод.”  Кършенето на филизите
(пичовете) изглежда болезнен процес. Лозите безжалостно се кършат и освобождават от филизите.

Виждали ли сте как цветарят реже розовия храст? Това е доста жестока операция. Ние имаме рози в
нашата  градина  и  аз  ги  подрязвам  няколко  пъти  през  годината.  Специалистите  казват,  че  това  е
единственият  начин,  за  да  имаме  прекрасни  рози.  Подрязването  е  необходимо  и  неизбежно  даже  за
плодоносните пръчки и за живота на християните. Понякога трябва да бъдем подрязвани  , защото ако това  
не  се  прави,    ние  ще  станем  безплодни и  ще  имаме повече  листа  ,    отколкото плодове  .  Всичко  ще  бъде
насочено към външната изява  ,   но няма да имаме плодове в живота си  . Понякога си мислим, че ставащото в
живота ни е подрязване, особено когато това са трудности. Понякога изживяваме някаква мъка, особено
когато е породена от внезапната смърт на близък човек и си мислим, че това е подрязване. Не ме разбирайте
погрешно. Аз не казвам, че Бог взема живота на някой наш близък, за да изиграе това ролята на подрязване
за нас.  Аз казвам, че когато умре някой наш близък, това ни предоставя възможността да преосмислим
приоритетите си. Кое е същественото и кое е преходно и маловажно за нас? Кои са нещата, от които трябва
да изоставим? Кои са нещата в живота ми, които изяждат времето ми, окупират вниманието и разхищават
енергията и ресурсите ми, без реално да дават никакъв плод за Христос?

В Израел има много лозя. Лозарите посаждат лозите в редове на разстояние 3-4 метра една от друга.
През първите 3 години на младите лози не се позволява да дават плод. Когато насадих ягоди, на мен ми
обясниха, че трябва да изрязвам всички “мустачки” и цветове през първата година, за да може растението да
развие добра коренова система. По същата причина не се позволява  и на младите лози да раждат плод.
След третата година лозарят не позволява на пръчките да докосват земята, защото в мястото на допирането
могат да пуснат нови корени, които са повърхностни и лозата ще умре в засушливия период от годината.
Обикновено лозите се опират на телени конструкции. Добрият лозар изчаква младата лоза да порасне и
стане годна да дава плод. Лозата дава плод през целия си живот. Понякога чувам хора да казват: “Аз съм
вече на 70 години. Време е по-младото поколение да поеме служението в църквата. Аз мисля да се оттегля и
да дам възможност на младите хора да служат.” Прекрасно е младите хора да участват в служението, но
трябва да ви кажа, че Бог работи в живота на християнина през целия му живот     и очаква да даваме плод,  
докато сме живи.

В Англия, близо до Лондон, има едно място, наречено Хемптън Корт,   където има една лоза   на около  
1000 години. Всяка година тя бива подрязвана безжалостно. Всяка година от нея изникват нови пръчки,
някои от които са дълги до 60 метра. Всяка година лозата ражда много грозде, което в някои години тежи
повече от един тон. Човек никога не е твърде стар и     да не може да дава плод за Бога  . Исус казва: “Аз съм

15



16

лозата,  вие  сте  пръчките,  но  сте  длъжни  да  оставате  свързани  с  мен.  Длъжни  сте  да  бъдете  в  моето
присъствие. Трябва винаги да бъдете свързани с мен, защото ако се отделите от мен, вие не можете да
направите нищо.” Спомняте ли си в какви обстоятелства е казал това? Последната вечеря била завършила и
той и учениците му отивали към Гетсиманската градина. Скоро учениците щели да останат без учителя си.
Тогава как да бъдат съединени с него? “Ако се отделите от мен, вие не можете да направите нищо.” Как
биха могли да пребивават в присъствието на Христос, ако той не е с тях?

Може би като мен наблюдавате мачовете от баскетболната лига на САЩ. Миналата нощ наблюдавах
играта  на  отбора  на  университета  Дюк.  Преди  няколко  дни  репортери  бяха  наобиколили  тези  млади
спортисти. Репортерите обичат да вземат интервюта от прочутите играчи. Един репортер вземаше интервю
от един спортист, който се нарича Шен Бътиар. Оказа се, че той е единственият баскетболист, който е бил
носител  едновременно  на  две  награди:  за  най-добър  баскетболист  сред  гимназистите  и  за  най-добър
баскетболист сред колежаните и няколко пъти е бил избиран в отбора  на звездите “Олстарс.” Името му се
среща в почти всички класации на баскетболните звезди и е печелил много награди и отличия. Репортерът
го попита каква е тайната отбор му да е толкова добър, след като само той е известен спортист, а всички
останали играчи са от по-долна класа. Шен Бътиар отговори: “Ние се подчиняваме на нашите треньори.
Нашият треньор има план и ние знаем, че той ще ни каже какво да правим. Ако изпълним указанията му,
ние ще победим.”  Този прочут баскетболист от звездния отбор на САЩ говореше за подчинението     и за  
изпълнение на указанията на треньора.

А какво можем да кажем ние като християни, които пребивават в Христос? Ние трябва да бъдем
свързани с него. Ние трябва да се подчиняваме на указанията на Христос и да живеем в хармония с тях,
защото за да пребиваваме и да оставаме в Христос, да бъдем съединени с него, това означава да имаме
връзка с него.  Исус не е просто наш Спасител  .    Той е нашият Господар  . Той е наш лидер и ние постоянно
трябва да сме в контакт с него. Исус си заминал. Как учениците му е трябвало да поддържат контакт с него?
Като се молят. Как ние поддържаме връзка с нашия небесен Отец? Като живеем с молитва. Ние можем да
кажем много неща за молитвата, но си мисля, че е важно да следваме примера на Исус, който ни е дал с
молитвения си живот и начинът, по който той е учил учениците си да се молят. Исус казва, че той е лозата, а
ние сме пръчките. Ние трябва да бъдем постоянно в контакт с него, да оставаме в него и да пребиваваме в
него. Единственият начин да направим това е като живеем в молитва. Отделени от Исус, ние не можем да
направим нищо.

Препоръчвам ви няколко неща,  които са  важни за  живота с  молитва.  На  първо място,  молитвата
означава мълчаливо и търпеливо чакане в тишината. Когато Исус се усамотявал да се моли по хълмовете, в
случаите когато се е молил през цялата нощ, мислите ли че той е говорил през цялото това време? Не.
Когато Исус се е усамотявал да се моли, той може би е правил това, което и вие трябва да правите. Той се
усамотявал  и  отделял  от  всичко,  което  би  отвлякло  вниманието  му  от  Бога.  Когато  спираме  за  да  се
помолим,  ние  биваме  отвличани  не  толкова  от  страничните  шумове.  И  по-рано  съм  ви  казвал,  че
вниманието ни бива отклонявано от врявата и шумът, които бушуват в главите ни. Главите ни са изпълнени
с шумове и това пречи на способността ни да се молим. Първото нещо, което трябва да се научим е да
застиваме в покой, така както се казва в Пс.46:10 “Млъкнете и знайте, че аз съм Бог.” А в Ис.40:31 се казва,
че “Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си.” Ако искаме да пребиваваме в присъствието на
Христос,  ние  трябва  да  се  научим на  дисциплината  при молитвата.  Молитвата е  нещо много,  много
повече от говоренето.

Един човек попитал Майка Тереза какво казва, когато се моли. Тя му отговорила: “Нищо не казвам.”
Човекът попитал: “А какво ти казва Бог когато се молиш?” Тя отговорила: “Обикновено и той не казва
нищо. Ние просто се наслаждаваме, че сме заедно.” Моленето не е просто изговаряне на думи. Молитвата
е връзка и отношение между две личности. Освен това, за молитвата е нужна вяра. Молитвата е връзка,
която се основава на доверието. Яков, братът на Исус, говори за молитвата с вяра и казва: “И молитвата,
която е с вяра, ще избави страдалеца” (Як.5:15). Когато Исус говори за вяра, той няма предвид някаква
моментна вяра. Исус казва, че вярата на човека може да е голяма колкото синапено зрънце, но човек трябва
постоянно да има доверие.  Вие трябва да имате доверие, че Бог знае кое е най-доброто за вас. Този вид
молитвена връзка е връзка, която се основава на доверието.

Да се молим в името на Исус, както той самият ни учи, това е едно от най-погрешно разбираните
указания. Какво означава да се молим в името на Исус? Означава ли, че трябва да завършвате всяка ваша
молитва с някаква магическа формула като “В името на Исус се молим. Амин”? Означава ли, че трябва да
казвате тези думи, за да доказвате че се молите в името на Исус? Не мисля, че е така . Според мен, да се
молим в името на Исус, това означава да се молим в духа на Исус.   Това означава, че не се молите за  
нещо, което няма да се хареса на Исус.

Веднъж разговарях с една жена, която ми каза, че се моли да си намери съпруг. Накрая срещнала
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такъв човек. Тя просто знаела, че Бог й е дал този човек за неин съпруг. Проблемът бил, че той бил женен за
друга жена. Нека да ви кажа нещо. Бог никога няма да противоречи на онова, което вече е казал в Библията.
Там той е казал, че прелюбодеянието е грях. Да се моли човек за нещо, което е против духът на Исус, това
означава да не се моли в името на Исус. Да се молим в името на Исус не означава да се молим въз основа на
личните си амбиции,  особено ако тяхното осъществяване ще причини вреда на някой друг човек. Такава
молитва не е в името на Исус. Молитвата в името на Исус означава, че ние не се молим срещу нашия враг, а
че се молим  за нашия враг,  така както се е молил самият Исус.  Ние се молим в духа на Исус.  Исус е
обучавал учениците си да се молят чрез личния си пример в Гетсиманската градина, когато е казал: “ Обаче,
не Моята воля, а Твоята да бъде.” Колко често сме изкушавани да се молим: “Да се промени волята Ти,”
все едно че целта на молитвата е да промени решението на Бога. По някакъв начин ние си мислим, че чрез
молитвата ще успеем да убедим Бога да тръгне в “правилната” според нас посока. Мислим си, че казваме на
Бога нещо, което Той не знае. В молитвата си ние казваме, какво би било нашето решение, ако нещата
зависеха  от  нас.  Ето  по  този  начин  се  молим.  Може  би  се  надяваме,  че  Бог  ще  се  съгласи  с  нашето
предложение и ще промени решението си. Не трябва да се молим по такъв начин. Молитвата наистина
променя нещата  И знаете ли кое се променя, когато се молим  ?   Молитвата променя нашите умове и  
сърца. Молитвата ни настройва в хармония с Божията воля и ни показва какво Бог иска от нас да правим.
“Не Моята воля, а Твоята да бъде”

Исус ни предупреждава, когато се молим, да не произнасяме високопарни, кухи и празни фрази и
клишета. Ние не трябва да се молим като професионалисти. Господната молитва се отличава със своята
простота и ненатруфеност. В нея няма многословие. Молитвата трябва да е проста  .    Когато се молим, ние  
трябва да говорим така,  както говорим на някой, който много ни обича.  Трябва да говорим така,  както
детето говори с баща си, който го обича. Трябва да говорим, без да забравяме, че говорим с премъдрия Бог,
който ни вижда и знае кои сме, знае нашите недостатъци и грешки, и всичките ни слабости. Това е Богът, за
който няма тайни и нищо не е скрито. Молитвата ни трябва да е много проста.  Молитвата е отношение,
връзка и демонстрация на любовта.  Когато се молим,  ние все едно че казваме:  “Отче,  обичам те.” Бог
многократно и по най-различни начини казва на всеки от нас, че го обича. Когато се молим, това преди
всичко е демонстрация на интимност и близост, чрез която изразяваме любовта си към Бога и усещаме
Неговата любов към нас. Молитвата е просто усещане, че сме с някой, който много ни обича.

Един дърводелец постоянно искал да направи нещо велико за Бога. Още от малък си мечтаел, че
някой ден Бог  ще  му възложи някаква  специална  задача.  Човекът  искал  да  е  образован  и  да  завърши
семинария, за да е в състояние да извърши каквото и да му възложи Бог, но не успял, защото семейството му
било  бедно,  поради  което  трябвало  да  започне  да  работи  като  дърводелец.  Той  станал  много  добър
дърводелец. Оженил се и семейството му имало 6 деца. Мечтата му да направи нещо велико за Бога дремела
някъде  дълбоко  в  сърцето  му.  Той  се  чудел  за  какво  ли  ще  го  използва  Бог,  тъй  като  бил  обикновен
дърводелец. Той се молим дълги години по начина, по който ви казах, че трябва да се молим. Той обичал
Исус и не само бил член на своята църква, но се стараел да участва с живота й с всичко, на което бил
способен. По време на Голямата Депресия останал почти без работа, защото тогава хората не строели къщи.
Църквата му организирала събиране на употребявани дрехи за сираците в Китай. Този прост дърводелец
доброволно предложил да изработи сандъците, в които да бъдат опаковани дрехите. Поставили сандъците в
църквата и когато били напълнени, пасторът го извикал, за да закове капаците. Преди да отиде в църквата,
дърводелецът минал през кабинета на един очен доктор,  за да си вземе очилата,  които лекарят му бил
предписал. За тях платил 20 долара,  които за онова време били много пари. После отишъл в църквата,
заковал капаците на сандъците и ги натоварил на един камион. Камионът заминал и сандъците отпътували
за Китай. По-късно дърводелецът установил, че очилата му ги няма. Опитал се да си припомни къде ги е
оставил, но никъде не можал да ги открие. После си спомнил, че държал очилата си в горното джобче на
сакото си и предположил, че докато е затварял някой от сандъците, те са паднали вътре и така са заминали
за Китай. Помислил си, че е несправедливо, но се примирил, а след време си купил други очила. Две години
по-късно в църквата дошъл мисионерът, на когото били изпратени сандъците с дрехите в Китай и станал да
говори. Благодарил за помощта, която му оказали за мисионерството му и за дрехите. А после казал: “Но от
всички неща,  които изпратихте,  най-много искам да ви благодаря  за  този чифт очила.  Те бяха  толкова
грижливо опаковани в дрехите, за да не се счупят. Намери ги един от хората, които отваряха сандъците и ми
ги донесе. Преди това комунистите бяха идвали в нашето сиропиталище и освен другите разрушения ми
бяха счупили очилата. Поради липсата на очила страдах от ужасно главоболие и  даже не можех да чета
Библията си. Не можех да проповядвам. Взех очилата и се почудих как сте узнали какъв диоптър нося .
Когато ги поставих,  все едно че бяха правени по поръчка за мен.  Благодаря ви .” В началото хората от
църквата си помислили, че мисионерът се е объркал, защото не били изпращали очила. А в това време от
очите на дърводелеца, който седял на задния ред, потекли сълзи. Той винаги искал да направи нещо велико
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за Бога и искал Бог да го използва за целите си. 
Пребивавате ли в Христос? Дали животът ви е присаден в Господ Исус? Молите ли се да сте винаги

свързан с Живия Христос,  за  да бъде той източник на живота ви? Може би животът ви има нужда от
подрязване? Може би някои неща от живота ви трябва да бъдат отстранени. Бог иска да давате плод и вие
трябва да бъдете присаден върху лозата, която е Исус Христос. Ако до сега не сте приели Христос за ваш
Спасител, знайте, че от тук започва живота. В името на Исус се молим. Амин.

Аз съм пътят, истината и животът
Йоан 14:6

Ние продължаваме серията от проповеди, посветени на твърденията на Исус, които започват с думите:
“Аз съм ...” Вече разгледахме твърденията “Аз съм светлината на света,” “Аз съм хлябът на живота,” “Аз
съм добрият пастир,”  и “Аз съм лозата, а вие сте пръчките.”  Днес ще разгледаме петото твърдение,
съдържащо се в Йоан 14:6: “Аз съм пътят, истината и животът.” Питам се, дали някой от вас някога е
яздил магаре? Ако има такъв човек, той ще ни каже, че това не е много удобно. Лично аз предпочитам да
ходя, а не да яздя магаре. 

Баща ми разказваше една история за времето, когато той и брат му събрали парите си и купили едно
магаре. Платили 8 долара за магарето, защото искали да яздят нещо. Те хранели добре магарето и го яздели
през цялото лято. После започнала учебната година и те вече нямали толкова свободно време за яздене,
както през лятото. На магарето започнала да му харесва идеята никой да не го язди. Когато от време на
време отново се опитвали да го пояздят, магарето направо отравяло живота им. Опитвало се да ги захапе,
подхвърляло задницата си,  за да ги събори или нарочно минавало много близо до къщата им, за да ги
притисне и да ги свали от гърба си. Накрая се уморили да се опитват да яздят магарето и решили да го
продадат. Явявали се различни кандидати и те се опитвали да продадат магарето, но нямали успех. Веднъж
дошъл един човек и те му предложили да му продадат магарето. Той им казал: “Няма да ви дам за него
повече от 50 цента.” Баща ми и чичо ми се съгласили и продали магарето за 50 цента. Не знам как не са се
разорили до сега с тези търговски способности.

Веднъж  дядо ми имал едно муле. По време на Голямата депресия  той ми загубил почти всичко –
загубил дома си и бизнеса си  .    Но той не загубил семейството си, вярата си и куража си  .  Наложило се
семейството да заживее на квартира в Седар Спрингс и обработвали всички земи, които сега се намират в
границите на Частната болница “Маунтайнвю.” Дядо ми решил, че имат нужда от муле. Веднъж край дома
им минала група скитници, които водели със себе си муле, което било много мършаво и наплашено. Дядо
ми го купил за 15 долара. То оряло много добре. Когато седемте му момчета искали да яздят мулето, той не
им разрешавал. Въпреки това те отвеждали мулето под едно дърво, на което се качвал ездача, поставяли на
гърба на мулето една възглавница и скачали от дървото на възглавницата, за да го яздят. Веднъж се качили
на мулето и го подкарали по пътечката до пощенската кутия, но мулето категорично отказало да излезе на
пътя.  Предполагам,  то е било много изплашено, че ще бъде върнато обратно при бившите си стопани,
поради което  отказало да върви по пътя. Един от чичовците ми успял да го излъже да завие и да тръгне по
трасето на сегашната магистрала 56. След години той разкри тайната как е успял да излъже мулето.  Той
използвал като остен една безопасна игла. Когато мулето отказвало да върви, той го бодвал с иглата. Така
мулето тръгнало право по пътя. След време дядо ми продал мулето на пазара.

Един ден един човек, управляващ каруца, теглена от муле, пътувал по магистрала 56. За изненада на
човека, мулето се отбило от пътя към дома на дядо ми. Оказало се, че това е същото старо муле, което
познало пътя и решило да се върне у дома. С големи усилия помогнали на човека да се справи с мулето и да
продължи по пътя си за Полин. Наистина е трудно да се управляват магарета и мулета. Исус изпратил
няколко ученици в Ерусалим, за да му доведат младо магаре, което не е било яздено. Колкото и да е трудно
язденето на магаре  ,    още по-трудно е да се язди магаре,  което преди това не е било яздено  .  Учениците
довели едно младо магаре на Исус на Маслинената планина. Исус извървял пеша целия път от Йерихон до
Витания, като се изкачил от морското равнище до около 700 м надморска височина. Това разстояние е около
20  км  с  доста  стръмно  изкачване.  Сега  му  предстояло  да  язди.  Той  се  изкачил  пеша  на  върха  на
Маслинената планината, а сега му предстояло да се спусне от другата страна към Ерусалим. Исус е решил
да влезе в Ерусалим яздейки магаре, защото е трябвало да изпълни едно предсказание. Евангелията ни казва
това. И така, той яхнал магарето и тръгнал надолу към Ерусалим. Преминал през едно място, наречено
Витфагия или “мястото на неузрелите смокини.” Това ни напомня, че само след няколко дни Исус щял да
прокълне  едно  смокиново  дърво  заради  безплодието  му,  въпреки  че  тогава  не  бил  сезона  за  бране  на
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смокините. Исус пресякъл билото на Маслиновата планина и стигнал до едно място, където преди това се
бил срещал със учениците си, място където Исус ги научил да се молят с Господната молитва “Отче наш.”
Учениците се научили да се молят с тази молитва. Те се научили, че в отношението си с Бога те могат да се
чувстват толкова интимно свързани с Бога, че да го наричат “Авва, Отче.” Исус продължил да слиза от
планината към Ерусалим. Само след 42 дни той отново щял да бъде тук, откъдето се е възнесъл на небето.

После Исус стигнал до едно място,  където спрял.  Оттам огледал целия Ерусалим. Погледнал над
източната стена на града. Видял храма, който щял да очисти и където щял да поучава следващата седмица.
Видял крепостта “Антонио,” в която се намирал двореца на Пилат Понтийски, където Пилат щял да го
разпитва  след  няколко  дни.  Докато  стоял  и  оглеждал  Ерусалим,  Исус  заплакал  за  града,  чието  име
означавало  “град  на  мира.”  Наближавайки  Ерусалим,  Исус  минал  през  една  тиха  долина,  обрасла  с
маслинени дървета, в която имало преса за изискване на зехтин от маслините. Тъкмо тази преса дала името
на това място, известно като Гетсиманската градина. Той щял да се върне в тази градина през нощта на
следващия четвъртък. Тук щял да научи учениците си как да плачат и да се молят едновременно. После
прекосил потока Кидрон. Хората викали: “Осанна!” Те едва ли са имали и най-слаба представа какъв е
смисъла на онова, което са казвали. Докато хората размахвали палмови клонки, постилали дрехите си по
пътя му и викали: “Осанна! Спасителят!”, Исус яздейки магаре, влязъл в града.

Религиозните  лидери го  упрекнали:  “Кажи на  последователите  си  да  млъкнат.  Кажи им да  пазят
тишина. Никой не трябва да говори за Спасителя.” Исус им казал: “Казвам ви, че ако тези млъкнат, то
камъните ще извикат.” А на Маслинената планина е има много камъни. Той казал: “Камъните ще извикат.”
Това е съобщението, което трябва да стигне до всички кътчета на света. Опитвам се да си представя как ли
са се чувствали учениците. Сред тях е имало рибари като Петър, Андрей, Яков, Йоан и бирникът Матей,
които вървели с Исус още от Галилея. Освен това е имало циници като Натанаил, който казал: “Може ли да
излезе нещо добро от Назарет?” Там е бил такъв неверник и съмняващ се човек като Тома, който казвал:
“Покажи ми.” Имало е и вярващ като   Юда Искариотски, единственият ученик от Юдея  . Симон Петър е бил
самохвалко: “Господи, аз ще бъда с теб, даже ако трябва да умра.”   Удивително е, че тези ученици толкова  
много приличат на нас.

Нашият водач в Ерусалим ни каза: “Ерусалим е като зоологическа градина.” Представям си, че по
време на тържествата на Пасха, Ерусалим наистина е приличал на зоологическа градина, нещо подобно на
цирк с три арени. Хората обикаляли из града, за да срещнат Исус. Исус бил предупреден от братята си да не
отива в Ерусалим. Учениците му казали: “Не отивай там. Не се приближавай до Ерусалим. Ти знаеш, че
искат  да  те  убият.”  А  Тома  Неверни  казал:  “Нека  да  отидем  в  Ерусалим и  да  умрем  заедно  с  него.”
Еврейският историк Йосиф Флавий казва, че по време на Пасха в Ерусалим се стичали хора от цял свят.
През седмицата на Пасхата там се колели около 150,000 агнета.  В града се  събирали огромни тълпи и
градът заприличвал на огромно море от хора.

Исус завел учениците си в една тиха стая на втория етаж. Там измил краката им и така им дал пример
за служението. Заедно изяли пасхалното ядене и той им обяснил символа и смисъла на хляба и на виното.
Исус спазил не само Пасхата, която била почитана от дълги векове, от времето когато израелтяните били
освободени от робството в Египет и ангелът на смъртта подминал домовете им. Сега той взел хляба и
чашата с виното и им ги разяснил в светлината на собствената си саможертва. Учениците са знаели, че Исус
ще умре. Сърцата им се свивали от мъка, поради което Исус ги успокоил с думите: “Не се безпокойте.
Вярвайте в Бога. Вярвайте и в мен. В къщата на Отца ми има много стаи. Ако не беше така, аз щях да ви
кажа. Аз отивам да подготвя място за вас и ще се върна да ви заведа със себе си там, където съм и аз, там
можете да бъдете и вие. Вие знаете пътя до мястото където отивам.” Тома Неверни попитал: “Господи, ние
не знаем къде отиваш. Как можем да знаем пътя?” Исус казал: “Аз съм пътят, истината и животът.”

Опитайте  да  си  представите  какви  мисли  са  минавали  в  главите  на  учениците.  Исус  дошъл  в
Ерусалим и казал, че той е пътят. Някои от тях си мислели, че той е пътят, защото пътят трябва да е път на
величието. Ако трябвало да има въобще някаква победа, то до нея трябвало да се стигне чрез меча. Поради
това, след Последната вечеря, когато отивали в Гетсиманската градина, в евангелието на Лука се разказва,
че учениците взели със себе си два ножа. Когато му казали: “Ето, тук има два ножа. Той им отвърна:
Достатъчно е.”  С това Исус не им казва, че два ножа са достатъчни,    а че трябва да престанат да  
говорят за ножове. Други си мислели, че пътят е път на военното завладяване или на революцията. Един от
учениците  даже  се  наричал  Яков  Зилотът.  Юда  Искариотски  също  е  бил  зилот.  Зилотите  са  били
революционери, които вярвали, че ще се яви еврейски потомък, който ще освободи страната си от римското
робство и евреите отново ще превземат Ерусалим.

Около  200  години  преди  това,  през  165  год.  пр.н.е.  един  човек,  наречен  Юда  Макавей  влязъл  в
Ерусалим, който по това време бил владян от гърците. Един сириец, наречен Епифаний, бил управител на
Ерусалим.  Тиранът Антиохий се  отнасял сурово към юдеите  и не  им разрешавал да  спазват  закона  за
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съботата. При едно от най-големите светотатства той взел едно прасе и го заклал на олтара в храма, което е
възмутително за евреите.  Атниохий бил безцеремонен човек. Юда Макавей влязъл в Ерусалим, яздейки
магаре. Хората размахвали палмови клонки и той влязъл в града като вожд на въстание, което отхвърлило
гръцкото владичество, а Антиохий бил убит. Така евреите отново завладели Ерусалим.

Юда Искариотски носел името на Юда Макавей. Когато видели как Исус влиза в Ерусалим, яхнал
едно магаре, Юда и Яков Зилотът сигурно са си мислили, че сега е времето, когато Исус ще демонстрира
силата и величието си и ще застане начело на революцията. Предполага се, че Юда не е предал Исус заради
тридесетте сребърника, а защото така е искал да го противопостави на военните власти и по този начин да
го принуди да призове към въстание и да завземе властта. Ясно е, че Юда не е искал парите, които според
Стария Завет се равнявали на цената на един роб. Той хвърлил тези пари на пода в храма, отчаян от онова,
което бил направил.

Имало е хора, които са вярвали, че пътят в този свят е пътя на величието. Това е пътят, по който
вървят  повечето народи.  Хората  вярват,  че  трябва  да  живеят,  уповавайки се  на  собствената  си  сила.  В
Книгата си “Битката за душата”, писателят Луис Стерил казва, че хората живеят по три начина. Единият е
живот в непрестанна работа. Такива хора вярват, че ние живеем, за да работим и поради това сме длъжни
неуморно да работим. Според тях ние сме оценявани според онова, което произвеждаме. Ние трасираме
пътя  си  в  света  чрез  собствената  си  сила,  поради  което  е  достатъчно  просто  да  работим упорито,  да
използваме физическата си сила, разума си и силата на волята си, за да намерим пътя. Има друг вид хора,
които считат, че животът е някаква поредица от приключения. Те не вървят към някаква конкретна цел.
Работохолиците не вървят  въобще. В духовно отношение те  не постигат нищо и нямат духовна цел в
живота си. Хората, които счита, че живота е низ от приключения постоянно са разконцентрирани. Те просто
очакват следващото приключение. Някои жители на Ерусалим са вярвали, че Исус трябва да върви по пътя
на своята сила и на способността си да върши чудеса. Той можел да върви по водата. Можел да лекува.
Можел да нахрани хиляди хора. Предполагам, че подобно на Дейвид Копърфийлд, Исус също би могъл да
изчезне  в  торнадо  от  огън.  Тези  хора  търсели  впечатляващото.  При  едно  от  изкушенията,  Сатаната
предложил на Исус: “Хвърли се от върха на храма и ангелите ще те хванат, за да не паднеш.” Исус никога не
е вършел чудеса по поръчка. (Хубаво е да помним това, когато се молим.) Той не е дошъл, за да ни направи
някакъв  спектакъл.  Неговата  цел  не  е  била  да  ни  забавлява.  Когато  е  бил  на  кръста,  тълпата  му  се
подигравала: “Другите е избавил, а пък себе си не може да избави!” Исус е имал нещо друго предвид.
Хората, които търсят приключенията са готови да се възползват от всяко предложено удоволствие. Само
веднъж опитай. Живей си живота. Веднъж се живее. Намери удоволствието. Библията казва, че не трябва да
живеем със стремеж към величие, към власт и сила, че не трябва да разчитаме на собствената си сила, нито
да се стремим към удоволствията. Господ ни казва, че до Божието царство се стига единствено, когато сме
водени от Божия Дух.

Еврейският психиатър Виктор Франк живял в концентрационен лагер. Според него там имало три
вида затворници. Едни гледали на живота като на източник на удоволствия. Ако животът им бил добър, те
се чувствали щастливи. Животът в концлагера не е бил приятен и изпълнен с удоволствия. Виктор Франк
разказва, че  тъкмо хората от тази група са умрели първи. Последвали ги затворниците, които оценявали
живота съобразно това, което могат да направят, съобразно обема на онова, което могат да произведат и на
материалните цели,  които могат да достигнат.  Но работата в концлагера губи своя смисъл и цел.  Тя се
състои в копане на дупка, която след това трябва да  запълнят с изкопаната пръст. Хората от втората група
умрели втори. В концлагера успели да се спасят само хората, които търсели смисъла и целта в живота и
виждали силата, която ги поддържала живи. Виктор Франк разказва, че направил това откритие,  докато
гледал едно дърво растящо извън територията лагера. Наблюдавал това дърво през различните сезони: лято,
есен, зима и пролет. Той разбрал, че същият Бог, който храни и се грижи за дървото през всичките сезони е
неговият Бог, който ще го изведе от концлагера.

Това е пътят на Духа. Тук няма величие и удоволствия. Бог казва, че по него не вървим чрез величие
или със сила, а когато сме водени от Духа. Това е пътят на Исус. Исус ни кани да вървим към целта и казва:
“Аз съм пътят. Аз съм пътят, по който трябва да вървите. Аз съм пътя, по който ще стигнете до крайната
цел.” А крайната цел е небето, пълно с ученици. Пътят, това означава да вървим след Исус и да следваме
водача си. Разликата между пътуващият към определена цел и туриста е, че туристите прахосват времето си
в  търсене  на  магазин за  подаръци  и  сувенири,     а  пътуващият към определена  цел  търси смисъла  .  Ако
посетите Ерусалим и тръгнете по пътя, наречен “Виа Долороса,” вие ще минете точно през центъра на
мюсюлманския квартал, а след това през християнския квартал на стария град. От двете страни на пътя има
много магазини за подаръци и сувенири. Има много неща, които искат да се отклоните. Докато вървите по
този път, наречен “Пътят на скръбта” или “Пътят на кръста,” понякога ще спирате, за да си помислите за
онова, което е направил Исус, как е носил кръста и как се е препъвал по тези стари улички. Иронията се
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състои в това, че привидно цялото величие и власт се намирали в ръцете на храма и на империята. Пътят,
който бил избран от Исус е изглеждал, че е път на страданието и мъката, на слабост и на липсата на смисъл.
Иронията е,  че точно широкият път на величието и силата    води до унищожение  .  Тесният път на
страданието и на кръста   води до истинския живот  .  Пътят на тъгата и на кръста е преди всичко път на
любовта. Виждате ли любовта, с която ни обича Отец? Той даде Синът Си. Виждате ли любовта, с която ни
обича Спасителят? Той пожертва живота си. Ето това е пътят на любовта.

Франк Баум разказва една история за пътуване, която е може би най-великата от всички американски
приказки. Всички сте чували за Вълшебникът от Оз. Това е история в която има четири герои: Дороти иска
да се върне у дома си в Канзас; едно бостанско плашило, което иска да има мозък; един тенекиен човек,
който иска да има сърце и един страхлив лъв, който иска да има смелост. Четиримата тръгват заедно на
пътешествие, вървят по един жълт земен път и търсят Изумрудения град, като в същото време искат да
срещнат някой магьосник, които да направи така, че всеки от тях да получи онова, което иска. Той щял да
им даде всичко,  което им липсвало.  Интересното е,  че когато най-после срещнали един магьосник,  той
нямал величествен вид. Той бил съвсем обикновен човек, който нищо не им предлагал. В процеса на самото
пътуване всеки от четиримата открива онова, което търси. Дороти успява да се върне в Канзас. Бостанското
плашило получило мозък, тенекиеният човек получил сърце, а лъвът – смелост. Защо? Защото вървейки по
пътя, те се научили да обичат. Буда седял под едно бананово дърво. В момент на просветление той казал, че
е станал учител на истината, която нарекъл “средният път.” Мохамед избягал и се скрил в една пещера в
пустинята. Той казал, че там му се открило учението, което щял да предаде на другите хора. Мохамед казал:
“Ако Аллах не простре наметалото на милостта си над мен, за мен няма надежда.” Буда казал, че може да
обучава за средния път.

А знаете  ли какво  е  казал  Исус?  Той е  казал:  “Аз съм пътят.”  Исус  не  е  казал  аз  съм един от
пътищата.  Той е казал:  “Аз съм пътят,” т.е.  аз  съм единственият път.  “Аз съм истината,  цялата истина,
евангелската истина. Аз съм животът.” Ако искате да познаете Бога като свой Отец, има само един път –
чрез Неговият Син. “Аз и Отца сме едно,” е казал той. “Никой не може да отиде при Отца, освен чрез мен.”
Погледнете този ездач на магаре. Това не е Клийн Истууд. Това не е скитник, който влиза в града, изважда
пистолета си и казва: “Правете това, което ви казвам.”  В Исус няма величие. Нито пък Исус е Самотният
боец, който язди кон, наречен “Сребро,” стреля със сребърни куршуми и носи маска на лицето си, за да не
бъде разпознат от хората. Погледнете този ездач на магаре. Той е учител, равин, юдеин от Назарет. Той идва
в Ерусалим като синът на Мария и на един дърводелец, като Човешкият син и Синът на Бога. Той идва и
показва пътят. Той може да ви покаже пътя до истинския мир, който не зависи от обстоятелствата в които се
намирате. “Нека не се безпокоят сърцата ви, нито да се страхуват. Моят мир ви давам. Той не прилича на
мира, който ви дава света. Не се безпокойте, нито се страхувайте.” Исус е пътят. Тълпите викали “Осанна!”
Мисля си, че те не са имали някаква представа какво казват.  Само след няколко дни последователите му
разбрали, че той е Спасителят. Те са разбрали, че той е пътят. Онези, които са се учели от него разбрали, че
той е истината. Онези, които вярвали в него разбрали, че той е животът. Той изчистил храма. Той проклел
смокиновото дърво.  Той разяснявал Божието Слово.  Той учел  хората,  а  когато  времето му дошло,  той
млъкнал.  Водачът бил наранен заради нашите грехове.  Върху римският инструмент за екзекуция умрял
онзи,  който обещавал живот. В следващият петък ние ще се съберем в 13:00 часа и ще се удивляваме,
защото неговият път е бил път на мъката. Неговият път е бил път на кръста, но в същото време е бил път на
любовта. Това е единственият път и няма друг като него.

Най-великата сила на този свят е силата на любовта. Исус влязъл в Ерусалим, така както ще влезе
във всяко населено място и ще плаче заради него.  Исус е дошъл, за  да покаже пътят.  Този път е най-
могъщият път в целия свят, не така, както хората очакват, но това е пътят на любовта. Дали той е вашият път
и вашият живот? Вярвате ли, че ако вървите по този път, вие ще стигнете до крайната си цел? Искате ли той
да ви научи на цялата истина? Искате ли да откриете какво представлява истинският живот? Каним ви да
вървите по този път, да се научите от онзи, който е истината и да вярвате в онзи, който е животът. Приемете
Христос за ваш Спасител. Позволете на любовта му да промени живота ви. Не отлагайте, ако до сега не сте
взели това решение. В името на Господ Исус Христос. Амин.

Аз съм светлината на света
Йоан 1:1-5; 8:12; 12:35-36

Добре е, когато човек се върне у дома. Двамата с жена ми сме толкова радостни, че сме отново у дома.
Ние все още се приспособяваме към местното часово време. Мисля си, че имам нужда от една нощ добър
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сън и една чаша горещ чай,  за  да бъда в добра форма. Радвам се,  че отново съм с вас и заедно да се
покланяме на Бога. Когато Моисей стоял в подножието на планината Синай пред един храст, който горял, но
не изгарял, храстът му говорил.  Сега в Израел се разпространява един виц за това, защо Моисей не би
разговарял с Президента Буш. (Коментар: Това е каламбур. На английски  “Буш“ означава „храст.“ Д.Пр.)  Моисей би
обяснил причината за решението си по следния начин: “Няма да говоря с него, защото когато миналия път
разговарях с един храст (Bush), след това си имах много неприятности.” В Изх. 3 се разказва, че Бог се
представил на Моисей с думите: “Аз съм, който съм.” Това ни звучи като някаква гатанка, но Моисей е
разбрал много добре, че това означава: „Аз съм Йехова.” Самото име на Бога произлиза от глагола “Аз съм.”
“Аз съм Йахве.”  Поради това,  когато в евангелието на Йоан четем за изказвания на Исус,  започващи с
думите “Аз съм  ,”   ние разбираме, че по този начин Исус казва, че той е Месията  .

Двадесет  и  осем  човека  от  нашата  църква  посетихме  Святата  Земя  и  имахме  прекрасни
преживявания. В Кана Галилейска, където Исус е извършил първото си чудо, няколко семейства отново
потвърдиха  брачните  си  клетви  за  вярност.  Според  мен,  Исус  извършва  чудо  при  всяко  християнско
бракосъчетание,  защото  взема  двама  човека  и  ги  превръща  в  едно  семейство.  Ние  взехме  Господната
Трапеза заедно край гроба в градината, за да си припомним какво е направил Господ Исус Христос за нас. В
неделя  проведохме  богослужение  в  Гетсиманската  градина.  Колко  прекрасно  беше  това  преживяване!
Единадесет  човека  бяха  кръстени  в  реката  Йордан,  като  по  този  начин  потвърдиха  първоначалното си
кръщение, не го замениха, а го потвърдиха.

Ние бяхме на пътешествие, но като църква днес тръгваме на друго пътешествие. Ние навлизаме в
периода на Великденските пости. През този период ще се храним от текстове от евангелието на Йоан. Там
има изказвания на Исус, които започват с думите “АЗ СЪМ” Нека да прочетем Йоан 1:1-5, Йоан 8:12 и Йоан
12:35-36. И в трите откъса се подчертава факта, че Исус е светлина. Исус е светлината сред хората. Точно
това се казва в тези откъси. Искам да започна с това твърдение на Исус, защото днес ще събираме дарения в
полза на мисионерите в Северна Америка. Само преди една седмица аз стоях на мястото, от където ни се
казва,  че  Исус се е  възнесъл на небето.  Непосредствено преди да се възнесе,  той дал на учениците си
Великото  Поръчение.  Ние  живеем,     за  да  изпълняваме  това  поръчение  .  Това  поръчение  подрежда
приоритетите в живота ни като хора на Бога. От нас се изисква да отидем до всички хора и да им разкажем
за добрата новина за Исус Христос. Ние трябва да споделяме светлината на Христос с хората, които живеят
в тъмнината. Ние споделяме тази светлина в САЩ с емигрантите, с нарастващият брой испаноговорящи
хора,  с  коренните  жители  на  Америка,  с  хората,  които  живеят  в  бедност  и  трудности.  Ние  споделяме
светлината  на  Исус  Христос  с  хората  от  тъмнината.  Ние  вземаме  присърце  думите  на  Исус:  “Аз  съм
светлината на света.” Това не е случайно изказване, Исус не е казал нещо учтиво, приятно и забавно. Той
е казал: “Аз съм светлината на света,” като по този начин ни посочва едно от най-важните неща, от които
се нуждаем в живота си. 

Трябва да ви призная, че по време на пътуването до Святата земя аз наистина исках да получа някакви
илюстрации. Откъде другаде бих могъл да намеря тълкувание какво означава да имаме светлината и да
гледаме на Исус като на светлина? Пътешествието ни продължи 11 дни и 9 нощи. Няма грешка. В случая
аритметиката не е в сила. Повярвайте ми. Ние изгубихме 2 нощи, по една по време на пътуванията до там и
обратно.  Помислих си,  че може би загубата е някаква илюстрация за  това,  колко много се нуждаем от
дневната  светлина.  Светлината  ни  помага  през  деня.  Не  мога  да  кажа  нищо  друго.  Може  би
продължителното пътуване  със  самолета  е  оказало  влияние  върху продуктивността  на  мозъка  ми.  Ние
посетихме църквата “Рождество Христово” във Витлеем. Мислех си, че ще намеря някаква илюстрация на
мястото, където светлината е дошла на света чрез превъплъщението. Посетихме Маслинената планина в
Ерусалим и оттам огледахме старият град Ерусалим и позлатените куполи на църквите. Наблюдавах, как
утринните лъчи на слънцето се отразяваха в златните кубета на църквите в града и пресичаха долината
Кидрон,  за  да  осветят  седемте  кубета  на  Руската  православна  църква  “Мария  Магдалена”.  Играта  на
светлината, която се отразяваше последователно в блестящите кубета, беше божествено красива. Но това не
беше нещо материално и осезаемо, което бих могъл да ви донеса като добра илюстрация.

През последната ни вечер в Израел се изкачихме на хълма “Андромеда” извън стария град Жопа.
Имаше пълнолуние, гледката беше великолепна, но не ставаше за илюстрация. Видях как слънцето изгрява
над Галилейското море и как залязва в Средиземно море. Мислех си колко пъти Исус е наблюдавал изгрева
на слънцето над Галилейското море, когато се е събуждал сутрин и е отивал да се моли. Мислех си за
апостол Павел, който е бил в затворническа килия в Цезария край Средиземно море, който ден след ден е
наблюдавал залеза на слънцето и е очаквал да настъпи момента, в който ще бъде извършено правосъдието и
той ще се яви пред съда. Ние даже минахме пеша през стария град по пътя, наречен “Виа Долороса.” Когато
човек върви по този път, не може да очаква, че ще се наслаждава на тихо съзерцание. Ерусалим е шумен
град,  където  продавачите  излизат  от  магазинчетата  си  и  ви  досаждат,  докато  се  опитвате  да  намерите
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минутка за размисъл на местата, където се счита, че Исус е спирал да си почива, докато е носел кръста си.
Докато вървяхме по пътя към Голгота, един продавач се приближи до дъщеря ми Бетси и я попита,

дали иска да си купи пощенски картички. Тя му благодари и каза, че не иска. Той продължи: “А искате ли
съпруг?” Аз бързо се приближих до тях и казах: “Аз съм баща й.” Той ми каза:  “Давам 100 камили за
дъщеря ти.” Както виждате, цената не беше много добра. Какво бих могъл да направя със 100 камили?
Стигнахме до мястото, където Симон Киринееца е поел кръста на Исус. В страничната алея забелязах един
човек, който носеше маска на лицето си. В ръката си държеше нещо, прилично на оръжие. Тогава видях
светлинна  дъга  и  разбрах,  че това  беше заварчик,  който ремонтираше някаква каруца.  И това  не  беше
илюстрацията, която търсех.

Нашият екскурзовод се наричаше Салеба. Беше израснал в християнската част на Ерусалим. Дедите
му са живели в арменската част на града. Той разказва, че като дете е играл на криеница по всички улички
между Сирийската православна църква “Св. Марко” и “Църквата на Божи Гроб.” Той познаваше Ерусалим
като дланта си. Изглежда че познаваше собственика на всяко магазинче. Когато минавахме покрай някой
магазин, собственикът винаги го канеше да го почерпи с чаша турско кафе. Салеба ме представяше като
пасторът на групата и те предлагаха кафе и на мен. Тази процедура ми отне половината от времето с което
разполагах. Турското кафе е много гъсто и сладко като сироп. Проблемът с турското кафе и хората, които са
над 55 години е, че ако пиете ограничени количества кафе, вие не трябва да минавате покрай тях. Не знам
как се чувстваше Салеба, но аз имах нужда от място за почивка. Спряхме да хапнем в едно заведение,
където предлагаха ястия от Близкия Изток. Докато се хранехме, аз забелязах, че в ресторанта имаше само
една тоалетна, която беше предназначена както за мъжете, така и за жените. Пред нея се беше образувала
дълга  опашка,  поради  което  Салеба  стана  неспокоен.  Той  ми  каза:  “Ако  някой  от  вас  иска  да  посети
тоалетната, ще трябва да отиде в ресторанта отсреща. Кажете им, че аз ви пращам.” Пресякох улицата и
влязох в  отсрещния ресторант.  Не  знаех нито една дума на арабски и  казах  на английски:  “Салеба ме
изпрати.” Те ме попитаха “Искате ли турско кафе?” След това ми посочиха да се изкача по стълбите на
горния етаж, защото знаеха защо съм отишъл там. Качих се по стълбите и влязох в тоалетната и светлината
изгасна. Нямаше прозорец. Някой беше заключил осветлението от външната страна след като влязох. Беше
абсолютно тъмно. Може би някои от вас са се оказвали в подобно положение? Може би не на същото място,
но сте имали подобно преживяване. След като се оказах в това положение, аз си спомних шегата, която ми
разказа баща ми, когато бях дете. Къде е бил Моисей, когато светлината е угасвала  ?   В тъмнината  . Там се
оказах  и аз  –  в  тъмнината.  Аз извиках:  “Светлина!”  След кратко мълчание един глас каза на  развален
английски: “Извинявайте” и светлината отново светна.

Това  изглежда толкова  плътско и недуховно,  но това  е  перфектната  илюстрация.  Това  не  е  нещо
мистично  като  играта  на  слънчевите  отражения  върху  златните  кубета  при  изгрева  или  при  залеза  на
слънцето. Светлината е жизнено важна за нас, защото ако не сме в светлината, ние сме в тъмнината. Точно
това казва Исус за света. Точно това казва и Йоан в началото на евангелието си. Той казва: “И светлината
свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.” С това той казва: “Светлината дойде на света и тъмнината
не я победи.” Тук Йоан разказва за създаването на света, когато Божият дух се е носел над хаоса и Бог е
призовал да се появи светлина с думите: “Да бъде светлина.” И светлината се появила. Йоан ни казва, че
земният живот е хаотичен. Това е една от характерните черти на тъмнината. В земния живот има хаос. Тъй
като Исус  е  светлината  на  света,  той има начин да  създава  порядък от  хаоса  и  да  извлича  смисъл от
безсмислеността. Той започва да създава объркване в живота ни и ни кара да се чудим какво да изберем и
какво  решение  да  вземем.  После  от  това  състояние  започва  да  извлича  смисъл.  Знанието,  че  Исус  е
светлината на света не е просто прекрасно и сладко нещо, което ни говори за нашия Господ. Това знание ни
дава увереността, че Исус може да внесе яснота там, където има объркване. Толкова често положението е
точно такова.  За  Йоан думата “светлина” е  ключова дума и се  среща 21 пъти в евангелието му.  Той я
използва в случаите, когато трябва да извади на показ разликата между светлината и тъмнината, между
хаоса и порядъка, а понякога  и страха. В Йоан 8:12 Исус казва: “Аз съм светлината на света; който Ме
следва, няма никога да ходи в тъмнината.” Исус е казал това по време на “Храмовия празник.” Той се
намирал в  онази  част  от  двора  на  храма,  която била  предназначена  за  жените  и  е  разположена  извън
сградата на храма. Там имало четири свещници, които се палели на този празник. Тъй като те се намирали
извън храма в двора за жените, светлината от свещниците огрявала целия храм и можела да се види от
целия  Ерусалим.  Точно  в  този  случай  Исус  казал:  “Аз  съм светлината на  света.”  Това  предизвикало
объркване и възмущение сред религиозните лидери и те му казали: “Ти си самозванец.” Разбира се, Исус е
имал властта да направи това изказване. Когато Йоан разказва тази история и цитира изказването на Исус,
действието се случва на един от хълмовете по време на една от най-драматичните срещи на Исус с хората.
Една жена била хваната по време на прелюбодеяние и била осъдена на смърт според Закона на Моисей. Тя
била заобиколена от старейшини и всеки от тях държал камък в ръката си. Те се подготвяли да хвърлят
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камъните срещу жената, за да я убият.
Исус се  намирал някъде встрани и си пишел нещо по пясъка.  Въпросът е,  какво е  пишел? Най-

доброто  предположение,  което  съм  чувал  е:  “Чудя  се  какво  направиха  с  мъжа,  който  е  участвал  в
прелюбодеянието?” Мъжът не бил заловен. Тук се намирала само жената, която е била осъдена да умре. Вие
знаете тази история. Исус казал: “Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея.” Никой не
хвърлил даже камъче по жената.  Никой. Вероятно по-възрастните са си заминали първи,  защото много
добре са разбирали собствената си греховност. Може би по-младите са си заминали по-късно, но всички
пуснали камъните на земята и си заминали. Исус останал насаме с жената и я попитал: “Никой ли не те
осъди?”  Тя  казала:  “Никой.”  Тогава  Исус  казал:  “И  Аз  не  те  осъждам;  иди  си,  отсега  нататък  не
съгрешавай вече.” Ето на този декор Исус произнася следващия стих: “Аз съм светлината на света.”

Казвам ви, че това е светлината, от която се нуждаем, светлината, която навлиза в нашия хаотичен
живот.  Исус  е  живот,  който  носи  със  себе  си  порядък  и  извлича  смисъл  от  безсмислеността.  Това  е
светлината, която прогонва порочния цикъл на греха и смъртта. Тази светлина на Исус е светлината, която
влиза в живота ни  и прогонва страха. Както децата, така и възрастните се страхуват от тъмнината. Ние
знаем, че има неща, които се случват през нощта. Всички имаме страх от тъмнината. Господ Исус прогонва
страховете ни и идва при нас в мрака. В живота ни има много сенки на отчаянието и сенките на долината на
смъртта. Знаете ли колко пъти в евангелието на Йоан се разказва, че хората са отивали при Исус или са
правели нещо в подкрепа или против Исус  под прикритието на нощта? Никодим,  който е  бил член на
Синедриона, е отишъл при Исус през нощта. Юда Искариотски, който го е предал, е напуснал горната стая
през нощта, за да отиде и да го предаде на властите. Петър е стоял в тъмнината в двора на първосвещеника
и на три пъти се е отрекъл от Исус. Когато учениците пресичали Галилейското море и се стъмнило, се
появила силна буря. Тогава Исус казал. “Мълчи! Утихни!” Малко по-късно Исус дошъл при учениците по
време на друга буря, вървейки по водата. Учениците се изплашили, защото си мислели, че това е някакъв
дух. Било е през нощта и Исус дошъл при тях. Мария Магдалена отишла преди изгрев слънце на гроба,
докато все още било тъмно. Тези хора, които са изиграли важна роля в живота на Исус, са знаели какво
представлява тъмнината.  Те са познавали тъмнината на греха, тъмнината на чувството за вина, тъмнината
на хаотичния живот, тъмнината на страха. Но както се казва в един химн: “Но над тази тъмна улица изгря
Вечната Светлина. Надеждите ни бяха удовлетворени и страховете ни бяха прогонени.”

Ние получаваме надежда само когато светлината  на Христос се  противопостави на тъмнината  на
живота. Ние имаме нужда от тази светлина. Това е светлина, която идва при нас, за да прогони тъмнината.
Нещо повече, тази светлина е за всички хора. Ако застанете на Маслинената планина и погледнете към
Ерусалим, вие ще видите начина, по който римляните са разделили града на четири района: християнски,
мюсюлмански, арменски и юдейски. В Ерусалим можете да видите красотата, която се среща навсякъде в
Израел  по  това  време  на  годината.  Цялата  страна  е  покрита  с  цъфнали  дървета,  растения  и  цветя.  В
Капернаум цъфтят лозите.  Хълмовете  на  Галилея са  покрити с  цъфнали  макове,  лен и  синап.  Даже в
Юдейската пустиня има цъфнали цветя. В цялата страна се усеща всеобщо напрежение. Докато бяхме там
ние нямахме нито един проблем, но където и да отидете, можете да видите млади хора на 18-20 годишна
възраст, облечени във военна униформа. Израелските войници са въоръжени с автоматични карабини М-16,
произведени в САЩ. Ако посетите Западния Бряг и такива места, като например Витлеем, вие ще видите
палестински войници, облечени в черни униформи, които са въоръжени със съветски оръжия, произведени
в Чехословакия. Младите хора в тази страна са въоръжени. Въпреки, че има призиви за обединяване на
Ерусалим, думите от текста на старата песен “Южен Пасифик” са все още верни. Хората в тази страна
продължават много грижливо да бъдете учени да мразят и да се страхуват. Това се прави много грижливо
още в детска възраст.

Ерусалим, Витлеем, Назарет, Капернаум – това са градове, които имат нужда от светлината на Исус
Христос. Ние посетихме едно място, наречено “Доминус Флавит,” където се предполага, че Исус е спрял,
преди да влезе в Ерусалим. Там оплакал града, защото името му означава “Град на мира,” но хората не знаят
нещата, които правят мира. Попитах се, дали сега Исус отново би плакал заради Ерусалим? А дали би
плакал заради Вашингтон, Бостън, Ню Йорк, Сан Диего или заради нашия град Спартанбърг? Истина ли е,
че  Исус,  който  е  Светлината  на  Света,  би  плакал  за  тези  градове?  Подобно  на  древните  жители  на
Ерусалим, ние също не знаем онези неща, които правят мира. Ние имаме нужда от светлината на Христос,
за да прогони тъмнината от живота ни.  Старият Завет ни казва,  че Божието Слово е като лампа,  която
осветява пътя ни.  Светлината на Исус не само носи ред в хаоса и спокойствие там, където има страх.
Светлината на Христос осветява пътя, по който трябва да живеем. Исус е казал: “Аз съм светлината на
света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината.”

Миналата вечер вечеряхме с едно приятелско семейство. На масата бяхме 4 възрастни и 8 техни деца
на възраст между 20 и 30 години. Мислех си за тези млади хора. Всеки от тях се опитва да си представи
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какво ще представлява бъдещето му, какво трябва да направи, къде да отиде, накъде ще се насочи живота
му. Всички те търсят Божия план за собствения си живот, Божията воля и указанията на Бога за живота си.
Спомням си какъв бях аз на тяхната възраст. Искаше ми се цялото ми бъдеще да ми се разкрие наведнъж.
Но Исус не осветява живота ни по този начин. Когато вземем решение да го следваме, от собствен опит
знам, че той ни показва накъде да вървим и осветява пътя ни стъпка по стъпка. В Оклахома живеело едно
момче. В една студена зимна вечер имало снежна буря. Баща му, който бил болен, му казал: “Синко, иди до
обора и провери как е добитъка. Увери се, че всичко е наред.” Момчето отишло до вратата, но се страхувало
от тъмнината навън. Бащата му казал: “Вземи лампата със себе си.” Момчето взело лампата и я повдигнало
високо. Надникнало навън през задната врата и извикало на баща си: “Тате, аз даже не мога да видя обора.”
Бащата му казал: “Синко, нали виждаш пътеката?” То казало: “Да, виждам я, но само на една крачка пред
мен.” Бащата казал: “Сине, направи крачка в осветената част и продължавай да вървиш по пътеката само в
осветената част и ще стигнеш до обора.”

Ето така живеем ние като християни. Христос е светлината на света. Той е светлината в живота ни, но
той не разкрива наведнъж целия план. Той ни показва къде трябва да направим следващата стъпка. Ако сме
изпълнителни и верни християни, ние се подчиняваме, като вървим в осветената част от пътя. Той осветява
пътя ни, докато ние го следваме. Поради това е важно да се отнасяме сериозно към Исус. Когато той казва:
“Аз съм светлината на света,” това означава, че той е важен за нас. Но освен това той ни казва, че ние също
трябва да бъдем светлина. Спомняте ли си Проповедта на планината? Ние трябва да сме светлина по същия
начин, по който той е светлина.  Това означава, че той не само иска да го следваме, но иска и да каним
другите хора да тръгнат след него. Канете ги да бъдат част от продължителният процес на превръщането на
всеки човек в християнин, да вървим заедно по пътя и да следваме онзи, който е истинската светлина.

Аз не знам каква е в момента ситуацията, в която се намира живота ви. Но знам, че винаги трябва да
си напомняме, че имам нужда от светлината. Аз получих едно сурово напомняне за нуждата от светлина в
тоалетната на ресторанта в Ерусалим. Вие също сте имали своето сурово напомняне. В някакъв момент ви е
било напомнено,  че  имате  нужда  от  светлина.  Единствената  светлина,  на  която можете  да  разчитате  е
светлината на Исус Христос. Питам ви: Приели ли сте Христос за ваш Спасител? Поканили ли сте го да
влезе  в  живота  ви?  Обявили  ли  сте,  че  Той  е  единственият  Господ  в  живота  ви,  който  е  пожертвал
собствения си живот за вашето спасение? Ако до сега не сте взели това решение, не отлагайте, а го вземете
сега. Ако имате нужда от църковен дом и семейство, вие сте добре дошли при нас. Приемете тези покани от
Бога. В името на Господ Исус Христос. Амин.

Аз съм хлябът на живота
Йоан 6

Когато  Моисей  стоял  в  подножието  на  планината  Синай  и  разговарял  с  горящият  храст,  Бог  му
разкрил името си “Аз съм, който съм.” Минала седмица получих едно ново тълкувание на тази проста
фраза. Може би това е нещо като акростих, с който Бог ни казва: „Аз съм, Аз бях и Аз вечно ще бъда.” По
този начин се разкрива факта, че единствен Бог в цялата вселена е непроменим. Той винаги е един и същ и
вечно  ще  си  остане  такъв.  Когато  Исус  прави  твърдения  от  рода  “Аз  съм ...”,  които  са  записани  в
евангелието на Йоан, той се разкрива, че е Богът Създател и Богът от Завета.  Миналата седмица чухте
първата  проповед  “Аз  съм  светлината  на  света”  от  серията  “Аз  съм  ...”  Тази  седмица  ще  разгледаме
твърдението “Аз съм хлябът на живота.”

Когато децата ни бяха в гимназията, ние често попадахме в ситуация, в която са попадали и някои от
вас.  Понякога в петък или събота вечер в нас се събираха по 15-20 ученици. По време на едно такова
събиране жена ми каза: “Вече стана късно. Децата сигурно са гладни. Трябва да ги нахраним с нещо.” Аз
казах: “Знаеш ли какво ще направим? Ще отида до близкото магазинче, ще купя сандвичи и ще ги донеса.”
Жена ми хареса идеята и аз отидох да ги купя. Когато влязох в магазина, там заварих две момчета, които се
оказа, че са продавачите. Казах им, че искам 20 сандвича. Едното от тях ме погледна, премигна няколко
пъти и каза:  “Сега ще се върна” и изчезна през задната врата.  Почаках доста дълго и после видях,  ме
същото момче се появи от предната врата на магазина, носейки една чанта с хляб. На влизане то ми каза:
“Ще ви направя 8 сандвича с пълнозърнест хляб, 10 сандвича с бял хляб и 2 сандвича с ръжен хляб. Това е
всичкият хляб, който можах да намеря в супермаркета.”

Истина е, че човек не може да живее, ако се храни само с хляб, но е трудно да се направят сандвичи
без хляб. Очевидно аз заварих сандвичарницата без хляб и поради това младежът отиде до супермаркета, за
да купи хляба. Както ви казах, хлябът поддържа живота. И в четирите евангелия се разказва за едно чудо.
Всъщност,  това е  единственото чудо,  освен случаите на превъплъщението и възкресението,  за  което се
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разказва и в четирите евангелия. Това е чудото, при което са нахранени 5000 човека. Има малки различия в
описанието на това чудо в четирите евангелия, но важните неща са едни и същи. В едно от евангелията се
разказва, че Исус е тъгувал заради смъртта на Йоан Кръстител. Той научил, че Йоан Кръстител е обезглавен
и пожелал да отиде на някое изолирано и усамотено място с учениците си. В друго евангелие се разказва, че
Исус изпратил учениците си сред хората, а после те се върнали при него изморени и изтощени. По тази
причина  те  искали да  отидат  някъде  далече  от  тълпите.  Исус  и  учениците  се  качили на  една  лодка  и
прекосили Галилейското море, за да стигнат до едно ненаселено и отдалечено от хората място. Но тълпата
видяла, че Исус ще пресече морето и тъй като много искали да бъдат с него, те заобиколили пеша по брега,
така че когато лодката с Исус и учениците стигнала на отсрещния бряг,  тълпата вече ги чакала там. В
евангелието на Йоан се казва, че това е станало по време на Пасха. Предполага се, че това са били хора,
които са отивали в Ерусалим да празнуват Пасхата. Имало е около 5000 мъже плюс жените и децата. Когато
Исус слязъл на брега, той видял тези хора. Тъй като били като стадо без пастир, той се съжалил над тях и
започнал да ги поучава и лекува.

По-късно същия ден той казал на учениците: “Не трябва ли да ги нахраним с нещо?” Учениците
казали: “Наблизо няма град, за да купим ядене. Това място е самотно.” Иронията се състои в това, че те
продължавали да наричат мястото “самотно,” въпреки че там е имало хиляди хора. “Това място е изолирано.
Отпрати  ги  да  си  ходят.”  Точно  така  се  чувстваме  всички,  когато  сме  уморени,  а  хората  около  нас
продължават да искат повече от това, което сме готови да им дадем. Нашият отговор е “Отпрати ги да си
ходят.” Тогава Исус се обърнал към учениците и им казал:  “Вие ги нахранете.” Така той им възложил
непосилна задача. Според евангелието на Йоан, той запитал Филип: “Откъде да купим хляб да ядат тези
хора” (Йоан 6:5)? Филип сигурно е бил от този район и го е познавал. Но Филип бил добър математик,
защото набързо пресметнал на ум и му отговорил: “Господи, за да нахраним тези хора с хляб, ние трябва да
изхарчим 8 месечни заплати.” Исус им възложил невъзможна задача, когато им казал: “Вие ги нахранете.”

Тогава Андрей довел при Исус едно малко момче. Аз си представям, че то е било като днешните
бойскаути.  То е  било подготвено.  То имало храна  за  обед –  пет  ечемични хляба  и  две  риби.  Момчето
предложило да даде този скромен обяд на Исус и той го взел. Даже самата информация за вида на обяда ни
дава известна представа за момчето. Ечемичният хляб се е считал за нискокачествен хляб. Най-хубавия
хляб се е правел от пшеничено брашно, а бедните хора се хранели с ечемичен хляб.  По тази причина,
можем да предположим, че момчето е било от бедно семейство. Може би майка му е приготвила този обяд
от  пет  питки  и  две  осолени  или  изсушени  рибки,  подправени  със  зехтин.  Рибките  може  би  са  били
сардинки.  Като обем тези  пет  ечемични питки и двете  рибки едва  ли са се  равнявали на два  сегашни
сандвича с риба от МакДоналдс. Това ядене съвсем не е било много, но Исус го взел. След това казал на
учениците:  “Накарайте хората да насядат.”  Хората насядали,  като  се  подредили на  тревата.  Сигурно
общият им брой е бил повече от 10.000 човека (5.000 мъже плюс семействата им).  После Исус взел хляба и
го благословил. 

Миналият петък няколко приятели ни бяха на гости у дома. Това беше семейството на един нов наш
приятел, който се казва Сет Кастелман и е евреин. Сет каза, че иска да ядем традиционното еврейско ядене
за Сабат. Предложи ни той да го сготви и ние се зарадвахме. В същото време имахме друг гост, който също
обеща да  помогне,  поради което  петъка  беше  зает  с  купуване  на  необходимите  продукти  и  готвенето.
Племенникът ми беше в нашия град с група студенти от неговия колеж. Той научил, че ще ядем еврейско
ядене у дома и дойде заедно с още 10 човека. Когато подредихме масата и седнахме, оказа се, че сме 18
човека и всички ядохме това традиционно еврейско ядене. Сет, който е млад евреин, ни показа какъв е
обичая. Някои от вас може би са яли това ядене. Това е прекрасно преживяване. В началото Сет благослови
хляба на иврит и на английски.   

Представям си,  че когато Исус е благословил хляба,  когато е  нахранил хората край Галилейското
море, той е казал нещо като благословия за съботното ядене: “Благословен си, Господи, ти си нашият Бог,
който караш хляба да израства от земята.” Хлябът бил благословен. После и рибата била благословена и
яденето било поднесено на хората. За всички имало достатъчно храна. В Библията пише, че всички яли,
докато се наситили. След това останали 12 коша с остатъци от яденето, по един за всеки от учениците . Едно
от нещата, които харесвам в нашата църква са общите вечери. Всеки донася нещо от вкъщи и така на масата
има предостатъчно ядене. Някога случвало ли се е да не ни достигне яденето по време на тези вечери? Нали
не е имало такъв случай? Всеки донася по нещо и така се получава повече от достатъчно. Според един
коментатор,  може би нещо такова  се  е  случило и  когато  са  били нахранени тези  5.000 човека.  Когато
момчето предложило храната си и Исус я взел и я благословил, хората от тълпата са получили толкова
много храна, че някои от тях са казвали на съседите си: “Моля те, помогни ми да изядем моето ядене.” Ние
не знаем какво точно се е случило, но знаем, че това е било чудо, тъй като с едно съвсем скромно ядене се
нахранили огромен брой хора.
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Чудил съм се защо само това чудо е описано и в четирите евангелия. Защо точно това чудо? Може би
защото в него са участвали много хора, въпреки че според мен, много от присъстващите не са разбрали, че
са  свидетели на  някакво чудо.  Веднъж бях на  един прекрасен банкет.  По  време на  храненето един от
седящите на моята маса искаше порция от едно специално ястие. Поради това отидох в кухнята да проверя,
дали мога да намеря някой, който да му сервира от това ястие. Там имаше стотици хора, които цял ден бяха
работили, за да приготвят храната и да я сервират. Когато отиваме на банкет, ние рядко си мислим за цялата
подготовка,  която  е  била  извършена,  за  да  бъде  сервирана  храната  на  време.  Предполагам,  че  когато
множеството е насядало на тревата край Галилейското море и са започнали да получават порциите с хляба и
рибата,  много  малко  от  тях  са  се  запитвали  откъде  е  дошла  тази  храна.  Това  просто  е  било  част  от
заниманието.  Но  учениците  са  знаели.  Нали  виждате,  че  Исус  им  е  възложил  да  обслужат  хилядното
множество. Те са знаели колко невъзможна е била тази задача. Те са знаели, че това, което е направил Исус,
им е дало възможност да направят онова, което те не са можели да направят със собствената си сила и
възможности. Ето това е причината това чудо да е описано и в четирите евангелия.

Когато се върнахме от посещението в Израел, снаха ми Джун каза: “Те са построили църква на всяко
място,  където Исус  се  е  спирал,  за  да  пие  чаша чай.  Навсякъде,  където Исус  е  направил нещо,  те  са
построили църква.” На мястото, където се е случило това събитие също има построена църква. Мястото се
нарича “Табга” и е разположено точно на брега на Галилейското море. Църквата се нарича “Църквата на
умножението.” Ако влезете в нея, вие ще видите един олтар, зад който има една голяма скала. Счита се, че
на тази скала Исус е разделил храната, за да нахрани множеството. Точно пред скалата пода е украсен с
много красива мозайка, на която са изобразени две риби, които приличат на сардинки и един кош с четири
хляба. Но защо хлябовете се четири, а не пет?   Авторът на мозайката казал, че петият самун хляб е на  
олтара, който е хлябът на живота. Това е самият Исус. Йоан използвал тази красива история като фон за
едно от основните учения на Исус: “Аз съм хлябът на живота.”

Нека да прочетем Йоан 6:25-35.  Трудно е да кажеш на хората да обичат Бога,     ако са гладни  . Когато
хората са гладни и страдат физически, за тях е много трудно да се фокусират върху духовните си нужди. За
нас като християни е важно да знаем, че когато искаме да помогнем на хората, на първо място трябва да
задоволим физическите им нужди. Дали са бездомни? Дали са гладни? Дали им е студено? Дали се намират
в  лишение?  Когато  им  помогнем  за  задоволяване  на  физическите  им  нужди  ,    тогава  ни  се  предоставя  
възможност да задоволим и духовните им нужди. Нали виждате, че Исус е задоволявал физическите нужди
на хората. Нашият подход за споделяне на Божията любов трябва да е на първо място да задоволяваме
физическите нужди на хората. Исус е нахранил гладните, но е знаел, че има и друг вид глад, който е духовен
и той е по-дълбок от физическия глад. Точно за такъв глад се говори в този откъс. Има огромна разлика
между физическия и духовния глад. Когато сме гладни физически, ние изпитваме остра болка в стомаха.
Ние можем да се  нахраним до такава  степен,  че  да се  заситим.  Когато сме духовно гладни и духовно
недохранвани, ние ставаме вцепенени и вдървени    и не осъзнаваме  , че сме духовно гладни  .  Колкото по-
дълго продължава духовния глад, толкова по-вкаменени и нечувствителни стават сърцата ни за духовната
храна. Но след като започнем да получаваме духовна храна, ние започваме да изпитване постоянен глад за
нея.  Нещо  повече,  този  глад  се  засилва  и  задълбочава.  Това  е  причината,  поради  която  Исус  казал  в
Блаженствата: “Благословени, които гладуват и жадуват за правдата.”

Забележителен е разговора между Исус и хората, описан в Йоан 6. Хората напомнили на Исус, че
когато дойде Месията, като знак за неговото идване от небето ще падне манна. Израилтяните са получавали
манна, докато са скитали из пустинята. Ние не трябва да си представяме, че манната е представлявал хляб,
който е падал от небето. Манната е представлявала бяло лепкаво вещество, което се е отлагало по клоните
на  вечнозелените  храсти.  Това  вещество,  което  на  вкус  не  е  било  много  апетитно,  било  доставяно  от
милиони малки насекоми,  които нощем кацали на храстите.  На  сутринта тази манна била събирана от
израилтяните и те я изяждали през деня. Това е бил хлябът, който Бог е осигурявал. Самото качество на това
вещество, което не издържало на съхранение  ,   налагало да бъде доставяно и изяждано ежедневно  . 

Исус казал на хората: “Защо очаквате манна, която се разваля? Защо не търсите хляба, който е вечен?”
Този вечен хляб ни напомня за думите на пророк Исая: “Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и
труда си за това, което не насища” (Ис.55:2)? Нали си спомняте, че когато бил изпитван в пустинята, Исус
устоял на изкушението да превърне камъните в хляб? Ако идете в Юдейската пустиня, вие ще видите, че
много камъни имат формата на хляб. Тогава ще разберете защо той е бил изкушаван да ги превърне в хляб.
Но той отказал, защото не искал да задоволи собствените си физически нужди. Той отказал, защото не е
искал да бъде възприеман като някакъв икономически месия. Основната му задача не е била да задоволява
физическия глад на хората. Исус е знаел, че има и друг, много по-дълбок и по-широко разпространен вид
глад. Поради това показва различията между физическия и духовния глад.  Когато баба ми видеше през
прозореца на кухнята, че на поляната пред нас някое куче яде трева, тя казваше: “Това куче е гладно за
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нещо.” С тези думи тя искаше да каже, че нещо липсва в порциона на кучето, поради което то яде трева в
стремежа си да си набави онова, което му липсва.

Когато видим хора, които вършат странни и необичайни неща и живеят неразумно и безсмислено,
можем да кажем, че изпитват глад за нещо. В САЩ рядко има гладуващи хора, нещо повече, повечето от нас
са с наднормено тегло. Ние редовно получаваме своите дози от кофеин и калории. Ние живеем със стремеж
към активност и приключения, вълнения и развлечения. Ние сме роби на CNN и на други телевизионни
програми. Опитваме се да запълним живота си с всевъзможни неща, който всъщност не са нищо повече от
безредно струпани неща. Дълбоко под повърхността в нас липсва чувство на задоволство. Повечето от нас
се страхуват да остават в покой. Ние се страхуваме от тишината. Ние се страхуваме, че ако останем
мълчаливи и неподвижни, можем да бъдем смазани от дълбоката празнота в душите си.  Поради това ние
сме в постоянно движение. Постоянно сме заети с нещо. Така съзнателно или не, ние правим точно това,
срещу което ни предупреждава Исая – харчим парите си за неща, които не са хляб и не ни задоволяват.

Четох за един човек, който нямал къде да живее. Той търсел място, където да има храна и открил едно
място, където събирали отпадъците от една площадка за барбекю. Той ходел редовно зад тази площадка и
понякога намирал остатъци от храна. Но в повечето случай в контейнерите за отпадъци имало стиропорни
опаковки, в които имало само сос от барбекюто. Той започнал да яде пропития със сос стиропор. Колкото
повече ядял, толкова повече се напълвал стомахът му, но едва не умрял от това.

В духовно отношение много хора ядат стиропор.  Те ядат неща, които не са хранителни и които по
никакъв начин не задоволяват дълбокият глад на душата. Ние живеем на стиропорена диета. Но правейки
това, ние се доближаваме много близо до смъртта. Свети Йоан на Кръста писал следното: “Духът ми се
изсушава, защото забравя. Господи, искам да се храня само с Теб.” Преди да сме в състояние да помогнем
на хората, които са духовно гладни, самите ние трябва да проверим с какво се храним. Трябва да огледаме
какво консумираме. Храним ли се от Библията? Позволяваме ли на Божието Слово да храни живота ни?
Молим ли се? Дали изхвърляме от менюто си всички неща, които нямат никаква хранителна стойност за
нас? Само когато знаем, че се храним само с хляба на живота Исус, който получаваме от Бога, само тогава
ще стоим стабилно и ще бъдем доволни и спокойни в Господа.

Миналата вечер двамата със Сет си разказвахме истории за равини. Аз му разказах една от любимите
ми истории. Тя е разказана от равин Авраам Хечел, според който всяка година в едно африканско село
хората жънели реколтата и построявали нова хижа, в която съхранявали овършаното зърно до следващата
жътва. Една година, след като племето овършало пшеницата, дошло едно съседно племе и отровило цялата
реколта. Отровата не била смъртоносна, но ако някой ядял от отровеното зърно, той полудявал. Племето
изпаднало в крайно затруднена ситуация и хората се опитали да намерят изход от нея. Направили събрание
и решили, че от миналогодишното жито е останало количество, което няма да стигне за изхранването на
всички хора.  Избрали няколко старейшини и им казали:  “Вие сте длъжни да доживеете до следващата
година с миналогодишното зърно. Останалите от нас ще ядат от отровеното зърно и ще полудеем. Вашата
задача е следващата година постоянно да ни напомняте, че ние сме полудели.”

Такава е и нашата отговорност като християни. Хората се хранят с неща, които ги подлудяват  .    Като  
християни ние трябва да живеем на различна диета. Ние трябва да се храним с хляба  на живота Исус, който
е хранителен за духа ни.  Ако се храним с хляба на живота,  тогава ние ще искаме да го споделяме и с
другите хора. Ние ще искаме да им кажем, че онова, което правят с живота си е лишено от смисъл. Ние ще
искаме да им предложим храната, която идва от Господ Исус Христос. Исус е казал: “Аз съм хлябът на
живота. Който дойде при мен никога няма да огладнее.” Това обещание е отправено към всички хора. Ето за
това са гладни душите на хората.

Знаете ли какво представлява хлябът на живота? Най-общо казано това е любов. Хората гладуват за
любов. Те искат да бъдат обграждани с любов и грижи. Добрата новина от Исус Христос е Йоан 3:16: Бог е
любов. Бог дотолкова обикна хората, че изпрати Исус. Тази любов е толкова хранителна и здравословна за
всички  християни.  Това  е  целта  на  евангелизацията. Сам  по  себе  си  евангелизмът  е  лошо  нещо.
Евангелизиране е било извършвано даже под заплахата от меча и чрез насилие.  Най-добрата проява на
евангелизацията е, когато един гладен човек разказва на друг гладен човек къде могат да намерят нещо
добро за ядене, хляба на живота Исус Христос. Спомням си една история за един пастор, който отишъл на
пътешествие в Китай. Взел със себе си фотоапарат и правил снимки. Когато се върнал от там, в неделя по
време  на  службата  той  разказал  в  църквата  за  всички  неща,  които  бил  видял  и  направил  Поставили
проекционния апарат и екран, на който той показвал снимки. На една от снимките се виждала една млада
китайка,  която гледа отвън през прозореца на една хлебопекарница.  Пасторът казал:  “Това е снимка на
онова, от което се нуждаят китайците. Те са гладни за хляба на живота.” След свършването на службата
едно момиченце от църквата отишло при пастора, дръпнало го за сакото и го попитало: “Пасторе, а ти какво
направи?” Той я попитал: “Какво искаш да кажеш?” Тя казала:”Какво направи за младата китайка?” Той
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казал: “Аз я снимах.” Момиченцето заключило: “Значи не й купи нищо за ядене?”
Вие знаете, че Исус е хлябът на живота. Самият той е казал: “Аз съм хлябът на живота. Който дойде

при мен никога няма да огладнее.” Не трябва да се осмеляваме да запазваме тази истина само за себе си.
Това е добрата новина на евангелието. Тъкмо това трябва да споделяме с хората. Вие нахранени ли сте
духовно? Тогава трябва да търсим начин да споделяме с всички хора този чудесен дар, дарът на Божията
любов,  която е  демонстрирана най-пълно в Исус Христос.  Каква е вашата духовна диета? Да не би да
умирате от недохранване? Може би даже не познавате любовта на Исус Христос? Може би до сега не сте го
приели за ваш Спасител. Помолете го да влезе в живота ви. Вие ще се нахраните с хляба на живота. Не
отлагайте, а отговорете положително на тези покани. В името на Исус Христос се молим. Амин.

Благодарността: Добра и лоша
Лука 18:9-14; 17:11-19

Денят  на  Благодарността  е  един  от  любимите  ми  празници.  Това  е  един  от  най-малко
комерсиализираните празници и в този ден ние можем да изразим благодарността си към Бога. По време на
работата ми като негов служител,  Бог ме дари с  привилегията да провеждам богослужения в различни
условия,  включително и в  затвора.  Вие знаете,  че  известно време съм работил като пастор в затвор за
малолетни престъпници. Някои от тях бяха израсли на улицата, други бяха попаднали под влиянието на
престъпници.

Докато служех в този затвор,  веднъж в навечерието на  Денят на Благодарността при мен дойде
директора  на  затвора  и  ми  каза:  “През  този  ден  при  нас  ще  останат  около  12-15  юноши  и  девойки-
затворници. Иска ми се да организираме за тях някакво специално тържествено ядене по повод Денят на
Благодарността.” Аз разговарях с няколко членове от персонала и заедно решихме всеки от нас да донесе по
част от яденето, което планирахме за това тържество и да го изядем заедно с децата . Клер и аз занесохме
нашия дял от яденето за празника.  Директорът на затвора и жена му донесоха тяхната част. Няколко от
социалните работници и надзирателите също донесоха яденето, което бяха подготвили. Събра се повече
ядене, отколкото можехме да изядем.

Седнахме на една дълга маса и аз наблюдавах как 15-те юноши празнуваха Денят на Благодарността в
условията на затвора заедно с служителите на затвора, които наистина се отнасяха много грижовно към тях.
Тогава попитах тези юноши и девойки: “Кое ви прави благодарни? За какво искате да благодарите?” Онова
което ми отговориха не съвпадаше с очакванията ми. Един от тях ми каза: “Толкова се радвам, че мама и
татко се разведоха. Толкова години се страхувах, че някой от тях може да убие другия. Радвам се, че вече не
са заедно.” Едно 17-годишно момиче каза: “Радвам се, че родих бебето си, радвам се и за майка ми, която се
грижи за него, докато съм затворена тук.”

Друг  младеж  ми  каза:  “Радвам  се,  че  получавам  добро  лечение  тук.  Докато  лекарите  успяха  да
определят каква е диагнозата ми, аз имах най-различни проблеми. Радвам се, че получавам това лечение,
защото то много ми помага.”

Тези отговори бяха доста по-различни от очакванията ми. В тях нямаше благодарности към Бога
заради пуйката или за футбола, а стигаше до сърцевината на нашата човешка природа и до начина, по който
живеят повечето хора. Когато се замислите над заглавието на днешната проповед: “Благодарността: добро и
лошо” вие може би малко се изненадвате, защото се питате, възможно ли е да има “лоша “ благодарност.

Нека отново да прочетем една притча на Исус, която разглеждахме наскоро. Нека да прочетем Лука
18:9-14.  “Двама души се изкачиха в храма да се помолят.”  Всички посетители са се изкачвали, защото
храма  е  бил  построен  на  върха  на  хълма  Мория.  Ние  виждаме,  че  и  двамата  души  са  благодарели  в
молитвите  си.  Единият  от  тях  е  бил  “фарисей,”  название,  което  означава  “човек,  който  е  отделен.”
Фарисеите преднамерено се отделяли от другите хора. Те си мислели, че тяхното подчинение пред закона е
толкова важно, че не се осмелявали да опетняват и замърсяват живота си, като се общуват с хора, които са
считали за по-недостойни от себе си.  Фарисеите не искали да се опозоряват чрез контактите си с крадци,
грабители, хора, които вършат лоши неща, с прелюбодейци и даже с бирници. В молитвата на този фарисей
се среща фразата  “Боже,  благодаря Ти,”  но  вие забелязвате,  че  липсва  молба  Бог да  го  благослови.  В
молитвата му няма разкаяние, няма признание, че е възможно фарисеят да е направил някакъв грях. Това
наистина е  една самохвална молитва.  Фарисеят считал,  че поради собствената му праведност и поради
голямото му старание при спазване на изискванията на закона, поради това, че постил два пъти седмично и
давал десятък, Бог ще благослови живота му. Бихме могли да кажем, че фарисеят е считал, че Бог ще го
благослови,  защото е  много  праведен.  Фарисеят  казал:  “Боже,  благодаря ти,  че  не  съм като другите
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човеци.” Въпреки, че фарисеят е изричал фразата “Боже, благодаря ти,” сърцето му   не е било   изпълнено с  
благодарност към Бога, а с увереността, че е праведен и безгрешен.

Настрани от фарисея е стоял един бирник, който се молел Бог да бъде милостив към него. Бирникът е
бил много благодарен и сърцето му е било отворено и изпълнено с признателност към Бога. Тогава е било
обичайно молещите се юдеи да стоят прави в храма и да гледат към небето. Фактически начинът, по който
се е молел този бирник, се е превърнал в образец за молитва на християните. Ние свеждаме глава, затваряме
очите си и понякога даже коленичим. Този бирник, който е бил изпълнен със смирение, се е молел много
просто: “Боже, бъди милостив към мен, грешника.” Бирникът се считал за грешен човек и се молел за
милост. В молитвата му няма самоизтъкване и гордост  ,   в нея има само безкрайно смирение  .

Ние виждаме два модела, два вида молитви, два вида на благодарене, единия добър, а другия – лош.
Разбира се, фарисеят се старае да ни накара да повярваме, че неговата молитва е добра. Бирникът   изобщо   не  
се интересува какво ще си помислят другите хора за него. От заключителните думи на Исус става ясно, че
накрая ще се извърши огромна промяна. “Всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе
си, ще бъде въздигнат.”

Когато четете тази притча, на кой от двамата се оприличавате? Можете ли да видите себе си в тази
притча? Разбира се, ние веднага искаме да отговорим: “Аз със сигурност не приличам на фарисея, поради
това би трябвало да приличам на бирника.” Понякога Исус е разказвал притчи, които са били специално
насочени  към  фарисеите,  като  например  притчите  за  “Добрия  самарянин”  и  за  “Блудния  син.”  В
разглежданата от нас притча, Исус не прави специален коментар върху поведението на фарисея. Като че ли
Исус повече се е интересувал от поведението на собствените си ученици. Чрез притчата за молитвата на
фарисея  и  бирника,  която  е  в  хармония  с  останалата  част  от  учението  му  за  молитвата,  Исус  дал  на
учениците си два образци за молитва и ясно е посочил кой от двата е правилен. Исус им казал да внимават
как се молят и ги предупредил: “Вие също можете да паднете в изкушението да си мислите, че сте праведни
и безгрешни. Можете да си помислите, че понеже сте прави във всичко, Бог е длъжен да ви благослови.”

Нека да прочетем една друга притча от Лука 17:11-19. Проказата е била ужасна и смъртоносна болест.
В тази притча виждаме една група прокажени от различни националности,  състояща се от 9 юдеи     и  1  
самарянин. За разлика от фарисеите, които сами целенасочено са странели от другите хора, прокажените са
били отстранявани от общуване с другите хора, защото са били считани за нечисти хора и поради страха, че
разнасят зараза. Ако прокаженият видел, че към него се доближава някакъв човек, той бил длъжен да вика
високо: “Нечист! Нечист!” Когато видели Исус,  тези отхвърлени хора в един глас се помолили: “Исусе,
Наставнико, смили се над нас!” Ние не знаем кога точно са били излекувани тези прокажени, но очевидно
това е станало в периода между срещата им с Исус и последващото им показване пред свещениците. Исус
отговорил на молбите им, като им казал да отидат и да се покажат на свещениците. С цел да бъдат считани
за очистени, свещеникът трябвало да ги прегледа и да им даде “специално свидетелство за очистване на
прокажен.”

Десет  човека се  помолили,  десет  човека били излекувани  ,    но  само един се  върнал да благодари  .
(Коментар: И той е бил не юдей, а самарянин. Д.Пр.) Вие виждате, че Исус му казал: “Твоята вяра те изцели.” Тази
вяра е била демонстрирана не само в първата молитва: “Исусе, Наставнико, смили се над нас!”, но е била
последвана от благодарене и възхвала на Бога за Неговата изцелителна сила. Даже хората, които се намират
в най-отчаяна нужда, могат да счетат, че Бог им дължи благословение и могат да забравят да Му благодарят.

Длъжни сме никога да не забравяме този важен урок, който ни дава Исус за благодаренето. Убеден
съм, че Исус е разказал притчата за фарисея и бирника за доброто на собствените си ученици. Може би той
вече бил забелязал, че те по някакъв начин си мислят, че са достатъчно праведни, за да заслужават Божията
благословия, защото са вървели заедно с Господа, защото са се молили с Господа, защото са били свидетели
на чудесата, които е правел Исус и са слушали учението му. Предупреждението на Исус не се отнася само за
тогавашните му ученици: Петър, Яков, Йоан и останалите  .   Това предупреждение се отнася и за сегашните  
му ученици: К  и  рк,  Вайн, Джак и всички нас  .   Исус ни казва,  че  ние никога няма да заслужим Божията
благословия.  Тази  благословия  на  Бога  не  идва  при  нас,  защото  сме  праведни  и  безгрешни.  Божията
благословия отива при онези, които са смирени.

Пророк Михей, който е живял 8 века преди раждането на Исус, е произлязъл от племето на Юда. Бог
го  изпратил  да  съобщи  Божието  Слово  на  хората,  които  са  били  религиозни.  По  онова  време
богослуженията са  се  извършвали чрез принасянето на животни като жертвоприношение.  Михей видял
хора, които отивали в храма, за да направят своето жертвоприношение и ги попитал: “С какво трябва да се
явя пред Бога и да му се поклоня? Трябва ли да отида с изгорели жертвоприношения на едногодишни
животни? Ще бъде ли доволен Бог  от хилядите пожертвани животни или от хилядите реки от зехтин?
Трябва ли да принеса като жертва моя първороден син заради греховете си? Трябва ли да пожертвам плода
на тялото си заради греха на душата си? (Мих.6:6). По този начин Михей казва: “Ако това просто е един
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ритуал, включително жертването на животните, даже жертването на собствения ви син, не е това, което иска
Бог.” Правилният начин на поклонение пред Бога е посочен в Мих.6:8: “Той ти е показал, човече, какво е
доброто; и какво иска Господ от теб; не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш
смирено със  своя  Бог.”  Тук Михей ни показва,  че  истинското благодарение започва  със справедливост,
милост и смирение.

Справедливостта  е  една  от  най-желаните  ценности.  В Клетвата  на  вярност,  която произнасяме,  е
включена  фразата:  “Свобода  и  справедливост  за  всички.”  Ние  говорим,  че  искаме  справедливост,  но
справедливостта не е просто някаква добродетел и някаква идея за човешките отношения. Справедливостта
е начин на живот. Какво означава да отдаваме справедливост? Чували сте да се казва, че основата на кръста
е равна и там няма различни нива.  Справедливостта означава, че ние се отнасяме към другите хора така,
както бихме искали и те да се отнасят към нас.  Ние всички се намираме на едно ниво.  Няма никакво
значение от каква среда произхождаме. Няма никакво значение какви са били прадедите ни. Няма значение
към коя деноминация принадлежим. В очите на Бога всички хора сме еднакви. Да раздаваме справедливост,
това  означава  да  не  гледаме  пренебрежително  и  “отвисоко”  на  нито  един  човек.  За  да  раздаваме
справедливост, ние трябва да обичаме другите хора така, както обичаме себе си.

Истинският  дух на  благодарене  задължително означава  да  сме  милостиви и  да  имаме желание  и
готовност да прощаваме. Има ли някой, който ви е наранил или обидил? Носите ли в сърцето си някаква
горчивина и недоволство? Може би преди години с вас се е случило нещо, което продължава да наранява
сърцето ви? Може би нещо в живота ви е объркано?  Може би самият вие сте наранили друг човек и сега
трябва да го помолите да ви прости.  Уверявам ви,  че най-подходящия момент да простите е  Денят на
Благодарността. Милостта е характерна черта на благодарния човек. Исус казва: “Блажени милостивите,
защото на тях ще се показва милост” (Мат. 5:7) и “Прощавайте и ще бъдете простени” (Лука 6:37).
Милостта задължително трябва да бъде част от начина на живот на човека, който благодари на Бога.

Благодаренето  изисква  такова  смирение,  което  виждаме  в  поведението  на  бирника.  Когато  сме
смирени, това е доказателство, че не сме самодоволни, а сме благодарни на Бога и го молим за милост. Ние
зависим от Бога и от Неговата вярност. Михей ни показва от къде трябва да тръгнем, ако искаме да отдадем
добро благодарение на Бога.

Всяка  година  в  Деня  на  Благодарността  една  самотна  жена,  която  няма  съпруг  и  семейство,
доброволно работи в кухнята за раздаване на супа към Втора Презвитерианска Църква. Веднъж я попитах
защо работи като доброволка и тя ми каза: “Просто усещам, че най-доброто нещо което мога да направя, за
да имам добро благодарение, е да направя нещо за другите хора.” В работата има справедливост.

Един богат човек от друг град е в подобна ситуация, защото няма семейство. Всяка година на Деня на
благодарността той урежда тържество за съседите си и поднася храна на всеки от съседите си, който го
посети. Той казва: “Аз планирам това събитие, защото когато правя нещо за другите хора, това придава по-
дълбок смисъл на моето благодарение.”

Ако носите негодувание и недоволство в сърцето си, бих ли могъл да ви предложа да простите като
част от днешния Ден на благодарността? Помолете се Бог да ви даде възможност да простите на онзи, който
ви е наранил. Аз знам, че някои обиди не се забравят лесно и това със сигурност не става с еднократна
прошка. Някои наранявания изискват неколкократна прошка. Исус не е казал, че трябва да прощаваме даже
490 пъти. Той е имал предвид да прощаваме на онзи, който ни е обидил, докато наистина всичко свърши и
повече не изпитваме горчивина и негодувание към него. Ако искате да имате добро благодарение, трябва да
се упражнявате в прошката и смирението.   Длъжни сме да осъзнаем, че в края на краищата всеки от нас е  
напълно зависим от Бога.

Савел от Тарс е бил “Фарисей, син на фарисеи”(Лука 23:6), както сам се е нарекъл. Предполагам, че
никой не се е чувствал по-праведен, отколкото той самия се е самооценявал. Той си е мислел, че всичките
му действия, включително преследването на християните, са били праведни. Но един ден, докато пътувал за
Дамаск, животът му бил променен. Името му е било променено. В сърцевината на този човек се станало
нещо, което му е дало възможност да разбере, че не може да живее без милостта на Бога. От този ден
нататък до смъртта му от устните му постоянно се изливали думи на благодарност и признателност. Във
всяко свое писмо той пишел за сърцето, което е изпълнено с благодарност. В началото на служението си той
е написал: “За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус” (1Сол.5:18). В
края на живота си, когато бил затворник в Рим и е очаквал изпълнението на смъртната си присъда, той е
написал: “Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на
Бога с благодарение” (Фил. 4:6). Не знам как бихте могли да имате добро благодарение, без да се помолите
на Бога, да кажете “Благодаря Ти, Боже,” да признаете своята зависимост от Бога, ето това е сърцевината на
Денят на Благодарността.

Ако наистина искате да имате добър Ден на Благодарността, вие трябва да осъзнаете наличието на
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насилие  и  зло  в  земния  живот.  Тази  година  някои  от  вас  ще  посрещнат  Денят  на  Благодарността  в
променена обстановка. Много членове на църквата ни изгубиха близки и обичани хора през изминалата
година: съпруг, съпруга, баща или майка, дете, брат или сестра. Някои от вас преминават през друг вид
трудности, като безработица или липсата на мир в семейството си.

Уверявам ви, че един от най-забележителните Дни на Благодарността  за мен и Клер беше преди 3
години  ,    непосредствено    след смъртта   на сина ни Ерик  .  Денят на Благодарността е различен,  когато се
срещнете с мъката. Тогава може да намерите основания да бъдете благодарен за нещо, което е далеч по-
важно  от  пуйката  и  футбола.  Вашият  Денят  на  Благодарността  трябва  да  бъде  много  вълнуващо
преживяване. Той трябва да включва даване на справедливост, оказване на милост, смирение и молитва.
Павел пише: “Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си
на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите
ви в Христос Исус” (Фил. 4:6-7).

Искате ли Ден на Благодарността, който ви дава мир в сърцето и мир в разума? Вие можете да го
имате. Постъпвайте справедливо. Обичайте милостиво. Вървете смирено след вашия Бог. Винаги се молете
и за всичко благодарете.

Великият проповедник Джордж Хърбърт обичаше да завършва молитвите си с думи на благодарност.
Често пъти в продължителните си молитви, в които отправяше много конкретни молби за различни хора и
неща,  той  привършваше  с  думите:  “И  накрая,  Господи,  ние  се  молим да  ни  дадеш  още  едно  нещо   –  
благодарно сърце.” Това е нашата молитва в Деня на Благодарността.

Вие започваме да имате благодарно сърце, когато приемете Исус Христос като ваш Спасител и когато
признаете, че Той е Господ на живота ви. Ако до сега не сте направили това, каним ви днес да го направите.
Призоваваме ви да приемете тази покана на Бога. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Благословиите на благодарното сърце
Фил. 4: 4-20

Радвам  се,  че  сте  дошли  в  църквата,  за  да  отпразнуваме  заедно  Денят  на  благодарността.  Една
възрастна жена решила да иде в супермаркета и възползвайки се от предлаганото намаление на цените, да
накупи коледни подаръци. После излязла от магазина с две големи торби и се запътила клатушкайки се към
колата си на паркинга. Когато я наближила, тя забелязала, че в нея има четири млади мъже. Тя пуснала
торбите на земята, бръкнала в чантата си и извадила от там един страховито изглеждащ пистолет. Размахала
го във въздуха и извикала: “Аз имам пистолет и знам как да го използвам! Излезте от колата!” Когато чули
това, четиримата млади мъже излетели от колата и се разбягали в четирите посоки по паркинга, криейки се
зад паркиралите коли. Когато мъжете си отишли, госпожата вдигнала торбите си и ги натоварила в колата.
След това пъхнала ключа за запалване в ключалката, но установила, че той не влиза в дупката. Оказало се,
че  това  не  е  нейната  кола.  Когато  открила  колата  си  две  редици  по-нататък,  бабата  веднага  отишла  в
полицейския участък, за да съобщи за грешката си. Там заварила четиримата много изплашени млади мъже,
които подавали жалба, че една обезумяла баба им е задигнала колата.

По  това  време  от  годината  всички  са  заети  и  това  създава  благоприятни  възможности  за  много
обърквания и грешки. Сега повече от всякога имаме нужда от Денят на благодарността. Ние имаме нужда от
този шанс да се спрем и да се замислим за благословиите, с които Бог ни е дарил. Ние празнуваме този
празник не по задължение, а защото отчаяно имаме нужда да благодарим на Бога.

Нека да прочетем Фил. 4:4-20. Според някои изследователи това кратко писмо на Павел е най-хубаво
от всичките му писма. И аз съм съгласен с това. Съществуват най-различни мнения за това писмо. Според
някои хора, това е любовно писмо на Павел, написано до църквата, която е била много близо до сърцето му .
Тази църква многократно се е отзовавала на нуждите му и е имала интимна връзка с Павел. Това не е само
любовно писмо, а според някои хора това е и одата на радостта на Павел. В него той много пъти говори за
радостта. В цялото писмо се говори за духът на радостта. Други казват, че Посланието до Филипяните е
като благодарствено писмо, написано от апостол, който е бил много благодарен на хора, които многократно
са му помагали. Някои хора имат дарбата да пишат благодарствени писма.  Те са толкова внимателни и
съобразителни, когато ви пишат благодарствени писма, все едно че ви пишат много лично писмо и споделят
с вас нещо съкровено.  Чух за  една млада жена,  която щяла да се  омъжва.  Тя си казала:  “Преди да се
ангажирам  с  всички  неща  свързани  с  предстоящата  сватба,  аз  имам  повече  време  да  напиша
благодарствените писма до хората, които ще ми честитят за сватбата. По-добре е да напиша тези писма сега,
а  не  след  сватбата.  Тогава  ще  ми  остане  само  да  ги  изпратя  по  пощата.”  Седнала  и  написала
благодарствените писма още преди да се е оженила. Текстът на всички писма бил един и същ: “Благодаря ви
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за вашия прекрасен подарък. Убедена съм, че той ще ни бъде много полезен.” Този текст е толкова общ, че
всъщност  е  лишен  от  всякакво  искрено  чувство  на  благодарност,  защото  в  него  липсват  всякакви
подробности.

Ако този текст е  представата  ни за  благодарствено писмо,  тогава  писмото на Павел въобще не е
благодарствено  писмо.  Но  ако  благодарственото  писмо  трябва  да  дава  израз  на  дълбоки  чувства  и  на
сърдечна признателност, тогава Посланието до Филипяните наистина е благодарствено писмо.  Павел не е
писал това писмо от куртоазия, в стремежа си да спази изискванията на етикета. Той не е искал просто да
бъде учтив. В него той е дал израз на искрената си благодарност към филипяните.

Може би си спомняте, че когато Павел бил в Троя, на сън му се явил един човек и го поканил да отиде
в Македония.  От Филипи е започнало разпространението на евангелието в Европа. Това е представлявало
забележителна повратна точка в разпространението на евангелието, защото по този начин посланието на
Исус Христос навлязло в Европа. Филипи е първият град от Европа, който е бил посетен от Павел. Първият
човек, който Павел е въвел в новата вяра е била една жена, наречена Лидия. След като приела Христос, тя
настояла Павел и спътниците му, сред които е бил и Лука, авторът на Деяния на апостолите, да се настанят в
дома й и да живеят там. Лидия не само станала християнка, но веднага се включила в службата на ранната
църква. Вие си спомняте, че докато били във Филипи, Павел и Сила били арестувани и пеели през нощта в
градския  затвор,  когато  се  случило  земетресение.  Стените  на  затвора  се  съборили,  а  тъмничарят  се
изплашил за живота си, защото е знаел, че ако някои от затворниците избяга, той ще бъде осъден на смърт.
Тъмничарят паднал на колене пред Павел и извикал: “Какво трябва да направя, за да бъда спасен?” Павел
му  казал:  “Повярвай  в  Господ  Исус  Христос  и  ще  бъдеш  спасен.”  Този  тъмничар  от  Филипи  станал
християнин. Когато е писал писмото си до филипяните, Павел сигурно си е мислил за Лидия, за градския
тъмничар и за другите хора, които са имали привилегията да бъдат водени от Христос. Павел е писал това
писмо, а сърцето му е било пълно с благодарност за начина, по който тази църква се е отнасяла към него.

Книгата “Деяния на апостолите” завършва с пристигането на Павел в Рим, където е бил държан под
домашен арест.  Ние знаем,  че  Павел е  притежавал известна свобода,  защото е  било възможно да бъде
посещаван от други християни. Аз вярвам, че когато е писал Писмото до филипяните, той вече е бил осъден
на смърт и е бил окован във вериги. Намирайки се в това положение, той е диктувал текста на друг човек,
който го е записал вместо него. Сърцето му е било пълно с благодарност, любов и радост. Пред нас е един
човек, който е бил осъден на смърт, но сърцето му е изпълнено с благодарност. Според преданията, Павел е
бил обезглавен в Рим. Такава е смъртта, която е очаквал.  Знаейки, че тази възможност е надвиснала над
главата  му,  Павел  написал  това  писмо  с  благодарно  сърце.  Ние  сме  в  състояние  да  видим изгодите  и
истинската благословия, когато човек живее с благодарно сърце. Сисеро е казал, че да имаш благодарно
сърце  е  не  само  най-голямата  добродетел,  но   че  от  благодарността  произлизат  всички  останали
добродетели.  С това  се  подчертава,  че  способността на човека да е  благодарен е  една от най-важните
човешки черти. Ако култивираме в себе си стилът на живот да сме благодарни, тогава живота ни основно
ще се промени.  Ако наистина притежаваме благодарно сърце и  това  е  основата  на други добродетели,
тогава  със  сигурност  трябва  да  наблюдаваме такива  промени  в  живота  ни.  Вие  можете  да  забележите
валидността на тази истина в писмото на Павел.

Искам да се спра на някои от характерните черти и изгодите, които водят началото си от благодарното
сърце, за които се говори в Фил. 4. Нека да си отворим Библиите и заедно да проследим някои стихове. В
ст.4 се казва: “Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!” Все едно, че се е страхувал, че
филипяните няма да му повярват. Той казал: “Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!”
Даже да  сте заплашени от смърт,  радвайте се!  Радостта  не означава  човек да  залепи някаква  фалшива
усмивка на лицето си. Радостта не е повърхността и външна изява. Според мен нашата представа за щастие
е твърде повърхностна и невярна. Ние сме щастливи, когато живеем добре. Истинската радост не зависи от
обстоятелствата  ;    радостта  извира  от  благодарното  сърце  .  В  ст  5  се  казва:  “Вашата кротост да  бъде
позната (очевидна)  на всичките човеци.  Господ е близо.” Духът на благодарност, този смирен подход е
важен. Тогава разбираме  ,   че ако сме отделени от Бога  ,   ние сме загубени и не струваме нищо  . Всичко което
сме, всичко което притежаваме, е дар от Бога. Когато Бог е близо и когато имаме смирено поведение, тогава
няма място за хвалене и гордост. Християнският живот, изпълнен с благодарност е толкова различен от
начинът, по който много хора изживяват живота си.

Д-р Ханс Сейлър казва, че  най-добрият начин за побеждаване на стреса е да се научим винаги и за
всичко да благодарим.  Благодарните хора изпитват най-малко стрес в живота си. Забележете какво казва
Павел в ст.6: “Не се безпокойте за нищо.” Ако Павел е казал да правим само това, тогава на нас ни се иска
да го запитаме: “Павеле, как можеш да кажеш да не се безпокоим. Ти не разбираш в какви условия се
намирам. Аз имам много основания да се безпокоя, да се вълнувам и да съм загрижен.” Павел ни учи: “ Не
се  безпокойте  за  нищо,  но  във  всяко  нещо  с  молитва  и  молба  изказвайте  прошенията  си  на  Бога  с
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благодарение.”  Когато  човек  има  благодарно  сърце,  той  излива  всичките  си  поводи  за  безпокойство  в
молитвите си към Бога. Благодарното сърце води към задълбочена връзка с Бога. Това ни освобождава от
безпокойството и ни стимулира да се молим.

Тогава Павел ни дава едно невероятно обещание: Тогава “Божият мир, който никой ум не може да
схване,  ще  пази  сърцата  ви  и  мислите  ви  в  Христос  Исус.”  Ето  в  тези  стихове  Павел  твърди,  че
благодарното сърце ви дава радост и благороден дух. Благодарното сърце ви освобождава от безпокойството
и ви води да отправяте проблемите си с молитва към Бога. Благодарното сърце е фундамента на истинския и
траен мир. Това са изгодите от благодарящото сърце. Но Павел не спира до тук. Той продължава и казва, че
благодарното сърце променя начина, по който мислите. Неблагодарните хора мислят по различен начин в
сравнение с благодарните хора. Погледнете какво казва Павел в ст.8: “Най-накрая, братя, всичко, което е
истинно,  което  е  праведно,  което  е  чисто,  което  е  любезно,  което  е  благодатно,  ако  има  нещо
добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте (мислете).” 

Тези  позитивни  мисли  идват  от  едно  благодарно  сърце.  Неблагодарният  човек  и  в  мислите  си  е
недоволен и се възмущава.     Такъв човек винаги се оплаква и винаги се опитва да върви своя си път  . Сърцето
на благодарния човек е отворено.  Д-р Сюс казва,  че  сърцето на оплакващия се е два пъти по-малко от
сърцето на благодарния християнин. Сърцето на неблагодарния човек е изсъхнало и спечено. Благодарното
сърце се разширява, то е отворено за нови начини за живот и за нов начин на мислене. Това е причината
Павел да  напише до римляните,  че  ние  трябва  да  се  трансформираме чрез  обновяване  на  умовете  си.
Трансформацията се изявява в начина, по който мислим.

Филипяните са изпратили някакъв подарък на Павел, но Павел никъде не уточнява какъв е бил този
подарък. Очевидно те му били изпратили някои неща, които са означавали много за него. Но той се е радвал
много повече на факта, че те са си спомнили за него  ,    отколкото на подаръците, които са му изпратили  .
Епафродит е  трябвало да  измине  около 1300 км,  за  да  стигне от  Филипи до Рим.  Това  е  много дълго
разстояние за условията на първия век. Срещата му с Павел е потвърдила, че църквата във Филипи не го е
забравила.  Предполагам,  че  така  се  чувстват  мисионерите,  когато  получат  благодарност  от  църквите,  в
които са работили. Така се е почувствал и Павел. Павел се е радвал повече на благодарността на хората, а не
на подаръците, които са му изпратили.

Нека да ми дам един пример.  От  Фил. 1:3-6.  виждаме,  че Павел е  благодарен повече на това,  че
филипяните си спомнят за него, отколкото на материалните им подаръци. В гл.4:11 той казва, че е научил
една важна тайна, която всички трябва да научим. Да прочетем Фил. 4:12. Павел се е научил на тайната да
бъде доволен. Една от изгодите на благодарното сърце,  че човек е доволен от живота,  който живее. Да
прочетем Пр.30:7-9.  Павел казва, че Бог го е научил как да бъде доволен от това  ,    което има в момента  ,  
независимо дали се намира в охолство или в бедност. Бог го научил на тайната да бъде доволен. Ст.13 е
един от най-известните стихове от тази глава: “За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.” Този
стих е продължение на твърдението, което Павел прави в 2Кор.12:10 “Защото когато съм немощен, тогава
съм силен.” Павел казва, че когато стигне до края на силите и възможностите си, той вярва, че Бог ще го
подкрепи. Силата му се дължи на разбирането, че не зависи от себе си и от собствените си възможности, а
от Бога, който е източник на неговата сила. Благодарното сърце е милостиво. Хората, които са изпълнени с
благодарност към Бога, защото Бог ни е дарил спасението в Исус Христос, искат да даряват. Те разбират, че
човек не може да дари повече отколкото го е надарил Бог. Милостта води до по-нататъшна благодарност от
страна на другите хора. Всеки път, когато правим нещо добро за някой друг  ,   ние увеличаваме количеството  
на благодарността в  света.  Независимо дали получателя на нашата милост благодари само веднъж или
благодари  постоянно,  нашият  акт  на  милост  е  спомогнала  за  повишаване  на  благодарността  на  света.
Благодарността умножава благодарността.

Накрая стигнахме до любимият ми стих 4:19:  “А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според
Своето богатство в слава в Христос Исус.” Бог ще ви даде всичко, от което се нуждаете. Той може би няма
да ви даде всичко което искате,     но онова, което ви даде  ,   ще ви е достатъчно  .

Аз  открих  10  изгоди  от  благодарното  сърце,  за  които  говори  Павел.  За  Павел  благодаренето  е
представлявало начин на живот. В 1Сол.5:18 Павел казва, че трябва винаги да благодарим за всичко на Бога:
“За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус .” В друг превод се казва:
“Благодарете  на  Бога  във  всички  обстоятелства.”  Това  означава,  че  благодарността  не  може  да  се
ограничи само до един ден в годината. Няма сезон за благодаренето.  Благодаренето е стил на живот.    550  
пъти в Библията се говори за благодаренето. Това представлява близо по две благодарения на ден. Убеден
съм, че Бог иска и Павел ни учи да не си създаваме навик да благодарим само през един четвъртък през
ноември, а да свикнем да благодарим всеки ден.

Пилигримите, които през 1620 год. напуснали Европа на борда на кораба “Майфлауър,” пристигнали
в Америка и преживяли много сурова зима през 1620 и 1621 год. Повече от половината от тях умрели  , но  
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въпреки  това  те  били  в  състояние  да  спрат  и  да  благодарят  на  Бога. Докато  чакал  изпълнението  на
смъртната  си  присъда,  Павел  написал:  “Благодарете  при  всички  обстоятелства.”  По  време  най-тежкия
период от Гражданската война в САЩ, Президентът Абрахам Линкълн издал указ, с който определил един
национален ден за благодарене на Бога.  Това е станало по време на един от най-страшните конфликти в
нашата страна.  Благодаренето не зависи от обстоятелствата  ,    благодаренето е  стил на живот  .  Всеки ден
трябва да благодарим на Бога.

Искам да ви призная, че и аз работя върху себе си, за да започна да благодаря за всичко на Бога.
Опитвам се да се науча да живея по този начин, но все още не съм го усвоил напълно. Това е част от моята
програма  за  израстване  като  християнин.  Препоръчвам  ви  и  вие  да  постъпвате  така.  Всеки  човек  би
трябвало да се научи да благодари на Бога за всичко, което става в живота му.

Спомням си  два  особено  важни  случая  на  благодарене  в  живота  ми.  В  четвъртък,  на  21.11.1978
отслужвах благодарствена служба в църквата в  Уинстън-Салем,  Северна Каролина.  Тъкмо бях свършил
проповедта  си,  когато  до  мен  се  приближи водачът  на  хвалението и  ми  подаде  една  бележка,  в  която
пишеше, че жена ми е получила родилни контракции и веднага трябва да се прибера у дома, за да я закарам
в болницата. Оставих на други хора да довършат службата и веднага отидох в къщи, която се намираше на
около 16 км извън града. Когато пристигнах с колата си, Клер вече имаше силни пристъпи за раждането на
четвъртото ни дете. Когато имате няколко деца, вие знаете какво представляват силните контракции на една
родилка. Отведох я с колата в градската болница, а час и половина по-късно се роди Кристофър Митчел
Ниили.

Следващия четвъртък, в Денят на благодарността, аз отведох у дома Клер и Крис. Кърк, Ерик и Скот,
трите ни по-големи синове, бяха облечени като индианци. Те знаеха, че това е Денят на благодарността.
Хората от църквата ни бяха донесли ядене за празника. Предполагам, че аз, Клер и Крис играехме ролята на
пилигримите. Ние влязохме в нашия дом, само шестимата и заедно отправихме благодарността си към Бога.
Това е едно от най-хубавите благодарения, на което съм присъствал. Това тържество беше много просто и
вълнуващо. В него участваше само нашето семейство и ние ядохме храната, която хората от грижовната ни
църква ни бяха дали. Тогава разбрах, че човешкия живот е много голям дар. Тогава разбрах, че нещата, за
които трябва да сме благодарни съвсем не са свързани с онова, което е сервирано на масата . Най-много от
всичко трябва да благодарим за нещата, които са в сърцата ни  ,   а не за материалните ни притежания  .

Вторият случай на благодарение, който означава много за мен, е свързан с един празник, на който
присъстваха много от вас. Преди 3 години, на 15.11.2000, снаха ни Джун ни се обади по телефона и ни каза
веднага да отидем в град Чарлтън. По пътя, когато бяхме стигнали в град Колумбия, ни се обадиха по
мобифона и ни казаха, че 27-годишният ни син Ерик е умрял. Джун ни обясни всичко по телефона, но се
безпокоеше да пристигнем възможно най-бързо в Чарлтън. До края на живота си ще остана задължен на
Дон Кизер за неговата помощ. Много от вас си спомнят, че в неделя преди Денят на благодарността Вейн
Хайт проповядва по време на сутрешната служба, а след обяд се събрахме в тази зала за погребението на
Ерик. Тъй като това ставаше в Денят на благодарността, в погребалната церемония ние включихме химна:
“Ние се събрахме заедно, за да се молим за благословията на Господа.” Втората причина, за да включим
този химн беше, защото го пяхме и по времето на сватбата на Ерик и Джун. До края на живота си ще
запомня тази благодарствена служба.  До края на живота си ще бъда благодарен на тази църква за нея.
Всички присъстващи можаха да усетят присъствието на Бога на нея. Всички усещахме, че Светия Дух беше
при нас и ни служеше.

Благодарността  не  зависи  от  обстоятелствата.  Благодарността  произтича  от  сърцето,  което  е
благодарно.  Пилигримите,  които  са  страдали по време на  ужасната  зима и  половината  от  тях  умрели,
въпреки  това  са  можали  да  благодарят  на  Бога.  Умореният  Президент,  който  е  носел  тежестите  на
Гражданската война, е бил в състояние да призове разкъсаната ни страна да се спре и да благодари в един от
най-трагичните моменти от историята ни. Апостол Павел е писал с благодарно сърце от затворническата
килия,  докато е  чакал да  го  отведат,  за  да изпълнят  смъртната  му присъда.  Това  е  преживяване,  което
променя живота на човека. Когато сърцето ни е пълно с благодарност, живота ни се променя. Изгодите от
благодарното сърце ще се прелеят в отношенията ви с другите хора  .    Тогава хората стават по-важни от  
нещата.  Тогава времето, прекарано в хранене с Духа ще стане по-важно от времето, отделяно за други
дейности. Когато сърцето ви е изпълнено с благодарности, другите хора ще го забележат. Това е един от
начините, с помощта на които разпространяваме евангелието на Исус Христос. Тогава хората ще се спрат и
ще ви попитат:  “Какъв е  този човек,  който е толкова различен? На какво се дължи това? Дали той не
притежава нещо, което и аз бих искал да имам? От къде получава тази радост? От къде получава това
задоволство? Откъде получава този дух на милостта? Откъде намира този мир в себе си?” Самият аз се
опитвам да придобия това поведение на благодарното сърце в живота си.

Каня  ви  заедно  да  се  помолим  Бог  да  ни  даде  благодарно  сърце.  Това  ще  промени  живота  ни.
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Благодарното сърце е дар от Бога.  Всичко това започва, когато човек приеме Христос като свой Спасител и
помоли Господ Исус Христос да влезе в живота му и да го ръководи. Тогава човек се отказва от собствената
си  воля  и  се  подчинява  на  волята  на  Бога.  Това  е  дълго  пътуване  и  много  прилича  на  пътуването на
пилигримите.  Ние  не пристигаме веднага в  крайната цел на  пътуването.  Ние  израстваме,  израстваме и
израстваме. Колкото повече израстваме, толкова повече се превръщаме в такива личности, каквито Христос
иска  да  бъдем.  Някои  от  присъстващите  са  християни  от  дълго  време,  но  по  някаква  причина  са  се
отклонили от пътя си.  Вие усещате,  че имате нужда от църковен дом и църковно семейство,  където да
подхранвате вярата си. Каним ви да приемете тези покани от Бога. В името на Господ Исус Христос се
молим. Амин.

Блажени бедните по дух
Мат. 5: 1-12

Нека заедно да прочетем Мат. 5:1-12. Какво означава човек да е християнин? Приканваме всеки от
присъстващите да положи усилия и да научи наизуст тези 12 стиха от Блаженствата, изречени от нашия
Господ Исус Христос. Днес ще разгледаме първото блаженство: “Блажени бедните по дух, защото е тяхно
небесното  царство.”  Бенджамин  Франклин  решил,  че  трябва  да  си  изработи  програма  за
самоусъвършенстване. Той искал да обогати характера си с 12 достойнства, от които считал, че се нуждае.
Помолил  един  свой  приятел  да  прочете  подготвения  списък:  умереност,  мълчаливост,  подреденост,
справедливост,  решителност,  благоразумие,  трудолюбие,  искреност,  сдържаност,  чистоплътност,
спокойствие и целомъдрие. След като огледал списъка, приятелят казал на: “Изпуснал си едно качество.
Трябва да включиш и смирението.” 

Когато дал  Блаженствата,  Исус  поставил  бедността  на  духа  в  началото на  списъка.  Според  едно
тълкувание  това  блаженство  играе  ролята  на  фундамент  за  всички  останали  блаженства.  Той  казал:
“Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.” Ако прочетете внимателно Блаженствата,
вие ще видите, че във всяко от тях Исус говори за небесното царство. Какво означава човек да е беден по
дух? Съществува известно противоречие в коментарите относно различията в текстовете за Блаженствата,
включени в евангелията на Матей и Лука 6:20-23. В Лука 6:20 Исус казва: “Блажени сте вие, сиромаси,
защото е ваше Божието царство.” Някои коментатори считат, че или Матей е добавил нещо или Лука е
изпуснал нещо.  Дитрих Бонхьофер ни дава ясно обяснение на това различие. Той казва, че както Матей,
така Лука са записали точно текста и че нито Матей се е опитвал да го направи по-духовен, нито Лука се е
опитвал да му придаде политическа окраска. Ние трябва да гледаме на двата начина, чрез които Исус е
изразил това блаженство като на важни части от неговото учение. Исус наистина се грижи за бедните и за
онези, които са бедни по дух. Той е искал и учениците му да култивират в себе си същото отношение.

Правилно ли е да считаме, че бедността по някакъв начин е белег на праведност? Нали е вярно, че ние
винаги считаме, че бедността е лошо нещо и със сигурност не я считаме като част от някаква благословия?
Не е ли вярно, че в нашата страна ние воюваме срещу бедността? Ние вярваме, че като християни сме
длъжни  да  направим  всичко  възможно,  за  да  нахраним  гладните,  да  облечем  голите,  да  предоставим
подслон на бездомните и да се уверим, че хората получават подходящи медицински грижи. Ако бедните са
благословени, къде се намираме всички ние? Вие можете да си кажете: “Аз не съм в списъка на 500-те най-
богати хора на света и нямате основание да казвате, че аз съм богат.” Означава ли това, че ние сме бедни?
Не,  според  стандартите  на  света  всеки  американец  е  много  богат.  Всеки  от  нас  е  богат,  ако  сравним
стандарта на живота си със стандарта на живот в другите страни по света. Жителите на нашата страна са
особено  благословени  с  материални  благословии.  За  нас  е  особено  полезна  гледната  точка  на  Матей.
Бедността развива специфично поведение в хората,  защото те разбират колко сме безпомощни    и  какво  
означава човек да е зависим. 

Какво означава изразът: “Блажени са бедните по дух?” Част от обяснението е, че ние трябва да сме
зависими от Бога. Исус казва: “Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той
дава много плод; защото, отделени Мен, не можете да направите нищо” (Йоан 15:5). Да бъдем бедни по
дух означава да разбираме, че ако сме отделени от Бога и без връзката ни с Христос, ние не можем да
постигнем нищо. Ние нямаме нищо, нито силата,  нито властта,  за  да можем сами да направим нещо с
непреходна стойност. Да кажем, че сме бедни по дух, означава че признаваме, че сме зависими от Бога. Ние
имаме нужда от Бога; всъщност, ние не можем да живеем без Него.

Нека  да  прочетем Мат.19:16-23,  където  се  описва  разговора  на  Исус  с  младия  богаташ.  Нали си
спомняте детското стихотворение: “Малкият Джак Хорнер седи в ъгъла и си похапва от Коледната торта.
Изважда една слива от тортата и си казва: “Колко добро момче съм аз!” Ето това казва младият богаташ. “Аз
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върша всичко както трябва.  Аз съм добро момче!” После пита Исус:  “Какво още не ми достига?” Този
младеж е имал пречка, която не му е позволила да влезе в небесното царство. Нещо му пречело да получи
вечния живот, към който се стремял. В неговия случай голямото му богатство изиграло ролята на пречка.
Това богатство и неговите имоти са били по-важни за младежа отколкото вечния живот  ,    поради което той  
бил си отишъл натъжен. Когато Никодим отишъл при Исус, Исус не споменал нито дума за неговия имот.
Вместо това,  Исус  казал  на  Никодим за  неговото самочувствие на важен човек,  защото е  бил член на
Синедриона и му обяснил, че трябва да бъде роден отново. Исус винаги е имал (Коментар: И сега има. Д.Пр.)

начин да напипа болното място на човека и да открие каква е личната му пречка, изваждал я на показ и му
предлагал тя да бъде отстранена. Исус довеждал хората до положението, при което гордостта им бивала
победена. Той ги довеждал до състоянието, при което получавали заслуженото си наказание, за да могат да
вземат решение да бъде премахнато онова, което пречело на отношението им с Бога. Сесил Родес, един от
английските изследователи на Южна Африка, натрупал огромно богатство, тъй като станал родоначалник
на диамантената индустрия в Южна Африка. Веднъж един репортер му казал: “Вие трябва да сте един от
най-щастливите  хора  на  земята,  след  като  имате  такова  голямо  богатство.”  Сесил  Родес  отговорил:
“Щастлив? За Бога, съвсем не съм щастлив! Аз натрупах това богатство.  Сега използвам половината от
него, за да плащам на адвокати, за да не позволят да вляза в затвора  ,    а  с втората половина плащам да  
лекарите, за да не позволят да вляза в гроба.”

Всички знаем, че щастието не може да се купи с пари. Ние знаем, че понякога парите са твърде скъпо
нещо. Парите могат да се превърнат в огромно бреме за духовния човек. Говорейки за бедните духом, Исус
прави връзката между хората, които отдават прекомерно голямо значение на богатството и на общественото
положение и хората, които са смирени. Всяко нещо може да се превърне в пречка на отношенията ни с
Бога. Бедни по дух са онези хора, които осъзнават пълната си зависимост от Бога . Центърът на живота
се намира в самия Бог, а не в нещо друго. Бедността на духа означава, че нашата гордост е победена.

Вие забелязвате, че тук Исус е използвал една аналогия с учениците си. Той казал, че е по-лесно
камила да мине през иглени уши, отколкото богат човек да отиде на небето.   В градските стени на Ерусалим  
имало врати само за пешеходци, които били наричали “Иглени уши.” За керваните имало други, по-големи
врати. Понякога някой водач на камила се опитвал да преведе камилата си през някоя от “Иглените уши.” За
да направи това, той принуждавал камилата да коленичи и с четирите си крака. След това разтоварвал целия
товар от гърба й и успявал да я прекара през тясната врата, карайки я да върви на колене.

Какво иска да каже Исус с тази метафора? Дали казва,  че не е  възможно богат човек да влезе в
небесното царство? Не, той казва, че е трудно, защото човек трябва да е готов да се откаже от всичко, което
притежава. Човек трябва да готов да разтовари целия си товар и да го остави настрани. Товарът не може да
бъде най-важното нещо за вярващия. Вие трябва да гледате на богатството си като на нещо, което временно
ви принадлежи и винаги може да ви бъде отнето. Трябва да притежавате ясно различимо смирение. Човек
задължително трябва да застава на колене пред Господа. Бедността на духа изисква да поставим Христос в
самия център на живота си. Богатият човек лесно става пленник на гордостта. Той може да живее така, все
едно че няма нужда от който и да е. Бедните по дух притежават едно детско качество. Нали си спомняте, че
Исус довел едно дете при учениците си и им казал: “Който не приеме като детенце Божието царство,
той никак няма да влезе в него” (Лука 18:16).  Това детско качество е чувството на възхищение,  когато
наблюдаваме чудните дела на Божията ръка. Това означава да се удивляваме и да вярваме на Бога.

Хората, които притежават това детинско качество могат да са бедни по дух, защото осъзнават, че Бог
действа в  нашия свят.  Божието царство не е  просто “цветя и рози.”  Божието царство е    съществуваща  
реалност.  Исус казва да не вярваме,  когато ни кажат:  “Ето тук е!  Или Там е! Защото ето, Божието
царство  е  сред вас”  (Лука  17:21).  Малките  деца  притежават  способността  да  виждат  това.  Те  виждат
работата  на  Бога.  Те  притежават  естествено  любопитство,  способност  да  се  удивляват,  вяра  и
възприемчивост  към  работата  на  Бога  в  нашия  свят.  Бедните  по  дух  са  доволни.  Това  са  хора,  които
постоянно се учат да живеят просто и естествено.  Те не харесват безредието.  Този проблем е  особено
актуален сега за собственото ми семейство. Ние сме в процес на почистване и подреждане. Работата се
ръководи от жена ми, а аз се съпротивлявам. Може би и във вашия брак има подобен проблем. Простотата и
подредеността е един от начините да се научим да бъдем бедни по дух. 

Един млад пастор бил поканен да проповядва в една малка църква в планинския район на Кентъки.
Наложило се да проповядва два пъти, в неделя сутринта и вечерта. След това местният пастор го завел да се
срещне с една стара семейна двойка, където щял да пренощува. Младият човек влязъл в хижата, където
живеело семейството. Вечеряли заедно, а после седнали около камината. Тогава домакинът казал: “Сега ние
с жена ми ще си легнем. Вие можете да останете тук край камината колкото искате. Ако през нощта имате
нужда от нещо, чувствайте се като у дома си. Просто станете и си го вземете. Ако през нощта имате нужда
от нещо, но не можете да го намерите, елате и ни събудете. Ние ще ви го дадем. Ако се окаже, че го нямаме,
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тогава ще ви научим как да се справите без него.”
Простотата означава да се  учим да се  справяме без  много от нещата  ,    за  които си мислим,  че се  

нуждаем. Бедни по дух са онези, които са готови да се разделят с материалните си притежания. Те научават
урока за смирение. Те притежават детската способност да вярват, да се удивляват, да са възприемчиви и да
живеят просто и естествено. Изучаването на Блаженствата е важно за всеки от нас, особено за мен. Докато
изучавах блаженствата, аз забелязах, че те не са просто някакви идеи на Исус, а са директно свързани с
учението от Стария Завет. Може би си спомняте, че в Михей 6:8 се казва: “Той ти е показал, човече, какво е
доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш
смирено със своя Бог.” Ние ще разгледаме блаженства, в които се говори за справедливостта и милостта, но
в блаженството, което разглеждаме днес се говори за смирения ни живот пред Бога. Това е основополагащо
блаженство. То означава, че бедните по дух са научили, че смиреният живот е единствено приемливият
начин на живот в присъствието на Бога и в пълна зависимост от Неговата воля. Това е същността на израза
“беден по дух.” Ние виждаме проявлението на тази същност в живота на Исус. В Мат. 11:28 намираме една
прекрасна  покана  на  Исус:  “Елате при Мен всички,  които се  трудите и  сте обременени,  и  Аз  ще ви
успокоя.” В тази покана Исус казва за себе си: “Защото съм кротък и смирен по сърце.” Ето това означава
да си беден по дух.

В писмото си до църквата във Филипи Павел пише, че ние трябва да живеем така, както е живял Исус.
“Имайте в себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, Който, като беше в Божия образ, пак
не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си
образ на слуга и стана подобен на човеците; и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана
послушен  до  смърт,  даже  смърт  на  кръст”  (Фил.  2:5-8).  Да  бъдеш  беден  по  дух,  това  означава  да
притежаваш много силен дух и вярващо сърце. В Пр.3:5-6 се казва: “Уповавай на Господа от все сърце и не
се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти .” Да
бъдеш беден по дух, това означава да си покорен. В Гетсиманската градина Исус се е молил с думите:” Не
Моята воля, а Твоята да бъде” (Лука 22:42). Да бъдем бедни по дух, това означава да излезем от центъра на
живота си и да поставим Христос в този център. Това е поведение на смирението.

Грехът  произлиза  от  гордостта.  В  Райската  Градина  Адам  и  Ева  за  били  изкушени  да  получат
познание като Божието познание и да станат като Бога. Те не се подчинили на Бога, защото се опитали да
бъдат като Бога. Това е грехът на гордостта. Без всякакво преувеличение може да се каже,   че гордостта е в  
основата на всички грехове  ,  поради което смирението, т.е.    липсата на всякаква гордост, е източник на  
всички достойнства. Това блаженство е в основата на всички останали блаженства, за които се говори в
Проповедта на Планината. В коментарът на Джордж Бътрик, посветен на Евангелието на Матей се прави
аналогия с “Божествена комедия” на Данте. Снощи отворих “Божествена комедия” и прочетох откъса, за
който говори Бътрик. В него се описва, как Данте се изкачва по една стълба, воден от Вергилий. Двамата се
изкачват  по  една  стълба,  намираща  се  в  една  цепнатина  на  скалата  и  по  пътя  си  срещат  Ангелът  на
Смирението.  Ангелът докоснал челото на Данте и изтрил от него белега на гордостта.  От този момент
нататък Данте бил в състояние да се движи по-лесно. Това показва колко важна стъпка за всеки християнин
е белега на гордостта да бъде изтрит и да бъде заменен от белега на смирението. Когато се изтрива белега на
гордостта  от  челото на  християнина,  небесният  хор на  ангелите  запява:  “Блажени са  бедните  по дух.”
Бедните по дух хора имат по-ясно усещане за Бога. Един коментатор казва, че вместо да използваме думата
“блажени,”  ние  трябва  да  използваме думата  “поздравяваме.”  “Поздравяваме бедните  по дух,  защото е
тяхно небесното царство.” Това ни звучи донякъде странно, но в него се съдържа част от истината. В това
блаженство има голямо преобръщане.

Един  богат  баща,  който  живеел  в  голяма  къща  в  североизточната  част  на  нашата  страна  имал
братовчеди, които живеели в югоизточната част на САЩ. Братовчедите не били заможни и живеели като
прости фермери. Богатият баща искал децата му да научат какво представлява живота във фермата, поради
което заедно с  децата  си  отишли да поживеят при братовчедите  му,  където прекарали известно време.
Когато се връщали обратно с влак в къщи, бащата попитал един от синовете си: “Какво е мнението ти за
пътуването?” Синът му започнал да говори за това, колко приятно е пътуването. Тогава баща му го попитал:
“Видя ли как живеят бедните хора?” Синът отговорил: “Да,  тате.  Разбрах какво означава да си беден.”
Бащата го попитал: “Какво научи?” Синът отговорил: “Разбрах, че ние имаме едно куче в къщи, а те имат
четири. Ние имаме басейн, който стига до средата на нашата градина, но те имат рекичка, чийто край не се
виждаше. Ние сме монтирали вносни лампи в градината си, а при тях нощем цялото небе е отрупано със
звезди.  Нашият вътрешен двор стига  до  входната  врата,  а  те  притежават  целия хоризонт,  включително
залеза  на  слънцето.”  Когато момчето спряло да  говори,  бащата  нямал какво повече  да  каже.  Тогава то
добавило: “Благодаря ти, тате, че ми показа как живеят бедните хора.”

Веднъж Тед Търнър казал: “Ако имах смирение, аз щях да съм перфектен.” Някои хора се стараят
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много упорито да усвоят смирения начин на живот. Но те всъщност добавят голяма доза гордост в тяхното
смирение. По този случай Марк Аврелий казва: “Няма по-скандално нещо от човек,    който се гордее   със  
своето  смирение.”  Смирението  не  се  постига  в  резултат  на  самоусъвършенстването  на  собствената  ни
съвест и на собствения ни стремеж към смирение. Можем ли да се научим да бъдем смирени? Исус казва, че
е възможно. Той разказал една история, която знаете добре и която започва с думите: “Някой си човек имаше
двама сина. И по-малкият от тях каза на баща си:”Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота.”
(Лука 15:11-32). Според древната култура на Близкия Изток предявяването на претенция за получаване на
наследството било равностойно на думите:  “Тате, умирай!” Синът не можел да получи наследството си
преди  смъртта  на  баща  си.  След  няколко  дни  бащата  дал  наследството  на  сина  си.  Вие  знаете  как
продължава тази история. Синът заминал и пропилял в разпътен живот всички пари, който баща му бил
натрупал с тежък труд. Библията ни казва, че синът отишъл в една чужда страна. Аз не знам колко далеч се
е намирала тази страна, но със сигурност се е намирала на голямо разстояние от нещата, които баща му е
ценял. Когато пропилял всичко, синът изпаднал в голяма бедност. Баща му го бил научил как да си намира
работа. Синът бил нает да пасе свине, което било крайно унизително за едно еврейско момче.  Нито един
евреин не би желал синът му да е свинар. Евангелието на Лука ни разказва,  че докато пасяло свинете,
момчето дошло на себе си. Точно за това се моли всеки баща: “  Господи, накарай сина ми да дойде на себе  
си.” Момчето започнало да репетира какво ще каже на баща си: “Татко, съгреших против небето и пред
теб; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.” Момчето
решило да се върне в къщи. Не знам колко пъти бащата е ходил до входната врата, за да гледа, дали синът
му не се завръща. В онзи ден бащата гледал и видял отдалече, че синът му се завръща. Може би го е познал
по походката. Може би е успял да различи сина си по прегърбената му фигура. Докато бащата тичал, за да
го посрещне, синът започнал да произнася репетираната си реч: “Татко, съгреших против небето и пред
теб.” Точно в този момент бащата го прекъснал. Той даже не можал да чуе останалата част от изказването,
където се  синът  му  предлагал  да  го  вземе  като  наемен работник.  Бащата  извикал:  “Донесете  пръстен,
премяна и сандали. Заколете телето, което спечели наградата на панаира и нека да се веселим. Синът ми се
върна у дома!”

Знаете ли какво се е случило? Синът си е получил заслуженото наказание. Той си е мислел, че може
да живее отделно от баща си, че може да вземе наследството си и да заживее по своя си начин. Там, докато
пасял свинете, той станал беден по дух. Изпълнен с разкаяние и смирение, той се върнал при баща си. Как е
реагирал баща му? Той отговорил с безгранична милост.

Ако  сте  беден  по  дух,  небесното  царство  е  ваше.  Получили  ли  сте  заслуженото  си  наказание?
Стигнали ли сте до онзи момент в живота си, когато се изпаряват мехурчетата на гордостта ви? Осъзнали ли
сте, че не можете да живеете като блуден син? Гордостта ви е победена и единственото нещо, което знаете
сега е, че сте в голяма нужда и че сте беден по дух. Казвам ви, че Спасителят ви чака. Вашият Небесен Баща
ще ви приеме,  ако се върнете смирено при Него. Той ще ви приеме и вие ще станете дете на Божието
царство.

Ако до сега не сте приели Христос, ние ви каним сега да вземете това решение. Може би между
присъстващите има хора, които трябва повторно да посветят живота си на Бога. Някои от вас се нуждаят от
църковен дом. Вие знаете, че днес Бог ви е довел в нашата църква. Това са покани от небесния ви Отец,
който много ви обича. Той ще ви приеме, ако се върнете при него. Молим ви да отговорите положително на
тези покани. В името на Исус Христос. Амин.

Блажени са кротките
Мат. 5: 1-12

Какво е имал предвид Исус, когато е казал: “Блажени са кротките?” Когато си мислим за някой
кротък човек,  ние  обикновено имаме предвид  човек,  който не  е  направил нищо впечатляващо.  Ние  си
мислим  за  човек,  който  може  би  няма  никакви  спортни  способности,  който  е  много  тих,  срамежлив,
затворен и саможив. Представата ни за кротостта въобще не съвпада     с онова, което Исус е имал предвид  .
Сега ще разгледаме третото блаженство: “Блажени кротките, защото те ще наследят земята”(ст.5). 

Нека да отворим Библиите си на Пс.37:1-11  и да прочетем тези няколко стиха. Спомнете си, че Исус е
знаел много добре тази част от Писанията.  Той е израснал в синагогата и се е покланял на Бога всяка
седмица, а може би и всеки ден. Докато се е молел на Бога, той несъмнено е знаел много добре този псалм.
Давайки третото блаженство, Исус със сигурност прави директна връзка с Пс.37, особено ст 11. Забелязахте
ли как ни учи да живеем този псалм? Вгледайте се в ст.3: “Уповавай на Господа и върши добро.” Ст.4:
“Весели се също така в Господа.” Ст.5: “Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него и Той ще извърши
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очакването ти.” Ст.7: “Облегни се на Господа и чакай Него.” За да бъде кротък, човек трябва да живее по
тези начини. Вие виждате, че в прочетените стихове от Пс.37 се казва: “Не се раздразнявай, не се безпокой,
не се тревожи, не се вълнувай заради нещата от този живот.” Да бъде човек кротък  ,   това означава да живее с  
вяра в Бога, да търси нещата на Бога, да подчинява пътищата си на Него и да има търпението да чака Бога.
Когато живеем по този начин, няма защо да се дразним и да се безпокоим за преходните неща. 

През последните години се появи един нов жанр в телевизията, който понякога е наричан “реалната
телевизия.” Може би най-прочутото от тези телевизионни шоута е “Оцелелият.” Аз не гледам това шоу, но
снощи по изключение заедно с още 72 мил. американци наблюдавах как Ричард Хетч спечели 1 мил. долара.
Това шоу е създадено, за да ни покаже какво всъщност е реалния живот. Мога да ви кажа, че ако животът е
такъв, какъвто е описан в това шоу, ние сме за съжаление. След предаването в един вестник се появи статия
със  следното  заглавие:  “Заслужава  си  да  бъдеш  безжалостен  и  морално   пропаднал.”  Сериите  от
“Оцелелият” се основават на идеята, че можете да се сприятелите с хора и след това да ги изоставите, след
като ги измамите и излъжете. В шоуто се говори, че човек трябва да взема това, което иска и да се старае да
се представя добре, даже за сметка на другите хора.  Исус иска да знаем, че ценностите на християнския
живот са много по-различни от ценностите на шоу-програми като “Оцелелият.” 

В класическия гръцки език думата “Parius,” превеждана като “кротък” има три значения. Моряците са
използвали  тази  дума,  за  да  опишат  нежния  и  постоянен  ветрец,  бриз,  който  не  е  бурен  и  опасен  за
ветроходците.  Второто значение на тази дума описва някои лекарства,  които предизвикват успокояващо
облекчение. Третото значение е опитомяване на някакво диво животно, например кон, което трябва да бъде
приучено към контрол. Тези три значения определят основната идея на днешната проповед. Когато говорим
за кротост,   ние нямаме предвид някакъв пасивен или плах човек или човек  , който не защитава правата си  .
Ние говорим за личност, чието поведение носи характерните черти, описвани от гръцката дума “кротък.”
Убеден съм, че Исус е имал предвид тези три значения, когато е говорил за това блаженство. 

Кротостта е като нежен бриз. Често пъти кротостта е превеждана като “благост.” Всъщност, благостта
е един от плодовете на Светия Дух. Да се реагира на хората с благост и любезност е част от съвета, който
Апостол Павел дава на ранната  църква.  Павел казва,  че  трябва да се  изграждаме един друг.  В нашите
семейства и даже в църквата за нас е много лесно да бъдем критични, да откриваме грешките на ближния си
и да го обвиняваме. Този, който демонстрира характерните черти на кротостта е човек, който се изгражда.
Човекът,  който  демонстрира  изкуството  на  утвърждаването  на  другите  хора,  който  знае,  че  когато
поздравява и подкрепва хората, които постъпват правилно, а не ги критикува, наистина играе важна роля в
християнския живот. Павел казва, че трябва да говорим истината с любов.  Даже говоренето на истината
трябва да се върши с благост. Понякога хората попадат в капана на греха. В Галатяни Павел пише, че ако
някой е хванат в грях, онези, които са духовни, трябва да го възстановят в духа на благостта. Този дух на
благостта  просто  означава,  че  ние  сме  ефективни  в  нашето  възстановяване.  Ние  сме  ефективни  във
възстановяването  на  добрите  отношения  между  хората,  но  само  когато  правим  това  с  кротост.  Златно
правило е винаги да се  стараем да помогнем за  възстановяване на отношенията,  като внимаваме да не
нараним другия човек. Когато реагираме по този начин, ние започваме да живеем съобразно смисъла, който
Исус е имал предвид, когато е казал: “Блажени кротките.” В това поведение има голяма сила.  Да бъдеш
кротък не означава да си слаб. Да бъдеш кротък е демонстрация на сила, подобна на силата на бриза, който
движи ветроходните кораби в морето. Това е сила, който се отличава със своето постоянство, стабилност и
сигурност, на която може да се разчита и която винаги работи в полза на другите хора. Казва се, че Исус е
бил кротък човек. Не забравяйте, че Исус е бил човек, който е проповядвал пред 5000 човека без помощта
на съвременните високо говорителни системи. Исус е бил човек, който е пътувал само пеша, изкачвал е
планини и е пресичал пустини. Исус е бил човек, който е прекарал самотен 40 дни и нощи в пустинята по
време на изкушенията. Библията ни казва, че той е кротък, но Исус е бил човек, който е действал с власт и
решителност. Като дете имах една детска Библия. Когато разглеждах нейните илюстрации, аз постоянно се
връщах към една от тях.  Мисля си, че се връщах към илюстрацията, на която беше показано как Исус
изгонва търговците от храма, защото тя беше в остър контраст с останалите образи на Исус. На останалите
картини той беше нарисуван като тих и ведър човек, но на тази имаше бич в ръката си, с който прогонваше
животните от храма. В другата си ръка обръщаше една маса на сарафите. В тази ситуация ние виждаме
Исус в различна светлина. В книгата си “Исус, който не познавах”, посветена на живота на Христос, Филип
Янси казва,  че  ние не успяваме да разберем истинския смисъл на Исус,  ако си мислим, че той е само
пасивен и благ. “Милостивия Исус, сладък и благ.”  Това не е цялата картина. Другата страна на Исус е
неговата сила, но тя винаги е кротка сила.

Един лекар имал репутацията  на  прекрасен хирург.  Той бил уважаван от  всичките  си  колеги,  от
персонала на болницата, от стажантите и особено от неговите пациенти. Някои от колегите му можели да
оперират много добре, но били избухливи. (Избухливите хора са от тип “А.” Изглежда, че тази професия
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привлича хора от тип “А.”) Понякога тези хирурзи били груби и обиждали хората, които работели редом с
тях в операционната зала, но този хирург винаги се държал любезно. Веднъж някой го попитал как успява
да има такова  спокойно поведение и да  бъде любезен към всички,  въпреки че  професията му е  много
напрегната. Той отговорил: “Аз винаги се опитвам да си спомням за кого работя. Преди всяка операция аз
се усамотявам в някоя стая на болницата или в моя кабинет и се консултирам с Великият Лекар. Аз знам, че
здравето и лекуването идват от Христос.  Аз съм тук да върша работата на Христос, но водещ е Христос.
Когато работя редом до него,  той ръководи мисленето ми. Той ръководи ръцете ми.”  Поради това този
прекрасен хирург се радвал на своята чудесна репутация. 

Кроткият човек знае, че не може да постигне нещо, ако разчита на собствената си сила. Той знае, че
неговия талант, умения и опит се намират под върховната власт на Христос. Христос ръководи живота на
кроткия човек, който притежава духът на милостта и благостта, в който дават израз на голямата сила да
върши  чудни  дела  в  живота  на  хората.  Кротостта  може  да  бъде  оприличена  и  на  успокояващите  и
облекчаващи  лекарства,  употребявани  в  древността.  Ако  гледате  шоуто  “Оцелелият”  или  ако  огледате
рафтовете с книги в книжарниците, вие ще видите,  че обществото ни е ориентирано преди всичко към
успеха  и  към  печалбата,  постигани  даже  чрез  сплашване.  Кроткият  човек  разбира,  че  ние  или  сме
печеливши, или сме губещи. Съвсем не е задължително кроткият човек да е лишен от амбиции. Всъщност,
кроткият човек може да бъде много амбициозен и преуспяващ.    Обаче той разбира, че цялата му енергия  
трябва да бъде използвана в полза на другите хора, особено в полза на Божието царство. Когато Исус е дал
това блаженство, учениците му са били до него. Ние знаем, че чрез учението за Блаженствата и Проповедта
на Планината, Исус е подготвял учениците си за служението, което им предстояло. Питам се, дали Исус е
погледнал в очите Яков и Йоан, когато е изрекъл това трето блаженство. Зеведеевите синове Яков и Йоан са
били наричани и Синовете на Гърма. Те са проявявали склонност към избухливост и безжалостност. Когато
едно село отказало да приеме Исус и учениците му, Яков и Йоан помолили Исус да им разреши да се
помолят от небето да падне огън и да унищожи селото. Исус отказал. Друг път двамата братя отишли при
Исус и му казали, че срещнали един човек, който прогонвал духове. Те попитали Исус, дали би трябвало да
му кажат да престане да прави това. Исус им казал, че този човек върши нещо добро и помага на хората.
Той им казал: “Не му забранявайте, защото никой, който да извърши велико дело в Мое име няма  да може
скоро след това да Ме злослови. Понеже онзи, които не е против нас, е на наша страна” (Марк 9:39-40).

Яков и Йоан отишли при Исус и го помолили да им разреши да седнат на почетните места, когато
дойде царството му. Това предизвикало значително вълнение сред учениците. Двамата братя  (Коментар: И

първи братовчеди на Исус, защото майка им е била сестра на Мария. Д.Пр.) помолили да бъдат считани за най-почитани
сред останалите.  Исус  не  им  казал:  “Не,  приятели.  Нека  да  не  се  съревноваваме.”  Той  много  добре  е
разбирал човешката природа и е знаел, че ние имаме склонност да сме амбициозни и да се съревноваваме с
другите хора. И как е реагирал Исус? Той казал: “Слушайте, ако искате да бъдете велики, станете такива,
като слугувате на другите.” Нека да ви покажа как можете да се съревновавате. Старайте се да живеете като
слуга. Разбирате ли, човек може да бъде настойчив, той може да използва цялата си енергия за постигането
на някаква цел, стига това да не е някаква егоистична цел и да не е жертва на егоистична амбиция. Тук не
става дума за някаква сляпа амбиция  ,    а за вършене на работа в служба и полза на другите  .  Когато човек
живее  по  този  начин,  той  започва  да  изпитва  чувството  на  задоволство.  Хората,  които  се  стремят  да
постигнат някакъв личен успех и богатство,  никога нямат достатъчно.  Успехът никога не е достатъчен.
Достатъчното  от  каквото  и  да  е  никога  не  е  достатъчно.  Онези,  които  служат,  изпитват  вътрешно
задоволство. Те са като успокояващо лекарство в живота на другите хора. Мисля си за Исус, когато е бил на
лодката, подмятана от бурята. Той просто казал на езерото: “Мълчи! Утихни!” (Марк 4:39). Колко често
Исус произнася тези думи, когато бушуват бури в живота ни? “Мълчи! Утихни!”

В Пс.37 се казва, че онези, които живеят кротко не само ще наследят земята, но на тях им е даден
дарът на мира. Такива хора се стремят към мир. Те искат живота да бъде изпълнен с мир, а не просто с
някакви отношения.  Те се стремят към това чувство на мир в душата,  на вътрешно задоволство,  което
получаваме само когато живеем като слуги на другите. По време на  лятната Олимпиадата за инвалиди,
която се проведе в Австралия, се случи нещо интересно. Девет млади състезатели, страдащи от някакъв
сериозен недъг, пробягаха 100 м дистанция. Докато бягаха, един от тях падна. Детето се просна на земята и
започна да плаче. Тогава се случи нещо много необичайно. Останалите осем състезатели спряха да бягат,
върнаха се обратно до падналото момче и му помогнаха да се изправи. Хванати за ръце, всички състезатели
си  помагаха  един  на  друг,  за  да  могат  едновременно  да  пресекат  финалната  лента.  Времето  за  което
изминаха дистанцията беше много бавно, но нали виждате, че имаше 9 победители и нито един губещ. Ето
така реагират кротките на другите хора. Те се радват, когато децата на другите хора са успели. Те се радват,
когато някой друг е заслужил някаква почест. Те се радват, защото знаят, че всички сме едно цяло и трябва
взаимно да се грижим един за друг. Някои хора си мислят, че кроткият човек е изтривалка за крака, който е
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тъпкан от другите хора. Някои хора си мислят, че ако човек е кротък, той ще бъде тъпкан. Да бъдеш кротък
не  означава  да  бъдеш  мекушав.  Да  бъдеш  кротък  означава  точно  обратното.  Думата  кротък  е  била
използвана, за да се опише опитомяването на едно животно, особено на домашно животно, като коня, което
притежава голям потенциал да прави добри неща и е много полезно за стопанина си, но което трябва да
бъде опитомено и контролирано.

В Послание на Яков се казва, че езика на човека е като юздата на коня.  По същият начин, по който
поставяте юзда в устата на коня, за да го контролирате  ,   така трябва да се научите да контролирате езика си  .
Самоконтролът,  поставен  под  контрола  на  нашия  Господар,  Бога,  е  една  от  задължителните  черти  на
истинската кротост.  Самоконтролът е един от плодовете на Духа.  Павел казва,  че това е последният от
плодовете на Духа. Самоконтролът е единствената черта, която не изглежда добре като пожелание върху
Коледната  картичка.  Обикновено  върху  Коледните  картички  ние  си  пожелаваме  мир,  любов  и  радост.
Представете  си,  че  получавате  Коледна  картичка,  в  която  пише:  “Нека  тази  Коледа  Бог  те  дари  със
самоконтрол.” Не е ли истина, че повечето от нас имат нужда точно от това пожелание? Всички имаме
нужда от самоконтрол. В Числа 12:3 има едно изненадващо твърдение: “А Моисей беше много кротък човек
– повече от всички хора, които бяха на земята.” Това за Моисей ли се отнася, за онзи, “който се е родил със
сребърна лъжица в устата”? За Моисей,  който когато видял как един египтянин биел един евреин-роб,
избухнал в гняв, убил египтянина и го заровил в пясъка? Как е възможно Моисей да е бил най-кроткият
човек на земята? Докато живеел като беглец в пустинята, той се изправил босоног пред един горящ храст и
с нежелание приел поръчението на Бога да отиде и да каже на Фараона: “Пусни хората ми да си отидат.”
Със сигурност Моисей не е бил боязлив и мекушав човек. Моисей е бил силен и отстояващ правата си, но в
Числа се казва, че той е бил най-кроткия от всички хора. Убеден съм, че Моисей е трябвало да се научи да
бъде кротък. Много от нас трябва да се научат да бъдат кротки. Това е процес на подчиняването ни на Бога.

Като малък аз имах ужасен характер. Постоянно избухвах и майка ми постоянно ми говореше, че
трябва да се науча да контролирам характера си. Тя ме научи на много неща. Аз все още нося характера си и
понякога той прави опити да вземе връх над мен. Да се научим да се контролираме, особено да се научим да
контролираме гнева  си,  е  част от  значението на думата  кротък.  Това  не  означава,  че  трябва  да  станем
пасивни или слаби.  Това означава, че трябва да живеем балансирано. Аристотел е говорил за кротостта и
гнева. Той е казал, че кротостта означава да нямаш много гняв и да не действаш прибързано.  Кроткият
човек реагира с подходящ гняв. Павел пише: “Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в
разгневяването ви” (Еф.4:26). Гневът е вторична емоция. Когато сме разгневени, това се дължи на факта, че
преди това чувстваме нещо друго. Ние изпитваме чувството, че трябва да се защитаваме, че сме наранени,
че сме пренебрегнати или че сме погрешно разбрани, че ни се отправят обиди, които ни причиняват болка.
Нашият гняв е самоотбрана срещу подобно нараняване. За да контролираме гнева си, ние трябва да вземем
решение да не се самоотбраняваме. Не трябва да отвръщаме на удара с удар и не трябва да отмъщаваме.
Знаете ли защо Исус се е ядосал и е изчистил храма? Не защото търговците и сарафите са го наранили по
някакъв начин, а защото практиката да се продават жертвените животни не позволявала някои хора, особено
неевреите да участват в поклонението пред Бога. Той казал: “ Писано е: “Домът Ми ще се нарече молитвен
дом за всички народи” а вие го правите разбойнишки вертеп”(Марк.  11:17).  Исус взел един камшик и
изгонил навън животните. Той не е използвал камшика срещу хората. Преобърнал масите и по този начин
лишил сарафите от бизнеса им, казвайки: “Домът трябва да бъде изчистен, за да може да бъде място за
поклонение.” Исус използвал гнева си в полза на отхвърлените и онеправданите. Ето така постъпва кроткия
човек. Той използва конструктивно гнева си. Моисей е трябвало да се научи на това. Ние също трябва да се
научим. Аз все още се уча.

Хауард Турман разказва, че е израснал в Джорджия. Семейството му на негри-изполичари
живеело в съседство с къщата на бели изполичари. Веднъж съседът им почиствал кокошарника си
в задния двор. Той събрал тора от кокошките и го изсипал в двора на съседа си. Хауард разказва, че
баща му се ядосал и започнал да мисли какво може да направи, за да покаже на съседа си, че не
трябва да се отнася към него по такъв начин. Майка му кротко казала: “Не, остави това на мен. Аз
знам какво да направя.” Жената чакала дълго. Купчинката кокоша тор престояла цяло лято под
горещото слънце. През есента тя разкопала натореното място. Рано през следващата пролет отново
разкопала мястото, после направила бразди и посяла семена. През юни хванала мъжа си за ръка,
взели една кошница, отишли на мястото и набрали пресни зеленчуци и цветя. След това отишли
пред вратата на къщата на съседа им, който въобще не разговарял с тях откакто се заселили там.
Почукали  на  вратата  и  когато  съседа  се  появил,  г-жа  Турман  му  казала:  “Вие  бяхте  толкова
любезен с нас, за да споделите с нас вашия кокоши тор миналото лято, поради което решихме да
споделим с вас тези зеленчуци и цветя от нашата градина.” От тогава двете семейства станали
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добри съседи.
Кроткият човек се учи да не отмъщава. Тъй като се подчинява на Небесния Господ,    кроткият човек  

усвоява трудния урок да отвръща   с добро   на злото  , Павел писал на младия Тимоти: “Защото Бог ни е дал не
дух на страх, а на сила, любов и себевладение” (2Тим.1:7). Ето това е смисъла на кротостта. Тази сила може
да  духа  като  бриз,  който  движи кораба  в  океана.  Бог  ни  е  дал  дух  на  любов,  която  е  успокояваща  и
възстановяваща. Бог ни е дал дух на самоконтрол, осъществяван от Светия Дух. Исус е казал, че такива
хора ще наследят земята. Малко момиченце стояло на края на една пропаст и викало: “Мразя те!” Ехото й
отговаряло:  “Мразя  те!”  Момиченцето  заплакало:  “Мамо,  някой  казва,  че  ме  мрази.”  Майката  казала:
“Извикай “Обичам те!” То извикало и ехото му отговорило: “Обичам те!” Не е ли вярно че получаваме това,
което даваме? Каквото повикало  ,   такова се обадило  . “Кротките ще наследят земята.” Александър Велики се
опитал да завладее целия свят. Когато успял, седнал и заплакал, защото не останало нищо за покоряване.
Хитлер също се опитал да завладее всичко. Кротките не завладяват земята чрез нападение. Те не завладяват
по обичайния начин. Те завладяват чрез благост и самоконтрол. Те завладяват, защото са спокойни и не
нападат. Те получават онова, което дават. То се връща обратно при тях. Кротките хора не са прочути, те не
са във фокуса на медиите. Те не са най-богатите или най-влиятелните. Кротките са онези, които извършват
истинската промяна в света, защото работят заедно с Христос. В Мат.11:28-29 Исус отправя една покана:
“Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху
себе  си  и  се  научете  от Мен;  защото съм кротък и  смирен  по  сърце.”  С това  той казва:  “Бъди мой
партньор, застани до мен.” Какъв прекрасен урок за ученичеството! Вие получавате поканата от самия Исус
да се присъедините към този начин на живот. Молим ви, приемете я! Амин.

Блажени са милостивите
Мат. 5:1-12

Днес ще разгледаме петото блаженство: “Блажени са милостивите, защото на тях ще се показва
милост.” По  време  на  Гражданската  война  е  водена  една  ужасна  битка  край  град  Фредериксбърг,
Виржиния. В тази битка се случило нещо много необичайно. Един млад мъж от Южна Каролина, наречен
Ричард Къркланд,  се  биел в  редовете  на  федералната  армия.  Битката  през  първият  ден от  този  студен
декември била  много  жестока.  Войските  на  федерацията  се  криели зад  една  каменна  стена  край пътя,
наречен Сънкън роуд.  Когато съюзната армия се опитала да щурмува позицията на федералната армия,
стотици, даже хиляди войниците на съюзната армия били ранени и убити на бойното поле. През цялата нощ
на 13 декември федералистите чували стоновете на ранените бойци от съюзната армия.. На следващия ден
на разсъмване Ричард Къркланд, който бил само на 19 год., помолил командира си да му разреши да се
опита да мине от другата страна на каменната стена и да окаже помощ на ранените бойци. Генерал Кършоу
с голямо нежелание казал на младия войник, че има голяма вероятност да бъде убит,  но му разрешил.
Младият сержант взел със себе си много манерки с вода и се прехвърлил през стената. Започнал пълзешком
да се приближава до ранените, да им дава глътка вода и да облекчава положението им с такава милост, че
наблюдаващите го бойци и от двете страни престанали да стрелят и битката била преустановена. В чест на
това събитие сега на мястото на битката се издига един паметник.

Когато  човек  проявява  милосърдие  към  други  хора,  това  кара  света  да  се  изненадва  .    Понякога  
актовете  на  милосърдие  може  да  са  абсолютно  шокиращи.  Исус  е  учил  учениците  си,  че  трябва  да
постъпват  по  този  начин.  Нали  си  спомняте,  че  когато  изучавахме  Блаженствата,  ние  говорехме  за
основното обучение на християнството и видяхме как Исус е подготвял учениците си,  за да живеят по
начина, по който е искал да живеят. Той учил последователите си да се отнасят милостиво към другите хора,
даже когато милостта се е срещала много рядко. В културата на римляните не е имало място за съжаление,
всъщност  те  са  презирали  съжалението  и  не  са  оказвали  милост.  Философите-стоици  са  учели,  че
състраданието е белег на слабост. Хората, които проявявали милост, хората, които се отнасяли милостиво,
са били считани за слаби хора. Даже фарисеите, които са били представители на юдеизма, били загубили
своето  чувство  за  милост  и  благосклонност.  В  тяхната  жестока  религия  нямало  място  за  милостта  и
благосклонността. Онова, на което ги учи тук Исус, наистина засяга самите устои на еврейската култура. До
известна степен петото блаженство е най-просто. Едва ли е възможно да човек да направи погрешния извод,
че когато Исус е казал: “Блажени са милостивите, защото на тях ще се показва милост”, той е искал да
каже “Ако ти си милостив към мен и аз ще бъда милостив към теб.” Това послание е толкова важно, защото
оказва влияние върху цялото учение на Исус и се среща на много места в Новият Завет. 

Какво си мислите за  качеството на милостта?  Как трябва да разбираме какво има предвид Исус,
когато  ни  казва  да  сме  милостиви?  На  първо  място  милостта  означава  да  живеем  съобразно  Златното
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Правило. Един човек, наречен Лоуренс Колбърг бил преподавал в Харвардския Университет. През целия си
живот се занимавал с изучаване на промените в моралното поведение на хората. Правел проучвания сред
хората и изучавал различни култури и религии, като се опитвал да открие по какъв начин хората развиват
моралната си съвест.  Той установил, че всяка религия и всяка култура има    някакъв свой еквивалент на  
„Златното Правило“.  Хората биват учени да се отнасят към другите хора така, както биха искали другите
хора да се отнасят към самите тях. Няма съмнение, че Златното Правило може да бъде изопачено. Някои
хора казват: “Удари другия пръв, преди той да е в състояние да те удари.” “Удари пръв” е проява на душевна
настройка. Други казват, че на удара трябва да се отговаря с удар, да се отнасяш към другите хора така,
както те се отнасят към теб. Току-що видяхме два примера на изопачаване на Златното Правило. Исус казва:
“Отнасяй се към другия човек така, все едно че ти си на неговото място. Отнасяй се към него така, както би
искал и той да се отнася към теб.” По времето на Исус в Средния Изток е господствало юдейското учение:
“Око за око, зъб за зъб, живот за живот.”  Целта на този закон е била да се намали до минимум броя на
конфликтите.  Ако някой ви извади окото, най-многото което можете да направите е и вие да му извадите
окото.  Ако  някой  убие  детето  ви,  вие  също  може  да  убиете  детето  му,  но  нищо  повече  от  това.
Предназначението на този закон е била да се ограничи разрастването на конфликта. Новото учение на Исус
твърдяло, че не трябва да отмъщаваме и да отвръщаме на удара с удар. Учението на Исус е да се отнасяме
милостиво. Постави се на мястото на другия човек. Отнасяй се с него така, както ти би искал той да се
отнася с теб.

В своя коментар за Блаженствата, Уилям Баркли изяснява, че идеята за милосърдието произлиза от
еврейската дума chesed. Тази дума не означава просто съчувствие към другия човек, просто да съжаляваме
за някой човек.  Chesed   носи в себе си идеята  ,  че ти наистина се опитваш да се поставиш на мястото на
другия човек. Ти се опитваш да разбереш живота от неговата гледна точка, при това със съпричастие, а не
със съжаление. Опитваш се да разбереш неговите емоционални реакции и неговия начин на мислене  ,   като  
се съобразиш с неговите условия на живот. Милостивият човек вижда оттатък емоциите, когато хората го
нападат остро и гневно, и когато казват неща, които са изпълнени с омраза. Милостивият човек се опитва да
разбере  болката,  която  е  породила  тази  рязка  реакция.  Даже  в  разгневения  глас  той  чува  викът  от
нараняването. Милостивият човек разсъждава и е решен да реагира милостиво. В Притчи се казва: “Мек
отговор отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв” (Пр.15:1).  Така постъпва милостта. Тя
не само ограничава конфликта. Милостта притежава силата да прекрати конфликта. Милостта не е чувство.
Тя не е просто някакво топло сантиментално усещане. Милостта е решение. Милостта е проява на волята.
Тя е демонстрация на решимостта да се отговори на другия човек с ясно действие. Да се каже, че милостта
не е чувство, а решение, това означава, че милостта не е просто начин на поведение, което култивираме в
себе си,  въпреки че със сигурност това също е част от процеса.  Ние трябва да се учим да постъпваме
милостиво, да живеем милостиво и поведението ни да бъде милостиво.

Един професор в колеж си взел отпуск и заминал за Индия. Там искал да се запознае с религиите на
тази тайнствена азиатска страна и да разбере защо хората реагират по своя характерен начин, след като
живеят в толкова бедна страна. Той пропътувал целия път от Делхи до Калкута, видял реката Ганг и посетил
такива места като Варанши и Бод Гойя, които са много важни за хиндуизма и будизма. Когато пристигнал в
Калкута,  професорът  пожелал  да  се  срещне  с  забележителната  християнка  Майка  Тереза.  Отишъл  до
мястото,  където  се  намирали  Сестрите  на  милосърдието  и  почукал  на  вратата.  В  началото  никой  не
отговорил. След известно време на вратата се появила една монахиня. Професорът казал: “Бих искал да се
срещна с Майка Тереза.” Монахинята отговорила: “В момента Майка Тереза е много заета. Ще трябва да
почакате.” Монахинята го поканила да седне и му помогнала да се чувства удобно, а след това го оставила,
за да си върши работата. Професорът чакал в продължение на цели 2 часа. Единственият човек, който видял
докато  чакал,  била  същата  монахиня,  която  се  движела  насам-натам,  заета  със  задълженията  си.
Професорът  няколко  пъти  я  прекъсвал  и  настоявал:  “Искам  да  говоря  с  Майка  Тереза.”  Единственият
отговор, който получавал бил: “Майка Тереза е заета. Ще трябва да почакате.” Накрая професорът станал,
хванал монахинята за ръката и казал: “Аз чаках достатъчно дълго. Искам да се срещна с Майка Тереза.”
Същата монахиня, която била толкова заета му отговорила: “Аз съм Майка Тереза.” Той й казал: “Искам да
разговарям с вас. Имам нужда от информация за вашата мисия на милосърдието.” Тя му обяснила: “Ако
искате да научите за мисията на милосърдието, вие трябва да направите нещо,   а не да говорите   за него.”

Говоренето за милосърдие не е демонстрация на милосърдие. Когато някой човек проявява милост,
той извършва някакво действие и прави неща, които са израз на милост към хората, към които са отправени.
Милостта е действие на жертвоготовната любов. Майка Тереза е прекрасен пример за това. Друга жена,
която  е  пример  за  жертвоготовна  любов  е  Флоренс  Славеят,  която  носи  името  на  италианският  град
Флоренция. Нейното богато английско семейство живеело в този град. Скоро след раждането й семейството
се върнало в Англия и заживяло в два двореца, които притежавало. Флоренс Славеят израсла в обстановка
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на богатство и разкош. Тя притежавала всички луксозни неща, които можели да се купят, включително
прекрасно образование. Баща й играел ролята на неин взискателен учител. На 16 годишна възраст Флоренс
разбрала, че трябва да отдаде живота си в служба на другите хора. Когато обявила намерението си да отиде
в болница и да се научи да се грижи за болните, майка й се ужасила. Според порядките на британското
общество  една  порядъчна  млада  дама  просто  не  трябвало  да  прави  такива  неща.  Но  Флоренс  била
непреклонна. Заминала за Париж и там научила всичко за медицинските грижи, а след това се върнала
обратно в Англия и се отдала на грижи за болните. До края на живота си майка й не приела нейния начин на
живот.

Когато избухнала Кримската война, британското правителство, което било запознато с дейността й,
попитало  тази  млада  жена,  дали  би отишла в  един район,  наречен  Крим,  за  да  се  грижи за  ранените
британски войници. Заедно с други 38 медицински сестри тя отишла в една област, която днес се намира на
територията на Турция. Веднага след като пристигнала й докарали 500 ранени войници от кавалерията,
които били част от прочутата Летяща Бригада, възпята в едно стихотворение на Алфред Лорд Тенисън. Там
тя усъвършенствала медицинските си умения. Флоренс Славеят, която била наричана Чудото на модерните
медицински грижи, отдала живота си в жертвоготовна любов. Отказала се от богатството и живяла скромно,
защото знаела, че мястото й в този свят е място на служение. Ето така постъпва милостивия човек.

Понякога милосърдието може да е много сурово. К. С. Луис водил много активна кореспонденция с
едно младо семейство, което ценял високо. Младата жена била болна от рак и после умряла. След смъртта й
Луис написал в едно писмо до тъгуващия й съпруг следното: “Понякога Божието милосърдие е сурово.”
Това е озадачаваща комбинация от думи. Трудно може да се разбере как милосърдието може да бъде сурово,
но всички сме чували за суровата любов. Понякога милосърдието на Бога е сурово.

Миналият петък беше рожденият ден на нашия син Ерик. Той щеше да бъде на 29 години,   ако беше  
жив  . Както знаете, той умря преди година и половина  . В петък аз си мислех за него, за неговия живот и за
неговата смърт. Мисля си, че знам някои неща за суровата милост. Мислех си, какво ли щеше да се случи,
ако Ерик беше получил този фатален припадък в момент, когато шофираше колата си. Мислех си, колко по-
лошо щеше да  бъде  за  семейството ни,  ако  се  беше случила  някаква  автомобилна  катастрофа и  колко
трагично можеше да бъде това и за някои други семейства. Когато след време се върнете обратно към  някои
много трудни събития в живота ви, не е ли вярно, че понякога, даже в житейските трагедии ще съзрете
намесата на милостивата ръка на Бога? Често пъти Божията милост е много нежна. В Плачът на Йеремия
3:22-23 се казва, че всяка сутрин Божиите милости се подновяват. Понякога те са нови и освежаващи, нежни
и сладки. Но в същото време е вярно, че понякога Божията милост е сурова  .   Това е трудна милост.   Тя винаги  
е справедлива и безпогрешна. Бог е верен и ни дава милостта, която е решил да ни даде.

Християнската милостивост е достъпна за всички хора. Никой не е изключен. Едно от нещата, които
обичам в нашата църква е, че за нас всеки е добре дошъл. Така постъпва християнската милост. Никой не е
изоставен.  Исус е казал, че ние трябва да обичаме даже враговете си. Ние трябва да сме милостиви даже
към онези,  които ни преследват и трябва да оказваме милост на всички хора. Д-р Чарлз Алън разказва
красивата история за  един инженер,  наречен Пиар Холм,  който пътувал по цял свят и строял мостове,
тунели и железопътни линии.  Тъй като се  разболял от сериозна болест,  той бил принуден да изостави
работата си. Накрая изпаднал в крайно лишение и живеел на границата на бедността. Заедно с жена си и
дъщеря си той се завърнал в родното си място и заживял в един скромен дом. Съседът им бил фермер с
репутацията на лош човек. Пиар Холм се страхувал от свирепото куче на този фермер. Той се плашел от
това, което кучето може да стори на семейството му. Когато веднъж разговарял със съседа си и го помолил
да държи кучето си вързано, фермерът само му се присмял и му отговорил, че може да прави каквото си
поиска с кучето си. Един ден, когато Пиар Холм се върнал в къщата си, той видял как свирепото куче е
захапало  младата  му  дъщеря  за  врата.  Той  изгонил  кучето,  но  било  твърде  късно.  Зъбите  на  кучето
проникнали толкова дълбоко в гърлото  на дъщеря му и тя умряла. От този момент нататък цялото село не
искало даже да говори с фермера и всички го отминавали с презрение.

Тъй като човекът бил фермер, той бил зависим от другите хора. Когато дошла пролетта, той изорал
нивата си, но не можел да заеме или да купи семена от съселяните си, за да засее. Единствен Пиар Холм
осъзнал трагедията на своя съсед, чието непокорство било заплатено с цената на живота на собствената му
дъщеря. Една сутрин Пиар Холм станал много рано, отишъл до своя хамбар, поставил на гърба си един
чувал с ечемично семе, отишъл на нивата на съседа си и я засял. Той се постарал никой да не го види, че
прави това. След като отминали пролетните дъждове и слънцето затоплило земята,  ечемика изникнал и
започнал да расте. Нивата дала прекрасен урожай. Тогава всички разбрали какво е направил Пиар Холм. Той
оказал милост даже към човека, който е бил негов враг.

Милостта не изключва никой човек. Тя е достъпна за всички хора. Милостта е двойна благословия.
Понякога хората говорят, че са простили на себе си, като обикновено казват: “Аз просто имах нужда да си
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простя.” Понякога чувам съвета: “Ти наистина трябва да простиш на себе си.” Лично аз си мисля, че не е
възможно човек да прости сам на себе си. Мисля си, че опита на човек да прости сам на себе си прилича на
опит  да  целуне  лакътя  си  или  да  се  опита  да  седне  в  собствения  си  скут.  Според  моите  разбирания,
прошката е дар  ,   който един човек дава на друг човек  . Тъй като това е дар, ние трябва да го получим от някой
друг  човек.  Ние  сме  получили  опрощение  от  Бога.  Библията  казва:  “Понеже  всички  съгрешиха  и  не
заслужават да се прославят от Бога ...че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас” (Рим. 3:23;
5:8). Кръстът на Голгота е акт на най-велика милост. Кръстът на Исус Христос е най-висшият символ на
Божията милост в  живота  ни.  Помислете си за  следното:  Когато Христос дойде на земята,  въплътен в
човешки образ, той дойде да се присъедини към нас в този живот. Това е най-силната демонстрация на
съпричастност, която някога е оказвана на хората. Бог дотолкова беше съпричастен с хората, че се въплъти в
човешки образ. Кръстът е акт на жертвоготовна любов. Кръстът не е говорене; кръстът е действие от страна
на Бога. Кой може да откаже, че смъртта на Исус на кръста не е акт на милост? Кръстът на Исус Христос е
за всички хора. Исус е умрял заради всички, заради онези, които са го проклинали, заради онези които са му
се присмивали, заради онези, които са забивали гвоздеите, заради онези, които са поставили трънения венец
на главата му. Исус е умрял на кръста и заради Юда Искариотски. Исус е умрял на кръста заради всички
нас. Никой не е изключен. “Отче, прости им. Те не знаят какво правят.”

Прошката  има  две  измерения.  Винаги  има  едно  вертикално  измерение.  Ние  сме  получатели  на
Божията милост,  защото Бог ни прощава чрез смъртта на Исус Христос.  Бог очаква от нас,  че  ние ще
създадем това хоризонтално измерение, като се отнасяме със същата милост и прошка към другите хора . В
Новият Завет тези две измерения винаги са били свързани. Понякога римокатолическата църква счита, че
неин основател е Симон Петър. Един католически теолог обяснява, че това е вярно, защото наистина Яков и
Йоан са искали да седнат на почетните места, но тъкмо Петър е бил толкова пламенен и устремен. Той
толкова често правел ту нещо прекрасно, ту нещо много глупаво. Петър е онзи, който се отрекъл от Господа,
а после плакал с горчиви сълзи, но получил прошката на Исус. Въпросният римокатолически теолог казва,
че това е начинът, по който трябва да постъпва и църквата. Трябва да осъзнаваме, че ние също имаме нужда
от прошка. Само тогава сме в състояние да оказваме милост на другите хора и да им прощаваме. Когато
Исус ни учи да се молим с Господната молитва, той поставя в нея и двете измерения на прошката: “И
прости ни дълговете, така както и ние прощаваме на нашите длъжници” (Мат.6:12).  Уверявам ви, че
Божията милост е широко достъпна за всички хора. Бог ни обича толкова много, че ни даде най-висшият
израз на милостта – един стар и здрав кръст. На този кръст е умрял Божият Син заради вас и заради мен.
Когато приемем Христос като наш Спасител, тогава ние установяваме връзката си с него и осъзнаваме, че
милостта е двойна благословия.

Питам ви, дали сте приели Христос като ваш Спасител? Осъзнали ли сте, че имате нужда от Божията
милост? От тук започва вашия дълъг процес на последователство. Той започва с решението ви да позволите
на Христос да бъде ваш Спасител. Може би днес Бог внушава на сърцето ви да вземете решение да станете
по-добър последовател? Вие вече сте християнин, но знаете, че можете да бъдете по-добър. Между вас има
хора, които знаят, че Бог ги е довел днес на това място. Бог иска да станете част от Неговото семейство. Той
не иска нито един от християните да е бездомен. Той иска да ви даде църковен дом. Може би Бог ви е довел
тук, за да станете част от нашето любящо църковно семейство? Това са покани от Бог, на които трябва да
отговорите. Ще отговорите ли положително на поканите на Бога? Молим се на Бога да направите това. В
името на Исус Христос. Амин.

Блажени са миротворците
Мат. 5:1-12

Днес  ще  разгледаме  предпоследното  блаженство:  “Блажени  миротворците,  защото  те  ще  се
нарекат Божии синове.” На 2.04.2002, само 2 дни след Великден, се случи нещо в една много важна част от
християнския свят. Църквата на Рождество Христово, една от най-старите църкви в света, беше окупирана
от една група палестински бойци. Те търсеха убежище в олтара на църквата, за да се скрият от израелската
армия, която беше навлязла в град Витлеем на Западния Бряг. Вие сте гледали предаванията за обсадата по
телевизията и сте чели за нея във вестниците и списанията. Вие знаете, че обсадата продължи 39 дни. През
този период монасите, свещениците и монахините, които живееха в църквата, в буквалния смисъл оказваха
помощ на окупаторите-палестинци. Тези християни споделяха храната си с онези, които търсеха укритие в
църквата. Те даже позволиха на нападателите да използват светите места в църквата, за да спят. Когато
всичко беше казано и направено, църквата Рождество Христово пострада много малко при този инцидент.
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Вследствие на него  в  църквата  имаше много светотатство и  човешки нечистотии,  но самата  църква  на
Рождество Христово, построена през 4 век на мястото, където се счита, че е бил роден Исус  ,   беше запазена  . 

Не е ли поразително да се мисли, че на същото място, където е бил роден Господ Исус Христос, там,
където е бил роден Принцът на Мира, там където ангелите са пели: “И на земята мир между човеците, в
които е Неговото благоволение”, е възможно да има такова противопоставяне, такъв конфликт и такива
разговори за унищожение? Църквата на Рождество Христово се оказа в центъра на този конфликт още от
самото му начало. Тази църква е само един пример за това, как желанието ни за мир, нашия стремеж хората
да живеят в мир, често са разрушавани от човешката склонност към отмъщение, към отвръщане на удара с
удар и към изравняване на сметката.

Принцът на Мира Исус е седял на хълма и е преподавал на учениците си, които седели около него.
Той ги учел за блаженствата на християнския живот и за великите достойнства,  които вървят заедно с
отговорността на учениците му. Той стигнал до блаженството: “Блажени миротворците, защото те ще се
нарекат Божии синове.” До колко можем да вярваме на този равин от Назарет? Как можем да вярваме, че
той разбира това, за което говори, когато засяга темата за мира? Не е ли вярно, че са били водени много
войни, даже в името на Исус Христос? Няма ли моменти, когато хората, които носят кръста пред себе си,
влизат в битки и убиват други човешки същества? Исус учи своите ученици, включително и нас. В една
песен, която беше популярна по време на войната във Виетнам се казваше: “Къде отидоха всички цветя?”
Това е песен, която пита какво стана с младите хора на страната ни. В текста на песента се казва:  “Те
отидоха  да  воюват.  Приятелките  им  и  майките  им  тъгуват.  Къде  отидоха  всички  цветя?  Те  отидоха  в
гробищата, всички до едно отидоха там. Кога най-после хората ще се научат?” Можем да попитаме както
християните,  така  и  църквата  на  Христос.  “Кога  най-после  ще  се  научим?”  Ние  знаем,  че  мирът  е
християнска добродетел. Павел казва, че мирът е един от плодовете на Светия Дух. Счита се, че това е една
от характерните черти на живота на християните, но мирът е и едно от неуловимите обещания на Бога. Това
блаженство казва, че ако се научим как да правим мир, ние ще бъдем наречени Божии синове. Тази работа
на  миротворство  е  работа  на  Отца.  Ако  искаме  да  бъдем  Негови  деца,  тогава  това  е  работата,  която
задължително трябва да извършваме.

Трябва да се научим как да бъдем миротворци. Трябва да обмислим объркването в собствените си
сърца и глави. Повечето от нас знаят, че войната е ужасно нещо. По време на битката при Чанселорсвил
Робърт Лии казал: “Добре е, че войната е толкова ужасно нещо. Иначе ние ще се пристрастим към нея.” Ако
разгледаме снимките, които Матю Брейди е направил по време на Гражданската война, ние ще видим част
от ужаса на войната. Можем да видим новините по телевизията. Ние знаем какво причинява войната на
семействата и на малките деца. Можем да видим как се отразява войната на хората по цял свят. Знаем, че е
далеч по-добре да живеем в мир, но въпреки това в нас съществува това странно несъгласие. Това, което
знаем е ужасно, а онова за което мечтаем е диаметрално противоположно. Независимо от собственото си
желание ние изглежда, че биваме въвличани в конфликти и попадаме в ситуации, които ни карат да мислим,
че мирът изисква да демонстрираме сила, че за да имаме наистина мир, ние трябва да сме готови да се бием.
Толкова често чуваме такава риторика за мира. Миротворството няма нищо общо с готовността да се бием.
Миротворството изисква решимост да се правят онези неща, които работят в полза на мира. Преди няколко
години един норвежки компютърен специалист реши да направи списък на всички войни, за които има
данни в световната история.  Връщайки се 5560 години назад, той установил, че са водени 14,531 войни.
Това представлява средно по три войни годишно. През този период са живели 185 поколения,    от които  
само 10 поколения са живели в пълен мир. Всички останали поколения са узнали какво представлява
войната.  Мирът е най-доброто нещо. Мисля си,  че всички ще се съгласим с това,  но войната изглежда
толкова неизбежна. Какво трябва да правят християните? Един християнин казва, че по време на Коледа
всички християни се молят за мир. Друг християнин казва: “Нужно е да има някакви събрания. Подобно на
другите християнски дарове, мирът на земята се нуждае от` някои събирания.” Със сигурност трябва да се
работи за постигането на мира.

Понякога,  когато  се  моля  за  нашият  Държавен  Секретар  Генерал  Колин  Пауъл,  аз  си  мисля  за
промяната в работата му. По-рано той беше Председател на комитета на обединените началник щабове, една
длъжност, която основно беше свързана с воденето на война. Сега той е Секретар на Сената, длъжност,
която основно е свързана с работа в полза на мира. Ако попитаме Генерал Пауъл коя от тези две длъжности
е по-трудна, аз имам усещането, че той би казал,   че работата в полза на мира е по-трудна  . Не е лесна работа
човек да бъде миротворец. Това изисква такова ниво на решимост, което е постижимо за християните. Със
сигурност миротворството изисква обмисляне и молитва. На Цветница Исус плакал заради град Йерусалим.
Той слязъл от Маслинената планина, погледнал към града, чието име означава мир. “Салим” произлиза от
еврейската дума “шалом,” която означава “мир.” Йе  русалим е град на мира  . Гледайки към Йерусалим, Исус
плакал с думите: “Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти” (Лука 19:42)! Как е
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възможно градът на мира да не знае нещата, които служат на мира? Чудя се, дали нашия град знае нещата,
които служат на мира. Чудя се, дали Белфаст в Северна Ирландия, Витлеем или градовете в Кашмир знаят
нещата, които служат на мира. Чудя се колко много градове по света знаят нещата, които служат на мира.
Най-ужасните  от  всички  познати  войни,  са  религиозните  войни. Замислете  се  за  конфликта  в  Северна
Ирландия, пред който е изправен света в този момент. Групи млади протестанти се бият срещу групи млади
католици. Със сигурност конфликтът на територията на Израел между евреите и палестинците е религиозна
война. В основата на сегашният конфликт между Индия и Пакистан, който заплашва сигурността на целия
регион, даже на целия свят, е религията. През тази седмица във Филипините бяха убити мисионери. Като
християни ние знаем ли нещата, които служат на мира? Трябва да се питаме, дали знаем нещата, които
работят  в  полза  на  конфликта  или  нещата,  които  работят  в  полза  на  мира.  По  време  на  посещение  в
църквата  попитах  една  жена,  на  която  й  предстоеше  сърдечна  операция:  “Какво  точно  ще  правят
хирурзите?”  Тя  ми  отговори:  “Ще  ми  поставят  миротворец”  (Коментар:  на  английски  “стимулатор  на
сърцето”-  „pacemaker” и  “миротворец”   -  „peacemaker” се  произнасят  почти  по  един  и  същ  начин.  Д.Пр.)
Помислих си:  “Колко чудесно е това.” Не е ли чудесно,  че хирурзите щяха да й поставят миротворец?
Разбира се, тя имаше предвид стимулатор на сърдечната дейност.

Не  е  ли  вярно,  че  истинският  мир  е  състояние  на  сърцето?  Мирът  не  е  нещо,  за  което  ние  се
договаряме. Мирът не е нещо, до което стигаме чрез договор или споразумение. Преди всичко мирът е
състояние на сърцето.  Ако сме много искрени към себе си,  ние ще признаем,  че сме хора с  вътрешен
конфликт. Апостол Павел е писал за този конфликт в Рим.7. Той говори за войната, която различните части
на тялото водят помежду си. Той казва: “Не мога да върша нещата, които искам да върша. Аз върша нещата,
които не искам да върша. Все едно, че ума и тялото ми воюват помежду си.” После задава въпроса: “Кой ще
ме освободи от това тяло, което ме води към смъртта?” След известна пауза той осъзнава, че единствено
Исус Христос може да промени живота му. Павел е описвал това, което чувстват много от нас. Разговарях с
един човек, който притежаваше крайно невъздържан и избухлив характер, който обиждал както жена си,
така и децата си. Попитах го какво става вътре в него. Той ми каза: “Не знам. Все едно, че вътре в мен има
едно голямо черно куче, което започва да ме ръководи. То просто започва да ръмжи и напада. Изглежда, че
въобще не мога да го контролирам. В същото време аз се чувствам, че едно малко бяло кученце вътре в мен
иска да бъда любезен и обичащ.” Аз казах: “Предполагам, че въпросът пред вас е, кое от двете кучета ще
победи?” Той отговори: “З  нам кое куче ще победи   –    това, което храня повече     .” Храним ли онази част от
нас, която бърза да отмъщава? Храним ли онази част от нас, която иска да отвръща на удара с удар или
храним онази част, която иска да бъдем любезни и обичащи, онази част която иска да приличаме колкото се
може  повече  на  Исус?  Един  стих  от  текста  на  песента  “Южния  Пасифик”  казва,  че  децата  трябва
внимателно да бъдат учени да мразят и да обичат. Много хора знаят, че омразата, страхът и предразсъдъците
се намират в основата на повечето войни и конфликти. Много от скарванията и споровете в живота ни се
дължат на омразата, страхът и предразсъдъците. Децата трябва да бъдат учени да мразят и да се страхуват.
Мисля, че това е правилно. 

Една организация, наречена “Лъвът и Агнето” е взела името си от прекрасната картина в книгата на
пророк  Исая,  в  която  лъвът  и  агнето  лежат  заедно.  След  като  извършила  някои  изследвания,  тази
организация съобщи, че към времето, когато един млад човек в САЩ завършва гимназия, ако е израснал в
семейство със средна пристрастеност към гледане телевизия и филми вече е видял 100,000 акта на насилие,
повечето от които са свързани с убийство. Някои от тези актове се показват по време на вечерните новини.
Други се показват в телевизионни програми и филми. Трябва ли децата да бъдат учени да мразят и да се
страхуват? 

Замислете се на какво учим децата си. Убеден съм, че за да бъде миротворец, човекът искрено трябва
да вярва в Бога. По същия начин, по който преклонението пред Христос е един от източниците на нашата
радост, така и прекланянето пред Бога е източник на мир в живота на християнина. Някога ставало ли ви е
лошо при пътуване с кола? Страдали ли сте от “морска “ болест? Веднъж посетих един парк за развлечения
и наистина не исках да се возя в неговите лудо спускащи се вагончета. Един от приятелите ми каза: “Хайде,
Кирк, качи се тук. Ще се забавляваш.” До края на живота си няма да мога да разбера   какво забавно има в  
замайването и в повръщането. Реших да се кача на една люлка, наречена “Октопод.” Някои от вас знаят тази
люлка, която ви подмята и в трите направления едновременно. Приятелят ми каза: “Нека да ти кажа какво
трябва да правиш, за да не ти прилошее.” Аз го попитах: “Какво трябва да правя?” Според мен решението
беше да  не  се  качвам на  люлката.  Той ми обясни:  “Опитвай се  да  гледаш само в  едно нещо.”  Така  и
направих. Опитах се да се фокусирам в едно нещо. Разбира се, имах чувството, че това нещо продължава да
се движи, но се опитвах. Ако някога сте ходили на риболов в открито море, вие знаете, че една от рецептите
срещу морската болест е да фокусирате погледа си в някаква точка на хоризонта. Ако искаме да имаме мир,
ние трябва да се фокусираме в нещо, което не се движи.  Трябва да намерим спокойно място в този лудо
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въртящ се свят. Точката на фокусиране е в Исус Христос. Павел пише за това от килията на римския затвор.
Във Фил.4:6-7 той казва: “Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте
прошенията си на Бога  с  благодарение;  и  Божият мир,  който никой ум не  може да схване,  ще пази
сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.” Това е начинът, по който Павел казва, че ако искате този мир,
трябва да споделяте чрез молитва тревогите си с Бога и да се фокусирате върху единствената неподвижна
точка, Исус Христос. Исус е седял на хълма и е учел учениците си. Около него са седели хора, които са били
нетърпеливи, един от който по-късно в Гетсиманската градина е извадил ножа си и отрязал ухото на слугата
на първосвещеника. Около него са седели хора, двама от които са били наречени Синовете на Гърма. Исус
им казал: “Ако се научите да бъдете миротворци, вие вече няма да бъдете наричани Синовете на Гърма, а
ще бъдете наричани синове на Бога и деца на Бога.”  Миротворците гледат  на света  по начин,  който е
различен от начина,  по който гледат на него повечето хора. Космонавтите казват,  че земята прилича на
голяма мраморна топка, плаваща в космоса. Според тях, едно от удивителните неща, които човек вижда,
когато гледа от космоса към земята е,  че не се виждат границите на държавите, които са начертани на
картите. Гледана от космоса, земята изглежда като едно цяло. Човек може да види планините и реките, но
държавните граници са невидими.

Исус е казал, че е дошъл, за да разруши стената, която разделя хората. Той е дошъл, за да строши
преградите, които отделят хората един от друг и че той е нашия мир, в който двете неща се събират в едно.
Павел използва това описание и казва, че Бог му е възложил да работи за помирението, което се постига
чрез събирането на хората при Бога. Ако сме миротворци, ние сме деца на Бога и сме последователи на
Исус Христос. Трябва да се научим, че най-важното оръжие в арсенала ни не е някаква карабина. Най-
важното оръжие в арсенала ни не е някакъв пистолет или автомат. Най-важното оръжие в нашия арсенал
е любовта.  Любовта е най-мощната сила на света. Чрез любовта Исус е победил света. Той е казал: “В
света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33). Това е причината Исус да каже: “Мир ви
оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се
бои” (Йоан 14:27).

Ние  трябва  да  се  научим да  обичаме.  Когато гледаме към света,  ние  задължително трябва  да  се
чувстваме отговорни за случващото се. Обичам едно малко стихотворение, в което се казва: “Той начерта
един кръг, за да не ме допусне до себе си. Недоволство, отцепничество, неща които ни разделят. Но двамата
с любовта знаехме как да победим. Ние начертахме един кръг, в който включихме и него .” Този кръг трябва
да включи в себе си целия свят. Трябва да обичаме този свят, който беше обичан толкова много от Исус, че
даде живота си заради него.  Трябва да обичаме всички хора по земята:  червени,  жълти,  черни и бели.
Трябва да обичаме хората на исляма, будистите, хиндуистите и евреите. Трябва да обичаме всички хора,
защото любовта е това, което Исус е предложил на този свят.   Единствената разумна реакция на сърцето е да  
обича. Ние просто искаме хората да опознаят любовта на Бога, която е разкрита най-пълно в Исус. Ние
искаме хората да опитат тази любов чрез нас.

Когато беше подписано Споразумението от Кемп Дейвид, Менахем Бегин,  Ануар Садат и Джими
Картър  дадоха  обща  пресконференция.  Президентът  Картър,  който  говори  пръв,  цитира  блаженството:
“Блажени  миротворците,  защото  те  ще  се  нарекат  Божии  синове.”  После  говори  министър-
председателят на Израел Менахем Бегин,  а  след  това  – Президентът на Египет Ануар Садат.  Египет и
Израел бяха враждували от години. Сега трябваше да живеят в мир. Президентът Садат каза, че той имал
таен съюзник в Израел – майките в Израел.  Той каза, че еврейските майки са същите като египетските
майки, които не искат децата им да умират по време на война.

Нашият небесен Отец е същия. Той не иска децата му да бъдат убивани. Сърцето му сигурно бива
разбивано по същия начин, както е било разбито от случилото се Кайн и Авел.  Мисля си,  че Бог не е
доволен, когато децата му се нападат помежду си. Знам, че понякога войната изглежда неизбежна. Мисля
си, че понякога твърде бързо вземаме решение да воюваме. Когато е миротворец, това не означава, че човек
е страхливец. Да бъдеш миротворец, това не означава да си пасивен. Миротворството може да е много
активно. Миротворството не трябва да се ограничава само до отбранителната стратегия. Това трябва да е
ежедневна работа, която е част от живота на всеки християнин.

В сградата на Обединените нации има една статуя, на която е изобразен един човек с чук в едната
ръка и с меч в другата ръка.  Това е статуята на човека,  който превръща меча в рало и е напомняне за
пророчеството на Исая: “Те ще изковат мечовете си на палешници и копията си – на сърпове” (Ис.2:4).
Това ни напомня, че е важно да променяме начина, по който реагираме в определени ситуации, даже може
би да променяме начина, по който се молим. В края на живота си Алберт Айнщайн дал едно интервю.
Репортерът го попитал: “Някога правили ли сте грешка?” Айнщайн казал, че през 1939 г е направил една
много голяма грешка. Тогава подписал едно писмо до Президента Рузвелт, в което му казвал, че САЩ са
длъжни да действат бързо и да създадат атомна бомба. Айнщайн казал: “Това е най-голямата ми грешка.”
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По-нататък  в  интервюто  репортерът  го  попитал:  “Имате  ли  някаква  представа  каква  ще  бъде  Третата
световна война?” Айнщайн казал, че се страхува да мисли за Трета световна война, но добавил: “Но знам
каква ще бъде Четвъртата световна война. Тя ще се води с тояги и камъни.” Ако трябва да направим някаква
промяна, ние трябва да променим начина, по който реагираме на хората. Трябва да мислим за вътрешния си
конфликт и за собствените си предразсъдъци. Мирът трябва да бъде подхранван и да бъде култивиран в
сърцата  на  хората.  Алфред  Нобел  имал  следната  забележителна  случка.  Един  ден  отворил  вестника  и
прочел собствения си некролог.  Подготвяйки собственото си погребение,  той изпратил некролога си до
вестника, за да го публикуват, когато умре. Междувременно умрял един от роднините на Нобел и вестника
по погрешка публикувал неговия некролог.  Докато четял собствения си некролог,  той се ужасил,  когато
забелязал,  че  в  него се  подчертавали заслугите му за  изобретяването на динамита.  Помислил си,  че за
разлика от повечето хора, тази случка му предоставя втори шанс. Решил, че трябва коренно да промени
нещата и открил начин да се отдава признателност на хора, които са имали голям принос за развитието на
науката, литературата и за установяването на мир. Носителите на Нобеловата награда не винаги са хора, с
които сме съгласни. Може да не сме съгласни с политическите им възгледи, но знаем, че те са разбрали, че
миротворството не е пасивен начин на живот. Миротворците са активни хора. Като християни ние трябва да
вземем решение да правим всичко, на което сме способни, за да бъдем миротворци.

През 1899 год. имало конфликт между южноамериканските държави Аржентина и Чили. Изглеждало,
че  двете  страни  ще  започнат  война  помежду  си,  но  епископът  на  Аржентина  предложил  начин  да  се
споразумеят. Неговият колега от Чили, който също бил епископ, се съгласил. Двамата епископи убедили
политическите лидери, че трябва да седнат на една маса и да постигнат мирно споразумение. В резултат от
споразумението била създадена една декларация, която позволила на Крал Едуард VII да вземе решение
относно начина, по който да се стигне до мир. Според една от клаузите на споразумението двете страни се
задължили  да  съберат  на  едно  място  цялото  неизползвано оръжие и  да  го  претопят.  Когато  това  било
направено, от този метал отлели една статуя на Христос, която е позната като Христос на Андите . Тази
статуя, която е поставена на планинската граница между двете държави служи като едно напомняне, че
християните наистина могат да променят нещата.

Малцина  от  нас  ще  имат  възможност  да  окажат  политическо  влияние  върху  хората,  но  ние
притежаваме  най-великата  сила  на  земята.  Ние  притежаваме  любовта  на  Господ  Исус  Христос.  Ние
притежаваме силата на молитвата. С помощта на молитвата можем да предадем любовта на Христос и да я
насочим  като  лазерен  лъч  към  конфликта  в  този  свят.  Ние  можем  да  бъдем  миротворци.  Ако  станем
миротворци,  ние  ще бъдем наречени деца  на Бога.  Трябва  да  се  молим с  молитвата  на Св.  Франциск:
“Господи, направи ме да бъда инструмент на Твоя мир.” За да бъдете миротворец, вие трябва да вървите
след Исус. Трябва да вземете решение, че той ще бъде вашия Спасител и Господ. Приканваме ви днес да
вземете това решение. Каним ви да се присъедините към нашата църква. Отговорете положително на тази
покана, която Бог ви отправя. Амин.

Блажени са онези, които гладуват и жадуват за правдата
Мат. 5: 1-12

Днес продължаваме изучаването на блаженствата и ще разгледаме четвъртото блаженство: “Блажени,
които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят” (ст.6). Наскоро чух една история за
пастор, който проповядвал на темата да прощаваме на враговете си. В края на проповедта си попитал дали
сред присъстващите има някой, който би желал да каже нещо по темата. Един човек станал и заговорил за
това, колко му е било трудно да прости на друг човек, който го бил обидил много. Говорещият казал, че най-
накрая, благодарение на продължителни молитви можал да прости. После една жена споделила, че все още
се мъчи да прости на член от семейството й, който дълбоко я наранил. След това станала една 93-годишна
старица и казала, че името й е Мис Ели. Пасторът я познал и я попитал: “Имате ли да споделите нещо от
своя опит?” Тя отговорила: “Да, искам да ви кажа, че нямам никакви врагове.” Пасторът се изненадал и я
запитал: “Как е възможно да нямате никакви врагове? Как постигнахте това?” А тя му отговорила: “ Аз
просто надживях всички негодници.”

Не е ли вярно, че можем да научим много неща от възрастните хора около нас? Ние сме благодарни,
че Бог ни е благословил с хора, които имат мъдрост и опит, и през целия си живот ежедневно са живели
като деца на Бога,  опитвайки се да вършат онова,  което е правилно. Тази идея прекрасно подхожда на
блаженството, което ще разглеждаме днес.  Забелязали ли сте, че блаженствата са разделени на две части?
Една част от тях ни казват, че сме благословени, когато реагираме на ситуации, в които сме попаднали   не   по  
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свой избор. Ние можем да наречем ”подхвърлени” ситуации като: “Блажени скърбящите” или “Блажени
гонените.”  Когато се  окажем в  тези  ситуации ние  реагираме на  тях  така,  както ни учи Исус. В  други
блаженства  изглежда,    че  се  говори  повече  за  начина  на  живот  и  за  отношението  ни  към  живота  .
Разглежданото днес блаженство е от този вид: “Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото
те ще се наситят.” Докато бях дете, основното ни ядене през деня беше обяда. Спомням си как се хранех
на масата с дядо си. Баба ми винаги приготвяше обилен обяд и майка ми продължи тази традиция. Много от
присъстващите знаят, че като юноша работех в склад за дървени материали. През лятото имахме крайно
ограничено време за обяд. Когато влизахме в къщи, яденето вече беше сервирано на масата. Измивахме си
ръцете и сядахме да обядваме. Един ден аз влязох и седнах на масата заедно с дядо ми. Мама беше сготвила
прекрасно ядене с печено телешко. В една голяма кана имаше прясно сварен чай, който беше готов за пиене.
Налях си една голяма чаша с леден чай. Бях много жаден, защото през цялата сутрин бях разтоварвал един
камион.  Отпих  една  голяма  глътка,  преглътнах я  и  чак  тогава  установих,  че  това  е  оцет,  който много
приличаше на леден чай. Толкова много бързах, че даже нямах време да пробвам какво пия.

Когато наистина сте жаден, вие търсите нещо, което да утоли жаждата ви. Когато сте гладен, вие
търсите нещо, което ще задоволи глада ви. Исус огледал насъбралата се около него тълпа и успял да види
стремежа, глада и жаждата им, изписани на лицето на всеки човек. Исус знаел, че не физическият глад е
довел тези хора при него. Той е видял силният духовен глад, изписан на всяко лице. Той видял жаждата за
Бога. Всички сме виждали снимките на гладуващи деца, причинено от сушата, които са толкова ужасни, че
не искаме дълго да ги гледаме. В наши дни по света има места, където хората умират от глад. Има места по
света, където хората нямат достатъчно вода за пиене. За нас е много трудно да гледаме снимката на някое
измършавяло дете, намиращо се в ръцете на своята измършавяла майка. В разглежданото блаженство Исус е
използвал едно описание, което е било ясно разбираемо за съвременниците му. Хората по онези места са
знаели какво е жаждата. Те не са знаели какво е кухненска мивка. Тогава не е било възможно човек да влезе
в къщата си, да завърти кранчето и да си напълни чашата с прясна вода. Тогава водата е била вадена от
кладенци.  Понякога  ветровете  “Сироко”  носели  пясък.  В  такива  случаи  единственото,  което  може  да
направи бедуина, е да се загръща плътно с наметалото си и да стои с гръб към вятъра. Когато вятърът
утихвал,  носът  и  гърлото  на  хората  били  задръстени  от  пясъка.  Тези  хора  знаели  какво  представлява
жаждата. 

Преди много години заведох една група “бойскаути” в южната част на Тексас. Имахме карта, на която
беше начертан маршрута на пешеходният ни преход през Националния Парк “Марион.” Според картата
разстоянието беше около 25 км и ние планирахме всичко много старателно. Носехме със себе си съдове с
вода и тръгнахме рано сутринта в 6 часа, за да можем да свършим прехода преди да настъпи най-горещата
част от деня. Малко след 12 часа на обяд стигнахме до мястото, което трябваше да бъде края на нашето
пътешествие. Беше ни останала малко вода, но един от водачите-скаути каза: “Само след по-малко от час ще
стигнем до място, където има помпа и там ще можем да се заредим с прясна вода. Ако искате да пиете,
вървете направо.  Няма да имате никакви проблеми.” Проблемът беше, че човекът,  който беше начертал
картата,  беше направил грешка.  Оказа се,  че прехода не е 25, а 40 км. Следователно ни предстоеше да
изминем още 15 км под горещото слънце  на  южен Тексас  без  никакви запаси от  вода.  Ние  вървяхме,
вървяхме и вървяхме. Чак в 7 часа вечерта стигнахме до мястото, където беше помпата. Уверявам ви, че не
съм пил по-сладка вода от водата, която пих от този кладенец. 

Ето за такава жажда говори Исус. Той няма предвид жажда, която може да бъде утолена от чаша кока-
кола или от чашка кафе. Той говори за истински стремеж и за силна жажда.  Един младеж отишъл при
пастора и казал: “Искам да науча как да живея праведно.” Пасторът го отвел до близката река. Двамата
влезли във водата, докато нивото на водата стигнало до гърдите им. Младежът си мислел, че това ще бъде
някакъв вид очистване или кръщаване. Пасторът, поставил ръцете си върху главата на младежа и я потопил
под водата. Държал го в това положение докато младежът започнал да се бори с него, но въпреки това не му
позволявал да си поеме въздух. Накрая младежът успял да се освободи, извадил главата си от водата и
жадно задишал. Когато успял да си поеме дъх, пасторът го попитал: “Когато ти липсваше въздух, какво най-
много ти се искаше?” Младежът казал: “Исках въздух.” Пасторът му обяснил: “Когато пожелаеш Бога по
този начин,     ти ще се научиш да живееш праведно  .” Ето за такъв глад и за такава жажда говори Исус. Това е
дълбок и силен стремеж, който не може да бъде задоволен от нищо друго.  Блажени са онези, които са
гладни и жадни за праведност и които искат да знаят и да правят правилните неща. В края на живота си
Уилям Баркли казал: “Аз съм стар човек. Знам няколко неща в живота, който са важни,  но нещата, които
наистина са важни са безспорно важни.” Едно от тези неща е праведността. Това не означава човек да е
праведен. Това не означава да е по-добър от другите хора. Тогава това би било праведност, зависеща от
всеки човек.  Истинската праведност означава човек да има правилно отношение към Бога и към другите
хора.  Истинската праведност е желание да приличаме колкото се може повече на Христос. Исус е нашият
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пример. Да приличаме повече на Христос, това означава да се стремим с цялото си същество да вършим
всичко в духа на Исус и да се отнасяме към другите така, както Исус се е отнасял с тях.

В  книгата  си  “Съобщението,”  Еужени  Петерсон  превежда  това  блаженство  по  следния  начин:
“Блажени сте, когато си създадете добър глад за Бога. Той е най-хубавата храната и най-вкусната напитката,
която въобще можете да имате.” Създавайте си силно желание за нещата на Бога. Помнете, че когато Исус е
дал тези блаженства, той е обучавал учениците си да вършат работата, която е трябвало да свършат. Той е
искал те да култивират в себе си този глад и тази жажда за праведност. Той е искал те да имат глад за Бога.
Много неща ни пречат да имаме глад за Бога. Предполагам, че сте чували млада майка да казала на детето
си: “Не. Ти не можеш сега да ядеш този чипс, защото скоро ще обядваме.” Майката знае, че ако детето си
напълни стомаха с чипс, то няма да яде онова, от което наистина има нужда. Пуканките ни пречат да имаме
истински глад за Бога.  Светът около нас е пълен с пуканки.  Един от най-големите разпространители на
такива пуканки е телевизията. Ще ви прочета няколко статистически данни. Освен за ядене, спане и работа,
повечето американци изразходват около 80% от останалото време за гледане на телевизия. Абитуриентите,
които ще завършат гимназия през 2002 год. ще са прекарали повече време в гледане на телевизия, отколкото
прекарват в последната си година в училището. За тях сумарното време, прекарано в гледане на телевизия
ще е по-голямо от сумарното време, което са изразходвали за обучението си. Ако се храните с пуканки, вие
няма да имате глад за Бога. Тук е в сила един принцип за духовното хранене. В живота си всеки човек стига
до един момент на истината, в който трябва да вземе решение. Тези критични събития ни призовават да
реагираме като християни. Предполагам, че можем да кажем, че общата продължителност на тези моменти
е около 10% от живота ни. Начинът, по който реагираме, когато ни се случат тези критични събития   в най-  
голяма степен зависи     от това, какво правим с останалите 90% от времето си  . Предполагам, че по-голямата
част от присъстващите, ако се напрегнат, биха могли да кажат наизуст текста на песента на Оскар Майер.
Но колко от вас могат да кажат наизуст Блаженствата? Ние пълним умовете си с твърде много неща. Мисля
си,  че  трябва  да  се  отнасяме към  мозъка  си  така  ,    както  се  отнасяме към  паметта  на  компютъра     и да  
изхвърляме от главите си ненужния боклук. Онова, което съхраняваме в главите си, онова което пазим в
сърцата си, онова към което се стреми в живота си, много често излиза на показ по време на критичните
моменти на истината, когато трябва да вземаме решение.

Наскоро  гледах  един  филм,  наречен  “Скалата.”  В  него  нямаше  думи,  а  само  музика  и  много
вълнуващи снимки. Особено впечатляваща беше една сцена от този филм, когато камерата показа хора от
Индия, които се ровят в едно градско бунище, за да открият нещо за ядене. От собствения си опит ние
знаем, че в САЩ има хора, които гладуват и се ровят в нещата, които другите хора изхвърлят, за да намерят
нещо за ядене.  Мога да ви уверя, че най-сериозния проблем на САЩ не е физическия, а духовния глад.
Духовно гладните хора търсят нещо, което да ги задоволи. Всеки път, когато баба ми поглеждаше навън
през прозореца на кухнята и виждаше, че някое куче яде трева, тя ни припомняше старата поговорка: “Има
нещо,  което  му  липсва.”  Когато  виждате  някой  човек,  който  има  странно  поведение,  ние  обикновено
казваме, че сигурно му липсва нещо. Такива хора не получават достатъчно духовна храна. Мислите ли, че
хората ще бъдат нахранени духовно от лотарията? Мислите ли, че хората ще бъдат нахранени духовно от
видеоигрите?  Мислите  ли,  че  нещата  към  които  хората  се  привличат  и  пристрастяват  ще  ги  нахранят
духовно? Не. Само Хлябът на Живота, само Живата Вода, само Исус ще задоволи духовния глад и жажда,
които се срещат толкова често сред хората.

В Мат. 4 е описано изпитанието на Исус в пустинята. Библията ни казва, че той е прекарал 40 дни и
нощи в пустинята без храна. Исус знае какво представлява физическия глад. Християнската практика на
постенето може би е въведена, защото физическият глад ни напомня за духовните ни нужди и за духовния
ни глад. Поради тази причина постенето и молитвите често вървят заедно.  Когато лишаваме тялото  ,    ние  
храним духа. Исус е разбирал това. След 40 дни глад в юдейската пустиня камъните са му изглеждали като
франзели. Исус е бил подложен на изкушението да ги превърне в хляб, но не се поддал и отговорил с цитат
от Стария Завет:  “Не само с хляб ще живее човек,  но с всяко слово,  което излиза от Божията уста”
(Мат.4:4; Втор.8:3). Той е знаел, че най-незадоволима е духовната нужда. Всеки от нас трябва да научи този
урок, ако иска да бъде ученик на Исус. Ние никога няма да станем абсолютно праведни. Вие ще забележите,
че Исус не е казал: “Блажени ще бъдат онези, които най-накрая достигнат до безпогрешната праведност.”
Обратното, Исус е казал: “Блажени са онези, които имат желанието да бъдат в правилно взаимоотношение с
Бога и с другите хора. Блажени са онези, които поставят този приоритет на първо място.” В Мат. 6:33 Исус
казва:  “Първо търсете Неговото царство и  Неговата правда;  и всичко това ще ви  се  прибави.”  Има
голяма разлика между духовния и физическия глад. Когато сме физически гладни, ние искаме да ядем нещо,
а когато се наядем, ние се задоволяваме. А когато сме духовно гладни, този духовен глад ни принуждава да
се стремим към нещата на Бога. Но колкото повече се храним с духовната храна  ,   толкова повече се стремим  
към нещата на Бога. Притежаването на това чувство за глад и жажда ни мотивира да се стремим към по-
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дълбоките нива на християнския живот и все повече да живеем подобно на Христос. Ние искаме да бъдем
хранени с нещата на Бога. Ванда, сестрата на жена ми, е презвитериански пастор и известно време работи
като свещеник в болницата на Медицинския Университет в Чарлстън. Един ден я помолили да се срещне с
една пациентка на болницата. Оказало се, че тази жена ядяла толкова малко храна, че едвам успявала да
преживее в продължение на 5 месеца. През цялото това време тя буквално гладувала. През последните 2-3
седмици  въобще  нямала  сили да  ходи.  По  някаква  причина  тялото  й  отказвало  да  приема  храната,  но
лекарите не  могли да открият на какво се  дължи това.  Повикали психиатър за  консултация,  но той се
объркал. Тогава се обърнали към свещеника. Когато Ванда отишла да се срещне болната, тя се опитала да
поведе разговор с нея, но жената въобще не искала да говори. Всеки ден Ванда отваряла Библията си и
прочитала някакъв откъс на болната жена. Започнала с Псалмите и когато стигнали до Пророците, жената
вече разговаряла с нея. Ванда продължила да я посещава всеки ден и да й чете от Библията. Когато стигнала
до Евангелията, жената отново започнала да се храни. Когато стигнали до Посланията на Павел, жената
започнала да ходи. Подобряването на положението на тази жена било необяснимо за лекарите. Ванда дава
следното просто обяснение: “Това беше жена, която умираше от духовен глад. Тя напълно беше изгубила
апетита си за нещата на Бога, но когато започнах да й чета Библията,  тя започна да се храни духовно.
Духовният й апетит се възобнови и физическото й състояние се възстанови.” Бог иска да научим нещата,
които са най-важни. Понякога духовните неща се намират в непосредствена близост до нас, но ние просто
не ги използваме.

Аз  чух  за  едно  семейство,  което  пътувало  във  Флорида.  Докато  пътували,  те  минали  покрай
портокалови  градини,  които  били  отрупани  с  узрели  плодове.  Спрели  край  един  ресторант,  който  се
намирал в средата на портокаловата горичка и си поръчали ядене и пресен портокалов сок. Сервитьорката
им донесла яденето и се извинила: “Съжалявам, но нямаме пресен портокалов сок.” Бащата възкликнал
изумен: “Вижте, всички дървета са отрупани с портокали. Вие имате портокали.” Келнерката казала: “Да, но
машината ни е развалена и не можем да изстискаме сок от тях.” Не сте ли виждали хора, които са готови да
работят всякаква работа, само за да бъдат хранени? Разбирате ли, че един от проблемите ни като християни
е,    че ние искаме да бъдем хранени с лъжичка като бебетата  .  Ние искаме някой друг да свърши цялата
работа  . Ако трябва да бъдем хранени духовно, ние трябва да работим, за да заслужим да бъдем хранени  . Не
трябва да зависим от машини, от църквата или от другите хора. Трябва да отделяме време, за да отваряме
Библията си и да я четем. Трябва да отделяме време, за да се молим. За да получим духовната храна, ние
трябва да проявим някаква инициативност. Колкото по-инициативни ставаме, толкова повече ще гладуваме
и жадуваме за праведност. Това трябва да бъде най-висшия ни приоритет и той ще подсилва душата ни.
Веднъж един законник отишъл при Исус и го попитал: “Коя е най-голямата заповед?” Исус му отговорил:
“Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум .” Следващата
заповед е подобна: “Да възлюбиш ближния си, както себе си.” (Мат. 22:36-39). Човекът го попитал: “А кой е
моят ближен?” Тогава Исус му разказал притчата за добрия самарянин (Лука 10:25-37). Докато я разказвал,
станало  ясно,  че  религиозните  лидери  имат  склонност  да  задоволяват  само  собствените  си  нужди.  Те
дотолкова били обзети от собствените си представи за нещата, че не биха се спрели, за да помогнат на
човека, който лежи в канавката, но самарянина бил готов да му помогне. Исус казва, че когато сме духовни,
върху нас лежи отговорността да предаваме духовността и на другите хора. Бог не ни благославя просто за
да се наслаждаваме на благословиите.  Той ни благославя,    за да се превърнем ние в канал  ,    по който да  
потекат благословии до другите хора.

Исус обучавал учениците си, като ги водел през Галилейското море до някое усамотено място. Исус
поучавал гладните тълпи, които го следвали и лекувал болните. Веднъж, когато дошло време за хранене,
учениците му казали: “Пусни ги да си идат.” Понякога и ние постъпваме така. Хората искат нещо от нас, а
на нас ни се иска да кажем на Исус: “Пусни ги да си идат.” Исус казал на учениците: “Вие ги нахранете.
Това са 5000 мъже, плюс жените и децата – нахранете ги.” Те протестирали: “Не можем да ги нахраним.”
Исус ги попитал: “С какво разполагате?” “С пет хляба и две риби.” Той отговорил: Донесете ми ги.” Исус
благословил този хляб и рибите и те се умножили дотолкова, че учениците били в състояние да нахранят
тълпата. Исус им дал възможност да нахранят хората,  не благодарение на собствената им  ,    а на неговата  
сила. Исус ни моли да нахраним множеството. Той ни моли да обичаме Бога с цялото си сърце, душа, разум
и сила.  Нашият глад  и  жажда за  праведност  не  трябва  да  бъде  просто за  някаква  скромна частица  от
праведност и просто за  някаква  част  от  праведността.  Вместо това,  Исус иска  ние да  се  стремим към
праведността в целия й обем и тя да се превърне в наш най-голям приоритет. След като се научим да
храним нашата духовност по този начин, Исус пожелава да ни научи да храним и другите хора. Той  е
виждал глада, изписан по лицето на всеки човек и е знаел, че грандиозната работа за храненето на духовно
гладните трябва да бъде извършвана от последователите му. Той ги обучил и култивирал в тях поведение,
като им дал да разберат, че са длъжни да хранят духовно гладните. “Идете по целия свят и проповядвайте
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благовестието” (Марк 16:15).  Той иска от нас да занесем съобщението за Христос до хората, които умират
от духовен глад и жажда. Чудото с нахранването на 5000 човека е чудо, което може да се повтори на всяко
място  и  по  всяко  време.  Уолтър  Кронкайт  пътувал  из  Франция  и  веднъж  взел  интервю  от  семейство
възрастни фермери, които били известни с това, че по време на окупацията от нацистка Германия дали
подслон на стотици евреи. Това било доста опасно занимание и те можели да заплатят с живота си. Те
преустроили хамбара си по такъв начин, че еврейските семейства да могат да се крият там и ги снабдявали с
нови документи за самоличност, за да пътуват безопасно. Кронкайт ги попитал: “Защо давахте подслон на
тези хора и поемахте този огромен риск?” И двамата казали, че не знаят. Но Кронкайт настоявал: “Защо?
Защо?” Накрая жената обяснила: “Ние постъпихме така, защото Исус ни каза да го направим.”

Знаете ли какво ни е казал да направим Исус? Той ни е казал да занесем евангелието по целия свят.
Той ни е казал, че ако имаме глад и жажда за харесвания от Бога начина на живот, ако имаме глад и жажда
да приличаме на Христос, тогава ще имаме мотивацията да споделяме духовната храна с други хора. Най-
добра проява на евангелизация има тогава  ,    когато един гладен човек каже на друг човек къде може да  
намери нещо за ядене. Първата заповед е да обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си
ум и с всичката си сила. Втората заповед е да споделяме тази любов с другите хора. Онези, които гладуват и
жадуват за праведността ще бъдат задоволени. На тях ще бъде дадено усещането на вътрешен мир, защото
не задържат всичко за себе си, а са се научили да споделят.

Според вас колко време ще е нужно, за да станат всички хора християни, ако се започне само от един
вярващ? Ако в продължение на 1 година един вярващ стане причина някой друг да стане християнин и ако
през втората година тези двама доведат други двама при Христос, а след това тези четирима заведат други 4
човека  при Исус,  колко време ще е  нужно,  за  да  могат  всички хора  да  станат  християни?  Ако всеки
християнин ежегодно завежда по един невярващ при Христос, всички хора ще станат християни само
за 33 години. Какво би станало, ако присъстващите днес в църквата решат, че добрата новина за Исус е
толкова важна, че всеки от нас да я сподели с някой духовно гладен човек, за да го нахрани с Хляба на
Живота и да пие от Живата Вода? Ако всяка година още един човек получи благословията на Бога, какво ще
стане с този свят? Въпросът е дали наистина искаме да направим онова, което Исус иска да направим. Ще
го направите ли? Наистина ли искате да направите това, за което ви моли Исус? Той ви е помолил това да се
превърне в най-важната задача на живота ви. “Първо търсете Божието царство.” Ние трябва да гладуваме и
да жадуваме за праведност.  Престанете да ядете пуканки. Не оправдавайте липсата на духовна храна с
липсата на възможности. Повечето от нас имат множество Библии в домовете си. Ние имаме достъп до
много духовни материали, които ще ни нахранят. Направете това хранене своя най-важна задача и след това
го  споделяйте  с  другите  хора.  “Блажени,  които гладуват и  жадуват за  правдата,  защото те ще се
наситят.” Амин.

Блажени са онези, които са гонени заради правдата
Мат. 5:1-12

Един силно влюбен младеж написал писмо на любимата си. Той й казал: “Ще направя всичко за теб.
Ще се изкача на най-високата планина. Ще преплувам най-широкия океан. Ще прекося най-бурната река.
Ще прекося пустинята заради теб. Ще направя всичко за теб. Предлагам ти да се срещнем в неделя,   ако не  
вали.” Понякога клетвата,  която произнасяме като израз на любовта си наистина се разколебава,  когато
картите  бъдат  свалени  на  масата.  Когато  се  изправим  пред  затруднения,  тогава  се  разколебава
решителността ни да бъдем верни даже към Господ Исус Христос. Трябва да ви призная, че когато започнах
тази  серия  от  проповеди,  посветени  на  Блаженствата,  аз  трябваше да  се  подготвям,  когато  разглеждах
темата за всяка една от тях. Обаче имах известни затруднения с благословията “Блажени гонените заради
правдата,  защото е  тяхно  небесното царство.”  Изглеждаше  ми странно  и  нелогично да  се  използва
думите  “блажени”  и  “гонени”  за  едни  и  същи хора  в  едно и  също изречение.  Изглеждаше ми ужасен
начинът, по който завършва учението за характеристиките на християнския живот, но въпреки това Исус е
поставил това блаженство на последно място в списъка, който е предал на учениците си. Смятам, че той е
направил това преднамерено. Искал е това да е последната благословия. Мисля си, че когато е давал тази
благословия,  той  е  имал  предвид,  че  по  някакъв  начин  тя  ще  обхване  в  себе  си  всички  предишни
блаженства. Учениците сигурно са слушали с напрегнато внимание, докато той говорил за хората, които са
бедни по дух, за скърбящите, за гладните и жадните за праведност, за милостивите, за онези които искат да
имат чисто сърце. Но когато Исус е произнесъл думите: “Блажени гонените заради правдата, защото е
тяхно небесното царство,” аз си представям, че учениците му са били шокирани.
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Един пастор бил поканен да проповядва в църква на Велики Петък. Когато отишъл там, пасторът на
църквата се извинявал на своя гост: “Страхувам се, че няма да има много посетители на службата, защото
вали.” Гостуващият проповедник възкликнал: “Разбирате ли какво говорите? Вие казвате, че в деня, когато
си припомняме жертвата на Исус, в най-важният от всички останали дни в годината, когато си припомняме
онова, което е направил Исус за нас, някои от нас не искат да дойдат на службата  ,   защото времето е лошо  !”
Решението ни да бъдем верни на Христос трябва  да е  силно и непоклатимо.  Исус учил учениците си:
“Животът няма винаги да бъде такъв, какъвто е сега.” Те седели на красив и покрит със зелена трева хълм в
северната част на Палестина, който се издигал над Галилейското море. Исус им казал: “Не си мислете, че
винаги ще бъде така. Предстои ви да се срещнете с някои трудности.” Благословията за преследването ни
помага  да  разберем  правилно  всички  останали  блаженства.  Исус  пита:  “Можете  ли  да  живеете  като
християни, даже когато живота ви стане много труден?” 

Миналият октомври, само 6 седмици след трагедията на 11 септември, в една църква в Пакистан се
събрала група християни за молитва и поклонение пред Бога.  През вратата нахлули хора,  въоръжени с
автомати. Това не били войници от пакистанската армия, а бунтовници. Още с влизането си през вратите те
започнали да стрелят. За един миг били убити 15 християни. Единственото нещо, което казали убийците
било:  “Кръв  за  кръв.”  Очевидно  нападението  срещу  християнската  църква  е  било  предизвикано  от
желанието на САЩ да осъдят Осама бен Ладен. Повечето хора по света оприличават християнската църква
със САЩ. Това е една нещастна  и невярна асоциация. Даже Махатма Ганди е казал на мисионера Е. Стенли
Джонс  ,    че би приел да стане християнин  ,    ако САЩ не твърдели, че са християнска страна  . По цял свят
християните са преследвани и гонени. Понякога причината за това е,  че в представите на нападателите
християнството се свързва с нашата страна. Понякога християните са преследвани, защото застават твърдо в
защита на Исус Христос.

Кои  са  хората,  които  са  преследвани?  Ако  сте  учили  история  вие  ще  знаете,  че  историята  на
християнската църква е история на гоненията и преследванията. От най-ранните дни на християнството
вярващите са страдали заради вярата си. За император Нерон, който често е наричан “лудият Нерон” се
счита, че е свирел на флейта, докато Рим е горял. Даже да не е бил луд, Нерон със сигурност не е бил
нормален човек. Предполага се, че може би самият той или поне негови хора са запалили Рим. По този
начин той искал да разчисти града от старите постройки, за да го обнови. Изгарянето на неугледните бараки
позволявало да се построят красиви и възхитителни сгради. За този пожар Нерон обвинил християните и
започнал да ги преследва и да ги избива. Когато канел гости в двореца си или когато организирал някакъв
парад, той  осветявал градината си или пътя, по който минавал парада със специално издигнати за целта
кръстове. На тях разпъвали християни и те горели, докато Нерон минавал покрай тях. Просто за забавление
той зашивал християни в кожите на убити животни и нареждал да бъдат влачени по арената на Колизеума, а
срещу  тях  пускали  прериини  хищници,  например  лъвове,  за  да  ги  преследват.  Хищниците  разкъсвали
кожите и намиращите се вътре в тях християни.

Но  не  само  император  Нерон  е  бил  жесток  към  християните.  Император  Траян  управлявал  по
времето,  когато  преклонението  и  обожествяването  на  Цезаря  достигнало  връхната  си  точка.  Веднъж
годишно от всеки гражданин на Римската империя се изисквало да прекади с тамян някакъв езически олтар
и да каже:   “  Цезар е Бог  .” Тъй като християните отказвали да правят това, те били преследвани. В края на
първия век от новата ера един управител на провинция,  наречен Плиний написал писмо до император
Траян, в което му докладвал, че арестувал две жени, на които предложили да кажат, че Цезар е Бог. Тъй като
жените  отказали,  те  били измъчвани и убити.  Това  е  само един малък  откъс  от  писмо,  който ни дава
сведение за това, наистина колко широко е било разпространено преследването на християните по онова
време. Един 86 годишен епископ, наречен Поликарп бил арестуван, защото не искал да каже, че Цезар е Бог.
Римските власти решили да дадат пример с  наказанието на Поликарп, като го завързали на клада и го
изгорили жив. Предсмъртните му думи били молитва на благодарност към Бога  ,   че бил счетен за достоен да  
пожертва живота си за своя Бог. Понякога на християните им е трудно да вземат решение. На един шивач се
паднал  златния  шанс  да  ушие  религиозните  дрехи  за  езически  свещеник.  Шивачът  отишъл  при  своя
християнски свещеник Тертилиан и го попитал как да постъпи. Шивачът казал: “Ти знаеш, че ми се отдава
шанса да ушия тези дрехи за езическото богослужение. Това е шанс да спечеля много пари, с които ще мога
да издържам семейството си и бизнеса си. В края на краищата аз трябва да живея.” Тертилиан само го
погледнал и го попитал: “Сигурен ли си  ?   Сигурен ли си, че трябва да живееш  ?”

Заради  някои  неща  си  заслужава  да  се  умира. Исус  завършил  Блаженствата  си  с  това  сурово
напомняне, защото искал учениците му да разберат, че решението да посветим живота си на Христос не е
лесно. Решението им да вървят след Исус било придружено от рискове. Даже в наши дни има християни,
които  са  преследвани.  Понякога  рядко  се  замисляме  за  тези  християни,  които  днес  също  като  нас  се
покланят пред Бога. Точно както се казва в популярната поговорка: “Далеч от погледа, далеч от мислите,”

55



56

т.е. ние мислим само за онова, което е непосредствено пред очите ни. Рядко се замисляме за преследваните
християни.  В  Интернет  открих  списък  на  страните,  в  които  християните  са  жестоко  преследвани:
Камбоджа,  Китай,  Колумбия,  Куба,  Индия,  Индонезия,  Лаос,  Мексико,  Нигерия,  Северна  Корея,
Филипините, Русия, Судан, Виетнам и Зимбабве. Със сигурност можем да добавим и други държави към
този списък.  Например, ние си мислим за Северна Ирландия,  където християните от една деноминация
преследват християни от друга деноминация. Иска ми се към този списък да добавя и САЩ. Може би няма
да повярвате, че е възможно в нашата страна да бъдат преследвани християни. Искам да ви уверя, че в
нашата  страна  има  хора,  които  са  преследвани  заради  твърдението  си,  че  Исус  Христос  и  Господ  и
Спасител. В нашата страна има християни, които са преследвани, даже и да не е до положението да се
страхуват да живота си, както са християните в някои други страни.

Разговарях с един човек, който се пенсионирал, след като през целия си живот е служил в армията на
САЩ. Беше достигнал до чин полковник. Той ми каза, че непосредствено след като бил произведен като
полковник, командирът му го завел в кабинета си и му казал: “Ти повече няма да растеш в кариерата си.
Никога няма да получиш следващо повишение, ако не започнеш да пиеш заедно с другите офицери .” Този
човек, който бил твърд баптист, не пиел, защото това не било в хармония с убежденията му. Поради това
дослужил остатъка от военната си кариера като полковник. Неговите съвипускници били повишавани в
звание и длъжност, а той бил заобикалян. Той ми каза: “Мисля си, че защото твърдо се придържах към
онова,  което бях убеден,  че  е  правилно,  аз  бях  пропускан при тези  повишения.”  Той беше преследван
християнин.  Понякога християните са  преследвани в социален контекст.  Често пъти казвам на младите
хора: “Ако живеете в съответствие с християнската си вяра, ако живеете в хармония с християнската си
етика  ,    понякога ще бъдете в губеща позиция  .  Вашите съученици и приятели няма да искат да са с вас,
когато правят нещо което знаят,  че не би трябвало да правят. Позицията ви спрямо тях ще бъде много
подобна на позицията на Джими Крикет към Пинокио. Вие ще бъдете нещо като живата им съвест и те
просто няма да искат вие да сте до тях. Ако живеете като християнин, вие ще бъдете избягван. Една жена
ми каза: “Вие никога няма да можете да си представите през какви трудности трябва да премина, за да
дойда  на църква. В неделя сутрин, докато подготвям трите си деца, за да дойда на църквата, съпругът ми
спи. Ако можехте да чуете думите, с които ме обижда след това.”

Когато Исус е давал това блаженство, той не е говорил просто на няколко свои ученици. Той се е
обръщал към всички хора, които вярват в Него. Как бихме могли да помогнем на преследваните християни?
Единият начин е просто да сме информирани. Разполагаме с обилна информация. Нужно ми беше само да
задам чрез моя компютър на търсачката в Интернет думите “преследвани християни” и установих, че има
повече от 100.000 уеб сайта с информация за преследвани християни по света. Трябва да сме загрижени. Не
трябва да се  ръководим от поговорката  “Далеч от погледа,  далеч от мислите.”  Трябва  постоянно да си
спомняме за онези братя и сестри в Христос  ,    които страдат заради вярата си в нашия Бог  . Трябва да сме
съпричастни. Някои от нас могат да отидат в някоя от страните от посочения списък. Със сигурност можем
да бъдем съпричастни, когато правим дарения в полза на мисионерската дейност. Благодаря ви, че толкова
вярно дарявате за такива цели.  Може би най-важния начин човек да бъде съпричастен, е като се моли на
Бога за преследваните християни.

В едно от писмата си Джеймс Добсън използва една фраза, която много ми харесва. Той говорел точно
за преследваната църква по цял свят. Той казал, че преследването е почти непоносимо от човешка гледна
точка. Да чуваме за зверствата, на които са подлагани братята ни християни е толкова болезнено, че сълзите,
които проливаме даже пресъхват.  За  мен е  важна идеята  за  пресъхващите  сълзи.  За  нас  е  невъзможно
наведнъж да възприемем преследването,  което се случва в страните,  които споменах,  даже да разберем
какво се случва в собствената ни страна.

Нека да ви помоля да направите нещо за една минута. Замислете се за някоя страна, в която сте били.
Замислете се за страна, където се намира някой ваш познат, може би мисионер. Замислете се за страна, за
която може би се молите.  Моля ви да се замислите за тази страна и да позволите на Бог да постави в
сърцето ви християните, които живеят в нея. Не е нужно да се молим наведнъж за всички страни. Аз имам
чувството,  че  ако  поставим  в  сърцето  си  всичко,  което  Бог  поставя  в  главата  ни,  ако  се  молим  за
християните от страните, където са преследвани, църквата ни в много голяма степен ща покрие целия свят с
молитвите си. Когато провя това, аз си мисля за християните от другите места, които познавам. Мисля си за
една църква в Систън, Южна Дакота, която е съставена от кореняци американци. Мисля си за хората от
Зимбабве. Мисля си за хората от една църква в Румъния, която никога не съм виждал, но за която съм се
молил по волята на Бога! Мисля си за църквите в Бразилия, изградени от някои от нашите членове. Мисля
си за една църква в Тамбов, Русия, където наскоро беше един от нашите членове и откъдето ни донесе
подарък. Мисля си за една семинария във Варшава, Полша и за местата, свързани с моя живот и с живота на
нашата църква. Ние трябва да сме информирани. Ние трябва да вземаме участие и със сигурност трябва да
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се молим. Когато правим това, ние започваме да разбираме онова, което ни казва Исус.
Давайки Блаженствата на учениците си, Исус ги учи как трябва да живеят като негови ученици. Той

казал, че преследваните християни ще бъдат блажени, защото ще бъде тяхно небесното царство. След това
той  направил  нещо,  което  не  бил  правил  по-рано.  Всички  предишни  блаженства  се  поместват  в  едно
единствено  изречение,  но  това  осмо  блаженство  е  най-дългото  от  всички  останали,  поради  което
продължава по-нататък.  Поради това,  казвайки:  “Блажени гонените заради правдата,  защото е тяхно
небесното царство,” Исус продължил: “Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас
лъжливо всякакво зло заради Мен” (Мат.5:10-11). Това блаженство е съобщено във второ лице множествено
число и е насочено към всички ученици на Исус. Помислете си за присъстващите ученици, които са чули
Проповедта на Планината. 

Помислете си за четиримата рибари: Петър, Яков, Йоан и Андрей. Знаете ли как се е развил след това
живота им? Знаете ли какво ни разказва историята за начинът, по който са умрели?  Пръв от тях е умрял
Яков, който е бил убит чрез посичане с меч по заповед на Ирод. Петър и Андрей са били разпънати на
кръст. Петър надолу с главата, а Андрей - на кръст, който бил килнат на една страна. Йоан бил заточен на
остров Патмос и умрял, след като прекарал дълги години в това изолирано от света място. Когато Исус
говорел за блаженствата, той ги поставил във второ лице,  множествено число: “Блажени сте,” защото е
знаел, какво ще се случи с учениците му.

По-нататък в евангелието на Матей Исус им дава допълнителна информация за това, което ги очаква.
Нека  да  прочетем  Мат.10:17-24.  Исус  е  знаел  какво  ще  се  случи  на  учениците  му.  Това  се  случва  с
християните от всяко поколение. Помислете си за някои от великите и класически християнски книги, с
които разполагаме. Джон Бъниан е написал “Пътешествието на пилигрима,” докато бил в един английски
затвор. Попаднал там  ,   защото други християни     го преследвали заради вярата му  . Дитрих Бонхьофер, един
млад лютерански пастор,  арестуван в нацистка Германия  по време на управлението на  Адолф Хитлер,
написал книгата “Цената на ученичеството” в затворническата килия. (Коментар: Превел съм тази книга. Можете

да я намерите на сайта http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) Мартин Лутер Кинг Младши написал вълнуващо писмо
от един затвор в Бирмингам, в което окуражавал своите белокожи и чернокожи приятели и ги призовавал да
защитават смело каузата на Христос пред лицето на религиозния фанатизъм и тесногръдие и на расовата
омраза. Може би най-добрият от всички автори е Апостол Павел, който прекарал в писане голяма част от
престоя си в затвора. Ако той не беше затварян, ние може би щяхме да сме много по-бедни, защото може би
нямаше да притежаваме някои от писмата му. Даже Посланието до Филипяните, най-радостното писмо на
Павел е написано, докато той е бил в римския затвор.

Исус казва: “Блажени сте.” Когато четем тези думи, когато ги чуваме, когато ги казваме, ние трябва да
разбираме, че Исус е казвал, че ние, които сме събрани тук, сме блажени, когато сме преследвани. Дали това
ще ни се случи? Нека да прочетем  Йоан 15:18-20. Когато разглеждах този откъс, аз си мислех за двама
верни  християни,  които  са  членове  на  нашата  църква.  Те  знаят  какво  означава  да  бъдеш  преследван.
Единият от тях е роден в Египет и е бил член на една коптска църква в Египет. Завършил медицина и станал
лекар, но не му позволили да започне работа в нито една болница в Египет, защото бил християнин. Той
дошъл в САЩ. Тук медицинската администрация не признала медицинското му образование, поради което
той отново трябвало да се учи в медицински университет. След като се дипломирал, той избрал да живее и
работи в нашия град. Преди около 5 години аз го кръстих като член на нашата църква. Другият човек за
който си мисля е един студент, който е израснал в Румъния. Той се обучава да получи магистърска степен по
международен бизнес, с надеждата да допринесе за решителна промяна в живота на хората в Румъния. През
това лято той е в Румъния и работи там като християнски мисионер.

Исус е казал: “Ако Мен гониха, и вас ще гонят.” Гонили ли са Исус? Гонили са го. Той е бил вързан,
арестуван, бит, заплюван, окичван с трънен венец, заведен на едно място, наречено Голгота и там бил убит.
Той е дал кръвта и живота си за нас.

Исус завършил Блаженствата с това блаженство, което е толкова трудно да бъде чуто и разбрано, но
което е  толкова  важно,  защото Исус  казал:  “Има някои неща,  заради които си  заслужава  да  се  умре.”
Единствената личност, заради която си заслужава да се умира е Онзи, който е умрял заради вас. Знаете ли
това?  Понякога да живеем заради Исус е по-трудно  ,    отколкото да умрем заради него  . На нас е възложена
отговорността да живеем заради Христос, да живеем заради Онзи, който е умрял заради нас. Понякога няма
да е лесно да живеем и да постъпваме като християни. Други хора ще ни се подиграват или ще ни се
присмиват. Понякога ще бъдем изоставяни. Може да не бъдем повишени  ,   но това ще придаде смисъл и цел  
на живота ни. Ето заради това Исус е казал: “Радвайте се и се веселете.” Колко забележително е да се каже
това за хора, които са преследвани! Тези преследвани християни никога не ни призовават да се молим, за да
престанат да бъдат преследвани. Единственото, за което ни молят е тяхното преследване по някакъв начин
да  се  превърне  в  свидетелство  в  очите  на  неповярвалите  за  Христос,  за  да  могат  и  те  да  научат  за

57

http://methodist.bg/resursi/knigi/


58

Христовата  любов.  Една  от  забележителните  иронии  за  преследваната  църква  е  ,    че  в  местата,  където  
християните  са  най-силно  преследвани  ,    там  църквата  расте  най-бързо  .  Хората  биват  спечелвани  за
Христос, защото виждат, че в онези, които страдат заради Христос, има нещо, заради което си заслужава
както да се живее, така и да се умира. Фразата, използвана от Исус за радването и веселието прилича на
задъхването на алпиниста, който най-после се е изкачил на върха. Това е възхищението на човека, който е
намерил истинския смисъл на живота си. Накрая Исус заключава: “Ако се придържате към всичко това, ако
искате да платите цената, ваше ще е небесното царство.”

По време на управлението на ужасният румънски диктатор Николае Чаушеску, християните са били
жестоко преследвани. Една нощ група християни се събрали за богослужение в малко мазе. В помещението
нахлули румънски войници, скъсали една картина с образа на Исус от стената и я хвърлили на пода. Под
заплахата на дулата на оръжията християните били заставени да се подредят в една редица. Капитанът,
който ръководел тази терористична група заповядал на християните да минават покрай картината и да
плюят в лицето на Исус. Първият минал и се изплюл върху лицето на Исус. Вторият минал и също се
изплюл върху лицето на Исус. Третият човек също минал и се изплюл в лицето на Исус. Тогава една млада
ученичка от гимназията, която била четвърта по ред в редицата, се навела и вдигнала картината с образа на
Исус,  избърсала  го  в  полата  си,  след  това  го  издигнала  към  лицето  си  и  го  целунала,  а  след  това  го
притиснала към сърцето си. Войниците изкрещели и избутали тези четири човека в тъмната част на мазето.
Останалите чули три изстрела. После капитанът се върнал обратно през вратата, водейки за ръка момичето.
Бутвайки я обратно в редицата на останалите, той казал: “Тя е единствената, която има вяра  ,   заради която си  
заслужава да живее.”

А каква е вашата вяра? Имате ли такава вяра? Имате ли вяра, заради която си заслужава да живеете?
Всичко това започва, когато приемете онзи, Който е умрял заради вас. Вие приемате Исус Христос като ваш
Господ и Спасител. Ако до сега не сте взели това решение, ние ви каним днес да направите това. Помолете
Исус да влезе в сърцето ви. Приемете го като ваш Господ. Признайте го за ваш Спасител. Може би днес е
денят, когато трябва да посветите живота си на Христос. Може би днес е денят, когато трябва да вземете
решение тази църква да стане ваш църковен дом. Ние ви каним да дойдете при нас. Препоръчваме ви да
отговорите на поканата на Бога. Амин.

Блажени са скърбящите
Мат. 5: 1-12

Нека да прочетем заедно Мат.5:1-12 с надеждата, че ще успеем да запомним тези стихове наизуст.
Започваме изучаването на второто блаженство: “Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.” Това
блаженство  е  наречено  “Блаженството  на  сълзите.”  Трябва  да  ви  призная,  че  докато  подготвях  тази
проповед,  аз  в  буквалния смисъл трябваше да науча  нейния смисъл.  Във вторник сутринта  закусвахме
заедно с  баща ми.  Тогава се  навърши една година от смъртта на майка ми.  След закуска отидохме до
гробището и поставихме цветя на гроба на мама. Споделям с вас тези неща само за да знаете, че всеки има
повод да скърби. Аз знам, че скръбта не е далеч от всеки един от нас . Мнозина от нас скърбят заради
смъртта на свои близки хора, а някои са преживяли поредица от смърт на обичани хора.

Понякога смъртта приема образа на нежна благословия,  но в други случаи се явява като неканен
натрапник, както се случи със семейството на Майкъл Боб през тази седмица. Днес след обяд ще се срещна
с  това семейство, което е загуби обичания Майкъл. Майка му казва: “Не е прието родителят да погребва
децата си. Това просто не е правилно. Не би трябвало да бъде така. Майкъл трябваше да ме надживее.” Но
смъртта не се подчинява на тези правила и понякога идва изненадващо при нас. Една жена, която преживяла
нежелан аборт и изгубила детето си,  разказвала за преживяванията си.  Абортът се случил малко преди
определеното време за раждане, когато поради някаква причина детето умряло в утробата й. Тя разказва, че
когато отивала на църква, хората виждали насълзените й очи и й предлагали лекарства срещу алергия или
капки за очи. Малцина били онези, които наистина разбирали защо скърби за дете, което не е било родено.
Някои даже й казвали такива неща като: “Това наистина е най-доброто решение за теб.”  Но според нея тя
съвсем не се чувствала така. Тя изпитвала дълбока скръб заради загубата на този нероден живот. Водени от
най-добри намерения, някои от хората, които й говорили, всъщност я наранили с думите си.

Нашият свят е пълен със скърбящи хора. Скръбта никога не е далеч от всеки от нас, особено от онези,
които  се  събират  тук  като  църковно  семейство.  На  нас  не  ни  помагат  много  общоприетите  начини  за
справяне със скръбта. Ние знаем, че хората трябва да скърбят и за известно време им позволяваме да дават
публичен израз на скръбта си. Но след като погребението свърши, след като тълпата се разпръсне и хората,
които успокояват тъгуващите престанат да ги посещават, ние очакваме скърбящите отново да се върнат към
нормалния си стил на живот. Един човек ми каза, че когато умрял негов близък, хората дошли при него,
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носейки различни неща за ядене. Той каза: “Знаеш ли, аз получих 47 пакета макарони със сирене. Това е
много повече отколкото въобще бих искал да видя. Не знам, дали някога въобще ще вкуся макарони със
сирене.” Хората искат да помогнат. Те искат да направят нещо мило и любезно, но понякога и най-добрите
им усилия са несръчни. На английски думата печал (grieving) произлиза от думата gravis, която означава да
бъда притиснат надолу,  да нося тежък товар.  Несъмнено така се чувства опечаленият човек.  Трябва да
правим разлика между печал и скръбта. Печ  а  лта или тъгата   е   вътрешно чувство   на болка и загуба, когато
сме загубили близък човек. Скръбта   е външна изява  . Нашата култура окуражава печалта, но за разлика от
някои други култури ние не понасяме хората да са наскърбени.

Били Греам описва един случай, който заедно с жена си Рут имали с една тяхна съседка, наречена
Франсис. Тя била силно вярваща християнка, която загубила любим човек. Хората коментирали колко добре
се справяла Франсис със своята тъга. Но един ден семейство Греам научили, че Франсис не е много добре.
Рут отишла да я види и я намерила да седи с поглед, вперен в стената. Жената даже не искала да разговаря.
Тя била толкова обезсърчена, че даже не се хранела и не полагала никакви грижи за себе си. Рут извикала
“бърза помощ” и те я отвели в болницата, за да я лекуват. Тази дълбоко вярваща жена   имала погрешната  
представа  , че е длъжна да крие тъгата дълбоко в себе си  . Тя чувствала, че е недопустимо и неприлично да
се дава публичен израз на скръбта. За да бъдем в добро духовно и емоционално здраве,    ние    трябва да  
даваме външен израз   на скръбта си  . В някои страни е прието да се канят професионални оплаквачки, на
които им се плаща, за да плачат, да се вайкат и да дават външен израз на скръбта. Те стоят около членовете
на семейството и тяхната платена изява на скръбта по някакъв начин помага на членовете на семейството на
умрелия да изразят мъката, събрана в сърцата им. Но ние, американците, нямаме такъв обичай. Индианците,
които са първите жители на Америка, като че ли се справят по-добре със скръбта. Те разбират дълбокото
нараняване на близките, което придружава всяка смърт и предписват едногодишен период, през време на
който на човека се  разрешава  да скърби.  Обикновено към края на този период някой член на племето
организирал така нареченото “празненство на скръбта.” На него поканвали всички хора, които са имали
повод да скърбят поради смъртта на свои близки през последната година. На празненството им казвали, че
разбират естеството на тяхната загуба и тъга и им позволявали да продължат да тъгуват, като ги обграждат с
обич и грижи.

Членовете на нашата църква са особено добри в изпращането на храна на тъгуващите. Особено съм
доволен от начина, по който църквата ни реагира, когато в някое семейство има смърт. Вие наистина ги
обграждате с любов, като им изпращате картички, писма, цветя и храна. Ние се молим за скърбящите и се
опитваме да им предоставим възможност да дадат израз на скръбта и на печелта си. Когато се опитваме да
успокояваме другите, може би ще е добре да разберем смисъла на думата “утеха” или “утешение.” Тази
дума (comfort) произлиза от две латински думи “com” и “fortis”, което означава “с кураж” или “със сила,”
както е при думата “fortify” – усилвам, а от там и фортификация.  Утешаването на някой човек наистина
означава да му се придадат сили, за да разбере и преживее нещастието. При утешението болката не бива
премахвана. Всеки, който е тъгувал знае, че е невъзможно болката да бъде премахната. Когато утешаваме,
ние заставаме до тъгуващия. Когато Исус е казал: “Блажени скърбящите, защото те ще се утешат,” той е
обещал, че даже когато изпитват чувството на най-дълбока загуба, скърбящите ще имат силата и куража,
който произтичат от Светия Дух.

Маделин Ленгли пише за баща си, който умрял от белодробно заболяване. Когато умрял, тя учела в
училище-интернат.  Маделин  отишла  с  влак  до  дома  на  баща  си  и  разказва,  че  след  неговата  смърт  в
продължение на 3 години не можела да заплаче. В училище никой не я окуражил и не изразил по някакъв
начин съчувствие за загубата й. След това се влюбила. За нейна изненада, както и за изненада на нейния
любим, тя започнала да дава външен израз на своята печал.  Т  я разбрала тясната връзка между любовта и  
тъгата, обичта и мъката и между радостта и скръбта. Всички тези чувства извират от един и същи извор.
Подобно  на  река,  радостта  и  тъгата  извират  смесени  заедно.  Поради  тази  причина  Павел  казва  на
Христовата църква: “Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат” (Рим.12:15).
Повечето от хората, които са скърбели, познават тази комбинация от радост и мъка. В стихотворението си
“Раби  Бен  Езра”  Робърт  Броунинг  казва:  “Тройна  болко,  бъди  наша  радост.”  Болката  и  радостта  са
преплетени заедно в реалния живот. Животът на всеки човек е труден, но докато сме заобиколени от най-
дълбока тъга, ние можем да изпитаме радост.

Наскоро  разговарях  с  една  жена,  която  страдаше  от  много  голяма  загуба.  Тя  сподели  с  мен
трудностите, които изживява и ми каза: “Просто сълзите ми са пресъхнали. Знам, че е добре да заплача, но
не мога. Част от проблема е, че най-близките ми хора не искат да ме виждат да плача. Особено съпругът и
децата ми. Започнах да гледам шоуто на Опра. Всъщност въобще не ме интересуваше какво става в шоуто,
но то винаги ме караше да плача. Това имаше терапевтичен ефект върху мен. Когато започнах да плача, аз се
научих, че най-доброто място, където мога да плача е в банята под душа. Когато съм сама, аз наистина мога
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да плача и да скърбя. Един ден, докато си бях у дома и плачех неудържимо, аз разбрах, че някой друг плаче
заедно с мен. Оказа се, че един от папагалите, които имахме в къщи, по някакъв чуден начин се беше научил
да  подражава  на  гласа  ми.  Тази  тропическа  птица  имитираше  плача  ми.  Аз  спрях  да  плача,  но  той
продължаваше за  издава  плачещи звуци.”  Съпругът й добави:  “Ще трябва да го  даваме под наем като
професионален оплаквач. Той наистина може да помогне на хората да се справят с мъката си.” Жената
продължи: “Папагалът не само се присъедини към тъгата ми, но благодарение на него аз погледнах на
положението откъм смешната му страна. Беше хубаво да чуя, че някой плаче за мен, въпреки че това беше
имитация на собствения ми глас.” Хумор и тъга? Радост примесена със скръб? Знаете ли в коя от книгите на
Библията се споменава най-много за смеха?  Това е книгата на Йов, защото радостта и мъката са смесени
помежду си.

По време на Тайната вечеря Исус казал на учениците си: “Да не се смущава сърцето ви, нито да се
бои” (Йоан 14:27). Сърцата им били изпълнени с безпокойство и страх. Те са знаели, че времето на неговата
смърт наближава, но въпреки това Исус празнувал Пасхата с тях в нощта преди смъртта си. Настроението
им е било радост, примесена със скръб. Библията казва, че Исус е бил “човек на скърби и навикнал на печал”
(Ис.53:3) Когато умрял добрият му приятел Лазар, той отишъл във Витания, за да бъде с Марта и Мария. В
описанието на тази случка в евангелието на Йоан се среща най-късият стих в цялата Библия:  “  Исус се  
просълзи” (Йоан 11:35). Това е всичко и то е достатъчно. Хората правят грешка, когато използват твърде
много думи, за да опишат скръбта. Едва ли е възможно скръбта да бъде описана с думи. Когато Павел казва,
че Светия Дух се застъпва за нас с пъшкане, което е твърде дълбоко и не може да бъде описано с думи, аз си
мисля, че така се моли онзи човек, който скърби много. В Пс.6 се казва: “Защото Господ е чул гласа на
плача  ми”(ст.8)  и  аз  си  мисля,  че  това  е  достатъчно.  Понякога  хората  ми  казват:  “Толкова  много  съм
наскърбен, че просто не мога да се моля.” Не считам, че трябва да говорите. Понякога думите наистина
могат да причинят проблеми. Тримата приятели на Йов дошли да го видят, докато скърбял. В продължение
на седем дни те седели до него и не произнесли нито дума. Мълчанието им е било прекрасно, но след това
започнали да говорят и да се опитват да обясняват защо скърбят. Но вместо успокоение, думите им само
раздразнили Йов.  Напълно достатъчно е просто да бъдем край хората, които тъгуват.     Думите ни наистина  
нямат никакво значение. Исус е обещал, че винаги ще бъде с учениците си, че никога няма да ги изостави и
никога няма да ги забрави. Той обещал да им изпрати Светия Дух като Успокоител, който винаги ще бъде с
тях, за да ги окуражава и да им дава сили. Когато Исус произнесъл блаженството “Блажени скърбящите,
защото те ще се утешат.” Убеден съм, че тук не се говори само за личните ни загуби. Освен това ние
тъгуваме и по един друг начин. Преди да влезе в Ерусалим на Цветница, Исус се спрял на Планината на
маслините, огледал блестящия град и започнал да плаче заради този град, който обичал толкова много. Той
плакал, защото те не са разпознали, че Господ е дошъл сред тях. Това означава, че Месията, Божият Син,
Спасителят на света е бил пред очите им, но те не са го познали.

В продължение на 13 год. отец Дамиен работил в една колония за прокажени. Една сутрин, докато си
подготвял закуската, разлял вряла вода върху босия си крак. В този момент разбрал, че той също е заболял
от  проказа,  тъй  като  не  изпитал  болка.  Проказата  е  болест  на  нервната  система,  която  умъртвява
способността да на човека да усеща. Един алпинист, който страдал от измръзване на краката, разказвал за
изгарящата  болка,  която  усещал  в  краката  си,  докато  измръзвал.  Когато  накрая  тази  изгаряща  болка
престанала, той осъзнал, че е в беда. И наистина и двата му крака били ампутирани.

В Ефесяни Павел казва, че някои хора са изгубили способността си да чувстват. Мога да ви кажа, че
когато Исус застанал на Планината на маслините и огледал град Ерусалим, той почувствал дълбоко в себе
си  болка  и  страдание.  Православната  традиция  включва  в  себе  си  един  дар,  за  който  не  се  говори  в
Библията. Така нареченият дар на сълзите е способността човек да бъде дълбоко развълнуван от нещастието
на  другите  хора.  Хората,  които  притежават  този  дар  скърбят  заради  несправедливото  отношение  към
страните от третия свят и сърцето ги боли, когато видят гладни деца или болни хора, които са лишени от
медицински грижи. Исус плакал, гледайки Ерусалим, защото много силно е усещал голямото нещастие на
човечеството. Как се чувствате, когато гледате по телевизията новините от Близкия Изток? Как се чувствате,
когато гледате как една група хора се отнасят към друга група хора? Как се чувствате, когато наблюдавате
конфликта между евреите и палестинците? Само преди повече  от  една  година   някои от нас  посетиха
Обещаната земя. Мога да ви кажа, че новините от Израел разбиват сърцето ми. Безпокоя се за съдбата на
хора, които познавам: съдбата на един продавач от Витлеем, на четирима екскурзоводи, които живеят в
старата част на Ерусалим и на един шофьор от Хайфа. Когато възприемаме света такъв, какъвто е, ние не
винаги ще бъдем щастливи. По-рано ми се искаше децата ми да израснат и да бъдат щастливи, но сега
промених мнението си. Сега наистина не искам децата ми да са щастливи  .   Вместо това предпочитам да са  
наясно  .   Защото, ако сме наясно с това, което става в този свят, ние не винаги ще   бъдем   щастливи  . Ще има
моменти, когато сърцето ви ще бъде разбивано от болката и мъката, която съществуват сред хората. Чуйте
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част от текста на една прекрасна песен, озаглавена “Нека сърцето да ви боли.”: “Нека сърцето да ви боли за
нуждаещите се. Хранете гладните, превързвайте ранените, давайте вода и хляб. Бъдете ръцете на Исус и
служете вместо Него. Нека сърцето си да бъде нежно и виждането ви да бъде ясно. Отнасяйте се към хората
така, както Бог се отнася към тях, служете на Бога, където и да се намирате. Нека сърцето да ви боли заради
болката на другия. Споделяйте богатството си и дарявайте непрестанно.”

Мисля си, че когато Исус казал: “Блажени скърбящите,” той не е имал предвид  само хората, които
скърбят заради смъртта на свои близък. Убеден съм, че той говори за онези хора, които скърбят, защото
сърцето им е натъжено. Те са в състояние да гледат на света от гледната точка на Бога, поне от време на
време и  притежават  сърце,  което е  нежно към всички деца  на  Бога.  Във филма “Живият мъртвец”  се
разказва за един човек, който бил осъден заради това, че е извършил ужасно престъпление. Той не показвал
абсолютно никакво съжаление и състрадание към своите жертви или към членовете на техните семейства.
Той бил закоравял престъпник, който не изпитвал никакви чувства. 

Павел казва, че има хора, чиято съвест е обгорена като с нагорещено желязо и не могат да изпитват
чувството за вина. Те даже не могат да изпитват съжаление към самите себе си. Този закоравял престъпник
притежавал същата липса на чувство за вина. Една милостива монахиня започнала да го посещава. Един
ден в душата на този престъпник настъпила драматична промяна, в резултат от което сърцето му все едно,
че се отворило. Той се разплакал неудържимо и неспирно за онова, което бил извършил, за греховете в
живота си и за собственото си пропадане.

Аз считам, че когато Исус е казал: “Блажени скърбящите,”той е имал предвид хората, които са имали
лични загуби. Освен това той е имал предвид и онези, които скърбят заради бедственото положение, в което
се  намира  цялото  човечество.  Убеден  съм,  че  тук  Исус  говори  и  за  тъгата,  която  чувстваме  заради
собствените си грехове. След греха си с Батшеба (Вирсавее, жената на Урия) Давид писал, че сърцето му е
наскърбено и разкаяно. И това е толкова вярно и реалистично. Давид е казал: “Пред Теб, само пред Теб
съгреших, и пред Теб сторих това зло” (Пс.51:4). Давид се молел Бог да му даде чисто сърце и праведен
дух. Когато се противопоставяме на греховете в живота ни, ние тъгуваме.

В миналото в църквите близо до църковния амвон имаше една пейка наречена “пейка на скърбящите.”
Там бяха поканвани да седнат хора, които се разкайват заради греховете си и искат да получат увереност, че
Бог е простил прегрешенията им. Предполагам, че в нашата църква тези две малки пейки, намиращи се от
двете страни на масата с Господната Трапеза, могат да се считат като пейки на скърбящите. Не си спомням
да съм виждал на тях да сяда някой с изключение на децата. Тези пейки просто не са достатъчно големи.
Всъщност всяка пейка в църквата ни е “пейка на скърбящите.” На всяка пейка седят хора, които скърбят .
Може  би  тъгуват  за  близки,  които  са  починали  или  скърбят  заради  бедата,  в  която  се  намира  цялото
човечество.  Уверявам  ви,  че  онези,  които  са  осъзнали  собствената  си  греховност  са  скърбящи  хора.
Библията казва, че по време на Последната Вечеря Петър обявил, че даже всички да се откажат от Исус, той
няма да се отрече от Него. Тогава Исус му отговорил: “Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за
да ви пресее като жито, но аз се молих за теб, за да не отслабне твоята вяра” (Лука 22:31-32). Когато
петелът  да  пропял  на  следващата  сутрин,  Исус  погледнал  Петър,  докато  бил  отвеждан  от  стражата.
Библията ни казва, че Петър излязъл навън и горчиво заплакал. Той тъгувал заради собствения си грях и
защото не изпълнил собственото си обещание да не предава Христос, своят Господ и Спасител.

Всички ние скърбим, защото носим тежкия товар на личните си загуби, бремето на загрижеността си
за децата на Бога и тежестта на собствените си грехове. Казали на едно малко момченце, че съвестта му е
онзи тих вътрешен глас,  който му говори, когато направи нещо лошо.  Една вечер,  след като си казало
молитвата преди лягане, момченцето казало: “Боже, моля те направи този глас да стане по-силен, за да мога
да го чувам добре.” Всички ние имаме нужда да чуваме ясно гласът на съвестта си. Исус е казал: “Блажени
скърбящите.” Това е блаженство на сълзите, което се отнася за всички нас.

Но има една добра новина. Когато пише за идващия Месия, Исая казва, че той е “човек на скърби и
навикнал  на  печал.”  След  това  продължава:  “Той  наистина  понесе  печалта  ни  и  със  скърбите  ни  се
натовари” (Ис. 53:4). Нали това пеем в песните си? “Колко скъп е тоз Приятел, колко силен – наший Спас!
Греховете ни отнема, носи всяка скръб за нас.” Исус носи нашата мъка и споделя скръбта ни. Исая прави
още една крачка: “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на
Него беззаконието на всички ни” (Ис. 53:6). Исус е бил нараняван заради нашите грехове и е бил бит заради
нашите беззакония. Чрез неговото бичуване ние бяхме изцелени. “Блажени скърбящите, защото те ще се
утешат.” Ние скърбим заради умрелите, а Исус споделя нашата скръб и тъга. Ние скърбим заради бедата, в
която се намира човечеството, а Исус ни дава виждащите очи и състрадателното сърце. Ние получаваме
успокоение и тъгуваме заради греховете си,  но Исус ги е взел на кръста,  за  да можем ние да получим
опрощение.

От какво се нуждаете в живота си? За какво скърбите? Скърбите ли заради собствените си грехове?
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Приели ли сте Исус като ваш Спасител? Спасението чрез Исус Христос е единственият отговор на греха.
Ще ви кажа, че ако до сега не сте го приели, днес можете да направите това. Скърбите ли за ваши близки,
които са умрели? Вие сте в добра компания.  Тази църква се състои от страдащи хора,  които предлагат
приятелско успокоение. Това е място, където можете да бъдете подкрепен, защото знаем, че Божият Дух се
застъпва за нас, застава до нас и ни дава сили и успокоение. Скърбите ли заради човечеството? Може би Бог
е поставил специален товар в сърцето ви, за да бъдете личност, който се отказва от собствения си живот, за
да приеме каузата на Христос и да служи на Господа. Ако имате нужда от църковен дом, ние ви каним да
дойдете при нас. Уверявам ви, че нашата църква ще ви посрещне сърдечно. Това са покани, които идват от
Бога, а ние ги отправяме към вас от името на Господ Исус Христос. Молим ви да отговорите положително
на тях. В името на Исус. Амин.

Блажени са хората с чисти сърца
Мат. 5:1-12

Днес ще разгледаме шестото блаженство: “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога”
(ст.8). Джордж Бътрик, който е написал коментар на евангелието на Матей счита,  че това е може би най-
неразбираемото блаженство.  Нека  да  се  вгледаме в  условието за  получаване  на  обещаното и  в  самото
обещание: изискването за чисто сърце и обещанието, че ще видим Бога. Това блаженство ни изглежда най-
отдалечено и най-непостижимо. Как би могъл някой от нас някога да очаква, ще може да изпълни това
изискване и да има чисто сърце? А като последица от това, как би могъл човек да очаква, че ще притежава
надеждата, че ще види Бога?

Според  библейското  разбиране  сърцето  е  мястото,  където  се  намират  всички  чувства  и  емоции.
Сърцето е източникът на мотивацията за действията ни. Сърцето е мястото, където се счита, че се намира
сърцевината на нашата личност. Онези от нас, които са стигали до моменти на самоизследване, до миговете,
когато се вглеждаме в себе си и искаме да разберем какви всъщност сме знаят, че често пъти мотивите ни са
смесени. Най-общо казано чувствата ни се колебаят от най-възвишеното до най-нисшето, от състоянието на
гняв до състоянието на отчаяние. Мотивите ни са смесени и чувствата ни обхващат цялата гама. При това
положение, как бихме могли да имаме чисто сърце? Използваната в гръцкия оригинал дума за “чисто” е
“katharos.” Тази дума е използвана 28 пъти в Новия Завет. В десет от тях тя е преведена като чист, да бъдеш
чист,  да бъдеш очистен.  Ето това означава да имаш чисто сърце.  Понякога същата дума се използва за
скъпоценните метали и придава смисъла, че такъв чист метал е без примеси. Всеки християнин трябва да
има чисто сърце. Нека да прочетем Пс.51:1-12. 

Кой от нас може да каже, че има чисто сърце? Кой от нас може да се надява да види Бога? Великият
датски теолог  Сьорен Киркегор е казал,    че чистотата на сърцето се състои в това,     то да желае само едно  
нещо. Това единствено нещо, към което трябва да се стреми сърцето ни е онова, което най-много ще бъде
харесано от Бога. Да имаме чисто сърце - това означава, че нашата най-голяма надежда, онова, към което
най-много се стремим, е да живеем по начин, който ще се харесва на Бога, да сме в хармония с Неговата
воля и с Неговия план за живота ни. Това е есенцията на учението на Исус, изречено в Мат. 6:33: “Но първо
търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави .” Това е учението, което ни
напомня, че това трябва да е най-важната цел в живота ни.

Причините за  едно корабокрушение около бреговете на Англия били много мистериозни. Морето
било абсолютно спокойно, всъщност било даже по-спокойно от обичайното. Капитанът на кораба е бил
много надежден и опитен капитан, който притежавал безупречна репутация за уменията си да управлява
кораба даже в най-жестоки бури. Но въпреки това, през нощта, по някаква тайнствена причина корабът се
блъснал  в  скалите  на  британското  крайбрежие.  Изпратили  екип  от  опитни  специалисти  със  задача  да
проучат и да установят, каква е причината за корабокрушението. В процеса на разследването те проверили
корабния компас и установили, че някой се е опитвал да извърши коригиране на показанията му. Вместо да
отвори капака на компаса с отверка, този човек използвал джобно ножче. Върхът на джобното ножче се
счупил и откъснатото парченце паднало вътре  в  компаса.    Това  миниатюрно парченце метал се  оказало  
достатъчно  ,   за да отклони с няколко градуса стрелката на компаса, в резултат от което кораба се отклонил от  
курса си и се ударил в крайбрежните скали.

Толкова много неща в живота ни могат да отвлекат вниманието ни и да ни накарат да се отклоним от
най-важната характеристика на чистото сърце – да хармонизираме волята и намеренията си с  волята и
намеренията на Бога. Нашият живот трябва да бъде толкова точен, колкото е точен компаса и да е насочен
право  към  посоката,  в  която  Бог  иска  да  вървим.  Когато  имаме  чисто  сърце,  което  е  рядко  или  даже
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невъзможно  за  повечето  от  нас,  обещанието  казва,  че  ще  видим  Бога.  Може  би  тук  Исус  говори
метафорично, т.е. образно. 

Ние ще видим Бога по същия начин, по който виждаме вятъра. Ние виждаме резултатите от Божието
присъствие в живота си. Може би онези, които се доближават по-близо до състоянието да имат чисто сърце,
притежават способността да виждат онова, което другите не виждат, да виждат как работи ръката на Бога,
даже в най-болезнените събития в живота ни, даже когато ни е най-тежко и страдаме  .   Апостол Павел казва,
че  сега  виждаме нещата  като  през  опушено стъкло.  Той казва,  че  ако  се  оглеждаме в  огледало,  чиято
посребрена повърхност от обратната страна не е качествена, ние ще виждаме само някакъв мъгляв образ.
После Павел ни казва, че ще види Бог в лицето. В прочутото си стихотворение Тенисън казва: “Надявам се
да видя възкресеният живот на моя пилот, който носи със себе си обещанието, че ще видим лицето на Бога.”

Моисей е стоял босоног и заекващ пред един храст, който горял, но не е изгарял. В горящият храст
той видял да му се разкрива присъствието на Бога. Моисей чул гласът на Бога, но не видял лицето му.
Библията ни казва,  че Моисей разговарял с Бога така,  както приятелите разговарят помежду си.  Тогава
лицето на Моисей се променило и то започнало да свети. Когато Моисей поискал да види Божието лице, Бог
му казал, че да се скрие в една пещера. Бог закрил очите на Моисей с ръката си. Когато Бог минал покрай
него, Моисей имал привилегията да види само гърба на Бога. На него не му било позволено да види лицето
на Бога.

На много места в Библията се говори за стремежа ни да видим лицето на Бога. Спомнете си, че Исус е
съобщавал блаженствата, за да обучи учениците си. Те седели около него на един покрит с трева хълм,
разположен над Галилейското море и гледали в лицето на дърводелския син от близкия Назарет. Исус ги
учел  така,  както  те  не  са  били  обучавани  по-рано,  говорейки  им  с  несравнима  власт.  Тогава  те  чули
блаженството: “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” Точно пред тях, в плът, се намирал
самият Син на  Бога.  Тъй като  учениците  са  гледали в  лицето на  Исус,     човек може да  се  запита  дали  
наистина са разбирали онова, което са виждали. Пред тях е стоял Божият Син и ги е поучавал. Това е бил
Синът на Бога, който дошъл на този свят с образа на своя Баща. Те гледали в лицето на Исус, а през това
време е  подухвал  ветрец откъм Галилейско море.  Те  са  виждали Бога.  Само хората  с  чисто сърце  ще
разпознаят Бога, когато Го видят. Само хората с чисто сърце ще хармонизират волята си с волята на Бога и
ще живеят по начина, по който Бог иска да живеят, за да са в състояние да се наслаждават на това, че са
познали Бога.

Едно малко момиченце искало да помогне на майка си, като измие прозорците. Подготвило си всичко
необходимо: кофа, гъби и препарат за чистене на прозорците. Излязло на верандата и започнало да мие
отвън един от прозорците. Докато миело и миело и миело, момичето се ядосало,  защото не можело да
почисти някои петна по стъклото. Майката й казала: “Чакай малко. Нека да ти помогна.” Майката взела
гъбата, поставила върху нея малко от препарата за миене, влязла вътре в къщата и почистила вътрешната
страна на прозореца. Тогава момиченцето видяло, че прозореца станал чист и прозрачен. Почистването, от
което наистина имаме нужда, е чистене от вътрешната страна.  Ние живеем в свят,  който е толкова
загрижен за външния си вид. Ние живеем в свят, в който има апарати за получаване на тен чрез облъчване с
ултравиолетови лъчи, магазини за козметика и фризьорски салони. Ние живеем в свят, където пластичната
хирургия се превърна в почти обичайно нещо. Ние сме много загрижени за добрия си външен вид,  но
истината е, че почистването, от което се нуждаем е почистване на сърцето ни, а това почистване става само
отвътре. 

В 1 Йоан се казва, че ако признаем греховете си, нашият Бог ще е верен, ще прости греховете ни и ще
ни очисти от цялата ни неправедност. Как е възможно да имаме чисто сърце? Като си признаем греховете и
се  разкаем.  Когато  признаем  греховете  си  и  собствената  си  греховност,  когато  приемем  прошката  на
Христос, сърцата ни се очистват. Когато сърцето ни е чисто, тогава можем да видим Бога. Тогава можем да
видим самото лице на Исус, може би отразено в лицата на хората около нас. Това блаженство ни приканва
към разкаяние.

Когато  Павел  писал  до  църквата  в  Коринт  за  Господната  трапеза  (1Кор.11),  той  предупредил
вярващите, че когато вземат участие в Господната трапеза, тогава започват са се самоанализират. Те трябва
да внимават как приемат хляба и виното, защото участниците в Господната трапеза трябва да преминават
през един процес на признание на греховете си и на разкаяние,  за  да могат да получат очистването от
Светия Дух.  Павел казва, че когато вземаме хляба и виното,  ние трябва да различаваме тялото на Исус.
Трябва да бъдем много концентрирани, за да можем да видим. Може би той има предвид да видим църквата,
която е тялото на Христос. Може би има предвид, че сърцата ни, след като са очистени от признанието на
греховете и разкаянието, ни дават възможност да видим живия Христос в хляба и виното. Всъщност, това е
причината,  поради която ни е дал този ритуал да участваме в Господната трапеза, за да ни напомня за
неговата любов и за неговия дар на саможертвата заради всеки от нас. Ние участваме в Господната трапеза

63



64

като напомняне за Исус. Когато правим това, ние пристъпваме към него със сърца и ръце, които са очистени
от  неговата  прошка  и  любов.  Докато  заедно  вземаме  участие  в  Господната  трапеза,  ние  с  нетърпение
очакваме възможността отново да бъдем в присъствието на нашия Възкръснал Христос.

Иска ми се да ви напомня, че Господната трапеза не е трапеза на нашата църква. Това не е и трапеза
на Баптистката църква. Това е Трапезата на нашия Господ Исус Христос. Всеки човек, който признава Исус
Христос  като  свой  Господ  и  Спасител  е  поканен  да  приеме  хляба  и  виното  заедно  с  нас,  докато  си
припомняме какво означава за нас дара на Христос, неговия живот, неговата смърт и неговото възкресение.
Нека заедно да участваме в това празненство. 

В нощта, когато бил предаден, Господ Исус Христос взел хляба и го благословил. После го разчупил и
казал:  “Този хляб е  моето тяло,  което е  разчупено заради вас.”  Нека  да произнесем една молитва  на
благословение заради хляба. “Скъпи Боже, благодарим ти за многото благословии с които си ни дарил. Ние
знаем, че през времето, което си прекарал тук на земята  заедно с учениците си, ти си ги научил на много
неща, на които те са научили по-късно и нас. Една нощ, когато заедно празнувахте Господната трапеза, ти
си казал, че ще ги напуснеш. Ти им каза: “В бъдеще, когато разчупвате заедно хляба, вие го разчупвате, за да
получите закрилата на моята кръв.” Докато сега разчупваме хляба, ние трябва да си спомняме за теб и за
ужасната цена, която си платил заради нашите грехове. Молим се в името на Исус. Амин.  

Исус е казал: “Тази чаша е Новият завет в Моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за
Мое възпоминание.” (1Кор.11:25). Според евангелието, когато Исус и учениците му взели заедно Господната
трапеза, те изпели един химн, преди да излязат навън в нощта. После отишли в Гетсиманската градина,
където Исус е направил онова, което е трябвало да направи. Той се подчинил на волята на своя Отец. Точно
това трябва да прави всеки от нас. Трябва да решим да живеем така, както Бог иска да живеем.

Отправяме към вас поканата на Бога. Ако до сега не сте приели Исус Христос да бъде ваш Спасител,
ако признавате, че той е Синът на Бога, Онзи, който е умрял на кръста заради вашите грехове, Онзи който е
победил смъртта чрез силата на своето възкресение,  ние ви каним да станете християнин и да обявите
вярата си в Христос. Тук има хора, които трябва да вземат решение да променят посоката на живота си. Вие
знаете, че сте се отбили от пътя си и сега искате да се върнете обратно на пътя, определен от волята на
вашия Бог. Каним ви сега да вземете това решение. Тук има хора, които имат нужда от църковен дом. Вие
знаете, че Бог ви е довел днес тук. Вие искате да се присъедините към нашето църковно семейство и нека
това да бъде вашето място за молитва и богослужение. Ако това е вашето желание, ние ви каним да дадете
положителен отговор на тази покана на Бога. В името Христово. Амин.

Божието прахосничество
Еф. 2:1-10

Може  би сте  забелязали,  че  в  зависимост  от  етническата  си  принадлежност,  хората  се  молят  по
различен начин.  Аз съм обръщал особено внимание на начина,  по който някои чернокожи приятели се
молят на Бога. По време на големи публични богослужения съм забелязал, че почти винаги молитвите ни са
израз  на  благодарност  към Бога  заради това,  че  сме  живи.  “Господи,  благодаря  ти,  че  ме  събуди  тази
сутрин.” Наскоро чух един човек да се моли по следния начин: “Господи, благодаря ти, че през изминалата
нощ чаршафа на леглото ми не се превърна в мой саван.” Саванът е къс платно, с което се завива мъртвото
тяло. Тази молитва отдава благодарност за дара на самия живот.

Томас Трогер, който е професор в Семинарията в Денвър, Колорадо, е както музикант, който свири на
флейта, така и автор на текстовете на химни. Той е преподавател по химнология, наука която се занимава с
църковната музика. Една сутрин той се събудил в болницата и чул някакъв шум. В началото си помислил, че
шумът идва от изпускателната тръба на болничния климатик. После си спомнил, че предния ден е имал
сърдечна операция, по време на която в сърцето му е бил поставен един механичен апарат. Хирургът му
казал, че в началото шумът от този апарат ще му се струва доста силен, но с течение на времето ще свикне с
него. В началото, когато се събудил и чул този шум, Трогер се помолил: “Господи, моля те прекрати този
шум.”  След  като  разбрал  какъв  е  този  шум,  молитвата  му  се  променила  и  той  казал:  “Господи,  не  го
прекратявай.”

Искам да ви дам една илюстрация, в която ще участвате и вие. Ако вярвате в Бога, вдигнете ръката си.
Ако обичате Бога, дръжте вдигната ръката си. Стиснете ръката си в юмрук така, както аз стискам ритмично
моята със същата скорост,  която е приблизително равна на пулса на сърцето ни.  Стискайте ръката си в
юмрук в продължение на 1 минута. След това ще ви помоля да продължите да правите това в продължение
на 1 час, което ще представлява около 4.000 стискания. Искам да разберете, че и сърцето ви се свива и
отпуска по същия начин. Сърдечният мускул, който е с размерите на юмрука ви, пулсира с приблизително
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същия ритъм,  около 60-70 пъти в минута.  Ако миналата  нощ сте спали около 8 часа,  през това време
сърцето ви е  пулсирало 32,000 пъти.  Вие  нямате  никакъв принос  за  това  пулсиране.  Докато сте спали
миналата нощ, небесният Бог е заповядал на сърцето ви да пулсира така, както е пулсирало даже преди
раждането ви. През по-голямата част от времето вие даже не осъзнавате, че сърцето ви бие. В продължение
на една седмица сърцето на човека пулсира около 1,000,000 пъти.

Какъв дар е това! Какъв дар и символ на живота ни е дал Бог! Ние приемаме като някаква даденост
огромната съзидателна сила на Бога. Ние приемаме като даденост този дар на живота, с който Бог е дарил
всеки човек. Не е изненадващо, че докато чакал изпълнението на смъртната му присъда, Апостол Павел си е
мислел не толкова за дара на физическия живот, но за другия вид живот, който наричаме духовен живот,
който представлява новия живот в Христос Исус. Сигурно такава е била настройката на сърцето и ума на
Павел, когато е писал писмата си от затвора. Нека да прочетем какво е написал във Фил. 4:6-7. Въпреки че е
знаел, че скоро ще умре, Павел пише, че се е научил на тайната на задоволството, която му позволява да
бъде доволен във всички обстоятелства. Увереността му проличава от Фил.4:19. 

Павел е диктувал Посланието до Ефесяните, когато е бил в затвора и вероятно е бил окован между
двама римски войници. Вместо да пише, той диктувал на друг човек, който записал казаното от него. Павел
писал за този дар, с който Бог го е дарил, който наричаме нов живот в Христос Исус. В Еф. 2:1-10 където се
говори за дара на удивителната милост, той привлича вниманието ни към прахосничеството на Бога. 

Нека да прочетем Еф.2:4-9. Представете си как Апостол Павел седи, окован във вериги и чака да бъде
изпълнена смъртната му присъда. Той пише толкова хубаво за милостта на Бога. Уилям Баркли казва, че ако
четете този текст на оригиналния гръцки език, че вие ще разберете, че той не съответства на изискванията
на  гръцката  граматика.  Това  писмо  не  е  подходящ  пример  за  добра  употреба  на  гръцкия  език.  Павел
използва  незавършени  фрази,  започва  едно  изречение,  а  след  това  мисълта  му  се  отклонява  в  друго
направление. Според Уилям Баркли това е пример за човек, който възхвалява Бога. Със сърце, изпълнено с
благодарност, той забързано изрича тези фрази, които описват величието на Бога. На два пъти той казва: “по
благодат сте спасени” (Еф.2:5).  Павел ни напомня, че извършеното от Бога за създаването на света и за
нашето освобождение,   не е наше дело  . По същия начин, по който не допринасяме с нищо за пулсирането на  
сърцето си,  ние не можем да направим нищо,  за  да си осигурим новия живот на Духа,  който имаме в
Христос Исус.    Ние не можем да спечелим този живот  .    Ние не заслужаваме този нов и скъпоценен дар,  
който ни се дава безплатно. Божият дар на любовта, демонстрирана в Неговия Син, е платена с цената на
живота на Исус Христос, но ни се предлага безплатно.

Павел е бил много интелигентен и образован човек. Той бил обучен в краката на Гамалаил от Тарс.
Това е било равностойно на обучението в университетите от “Бръшляновата лига” в САЩ.  (Коментар:
Това са 6-те най-реномирани университети в САЩ. Отличителният им белег са орнаментите във вид на
бръшлянови клонки, които са поставени на фасадите им. Д.Пр.) Павел е знаел най-малко 3 езика, два от
които – много добре писмено. Той бил ревностен юдеин и по всяка вероятност е бил член на Синедриона.
Освен това той е бил фарисей, който много добре е знаел еврейската история.

Той е знаел какво е направил Бог за хората си и може би си е спомнил случаят, когато Моисей  стоял с
боси крака пред храста, който е горял, но не е изгарял. Когато чул думите на Бога: “Слез до Египет и кажи
на фараона да пусне хората ми да си отидат,” Моисей в началото не се съгласил, но после се подчинил.
Поради своята милостива доброта, Бог извел робите от робството. Той планирал да им даде Обещаната
земя. Били изпратени съгледвачи, за да я огледат и когато се върнали, десет от тях докладвали едно нещо, а
останалите двама докладвали друго нещо. Десетте съгледвачи се съгласили: “Да, това е обещаната земя и в
нея текат мед и масло.” Но после казали: “Обаче ние не можем да влезем там. В сравнение с жителите на
тази земя ние изглеждаме като джуджета или скакалци.” Понякога това се нарича “комплекс на скакалеца.”
Двама от съгледвачите, Исус Навин и Халев, казали нещо друго: “Бог е подготвил тази земя за нас. Нека да
влезем и да е завладеем.” Както се случва в повечето случаи, надделяло мнението на мнозинството. Умрели
всичките десет съгледвачи, които не били съгласни   хората на Израел да влязат в Обещаната земя.
След като се лутали в продължение на 40 години в пустинята, единствено Исус Навин и Халев и хората от
следващото поколение на Израел, влезли в Обещаната земя.   Бог им предложил дар  ,   но в продължение на 40  
години те не го получили.

В Стария Завет четем за желанието на Бога да даде на хората Си чудните дарове на милостта. Най-
важния  от  тях  е  възстановяването  на  любовните  им  отношения  с  техният  Създател.  Бог  се  опитал  да
направи това чрез съдиите, после чрез царете и пророците. Хората от Израел имали толкова много фалшиви
стартове, когато в началото изглеждало, че ще приемат дара на Бога, но впоследствие го отхвърляли.

Бог бил толкова загрижен, че изпращал най-добрите пратеници, с които разполагал. Най-добър от тях
е  бил Исус  Христос,  единственият  любим Син на  Бога.  Като свой  окончателен  и  най-голям  опит,  Бог
безплатно  дарил  хората  с  любимия  си  Син,  с  надеждата,  че  хората  ще  го  приемат  като  Негов  дар  на
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милостта. Бог  трябвало  да  плати  ужасна  цена  за  това  –  наложило  се  да  пожертва  живота  на  Исус  .  
Единственото, което трябва да направим, е да приемем този дар. Когато говорим за приемането на дара на
Божията милост,  ние имаме предвид, че трябва да приемем незаслужената му любов,  желанието му да
прости греховете ни и да възстанови чудесните ни отношения с Него.

Често пъти Божията милост се описва в Библията като някакъв вид разточителен подарък. В Ефесяни
Павел говори за богатството на Неговата милост. В Коринтяни Павел казва, че този дар е неописуем и
твърде прекрасен, за да бъде обяснен с думи. Йоан пише в 1Йоан, че Бог ни обича прекалено щедро, за да
можем да се превърнем в деца на Бога.

Бог е разточителен, защото ни обича толкова много. Вие можете да разберете колко чуден е бил този
дар по начинът, по който хората са реагирали на служението на Исус, докато е живял на земята. Когато
влизал в Йерихон, Исус видял един дребен мъж, наречен Закхей, който се намирал на едно дърво. Този
човек бил нисък на ръст, но имал ужасна репутация, защото бил бирник и измъквал парите на хората. Исус
погледнал нагоре и казал: “Закхей, днес ще дойда у вас.” Той се самопоканил да обядва в неговия дом.
Представете  си каква  инициатива е  това от страна на Господа!  Самият той е  казал:  “Аз съм дошъл да
потърся и да спася погиналото” (Лука 19:10). Със сигурност Закхей е бил погубен човек, който открил дара
на прошката.  Знаете ли как е отговорил Закхей на този дар?  Той демонстрирал изключителна щедрост и
решил да се плати четворно повече на всеки, който бил ограбил.

Спомнете си за Лазар, чиято болнична постеля се превърнала в мъртвешки саван. Повитото тяло на
Лазар от четири дни лежало в гробницата и вече миришело ужасно. Исус го извикал да излезе и го дарил с
дара  на  възкресения  живот  и  на  милостта.  Тази  случка  е  послужила  за  написването  на  една  пиеса,
озаглавена “А Лазар се е смял,” в която се разказва за онова, което се е случило след възкресението на
Лазар. Когато го питали какъв е живота му след възкресението, Лазар само започвал да се смее. Животът му
просто е бил пълен с радост.

Спомнете си за Никодим, който отишъл при Исус под прикритието на нощта. Той е бил уважаван
човек. Исус му обяснил от какво смирение се нуждае човек, за да бъде роден отново. От евангелията знаем,
че по-късно Никодим се променил и заедно с Йосиф Ариматейски са погребали Исус според юдейските
правила.

Друг фарисей и вероятен член на Синедриона също се променил. Според собственото му признание,
Савел от Тарс е преследвал до смърт християните.   На пътя за Дамаск той се срещнал с живия Христос  . Там  
бил ослепен и зашеметен от една силна светлина. Тогава завинаги били променени името му и начинът му
на живот.   След този случай нито той, нито светът останали същите  . Той се превърнал в Апостол Павел  ,
който е писал тези думи, докато е бил окован във вериги и е говорел за дара на милостта, която му е била
дадена от щедрия и разточителен Бог. Бог дава и на нас този чуден дар. Имате ли нужда от настройване?
Настроено ли е сърцето ви на вълната на Бога? Дали сърцето ви е настроено да възприема и да получава
Божията милост?

Напоследък чух много неща за един баскетболист, наречен Кобе Брайан, който станал професионален
играч  в  университета  и  който  според  всеобщото  мнение  е  мултимилионер.  Наскоро  чух  за  неговото
прелюбодеяние. Разбрах, че той подарил на жена си пръстен, който струвал 4 мил. долара. Кобе Брайан
може да си позволи подобен скъп пръстен. Това бил опит да се извини и да помоли жена си за прошка.
Вижте какво е направил Бог. Ние сме тези, които грешат, а Бог е Онзи, който ни дава един скъп дар, с цел да
ни върне обратно и да възстанови отношенията ни с Него. Това е причината за смъртта на Исус на кръста.

Може би е притеснително, когато всичките ви съседи дойдат на “Гаражната разпродажба,” която сте
организирали и видят вещите, които притежавате. Наскоро всички 8 семейства от фамилията Ниили имахме
обща “гаражна разпродажба.” Не знам дали другите спечелиха някакви пари от тази разпродажба, но аз със
сигурност не спечелих. Аз не само че не продадох нищо, но успях да купя няколко неща и предложих да
наречем това събитие “Размяната на Ниили.” Всъщност аз се прибрах у дома с повече неща, отколкото бях
занесъл  на  тази  разпродажба,  но  пък  всичко  беше  много  забавно.  Някои  от  присъстващите  бяха  там.
Благодаря ви, че дойдохте. Добре си прекарахме.

Искам  да  ви  разкажа  една  от  любимите  ми  истории  за  гаражните  разпродажби.  Героят  на  тази
истории, който се нарича Боб, обичал гаражните разпродажби. Всяка петъчна вечер той преглеждал обявите
във вестника за гаражните разпродажби и си отбелязвал адресите на местата, където щели да се проведат.
След това си начертавал маршрут, за да ги посети на следващата сутрин. Жената на Боб мразела не само
гаражните разпродажби, но и желанието на съпруга й да ги посещава. Тя постоянно го умолявала да не носи
в къщи повече  кухненски  съдове и  други неща за  обзавеждане,  защото вече  си  имали предостатъчно.
Според нея щяло да бъде по-добре те самите да организират гаражна разпродажба. Но Боб не бил продавач,
а купувач.

Една  съботна  сутрин  той се  събудил преди жена  си.  Той обичал да  пристига  пръв на  гаражната
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разпродажба, за да вземе най-хубавото от изложените неща. С цел да не събуди жена си, Боб пуснал пикапа
си по инерция по пътя,  за  да се  отдалечи тихо от дома и след това запалил двигателя.  Пристигнал на
разпродажбата преди разсъмване. Излязъл от колата си и видял, че организатора на продажбата малко се
раздразнил, че той идва толкова рано. Боб се постарал да не му пречи, докато човекът наредил на дългите
маси в двора всички неща, които имал намерение да продава. После Боб ги огледал внимателно, но нищо не
му харесало. Когато минавал покрай гаража, той видял нещо, което привлякло вниманието му. В един ъгъл
на гаража, завит с брезент, той открил един мотоциклет “Харлей Дейвидсън.” Боб попитал собственика
дали мотора се продава. Човекът бил настроен да продава и му казал: “Не, но може и да го продам. Но вие
няма да искате да го купите.” Боб му казал, че може да го купи, ако цената е приемлива. Тогава човекът му
казал: “Не, вие няма да искате да го купите, защото двигателят му е блокирал и вие няма да можете да го
запалите. За да приведете мотоциклета в движение, ще трябва да купите нов двигател, а той струва колкото
целия мотоциклет.” Боб му казал: “Може пък да се интересувам от този мотоциклет. Колко пари искате за
него?” Човекът отговорил: “40 долара.” Боб започнал да се пазари: “35 долара.” Човекът казал: “Съгласен
съм. Продаден е.” Боб изтикал мотоциклета до пикапа си и с помощта на няколко случайни мъже успял да
го натовари и укрепи на пикапа си. Върнал се у дома, установил, че жена му още спи, избутал мотоциклета
в гаража и го завил в едно забутано ъгълче с брезент, където престоял няколко месеца. Веднъж, когато жена
му не била у дома, той огледал мотоциклета и решил, че ако иска да го ремонтира, ще има нужда от книгата
“Указания към собственика.” Открил телефонния номер на фирмата “Харлей Дейвидсън” и им звъннал за да
ги попита, как може да се снабди с тази книга. Служителят на фирмата го помолил да му даде серийният
номер на мотоциклета. Боб отишъл в гаража, записал номера на лист хартия, върнал се в къщи и отново
звъннал на фирмата. След като продиктувал номера, служителят му казал да почака, а след малко му се
обадил и се извинил, че в момента не може да му отговори, но го помолил да му остави телефонния си
номер,  за  да  му  се  обади  следващата  седмица.  И  наистина,  следващия  понеделник  му  се  обадил
вицепрезидента на “Харлей Дейвидсън” и го помолил отново да провери серийния номер на мотоциклета.
Боб взел листа, където бил записал номера и след като вицепрезидента му продиктувал номера, който имал,
му потвърдил, че номера е верен. После вицепрезидента го помолил да отиде при мотора, да демонтира
седалката  и  да  дойде  с  нея  до  телефона,  който  останал  отворен.  Когато Боб  се  върнал със  седалката,
вицепрезидента го накарал да я обърне обратно и да види дали на обратната й страна има написано нещо.
Боб я обърнал  и му казал,  че отдолу е написана думата “Царят.” Вицепрезидентът казал:  “Боб,  нашата
фирма ви предлага 100.000 долара за този мотоциклет.” От изненада Боб се подпрял на стената в кухнята, за
да не падне и казал: “Ще трябва да си помисля малко.”  На следващия ден му се обадил президентът на
“Харлей Дейвидсън” и му предложил 250.000 долара за мотоциклета. Боб му отговорил, че ще трябва да
поговори с някои хора, преди да вземе решение. След два дни му се обадил Джей Лено (Коментар: Прочут

телевизионен  журналист.  Д.Пр.) и му казал:  “Аз колекционирам стари коли и мотоциклети и научих, че вие
притежавате един стар мотоциклет. Ще ви дам 500.000 долара за него.” Сигурно ще ме попитате дали Боб е
продал мотоциклета. Моят отговор е: “Не знам.”

Онова, което искам да ви кажа с тази история е следното: по време на гаражната разпродажба този
мотоциклет  не  е  струвал  почти  нищо  и  е  бил  продаден  на  цената  на  отпадъчния  метал.  Но  тъй  като
собственик на мотоциклета е бил Елвис Пресли  ,   цената му достигнала космическа височина  .

Знаете ли кой е вашият собственик? Знаете ли кой е платил за вас? Знаете ли кой е платил цената за да
бъдат простени греховете ви и Чия е кръвта, която ви изкупва? Поради Неговата милост, сега живота ви има
огромна  цена  .    Поради  Неговата  разточителна  любов,  сега  вие  сте  дете  на  Бога  .  Дарът  на  Божията
удивителна милост е разточителен, но на вас той не ви струва  нищо. Всичко, което трябва да направите, е
да го приемете. Когато го приемете, тогава ще се извършат всички промени във вас.

Приели ли сте Христос като ваш Спасител? Ако до сега не сте го приели, всичко, което трябва да
направите е да кажете: “Господи, приемам този дар. Искам да влезеш в живота ми и да простиш греховете
ми. Искам да живея за теб.” Някои от вас може би са приели този дар преди време, но после са живели така,
все едно че животът им не струва много и все едно че не са получили дара на милостта. Не искате ли да
промените това положение. Каним ви да отговорите положително на тези покани, които Бог ви отправя.
Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Болката от предателството
Псалм 55

Когато започнах да се интересувам от родословното дърво на семейството си и да науча всичко за
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неговата история, дядо ми ме предупреди, че това не е добра идея. Аз не обърнах внимание на думите му.
По-младия брат на дядо ми също се увличаше по генеалогията и двамата често си обменяхме намерената
информация. Скоро след като се върнах в родния си град, моят пра-чичо, който беше 86 годишен ме попита,
дали бих го закарал с колата си до Тенеси. Той искаше още веднъж да се срещне с трима от живите си
братовчеди и да види дали може да научи още нещо за семейното родословно дърво. Използвайки изрази,
които са много по-цветисти, отколкото бих могъл да си позволя да произнеса от катедрата, дядо ми ни
предупреди: “Ако продължавате да си пъхате носа в миналото, вие ще откриете някои хора, които няма да
ви харесат. Ще откриете някои факти, които не бихте искали да знаете. Ще откриете, че някои хора са били
конекрадци, а други са били с лоша репутация.”

Двамата с чичо ми не го послушахме и предприехме пътуването до Тенеси. Взех един магнетофон и
записах четири човека, всичките на възраст над 80 години, докато водеха дълги разговори за своя дядо и
моят пра-пра-дядо. Чух истории, за които въобще не съм си представял, че ще чуя. Прекарахме чудесно до
последния ден преди да си тръгнем обратно. Тогава двамата с пра-чичо ми решихме да посетим архивите на
щатския музей в Нешвил, Тенеси. Там открихме документи, които стигаха чак до моя пра-пра-прадядо,
майор Хю Ниили. Научихме, че е имал брат, наричан Джон Ниили,  а после открихме информацията, за
която ни беше предупреждавал дядо ми. Джон Ниили, който живял в Мърфиисбороу, Тенеси, по време на
Войната за независимостта пресякъл фронтовата линия  и действал като шпионин в полза на английската
армия след битката при Каменната река. Пра-чичо ми беше съкрушен. Все още си спомням добре как се
държеше за главата с двете си ръце и оплакваше онова, което беше открил са своя пра-дядо. Той пъшкаше:
“Защо не послушах брат си. Защо направих тази крачка. Иска ми се въобще да не бях научавал това .” След
това каза: “Чувствам се предаден.”

Това предателство се беше случило преди около 120 години. Знам, че този вид предателство е твърде
отдалечено  и  незначително.  Но  ви  питам:  Някога  чувствали  ли  сте  се  предаден?  Изпитвали  ли  сте
чувството, че член на семейството ви: детето ви, брат ви или сестра ви, или може би съпруга или съпругата
ви, са ви предали?

Когато си мислим за предателството, ние имаме склонността да си мислим за хората, за които има
доказателства, че са предатели и са били обвинени за предателство. Предполагам, че Бенедикт Амолд е
първият  американец,  който  е  бил  обвинен  в  предателство.  Тъй  като  бил  патриот,  Бенедикт  Амолд  се
сражавал блестящо по време на Гражданската война. По време на битката при Саратога той се отличил като
особено добър боец. След сражението неговия командир генерал Гейтс получил по-голямата част от славата
и почестите за победата, поради което Бенедикт Амолд се озлобил. След известно време Конгресът на САЩ
повишил в чин други пет човека, които станали по-старши офицери от него. Бенедикт Амолд още повече се
озлобил. Накрая решил да продаде шпионска информация на англичаните. Като командир на крепостта Уест
Пойнт, разположена на река Хъдзън, той планирал да предаде крепостта на англичаните. Планът му бил
разкрит, а Бенедикт Армолд бил обявен за предател и за човек, който е изменил на родината си.

Друг известен предател е Аарон Бър. Между него и Томас Джеферсън се водела остра политическа
борба,  докато  накрая  Конгреса  с  гласуване  избрал  Томас  Джеферсън  за  Президент,  а  Аарон  Бър  –  за
Вицепрезидент. Водач на групата в Конгреса, която най-силно подкрепяла това решение, бил Александър
Хамилтън. По-късно Бър се кандидатирал за губернатор на Ню Йорк, но Александър Хамилтън го победил.
Бър предизвикал Хамилтън на дуел и го убил. Това сложило край на политическата кариера на Бър. Тогава
той разработил план за завладяване на голяма площ от територията на САЩ, която току-що била купена от
държавата  посредством една  сделка,  наречена  “Купуването на  Луизиана.” Бър решил да  превърне  тази
област в своя собствена империя. Започнал да организира заговор, за да спечели такава позиция, която да му
позволи да обособи една собствена страна на запад от Мисисипи. По този начин на практика той щял да се
превърне в император. Когато планът му бил разкрит, той бил подложен на разпит по обвинение за измяна.
Въпреки, че бил оправдан, до края на живота си той живял с репутацията на човек, който е изменил на
родината си.

Спомням си имената и на други хора, които са били обвинявани за измяна на родината: Алгер Хис и
съпрузите  Джулиус  и  Етел  Розенберг. (Коментар:  Семейство  Роземберг  са  ядрени  физици,симпатизиращи  на

комунистите, които предали на СССР чертежите за атомната бомба. Бяха осъдени в САЩ за шпионаж през 1954 год. Д.Пр.)
Може би най-скоро в паметта ни се намира името на Джон Уолкър Линд. Чухме името и историята му е това
е едно от най-изненадващите неща, които станаха известни във връзка с войната в Афганистан. Като дете
бил възпитан като римокатолик и израснал в богато семейство в Сан Франциско. Когато станал на около 15
години, той казал на родителите си, че иска да се запознае с другите религии. Когато те му позволили да
направи това, Джон Уолкър изследвал много от световните религии и проявил голям интерес към Исляма.
След като завършил средното си образование, той постъпил в едно училище в ислямската държава Йемен,
разположена в Средния Изток. Там прекарал една година в изучаване на ислямската вяра, а след това се

68



69

върнал за кратко в Сан Франциско. Скоро след това решил да се върне обратно в Средния Изток и там
изглежда се е присъединил към талибаните. Ние знаем колко изненадан беше репортера, който откри, че
един от сражаващите се талибани е американски гражданин. Замисляли ли сте се как се е чувствала майка
му? Замисляли ли сте се за отражението на стореното от него върху другите членове на семейството му?
Тези хора живеят с болката и раната на предателството.

Аз знам, че някои от вас също изпитват подобна болка. Знам, че в живота си сте се чувствали ужасно
наранени, защото някой, в когото сте вярвали, е направил нещо, което направо ви кара да се чувствате
предадени и измамени. Предлагам ви заедно да прочетем Псалм 55, който е писан от Давид по времето,
когато самият той се е чувствал предаден и изоставен. Четем Пс. 55.

Повечето изследователи са съгласни, че този Псалм е бил писан по време на едно събитие в живота на
Давид. Разбира се, той е бил много силен лидер и много популярен човек, който си спечелил голяма слава
сред народа на Израел още от времето, когато като юноша убил гиганта Голиат. Обаче Давид е имал и много
врагове. Един от най-важните му врагове е бил Цар Саул, който го е предшествал на трона. Техният раздор
обхваща целия им живот. Най-накрая, след смъртта на Саул, вие може да си помислите, че царуването на
Давид е било мирно и спокойно. Но когато четем описанието в Библията и събитията се разкриват пред
очите ни,  ние виждаме,  че точно хората,  които Давид най-много е  обичал,  са  се  превръщали в негови
врагове. Двама от синовете му, Авесалом и Адония се обърнали срещу него. Повечето изследователи считат,
че този псалм е писан във връзка с предателството на Авесалом, собственият син на Давид. В 2 Царе 15
Писанията ни казват, че в продължение на 4 години Авесалом наистина е заговорничел, опитвайки се да
свали  баща  си  от  трона  в  Ерусалим.  Полека-лека  той  спечелил  доверието  на  достатъчно  хора,  за  да
придобие значителна сила и влияние, които му позволили да се опита да завладее град Йерусалим. Тази
глава от 2 Царе ни показва тъгуващия цар, който напуска Йерусалим, пресича долината Кидрон и се изкачва
по склона на Маслинената планина. Покритата му глава, приведена от мъка и това, че е вървял бос, са били
белезите на тъга, породена от предателството на собствения му син. Това предателство разбило сърцето му.

Родителите трудно забравят спомените за онова, което са преживяли с малките си деца. Те не могат да
забравят  тези  скъпи,  изпълнени  с  нежност  и  сладост  времена.  По-късно,  ако  се  случи  момент  на
предателство, спомените от тези сладки времена превръщат предателството в още по-горчиво. Хората, които
са имали чудесни времена като съпруг и съпруга,  но са  стигнали до точката,  при която в брака им се
появяват споровете, установяват,  че са започнали да мразят в партньора си точно онези негови черти, които
по-рано толкова много са обичали. Ако единият от партньорите е виновен за някаква изневяра, за някакво
предателство,  това  прави  болката  даже  още  по-дълбока.  Давид  е  тъгувал  поради  предателството  на
Авесалом. Когато стигнал до върха на Маслинената планина, той научил друга новина, която още повече
разбила сърцето му. Оказало се, че Ахитофел, най-довереният съветник на Давид, който служел в двора му,
изменил на Давид и се присъединил към силите на Авесалом. Цар Давид се доверявал и търсел съвета на
Ахитофел, а сега се изправил пред двойно предателство. Когато чета това описание, аз си мисля за хората,
които са изпитали болката от предателството на брачния си партньор и тази болка е още е още по-силна,
защото им е изневерил човек, който е бил техен близък приятел. Болката изпитвана от такива хора е много
сходна с болката, която е изпитвал Давид в този момент от живота му.

Докато четем заедно стиховете на Пс.55, вие можете да видите, че Давид започва с жалбата си, а не с
възхвала. Това е тъжна песен, която има мелодията на блуса. Давид плаче и отправя сърдечната си жалба
към Бога, една молба, която се състои от 4 части. Чуй ме. Обърни внимание на молбата ми. Отвори ухото си
за нея. Отговори ми. Давид казва на своя Бог: “Не се крий от мен. В този момент имам най-голяма нужда от
теб.”  Когато изпитваме подобна  болка,  ние  сме  склонни да направим всичко възможно,  за  да получим
облекчение от болката. Някои хора се опитват да намерят облекчение чрез употребата на наркотици или
алкохол. Други хора се опитват да намерят облекчение като действат така, все едно че болката не означава
нищо за тях и отричат, че ги боли. Всички се опитваме да открием начин, за да се справим с болката. Мога
да ви уверя, че със собствени сили ние не можем да се справим добре с тази болка. Спомням си думите на
един стар химн: “Ръката на плътта ще те подведе. Не се осмелявай да й вярваш.” Сами не можем да се
справим. Трябва да се обърнем към Бога, така както е направил Давид. По един много разумен начин той се
обръща към Бога. В молитвата му липсват сладки думи и добре шлифовани изречения. Това е молитва, в
която той просто излива болката на сърцето си.

Давид  е  искал  да  направи  това,  което  всички  ние  искаме  да  направим,  когато  сме  в  неговото
положение. Той е искал да се освободи от болката. В ст.6-8 той казва: “Дано да имах крила като на гълъба!
Щях да отлетя и да си почина. Ето, щях да бягам надалеч, щях да живея в пустинята. Щях да ускоря
бягането си надалеч от вихъра на бурята” С други думи тук се казва: “О, защо нямах крилете на гълъба!
Щях да отлетя надалече и да намеря спокойствие. Може би щях да намеря убежище в пустинята. Може би
някъде има скривалище за мен.” Когато станем жертва на подобни главоболия, на подобна мъка, ние искаме
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да  избягаме.  Често  пъти  си  мислим,  че  най-доброто  решение  е  географската  промяна.  Мислим си,  че
проблема може да се разреши, стига само да се преместим да живеем на друго място и сменим околната си
среда. Но истината е, че смяната на мястото на живеене няма да реши проблема ни,  защото където и да
отидем, ние носим болката в сърцето си.

Давид е изпитвал хаотични и смесени чувства. Тук виждате известно колебание между отчаянието и
силния гняв, пораждан от силната болка. Отчаянието и гневът са двете страни на една и съща монета. Ние
осъзнаваме, че ни боли и това е причината да сме отчаяни. Ние реагираме на болката и се опитваме да се
защитим, като се ядосваме и разгневяваме. Ние виждаме, че тези две чувства присъстват в казаното от
Давид. В ст.9 той бичува: “Опропасти ги, Господи, и раздели езика им.” Тук той говори за насилието, което
Авесалом и Ахитофел са извършили, когато са завзели властта в Йерусалим. “Денем и нощем го обикалят
около стените му и беззаконие и зло  има сред него.”  Очевиден е гневът в  думите на Давид:  той иска
враговете  му,  враговете,  които  обича,  да  отидат  живи  в  гроба.  В  ст.  12-13  чувате  неговото  отчаяние:
“Понеже не беше неприятел, който ме укори – това бих претърпял, - нито беше онзи, който ме мразеше,
който се повдигна против мен – тогава бих се скрил от  него, но това си ти, човек, равен на мен, другар
мой  и  мой  близък  приятел.”  В  ст.14  Давид  продължава  да  плаче:  “Заедно  разговаряхме  сладко,  с
множеството ходехме в Божия храм” 

С други думи той казва: “От всички хора аз вярвах на теб, ти беше мой приятел, човек с който имах
интимни отношения. Бях те избрал от всички хора. Ние се молехме заедно на Бога, а сега защо направи
това?” Според коментара на Давид (ст.21) думите на предателите му били мазни като разтопено масло. На
пръв поглед това били сладки думи, но се оказало, че са пълни с измама и лъжа. Той сравнява думите им с
“оголени саби.” Чувствата на Давид се колебаят между отчаянието и гнева в толкова широки граници, а той
ги описва толкова откровено. Аз често съм изпадал в подобно състояние. Може би и на вас ви се е случвало.

Една  жена,  която  беше  преживяла  последствията  от  труден  развод  ми  разказа,  че  е  изпадала  в
състояние на полуда от болка и мъка. Тя повтаряше: “Аз бях луда и тъжна. Аз бях луда и тъжна. Аз бях луда
и тъжна. Накрая се зарадвах” Един мъж от група за възстановяване след развод беше изживял ужасна мъка,
когато разбрал, че жена му има любовна връзка с един от приятелите му. Той прочете Пс.55 и ми каза: “Не е
ли удивително, че преди толкова години Давид е описал това, което чувствам в този момент?” Ето по този
начин въздейства текста на Библията. Преди хиляди години Бог е вдъхновил написването на Библията, но
освен това Бог вдъхновява Библията в момента, когато я четем. Онези, които четат тези думи разбират за
какво говори Давид в този псалм. В ст.22 той стига до момента, когато е намерил решение на проблема си и
се е възстановил: “Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре; никога няма да
допусне да се поклати праведния.”  С други думи тук се казва: “Предай грижите си на Господа и той ще те
поддържа;  той  никога  няма  да  позволи  на  праведния  да  падне.”  Давид  завършва  Пс.55  със  следната
увереност: “А аз ще уповавам на Теб.”

Пишейки на християните, които са преследвани, Апостол Петър използвал същия текст от Библията.
Той е знаел, че даже членове на собствените им семейства ще ги предават и ги е съветвал: “Всяка ваша
грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас” (1Пет.5:7). Когато уповаваме на Господа, ние се
научаваме да се справяме с такива болка. Ние можем да се бием. Можем да се стремим да отмъщаваме.
Можем да вършим всякакви неща, търсейки как да се освободим от болката. Но накрая идва момента на
истината и на доверието, момента на вярата, когато поставяме всичките си грижи в ръцете на Господа.

В Дантевия “Ад” има описание на един много необичаен предмет, поставен в центъра на ада. Данте
казва, че в най-дълбокото ниво на ада в един леден блок са поставени две замразени тела: на Брут, който е
предал Юлий Цезар и на Юда, който е предал Исус Христос. Библията твърди (Лука 6:12), че Исус се е
молил, преди да покани Юда да стане негов ученик. Юда е бил точно като другите ученици: той е вървял с
Исус и е чувал всичко, което Исус е казвал;  Юда е присъствал, когато Исус е произнесъл Проповедта на
планината, той е бил свидетел на чудотворните изцеления и на нахранването на 5.000 човека, той е бил в
лодката, когато Исус укротил бурята. Подобно на останалите ученици, Юда е наблюдавал тези неща. Но в
сърцето на Юда е имало нещо ужасно погрешно. Може би това е същото нещо, което е било погрешно в
сърцето на Бенедикт Амолд, на Аарон Бър или на Джон Уолкър Линд. Убеден съм, че Юда си е мислел, че
Исус ще се превърне в военен Месия и ще прогони римската армия от Израел. Юда отишъл с въоръжена
стража, за да арестува Исус.  На него му дали 30 сребърника, което според Стария Завет е била цената на
един роб. Той предал своя господар с целувка. Не знаете ли,  че той организирал тази среща на Исус с
войниците на едно усамотено място на Маслинената планина, на същото място, където според убеждението
на много изследователи Давид вероятно е написал Пс.55 столетия преди това?

Другите ученици също не са били безупречно чисти. Те също са предавали Исус. Например, Симон
Петър  казал,  че  никога  няма  да  се  откаже  от  Исус.  В  двора  на  първосвещеника  Санхедрин,  където
първоначално завели Исус на разпит, Петър три пъти отрекъл, че познава Исус. Библията ни разказва, че
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когато петелът пропял,  Петър се обърнал и срещнал погледа на Исус,  а после излязъл навън и горчиво
заплакал. Вярвам, че това е бил моментът на дълбокото разкаяние за Петър. Вярвам, че тогава той е видял
греха си и опрощението на този грях. Когато Юда осъзнал, че онова, което е направил, ще причини смъртта
на Исус, а не очакваната от него велика революция, той се върнал при първосвещеника и хвърлил 30-те
сребърника в краката му. Юда не е направил предателството заради пари. Той се е стремял към власт  ,   а не  
към богатство. След като разбрал какво е направил, той се самоубил. Той си е мислел, че трябва да умре
заради греха си. Представяте ли си какво щеше да стане, ако Юда беше отишъл до кръста на Голгота? Какво
щеше да стане, ако беше застанал там, в основата на кръста и ако беше погледнал нагоре към лицето на
Исус? Ако беше казал: “Господи, съжалявам. Не мислех, че нещата ще се обърнат по този начин. Мислех си,
че всичко ще бъде различно от това, което стана”? Според вас как щеше да реагира Исус?  Той щеше да
направи за Юда онова, което е направил за всеки от нас  . Исус щеше да се помоли: “  Отче, прости му. Той не  
знаеше какво прави  .  ”

Когато си мислим за болката от предателството, ние трябва внимателно да се вгледаме в собствения
си живот. Не е ли истина, че Господ Исус Христос е призовал всеки от нас да бъде негов ученик? Не е ли
истина, че толкова много приличаме на другите му ученици? Толкова много приличаме на Симон Петър.
Понякога отричаме, че даже познаваме Исус. Ние толкова много приличаме на Юда. Понякога се държим по
начини, които сигурно разкъсват сърцето на нашия Спасител. Предателството не е нещо, което правят само
другите хора.  Понякога ние също сме предатели.  Единственият изход от това положение е прошката. Ние
трябва да отидем до кръста на Голгота и да признаем греха си. Когато направим това и когато получим
прошката,  с  която  Бог  ни  дарява  поради  милостта  на  Господ  Исус  Христос,  тогава  ще  знаем  как  да
постъпваме, когато другите хора ни наранят. Ние ще знаем, че сме длъжни да прощаваме, не защото просто
сме много благородни и доброжелателни, а защото Бог се е отнесъл към нас по същия начин, когато ние сме
го предали.

В една или друга степен всеки от нас е изживявал болката от предателството. Ако не желаете тази
болка да не ферментира и да се превърне в горчивина, гняв, ярост и отчаяние, единственото лекарство е
прошката. Длъжни сте да си прощавате един на друг така, както Бог в Христос ви е простил на всеки от вас.
Това  е  християнският  отговор  на  предателството.  Вие  не  можете  сам  да  направите  това,  ако  не  сте
християнин. Първото решение е да приемете Христос като ваш Спасител. Призоваваме ви да позволите на
Исус Христос да бъде ваш Спасител и ваш Господ. Сред вас има хора, които днес трябва да вземат това
решение. Някои от вас са се отбили от пътя си и вие знаете, че Господ Исус Христос иска да се върнете
обратно при Него. Някои от присъстващите имат нужда от църковен дом. Вие търсите място, където да
хвърлите  котва,  където  ще  можете  да  се  покланяте  на  Бога  и  да  израствате  духовно.  Уверявам  всеки
новодошъл, че нашето църковно семейство с радост ще ви посрещне, за да станете наш член. Амин.

Бракът
Еф. 5:21-33

Няма  съмнение,  че  темата  за  брака  трябва  да  присъства  в  серията  от  проповеди,  озаглавена
“Отношения, които са важни.”  Нека да прочетем Еф. 5:21-33.  Бракът прилича много на тичането за здраве,
на карането на велосипед и на яденето с китайски пръчици.    И трите неща наглед изглеждат лесни, преди  
човек  да  се  да  се  опита  да  ги  направи  .    Чак  когато  се  ожените,  вие  разбирате,  че  бракът  е  процес  на  
постоянно  обучение  .  Един  от  признаците,  че  един  брак  е  пред  разпадане  се  появява,    когато  някой  от  
партньори реши, че двамата няма какво повече да се учат. Съпрузите и съпругите трябва да са както добри
учители, така и добри ученици.   Бракът е процес, по време на който мъжът и жената се учат като спътници в  
живота. 

За брака могат да се кажат толкова много неща. Вие знаете, че много пъти съм говорил на тази тема.
Нашата църква предлага една серия от магнетофонни касети, озаглавена “Преди да се ожените,” които са
предназначени за двойките, които имат намерение да се оженят. В тях са записани 6 радиопрограми, които
представляват въведение в пред сватбеното консултиране на двойките, които искат да се оженят в нашата
църква. Аз съм водил много семинари на темата за брак и брачни проблеми. Искам да се фокусираме върху
разглеждания текст от Ефесяни. Това е един от най-важните откъси в Библията,  които са посветени на
брака. В този текст се поставя въпроса кой е главата на семейството. 

Вие знаете, че в изпълнение на една едногодишна програма за обучение нашият син Крис пропътува
по цялата дължина на река Амазонка. Крис тръгна с кораб от устието на Амазонка срещу течението на
реката  и  стигна  до  изворите  й  в  една  планина  в  Перу.  Това  беше  трипалубен  кораб,  на  който  били
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разположени около 100 семейни палатки.  Крис бил сам в палатката си.  Той забелязал,  че през първите
няколко дни от пътешествието всички говорели португалски и той не можел да разбере нито дума от онова,
което си говорели. Опитал се да научи няколко фрази и успял да разбере някои от разговорите, които се
водели в  другите  палатки.  На  третия  или четвъртия  ден след  началото на  пътуването една  девойка  го
попитала, дали говори английски. Той много се зарадвал, че около него има млад човек, с когото ще може да
си разговаря. Бащата на момичето притежавал търговски склад и си бил монтирал сателитна антена, така че
можел да гледа телевизионни програми от цял свят. Младото момиче толкова дълго гледала телевизия MTV,
че успяла да научи английския език. 

Предупреждавам ви, че от телевизията няма да разберете какво представлява брака  . Ако искате да си  
съставите  реална  представа  за  брака  само  чрез  гледане  на  “сапунени  сериали”  или  чрез  скандалните
разкрития за живота на холивудските звезди, в които се разказва кой за кого се е оженил сега,   вие ще имате  
много погрешна представа  за  брака  .  Християните  трябва  да потърсят  истината  от  Библията.    Трябва  да  
обърнем внимание на това, което казва Бог за семейния живот. Много е важно да знаем, че когато Павел е
писал този откъс, той се е противопоставил на съществуващата тогава представа за брака, която е коренно
противоположна на неговото учението.  Например,  според тогавашната еврейска култура    на жената се е  
гледало като на собственост  . Мъжете са притежавали пълен контрол над жените  . Равините са позволявали
разводите, независимо че според някои хора развода е бил позволяван само в случай на изневяра. Най-
прочутото по онова време училище учело, че мъжът може да се разведе, ако жена му го обиди по някакъв
начин: например ако прегори хляба му, ако не е добра готвачка или ако не е в състояние да роди момченце.

Гръцката  култура  е  имала  много силно влияние  в  град  Ефес.  На  жените  е  било забранено да  се
показвали публично и никой не се съобразявал с тях. Основна задача на жената е била да ражда деца и да ги
отглежда според безпрекословните указания на съпруга си. Предполагам, че можем да кажем, че жените са
играели  ролята  на   бавачки.  Гръцките  жени  са  живеели  напълно  отделно  от  съпрузите  си  и  им  било
забранено да участват в социални събирания.  Те се грижели сами за себе си.  Според гръцката култура
съпругът бил свободен да си търси удоволствия и сексуални забавления където си хареса . На брака не се
гледало като на нещо важно, особено когато е ставало въпрос за съпружеската вярност.

Римската култура е била още по-лоша. Според нея, брачните ограничения били много леки и човек
лесно можел да се освободи даже и от тях, защото римляните гледали много пренебрежително на брака. В
един исторически източник се разказва, че една жена се омъжила за своя 21-ви съпруг, а самата тя щяла да
бъде 23-тата жена на съпруга си. Може би този случай не е типичен, но римляните са считали, че не си
струва да инвестират в брачните отношения,  нито да очакват много от тях.  Когато човек имал някакъв
проблем с брачния си партньор, той просто се разделял с него.

В този библейски текст Апостол Павел се противопоставял срещу съществуващото отношение към
семейството,  което  е  било  в  пълна  противоположност  с  учението  на  Библията.  Непременно  трябва  да
обърнем внимание на казаното в този текст. Вие забелязвате, че започваме от ст. 21. Няма да навлизаме в
големи подробности, но трябва да направим разбор на текста, защото това е много важно. Защо започваме
от ст.21? Ако използвате моя вариант на превод на Библията, вие сигурно сте забелязали, че ст.21 е отделен
от ст. 22 с едно подзаглавие. В използвания от мен превод на Библията, ст.21 е отделен в отделен параграф.
Изследователите се мъчат да разберат, дали ст. 21 трябва да бъде част от следващите стихове. За да разберем
тази разлика,  ние трябва  да помним,  че това  писмо не е  написано от ръката  на Апостол Павел.  Той е
диктувал на друг човек, който е пишел вместо него. Почти цялата първа глава на Ефесяни е написана като
едно единствено изречение. Писарят е направил всичко възможно да се придържа най-точно към начина на
изразяване на Павел.  В първия оригинал на Новия Завет на гръцки език не е имало разграничение между
отделните глави и стихове. Всичко е било част от един и същ текст. Тогава защо настоявам да започнем
изследването си за брака от ст.21?

В  гръцкия  превод  на  ст.22  няма  глагол,  което  означава,  че  той  трябва  да  се  разглежда  като
продължение на ст.21. Основната мисъл е поместена в ст.21, а допълнението се намира в ст.22. Много пъти
сте слушали проповеди, посветени на този текст, в които проповедникът започва направо от ст.22: “Жени,
подчинявайте се на своите мъже”.  Вие ще четете погрешно този текст,  ако не започнете от ст. 21, който
гласи: “Като се подчинявате един на друг в страх (от уважение) от Христос.” Този стих задава тонът на
целия пасаж. В него се говори за взаимно подчинение.  Ясно е, че съпругите трябва да се подчиняват на
съпрузите си, но също толкова е ясно, че и съпрузите трябва да се подчиняват на съпругите си.

Чух за един човек, който отишъл на едно църковно събрание. След като изслушал една проповед,
посветена на този текст, той се прибрал в къщи и попитал жена си: “Знаеш ли какво научих от тази среща?
Научих, че ти трябва да ми се подчиняваш. Аз съм ти началник.” Когато разказал пред един свой приятел за
това, приятелят го попитал как е реагирала жена му. Съпругът отговорил: “След 3 дни бях в състояние
малко да си отворя лявото око, а след още 2 дни започнах да виждам и с дясното си око  .  ” Глупаво е да се
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чете този откъс и да се счита, че той дава някакви господарски права на един човек над друг човек. В този
откъс много ясно се казва, че както съпругите, така и съпрузите трябва да се подчиняват един на друг, а
освен това съпрузите трябва да обичат жените си така, както Христос обикна църквата и даде живота си за
нея.  Павел  казва,  че  съпругът  е  главата  на  семейството.  Когато  извършвам  сватбена  церемония,  аз
подчертавам,  че  съпругът  е  духовен  глава  на  семейството  .    В  същото  време  подчертавам,  че  жената  е  
духовното сърце на семейството. Виждали ли сте някога глава, която да е в състояние да мисли ясно, ако й
липсва добро кръвоснабдяване и сърцето не работи добре? Чували ли сте за сърце, което да е в състояние да
си върши работата добре без участието на главата? Съпрузите и съпругите са части от един организъм. Това
има предвид Библията, когато казва, че в семейството Христос ни е направил едно цяло. Това е подобно на
чудото в Кана Галилейска. При всяка сватба Христос прави по едно чудо и превръща двама човека в едно
цяло.  Съпругът  и  съпругата  се  превръщат в  спътници.  Те  са  законно оженени.  Тя  допълва  него  и той
допълва нея. Те се допълват взаимно и образуват нещо общо, което е по-голямо от аритметичния сбор на
съставните му части. Тази семейна общност изисква съпругът и съпругата да признават взаимно силните си
страни. Изключително важно е да осъзнаем важността от тази общност между главата и сърцето.

Чух за един баща, който научил, че синът му ще се жени и му казал: “Сине, когато се ожениш, ти ще
изгубиш  свободата  си.  Цялата  ти  свобода  ще  изчезне.”  Синът  казал,  че  това  не  е  вярно.  Бащата  му
предложил да привърже два коня към каруцата им и да вземе 10 кокошки от курника. След това да тръгне по
пътя за близкото село и да влезе в 10 къщи по избор, за да провери кой командва в тях. Ако командва
жената, да подарява по една кокошка, а ако командва мъжа – по един кон. Синът го послушал и заминал.
Посетил 9 къщи и раздал 9 кокошки. Когато влязъл в десетата къща, на двора заварил един старец и една
баба  и  попитал  кой  командва  при  тях.  Дядото  казал:  “Аз  командвам.”  Синът  попитал  бабата  и  тя
потвърдила, че дядото командва в тяхното семейство. Тогава синът им казал, че им дава възможност да си
изберат един от двата коня. Дядото ги огледал и харесал единият от конете, но бабата се противопоставила
и настояла, че другият кон е по-здрав, по-млад и по-хубав. Дядото се съгласил и казал, “Добре, ще вземем
другия кон.”  Тогава синът каза:  “Не,  не,  вие ще получите една кокошка.”  Глупаво е да се опитваме да
определяме кой командва в семейството.

Често  пъти  включваме  една  свещ  на  обединението  в  сватбената  церемония.  Тогава  поканваме
родителите на младоженеца и на булката да се качат на подиума. Всяка двойка запалва по една свещ. След
това, по време на церемонията, младоженецът и булката заедно запалват централната свещ. Тогава давам
възможност на младоженците да избират или да духнат страничните свещи и да оставят централната свещ,
която символизира обединението на живота им да гори, или да оставят всички свещи да горят, с което да
покажат, че не са изгубили своята идентичност. Те са обединени като съпруг и съпруга, но продължават да
си остават отделни личности. Веднъж жених една двойка.  Младоженката се ползваше с репутацията на
малко своенравна личност. Когато по време на репетицията в деня преди сватбата говорихме за запалването
на свещта на обединението и на двете възможности, от които ще трябва да изберат една, тя ми каза, че по
време на сватбата ще ми покажат дали ще решат да изгасят собствените си свещи, или ще ги оставят да
горят.  На  следващия  ден  по  време  на  сватбената  церемония  настъпи  моментът,  когато  младоженците
трябваше да запалят свещта на обединението, която се намираше в средата на свещника. Младоженецът взе
горящата си свещ и я постави в страничното гнездо на свещника до централната свещ, която вече бяха
запалили.  Булката  постъпи  по  същия  начин.  В  този  момент  и  трите  свещи  горяха.  После,  докато  се
обръщаше,  за  да  застане  пред  мен,  младоженката  се  наведе  над  свещника,  духна  и  загаси  свещта  на
младоженеца, а след това ме погледна и ми намигна.  Аз й прошепнах: “Мошеник.” Сватбата ги направи
едно цяло.  Предполагам,  че  по време на медения  месец двамата  са  решили кой от тях ще командва  в
семейството.

Когато  ме  попитат  за  съвет,  аз  казвам  и  на  младите  и  на  старите  семейства,  че  бракът  изисква
постоянно поддържане. То е подобно на поддържането на всяко ценно нещо. Ако притежавате къща, вие
трябва да я поддържате. Ако притежавате автомобил, вие трябва да го поддържате. Ако имате брак, това е
нещо много ценно, което се нуждае от постоянно поддържане и внимание.

Не само в този текст, но и в 1Кор 7, Библията ни учи да се подчиняваме взаимно един на друг. Там
Павел говори за взаимно подчинение в контекста на сексуалните отношения между съпрузите и съпругите.
Взаимното подчинение създава усещането за взаимно уважение. При взаимното подчинение не единият от
двамата командва другия,  а тази роля се заема ту от единия,  ту от другия в зависимост от ситуацията .
Понякога казвам на хората, че в нашето семейство аз нося панталоните, но жена ми Клер ми казва, кой
панталон да обуя. Тя ми глади панталоните и ако установи, че вече са износени, Клер взема един незаличим
маркер и поставя един знак “Х” отзад на колана. Това означава, че мога да обувам тези панталони, когато
боядисвам в къщи или работя в градината, но не трябва да ги използвам, когато се явявам пред хората.

Разбирате  ли колко  глупаво  е  да  решаваме  кой е  началникът  в  семейството?  Разбирате  ли колко
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глупаво е да се прави избор между съпруга или съпругата? Бракът не е нещо, в което влагаме 50 % от себе
си. Той изисква и двамата да вложат 100% от себе си. Когато двамата се обичат по този начин, тогава се
извършва една чудна трансформация, в резултат от което съпругът се старае да направи всичко, на което е
способен, за да помогне на жена си. Тя също прави всичко възможно, за да му помогне.  Бракът попада в
трудни времена, когато единият от двамата стане твърде егоистичен и забрави  ,   че и двамата са части от едно  
цяло и че трябва постоянно да си отстъпват и да си прощават един на друг.

Този стил на самоотдаване се демонстрираше от едно познато семейство от Северна Каролина. Те
станаха известни с това, че донасяха кисели краставички, когато правехме общи трапези в църквата. Те
отглеждаха краставички в градината си и съпругата се беше специализирала в тяхното консервиране. Тя ги
подаряваше на приятели и на семейства, които тъгуваха за наскоро почивал близък човек. После съпругът
се разболя тежко и изнемощя. Аз разговарях с него и му казах, че според мен тази година той няма да може
да обработи градината си и да отгледа краставици, въпреки че сигурно много би се радвал да го направи. Но
той ми каза: “Всъщност аз не харесвам чак толкова много отглеждането на краставици. Аз ги отглеждах
само защото жена ми обича да ги консервира.” Скоро след това той почина и аз се срещнах със семейството
му. Единият от синовете каза на майка си: “Мамо, не се тревожи. Ние ще се грижим за градината и ти със
сигурност ще имаш краставички за консервиране.” Тя му отговори: “Сине, не прави това. Единствената
причина, поради която консервирах краставиците беше, че баща ти обичаше да отглежда краставици.” Не е
ли това едно красиво описание за начина, според който двама човека се обичат толкова силно един друг, че
постоянно дават и дават и дават от себе си? Самоотдаването и малките жестове на любезност правят всичко
да изглежда по различен начин.

Аз чух за един мъж, който не разсъждавал по този начин и не считал, че трябва да се старае много
заради жена си. Той никога не отварял вратата вместо нея, защото казвал: “И тя има две ръце, както и аз. Тя
сама може да си отвори вратата.” Когато жена му умряла, един от носачите на ковчега й не успял да дойде
на погребението и организаторът на церемонията бил принуден да заеме неговото място. Когато занесли
ковчега до катафалката, организаторът на погребението се обърнал към съпруга на починалата жена и казал:
“Господине,  ако  обичате,  отворете  вратата  на  катафалката.”  Мъжът се  пресегнал и я  отворил и тогава
осъзнал, че за пръв път отваря врата, за да мине жена му.

Малките  прояви  на  учтивост  правят  всичко  да  изглежда  по  различен  начин.  Когато  съпругът  и
съпругата се обичат, когато разбират това библейско учение за взаимното подчинение, когато се отдават
един на друг, тогава бракът се превръща в красиво преживяване.

По време на сватбената церемония ние се кълнем пред Бога и един на друг, че ще бъдем един до друг
в по-добри и в по-лоши времена, в богатство и в бедност, когато сме болни и когато сме здрави. Когато
произнасяме тези клетви, ние не знаем, какво ни очаква в бъдещето. По-доброто и по-лошото може да се
окаже, че е както лошо, така и добро. Кой може да знае, когато те се оженят, че след време ще изпитват
финансови  проблеми  или  че  ще  бъдат  безработни?  Как  е  възможно  да  знаем  какво  ни  е  подготвило
бъдещето по отношение на болести или здраве? Поздравявам онези от вас, които остават вярно до брачния
си партньор в трудните моменти, които понякога се превръщат в дълги години на страдание. 

В  Откр.  2  има  друго  писмо,  което  е  адресирано  до  църквата  в  Ефес.  Апостол  Йоан  е  написал
следното: “От името на Господ Исус, възкръсналият Христос, имам едно нещо против теб. Ти си забравил
първата си любов.” Съпрузите и съпругите могат да преминават през по-добри и по-лоши времена, през по-
богати и по-бедни времена, през времена на болести или здраве, стига да си спомнят за първата си любов в
Исус Христос. Ако Христос се намира в центъра на дома ви, това ще ви дава сила, която не можете да
получите по друг начин.

Жена ми подари на нашето семейство и на  всяко от децата ни по една табелка, която е същата като
табелката, която е закачена в къщата на родителите й. На нея е написано: “Христос е главата на този дом.
Той е невидимият гост при всяко наше хранене. Той е мълчаливият слушател на всеки наш разговор.”

Кой е началникът във вашето семейство? Христос е главата. Когато съпругът и съпругата позволят на
Христос да ръководи дома им,  те  получават  сила,  която по друг начин не могат да имат.  Искам да ви
попитам нещо. Ако сте семеен, ще се молите ли заедно с брачния си партньор? Ще се молите ли гласно с
него? Ако до сега не сте правили това, в началото ще се чувствате неловко. Мога ли да ви помоля да се
молите заедно като едно семейство? По този начин ще поставите Христос на първо място в дома си. Това
ще бъде чудесен пример за децата ви. Това ще ви противопостави на заобикалящата ви култура и обичаи, но
ще ви даде силата, която не можете да получите по друг начин.  

Християнският  живот  започва,  когато  приемете  Христос  като  свой  Спасител.  Може  би  някои  от
присъстващите до сега не е взел това решение. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.
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Брат на водното конче
1Йоан 3:2

Снощи бяхме на гости на  едни приятели.  У дома си те  имат  един голям стъклен съд,  в  който е
насадено едно растение, който  в същото време служи като аквариум за една рибка, наречена “Бета фиш.”
Тази рибка се храни с микроорганизмите, които растат по корените на растението. Рибката и растението
живеят в хармония помежду си. Домакините ми обясниха, че има много основателна причина, поради която
не можете да видите две риби “Бета фиш” в един аквариум. Причината е, че тези риби са много агресивни.
Ако поставите две  “Бета  фиш” в един аквариум,  много скоро едната  ще изяде  другата.  Ако поставите
огледало  в  аквариума,  тази  риба  става  много  агресивна,  даже  само  като  види  собствения  си  образ  в
огледалото. По този повод едно малко дете казало: “Разбирате ли, тази риба е като нас.”

Не е ли вярно,  че понякога поглеждаме към най-незначителните прояви на реда в природата, към
живота на най-малките създания на Бога и разбираме, че същото се случва и в нашия живот? Може би така
получаваме бегла представа за самия Бог. Когато чухте заглавието на настоящата проповед, може би се
запитахте: “За какво всъщност става въпрос?” В понеделник казах на водачката на хвалението заглавието и
основните идеи на днешната проповед и я помолих да подбере подходящи песни, които да са в хармония с
проповедта. Аз си мислих за водните кончета. Наскоро бяхме на почивка на морето и там често седяхме на
една веранда с прекрасен изглед. Вечерно време около лампата се събираха много насекоми. Идваха и водни
кончета, които се хранят с насекомите и имат репутацията, че притежават ненаситен апетит. Казаха ми, че
само за половин час водното конче може да изяде толкова насекоми, колкото тежи самото то. Жителите на
една  община  в  Луизиана  решили,  че  не  могат  да  се  справят  с  проблема  с  комарите  чрез  обичайните
предпазни мрежи, пердета и воали, поради което си доставили много водни кончета и ги заселили в техния
район. Хората установили, че действително популацията на комари се намалила многократно. Дворовете и
градините им се изпълнили с шарените рояци от тези колоритни водни кончета. Докато наблюдавах водните
кончета, аз започнах да забелязвам, че много бижута са направени във формата на водни кончета. Даже днес
много  жени  в  църквата  носят  брошки,  обеци  и  медальони  във  формата  на  водни  кончета.  Тези  малки
насекоми са много интересни. 

Един изследовател, който е християнин е казал, че с цел да разберем величието на Бога, ние трябва да
гледаме  към  реда  в  природата  по  два  начина.  Когато  гледаме  към  Божието  творение  все  едно,  че  го
наблюдаваме през телескоп, ние ще видим необятността и величието на Бога. Ние трябва да разбираме, че
извън  нашата  вселена  има  милионите  звезди,  галактики,  съзвездия  и  вселени,  за  да  започнем  да
размишляваме колко необятен е сътвореният от Бога ред в природата. От друга страна ние трябва да се
вгледаме в реда в природата като през микроскоп, за да видим и най-малките подробности на сътвореното
от  Бога,  които  са  невидими  за  човешкото  око,  защото  са  толкова  малки.  Когато  гледаме  както  към
огромните, така и към дребните неща, създадени от Бога, ние започваме да осъзнаваме величието на Бога .
Водното конче е само една малка частичка от Божието творение, само едно от нещата, които са ярки и
красиви, но е едно от нещата, които трябва да видим и за които трябва да разказваме. Днес ще се вгледаме в
това, което Бог иска да ни научи чрез това миниатюрно своя създание.

За пръв път се срещнах с водното конче когато бях момче и ловях риба с дядо си. Тогава забелязах, че
около нас летят водни кончета. Едно от тях дойде особено близо до мен и аз се изплаших. Когато за пръв
път видите водно конче, вие може да си помислите, че е възможно то да ви ужили. Истината е, че водното
конче въобще не жили. В началото виждах водното конче, а после то се изгуби от погледа ми. Дядо ми,
който го виждаше, ми каза: “Не мърдай. То е на периферията на сламената ти шапка.” Не ми харесваше, че
водното конче беше толкова близо до мен, но послушах дядо си. Останах неподвижен в продължение на
няколко минути и после за мое облекчение водното конче литна и аз можех отново да го виждам. Не бях
хванал нито една риба, а дядо ми ме учеше как се лови риба. Той беше толкова добър човек - просто си
ловеше риба и ме оставяше мълчаливо да страдам. Питаше ме: “Ти наплюнчи ли си кукичката?” Това беше
един от любимите му въпроси. Когато водното конче кацна на шапката ми, дядо ми каза: “Сега вече ще
хванеш риба.” И наистина, малко след това хванах една риба. Тя не беше много голяма, но все пак беше
риба. До свечеряване вече бях хванал няколко рибки. Дядо ми каза, че според местните хора, когато по
време на риболов се появи водно конче и кацне на риболовеца, това означава, че риболова ще е успешен.
Ако водното конче не кацне, по-добре е риболовеца да си събере такъмите и да си иде в къщи, защото през
този ден няма да хване нищо. Не знам дали има някаква истина в това поверие, но в онзи ден стана така.

Водните  кончета  са  уникални насекоми.  Те  имат много  и различни имена,  включително змийски
доктор и кърпач (замрежвач) на чорапи. Англичаните казват, че когато човек задреме през деня, това се
дължи на водното конче, чието тяло прилича на игла за замрежване на чорапи, което идва и замрежва очите
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ви. Водното конче е наказанието за мързела и за спането през деня. То ще ви изплаши и няма да ви позволи
да задремете след обяд, ако си мислите за него. Водните кончета биват наричани ужилвачи на коне. Хората
си мислят, че водните кончета жилят конете, но всъщност водните кончета преследват конските мухи, които
наистина измъчват конете. Понякога ги наричат ястреби за комарите, а това име наистина им подхожда,
защото обичат да си похапват комари.

Виктор  Кубик,  инженер  от  корпорацията  “Боинг”  казва,  че  фирмата  решила  да  изследва  водното
конче.  След подробно изследване инженерите били абсолютно изумени от аеродинамичните му качества .
Стигнали до извода, че водното конче е една от най-прецизните летателни машини. Някои водни кончета
могат да летят със скорост до 100 км/ч. Много от тях прелитат по 20-30 км за един час, а средната им
скорост на летене е 15 км/ч.  Те могат да летят назад или да се мятат рязко встрани.  Те могат да застанат
неподвижно във въздуха и да увиснат на едно място. Те притежават всички аеродинамични качества, които
проектантите  на  самолети  биха  желали  да  притежават  самолетите  им.  Боинг  работи  съвместно  с  екип
изследователи, които заснемат с камери полета на водните кончета. След това записът се прожектира със
много забавена скорост, за да може да се изучи това малко насекомо. Тайната за способностите му се крие в
двете  двойки  криле,  които  се  движат  независимо една  от  друга.  Предната  двойка  крила  придават
постъпателното движение, а задната двойка крила осигурява стабилността и управлението на посоката на
полета. Боинг казва, че водните кончета  използват турбуленцията (Коментар: Турбуленцята е завихряне. Както
самолетите избягват турболенцията, така и корабите избягват завихрянето на водата, защото и двете явления разхищават
енергията и повишават разхода на горивото. Д.Пр.) на въздуха в своя полза. Докато самолетите се стремят с всички
средства да избягват турбуленцията, водните кончета създават турбуленция и печелят от това. Инженерите
казват, че е невъзможно да се създаде тяхно механично подобие. Те се опитват да създават самолети, при
които основната цел е да се избягва турбуленцията. Например, при хеликоптерите те не искат двете витла да
си влияят едно на друго. Ако едното витло създава турбуленция, здравината на метала на другото витло
отслабва. Но при крилата на водното конче не е така. 

В Римл1:20 апостол Павел казва: “Понеже от създаването на света това, което е невидимо у Него,
вечната  Му  сила  и  божественост,  се  вижда  ясно,  разбираемо  чрез  творенията;  така  че  човеците
остават без извинение.” Когато бях в семинарията, аз прочетох книгата “Откровението на Бога” от Уилям
Темпъл, който тогава беше Кентърберийски епископ. Уилям Темпъл казваше, че сме длъжни да потвърдим,
че специалното откровение на Бога е в Неговия Син, Исус Христос. Никога не трябва да пренебрегваме
факта, че Бог се е разкрил по различни начини в общото си разкриване чрез всичките си творения.  Като
християни ние не трябва да пренебрегваме онова, което Бог ни е разкрил чрез реда в природата . Ако се
качите на самолетите на Боинг:  707, 727, 747 и 777 и огледате уредите и приборите в пилотската им кабина,
както и дизайна на самолета, вие ще разберете, че хората използват цялата си мъдрост, всичките си умения
и технически познания, за да изработят тези самолети. Ако погледнете едно водно конче, което притежава
по-добри аеродинамични качества от който и да е самолет на Боинг,   вие виждате ръката на Твореца  .  Вие
можете да видите работата на същия Творец в цялата вселена. Можем да кажем, че Бог се разкрива във
водните кончета. Има около 6.000 вида водни кончета. Всяко водно конче е уникално и неповторимо. Ако
Бог се грижи толкова, ако стига до такава прецизност при направата на това малко насекомо, представете си
как гледа Бог на вас. Представете си как Бог ви е създал, как ви е надарил с личностните ви особености, с
уменията и дарбите и с интелигентността, която Бог ви е дал.  Представете си, че ако Бог се грижи по такъв
начин за водното конче, колко повече се грижи за вас. Водното конче ни показва колко много Бог е загрижен
за създанията си. Ние се покланяме пред един всемогъщ Бог. В Пр. 25:2 се казва,   че Бог се прославя с това,  
че скрива делата си  ,    а ние се прославяме, когато успеем да ги открием  . Можем да кажем, че ученият се
прославя чрез откритията, които прави. Божията слава ни се разкрива в това просто насекомо. (Коментар: Не
забелязвате ли, че през последните десетилетия няма значителни научни открития? Според мен, наглата и безочлива претенция
на науката да измести Бога  от трона му и тя да се настани там доведе до това, че Бог затвори очите на учените. Поне аз
мисля така. Както се казва в една поговорка: „На бодлива крава Бог рога не дава.“Д.Пр.)

През 1626 год. сър Франсис Бейкън за пръв път използва името водно конче. Това насекомо било
познато от столетия по света. Китайците считали, че водното конче е добър знак, който показва, че лятото е
дошло и  реколтата  ще бъде  изобилна.  В  миналото целият  японски остров е  бил наричан Островът  на
водното конче.  Според легендата, едно насекомо ухапало японският император, но веднага след то било
нападнато от водното конче.  Императорът видял,  че водното конче е негов приятел и заповядал целият
японски остров да бъде наречен Островът на водното конче. Самураите били обучавани, че водното конче е
много  храбър  боец,  поради  което  носели  кожени  шлемове  с  образа  на  водно  конче  на  челата  си.
Индианците-сиукси считали, че водното конче е неуморим ловец, а индианците-навахо са считали, че то е
символ на чистата вода, нещо много важно за хора, които са живеели в пустинята. 

Водното конче се свързва с един символ, който е много близък до символа на пеперудата. Става дума
за символа на безсмъртието, на обновеният живот и на възкресението. Жизненият цикъл на водното конче
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спомага  за  възникването  на  тази  представа.  Водните  кончета  наистина  трябва  да  са  аеродинамични
виртуози, защото се оплождат във въздуха. Това наистина е цял подвиг. След това снасят яйцата си във
водата. След като се излюпят, някои от най-големите разновидности живеят във водата в продължение на 6
години. После идва момент, когато се появява една лавра и се прикрепя към стъблото на някоя тръстика на
нивото на водата.  Кожата й се втвърдява и става кристална,  след това настъпва една трансформация.,  в
резултат на която кристалната обвивка се разцепва и се появява тяло, което е напълно различно от старото
тяло. Сега водното конче е с изящни мрежести крилца, с тяло, което е шарено и гладко и е създадено от
Бога, за да върши чудеса във въздуха. Не е чудно, че водното конче е станало символ на възкресението.

Когато  бях  в  семинарията,  аз  чух  за   баптисткият  служител  Уил  Кампбел.  Той  не  приличал  на
останалите баптистки служители. Бил израснал в затънтения район на река Мисисипи заедно с брат си Джо.
После завършил семинария и станал пътуващ  баптистки проповедник. Въпреки че сега живее в Тенеси, той
продължава да се придържа към стила на живот, който е научил в Мисисипи. Тъй като е фермер, той често
носи комбинезон и високи ботуши. Оре нивите във фермата си с магаре, защото никога не е имал трактор.
Написал  е  много  книги  и  се  счита  за  доморасъл  философ.  По  отношение  на  гражданските  права  той
изпреварил съвременниците си. Много преди официално да започне движението за гражданските права,
Уил Кампбел е знаел, че дискриминацията е лошо нещо. По едно време работил като проповедник сред Ку-
Клус-Клан, защото считал, че там има хора, заради които Христос е умрял, поради което трябва да чуят за
евангелието. Той разчупва почти всяка стандартна представа, която можете да имате за южнобаптистките
пастори. Една от най-големите му дарби, е дарбата му да пише. Може би най-добрата му книга е неговата
автобиография.  В  нея  разказва,  че  веднъж  брат  му  предложил  да  стане  участник  в  един  експеримент.
Поканил  го  да  тръгне  с  него.  Двамата  се  затичали по  една  пътека,  която  лъкатушела  между  нивите  и
горичките в посока към реката. Брат му постоянно го подканял: “Бягай, Уил. Ние ще намерим това, което
търсим.” Докато бягали, един-два пъти се изгубвали и се налагало да се връщат, но накрая намерили една
малка купчина с боклуци. Джо му казал:  “Сега ще ти покажа нещо.” След това започнал да рови след
отпадъците, докато намерил една метална кутийка от аспирин “Байер,” в която имало едно водно конче.
Джо му обяснил:“Уил, зарових го миналата неделя.  Днес сме сряда.  Сега ще отворим кутията.”  Заедно
отворили кутията, която била заровена в земята преди 3 дни. Когато я отворили, крилцата на водното конче
започнали да пляскат. Занесли го до реката и го пуснали, а Джо се обърнал към брат си и казал: “Б  ратко, той  
е точно като Исус, защото беше погребан в земята за 3 дни, но сега възкръсна.”

Много  неща  в  живота  на  двамата  братя  били  трагични.  Джо  имал  всевъзможни  проблеми,  бил
пристрастен към алкохола и хазарта, имал много дългове, даже мислел да се самоубива. Той не се самоубил,
но  умрял  на  12.02.1941.  Брат  му  Уил,  който  работел  като  проповедник,  бил  помолен  да  извърши
погребението на собствения си брат. Уил се върнал в затънтеното място, където живеел брат му и подготвил
погребалното си слово. На погребението застанал край гроба и разказал историята за водното конче, което
било погребано в кутийката от аспирин в земята.  Той разказал как Джо отворил кутийката и казал,  че
водното конче е като Исус. Уил казал за брат си: “Той беше мой брат и беше брат на водното конче.” Този
случай дал името на книгата, която е наречена “Брат на водното конче.” Той е брат на водното конче, защото
ние го погребахме в земята, но той отново ще живее като Исус.

Нека да прочетем 1Йоан 3:2. Можем ли да наречем това евангелие приличащо на водното конче? Ние
знаем, че когато Исус се появи, ние ще станем като него. Ние ще бъдем възкресени. Това старо тяло ще
изчезне и ще се появи ново тяло, което ще бъде много по-различно и ще може да лети. Ние ще бъдем като
Исус. Питам ви: Някога живота ви бил ли е докосван от милостта? Имало ли е в живота ви някакъв случай,
който в началото да ви се е струвал толкова незабележим и незначителен? Ако сте се вгледали, вие сте
видели, че тогава Бог е работил в живота ви. Може би нещо подобно на водното конче. Може би водното
конче е пратеник на Бога? Може би такова просто Божие създание може да докосне живота ви по такъв
забележителен начин, че да бъдете привлечен към Създателя, така че да усетили любовта Му. Но за да се
случи това, вие трябва да обръщате внимание. Трябва да се спрете, да застанете неподвижно и да обърнете
внимание на всичко, създадено от Бога, като го погледнете както през телескопа, така и през микроскопа.
Трябва да гледаме както големите, така и малките творения на Бога. Ние твърдим, че Исус Христос е най-
голямото откровение на Бога. Той е Божият Син, той е пътят, по който откриваме истината и живота. Ние
идваме при Исус като при Спасител и Господ. Нали е вярно, че Бог ни с разкрива по много начини в света,
който е създал? Той идва при нас, докосва ни милостиво и ни призовава да му отговорим с вяра и надежда.
Той ни дава възможност да видим добрата новина на евангелието в нещата, които са толкова незначителни.

Познавате ли Исус? Поканили ли сте го да влезе в сърцето ви? Казали ли сте му: “Господи, имам
нужда от Теб. Искам да бъдеш мой Спасител, да дойдеш в живота ми и да го промениш. Искам да бъда
променен от любовта ти”? Исус ще направи това за вас. Когато това се случи, вие ще живеете по нов начин.
Вие ще имате проблеми и трудности, но ви уверявам, че ще имате силата и блажената увереност, че не
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можете да живеете по друг начин. В името на Господ Исус Христос. Амин.

Възкресение - Исус Христос е Господ
Филипяни 2:5-11

Нека да прочетем заедно Фил. 2:5-11. В петък отидох в болницата да посетя Том Ман. Мислех си, че
той все още се намира в неврологичното отделение, но там ми казаха, че е преместен на 8 етаж. Докато
минавах покрай чакалнята пред Интензивното отделение видях, че там се бяха събрали много хора. Между
тях видях моят добър приятел и помощник-пастор на Първа Презвитерианска църква Джордж Мак Гил.
Заедно с него имаше много хора от тази църква. Веднага разбрах, че се беше случило нещо ужасно и отидох
да разбера какво е станало. 

Казаха  ми,  че  в  момента  се  опитват  да  спасят  живота  на  д-р  Хауард  Тейлър  в  операционната.
Събралите се хора се безпокояха за този млад човек, който беше прекрасен хирург. Докато разговаряхме,
един човек ме попита: “Д-р Кърк, как успявате да се държите така? Знам, че преди 2 седмици помагахте при
погребението  на  Лоурънс  Чапман.  Миналата  неделя  водехте  погребението  на  собствения  си  чичо.  Как
успявате да посрещате смъртта толкова непоколебимо?”

Вярно е, че смъртта се намира непосредствено до нас. Предполагам, че когато миналата седмица се
съвпаднаха Велики Петък и 15 Април, на нас ни беше напомнена истината от една стара поговорка, според
която в живота ни няма нищо сигурно, освен смъртта и плащането на данъците. Смъртта е част от живота
ни. През миналата седмица вестниците писаха за смъртта в Ирак на редник Нолан Хътчинс от Боилинг
Спрингс. През тази седмица умря друг 29-годишен млад мъж, който имаше тумор в мозъка. Трагичната
смърт на д-р Тейлър се случи в петък след обяд.

Как посрещаме суровата  реалност на смъртта? Онези от нас,  които са християни вярват,  че  след
смъртта има нещо друго.  Често критикуваме хората,  които посещават църквата само на Великден и на
Рождество Христово. Но аз никога не ги критикувам.  Една от причините хората да идват в църквата на
Великден е, защото са привлечени от тази невероятна надежда и   от тази основополагаща християнска вяра,  
че смъртта не е краят и че самата смърт представлява трансформиране в един друг, още по-хубав живот от
другата  страна.  Как  се  справяме  с  реалността  на  смъртта,  която  винаги  е  редом  до  нас  в  медиите,  в
ежедневието ни, във време на война и във време на глад? Как посрещаме вкоренената реалност на смъртта?

Откъсът, който прочетохме е толкова хубав. Той е написан от Апостол Павел до църквата във Филипи,
когато той е бил в затвора в Рим и е очаквал да бъде изпълнена смъртната му присъда. Дълго време преди
това той е живял под домашен арест в Рим. В края на книгата “Деяния на апостолите” се разказва, че той е
бил под домашен арест. Сега Павел е във вериги, може би окован към двама римски войници. В очакване на
изпълнението  на  смъртната  си  присъда,  този  затворник  написал  това  послание  от  четири  части  за
невероятното. Той пише за своята радост, особено за радостта си за тази малка църква в Македония, която е
била толкова милостива към него. Той им писал със сърце, изпълнено с любов. Във Фил. 4:6 той говори за
безпокойството и за начинът, по който трябва да се справяме с него.

Уверявам ви, че човекът,  който очаква да му бъде изпълнена смъртната присъда може да разкаже
много неща за безпокойството. А Павел казва: “Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и
молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.” Той ни призовава да вземем онези неща, които
наистина ни безпокоят и да ги издигнем към Бога с молитва. Ако направим това, Павел ни обещава: “И
Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус” (Фил.
4:7).  Това не са думи, които могат да се очакват от човек, който очаква да бъде убит. Павел казва, че е
научил тайната как да живее както в лесни, така и в трудни времена.   Тази тайна зависи от едно единствено  
нещо: от връзката му с Исус Христос. Павел твърди, че независимо от това, дали сме живи или умираме,
ние знаем, че ще бъдем с Христос.

Всъщност Фил. 4:5-11 е текста на един древен химн. Вие сте забелязали, че Библията е написана в
стихотворна форма. Ако я разгледате внимателно, вие ще забележите, че тя не се подчинява на правилата на
гръцката поезия, но се придържа много плътно до стихотворната форма на Стария Завет.

Тази изразна форма е дала повод на изследователите да предположат, че може би този древен химн
(Фил. 4:5-11) в началото е бил написан на арамейски език,  защото в текста ясно си личи техниката на
еврейския паралелизъм.  Използваните думи са уникални.  Някои от  тях не  се  срещат на  друго място в
писмата на Павел.  Най-вероятно Павел е писал това писмо от затвора и с него благодари и окуражава
църквата във Филипи. 

В писмото си Павел прави онова, което често правят проповедниците: той използва текста на химна,
за да подчертае онова, което според него е важно. Те са толкова подходящи за случая. Павел обяснява на

78



79

филипяните какво трябва да е тяхното поведение и как трябва да живеят. Той подчертава: “Вие трябва да
живеете и трябва да мислите като Христос.” Този съвет не се отнася само за тогавашните християни от
Филипи, но и за всеки един от нас.

Този химн е разделен на две части. Първата част описва смирението на Христос. В него ясно се казва,
че независимо от това, че е притежавал образа на Бога, Христос не е гледал на равенството си с Бога като на
нещо, което трябва да грабне. Независимо, че е бил Божият Син, Христос не е настоявал да бъде третиран
по някакъв изключителен начин. 

Той не се е стремял към някакви привилегии. Тъкмо обратното, Исус се смирил и подчинил напълно
на  волята  на  Бога.  Гръцката  дума  Konosis,  която  се  среща  само  тук  и  на  никое  друго  място  означава
“самоотказване.” Въпреки че Христос е притежавал образа на Бога, той приел образа на служител. Той се
самоограничил и се подчинил, даже до смърт на кръст. Първата част на този химн отвежда Божият Син до
нивото на човека. Той се превръща в човек. На Велики Петък ние виждаме истинска кръв, истинска болка,
истинско страдание и истинска смърт на кръста на Голгота. Това не е някаква измама. Това е истинско
превъплъщение на Христос в човешки образ.

Втората част е възхвала на Христос. От нея научаваме, че поради това, че Божият Син Исус е бил
смирен и покорен, даже до смърт на кръст, Бог възвеличил името му над всяко друго име. Аз вече не говоря
за името Исус. Това име е доста често срещано име. На него му е било дадено име, което е над всяко друго
име. Бог ще накара всеки човек да се поклони, да коленичи пред него и гласно да обяви, че Исус Христос е
Господ. Спомнете си, че по времето,  когато Павел е писал това писмо,  християнската църква е била в
голямо  малцинство  в  римската  империя.  Вярващите  в  други  богове  са  представлявали  огромното
болшинство от тогавашното население. Християните са били малцинство, но забележете подчертаването на
тяхната надежда: “в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните
същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ.” В края на това твърдение се намират тези
четири думи, които представляват основата на християнската любов.  Ако можете да се присъедините към
думите “Исус Христос е Господ”, ако можете да ги кажете и да повярвате в тях с цялото си сърце, тогава вие
сте християнин. 

Какво  означава  това  твърдение?  Това  е  най-старото  твърдение  на  вярата  в  цялата  история  на
християнството по цял свят.  Исус,  това момче,  родено във Витлеем в семейството на един дърводелец,
наречен Йосиф; Исус, който бил отнесен в Египет като беглец, а след смъртта на Ирод се върнал обратно и
израснал в град Назарет; Исус, който си е играел с кубчета на пода в дърводелската работилница, който е
ритал топка по поляните на Галилея и е пускал хвърчило с приятелите си, който е ходил да лови с въдица
риба в Галилейското езеро и като всяко дете се е учил да хвърля плоски камъчета по повърхността на водата
така, че да подскачат. Името му означава “Спасител.” Това име му е било дадено още при раждането му. Той
е бил реален човек.

Една от най-големите ереси в християнската църква се появила, когато някой казал,   че Исус никога не  
е бил напълно човек и че не е възможно да бъде 100% човек   и в същото време да е бог. Т  ова е старата  
философия на  Платон,  според която е  невъзможно да  се  съедини земното с  небесното.  Някои хора  си
представяли, че Исус е някаква безтелесна фигура,  чиито стъпала не са докосвали земята,  но това не е
вярно. Исус е вървял по прашните земни пътища. Той е огладнявал и ожаднявал. Той се е изморявал и е
притежавал истински чувства и емоции. Той е плакал. Исус е бил истински човек.

Христос, което означава “помазаният,” е името от Стария Завет, използвано за Месията. В Стария
Завет се е предричала появата на Исус. В Стария Завет има много пророчества, но може би едно от най-
известните е пророчеството от Ис.53:3-6.  Той е Христос. Исус Христос е Господ, Адонай, Йехова, Яхве.
Исус е Бог, Бог като човешко същество. 

Християнската вяра твърди, че той е 100% човек и 100% Бог. Тъй като това се равнява на 200%,
число, което не се побира в разума ни, на нас ни е толкова трудно да възприемем превъплъщението.  Този
откъс  от  Библията  потвърждава  че  Христос  е  едновременно  човек  и  Бог.  В  евангелията  разказите  за
Рождество Христово започват с описание на това, как Исус идва на земята като Бог и се превръща в човек. 

Описанието на Великденската история започва по друг начин. В нея Исус е изобразен като човек,
който умира на кръста, който страда и кръвта му тече, който изпуска последния си дъх, а след това е бил
възкресен и възвисен. После на него му е било дадено ново име, което е над всяко друго име: Господ Исус
Христос, за да може всяко коляно да се преклони и всеки език да признае, че той е Господ.

Ние дойдохме днес тук не само защото гробът е празен,   а и защото Христос е възкресен  . Тъй като той
е победил смъртта, сега ние тъгуваме по различен начин. Ние не тъгуваме като хората, които нямат вяра.
Нашата надежда е, че смъртта е победена и ако вярваме, че Исус Христос е Господ, ние имаме гаранцията
на вечния живот. Питам ви: “Можете ли да повярвате, че Исус Христос е Господ?” Уверявам ви, че ако
вярвате в това, животът ви ще се промени. Вие ще заживеете по друг начин. Вие ще искате да го следвате.

79



80

Да следваме Исус, това не означава да лежим по гръб и да се наслаждаваме на изгодите от неговите
страдания.  Понякога казваме,  че той е  умрял заради нас и това  е  вярно.  Вие ще забележите,  че  Павел
подчертава, че трябва да живеем като Исус. Това означава, че трябва да мислим така, както е мислил Исус и
да се държим и да постъпваме така, както е постъпвал той. 

Това  означава  да  издържаме  на  страданието  със  същата  покорност  и  смирение  като  Исус.  Ако
следваме неговото смирение и покорство, Бог ще ни даде голямата награда, която е подготвил за нас. Чрез
вярата си в Исус ние имаме обещанието за вечен живот. Вечният живот не е само по-дълъг живот. Това е
живот в изобилие и с вечно качество. Този вид живот не започва след нашата смърт. Той започва в момента,
когато признаем Исус като наш Спасител. Нашият Спасител е възкръснал и е жив. Ако застанете тихо и се
замислите за това, вие можете да усетите присъствието му днес сред нас. Той е тук. Как разбирате, че той е
жив? Вие ме питате откъде знам, че той е жив? Аз знам, защото Той живее в сърцето ми.

Приели ли сте Христос? Ако не сте го направили, колко подходящо е днес да признаете Исус Христос
за ваш Господ! Каня ви да вземете това решение. Може би трябва да се вземат и други решения. Някои хора
може би имат нужда от църковен дом. Вие знаете, че Бог ви е довел днес при нас. Уверяваме ви, че ние ще
ви приемем с радост при нас. Отговорете положително на тези покани на Бога. В името на Господ Исус
Христос се молим. Амин.

Великден
Мат. 28:1-10

Нека да прочетем заедно Мат.28:1-10. Аз често посещавам гробището, защото извършвам погребения.
Там има няколко скъпи за мен гробове, където са погребани хора, които обичам. Опитвах се да си представя
как ли е изглеждала неделята на Първия Великден за първите последователи на Исус, които са му били
верни. Опитвах се да си представя какво ли са изпитвали, когато са отишли до гроба му и са открили, че е
празен. Опитвах се да си представя, как щях да се почувствам, ако отида в местното гробище до гроба на
някой обичан от мен човек и открия, че той е празен и тялото го няма. Може би първоначално ще се учудя.
Предполагам, че ще се ядосам, че някой е осквернил гроба на обичания от мен човек. Може даже да се
изплаша. Убеден съм, че последното нещо, което бих изпитал в такъв момент би било чувството на радост,
но въпреки това, когато като християни се събираме на Великден в църквата, ние пеем химни на възхвала и
четем стихове, изразяващи радост и щастие. Ние идваме тук с намерението да празнуваме.

Но да не бързаме толкова. Нека да помислим за онова, което се е случило на първите ученици на
Исус. Нека да си помислим какъв трябва да е бил този ден за тях. Нека просто да прочетем какво казват за
това евангелията. Марк ни разказва, че жените отишли до гроба и видели, че камъкът, който затварял входа
на гроба, е преместен и се изплашили. После си отишли и не казали на никой. Лука също ни разказва, че
през този ден жените отишли до гроба. Той пише, че един ангелът ги поздравил и им задал един не много
уместен въпрос: “Защо търсите Живия между мъртвите?, все едно че те нямали основание да бъдат там.
Изумени, жените си заминали и разказали на учениците, които не им повярвали. В евангелието на Лука ни
се казва, че Петър отишъл след жените до гроба, за да се увери със собствените си очи. Когато стигнал там,
той видял погребалните савани, останали след изчезването на тялото. Петър бил озадачен и се питал какво
означава това. Евангелието на Йоан ни разкрива, че Мария Магдалена отишла при гроба и открила, че е
празен. Тя заплакала, защото била убедена, че някой е направил нещо с тялото на Исус. Както се оказало,
градинарят всъщност е бил Живият и Възкресен Господ. Евангелието на Матей добавя един детайл, който е
изпуснат в другите евангелия. Матей казва, че земетресение преместило камъка от входа на гробницата.
Матей приписва на Бога начинът,  чрез който е бил преместен камъка.  Разтърсването на земята станало
причина масивния камък да се изтърколи встрани от отвора на гробницата и да се открие вътрешността му.
Матей ни казва, че когато умрял Исус, също е имало земетресение. Той ни разказва и за други странни
събития,  които са се случили. Завесата в храма се разкъсала на две части, а гробниците се отворили и
намиращите се там мъртъвци били възкресени.

Една жена от нашата църква ме запита, защо никога не е чула проповед, обясняваща този текст. Аз й
казах:  “Причината е много елементарна.  Никой не знае какво да каже за  това нещо. Даже уважаваният
Уилям Баркли изглежда объркан от този откъс. Мисля си, че единственото нещо, което мога да кажа за тези
събития е, че те представляват кратко предвкусване на онова, което предстои да се случи. Умирайки, Исус
победи  смъртта.  Гробовете  са  били  отворени  като  предсказание  за  възкресението.  В  добавка  към
информацията,  която ни дава за  физическото разтърсване на земята,  Матей ни съобщава и за  духовния
потрес  на  първите  християни,  при  който  те  били  разтърсени  до  дъното  на  душите  си.  По  време  на
възкресението те не са били радостни и щастливи. Тъкмо обратното, те са били разтревожени, озадачени,
изплашени и  ужасени.  Ние  празнуваме Великден с  радост,  но  ранните  християни не  са  подскачали от
радост. Първите им реакции са били доста по-различни, защото са били изумени и изненадани.
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Пастор Уил Уилмон ни разказа, че веднъж проповядвал в една малка Методистка църква в Аляска. По
средата  на  проповедта  се  случило  земетресение.  Първата  му  реакция  била  да  спре  да  говори.
Земетресението се превърнало в край на проповедта му. Земята се разтресла и той спрял да проповядва.
Земетресението  го  изненадало,  но  още  повече  го  изненадала  безгрижната  и  равнодушна  реакция  на
слушателите му към земетресението. Повечето от тях се държали така, все едно че нищо не се е случило.
Само една жена казала: “Добре, че този път не падна свещника.” Земетресение по  време на богослужението
очевидно не изненадало методистите от Аляска. В нашата част на света подобно събитие би било доста
потресаващо. Така е било и с първите християни. Земята под краката им се разтресла, но според описанието
в евангелията бил разклатен и духовният им фундамент.

Една  от  най-интересните  черти  на  текстовете  на  различните  евангелия  е,  че  описанието  на
възкресението на Исус  не е буквално едно и също. В 1Кор. 15 Павел споменава за нещо, за което не се
говори на друго място в Новия Завет. Очевидно авторите на Новия Завет не са правили опити да се опитват
да съгласуват историите помежду си и да ги направят да си съвпадат напълно помежду си. Тъй като за
записвали онова, което са знаели, описанията в различните евангелия не са еднакви. В Лука четем за двама
обезкуражени християни,  които вървели по пътя от Ерусалим до собственото си селце Емаус,  което се
намирало на около 10 км разстояние от столицата. По пътя към тях се присъединил един непознат човек.
Когато седнали да вечерят в Емаус, странникът разчупил хляба. Библията ни казва, че двамата християни
познали  Възкръсналия  Христос  в  момента,  когато  той  разчупвал  хляба.  Само  евангелието  на  Йоан  ни
разказва, че възкресеният Исус се появил пред рибарите по време на закуска на брега на Галилейското море.
Във  всички  описания  в  евангелията  на  срещите  на  възкресеният  Исус  вие  виждате,  че  появата  му  е
предизвиквала изненада и уплаха сред последователите му. В нито едно от описанията не е правен опит за
съгласуване на текстовете помежду им.  

В евангелието на Матей се казва, че след като видели Исус, жените отишли да съобщят на учениците
му, които посрещнали новината както със страх, така и с радост. Нали това е доста странно състояние? Със
сигурност сред присъстващите тук има хора, които сега за пръв път празнуват Великден след смъртта на
някой  близък  човек.  В  църквата  ни  има  хора,  които  тъгуват.  Сигурен  съм,  че  те  са  дошли  на  това
Великденско тържество с подобни чувства на тъга и страх, примесени с радост. Мисля си, че това е едно
точно описание на начина,  по който са реагирали първите християни на възкресението.  Апостол Павел
казва, че като християни ние не тъгуваме като хора, които нямат надежда. Несъмнено ние тъгуваме силно,
когато някой обичан от нас човек отиде на небето, но тъгата ни е примесена с надеждата, която се намира в
самият център на нашата вяра и се дължи на факта, че Исус е възкръснал от гроба. Центърът на вярата ни не
е някакъв празен гроб, а Живият Господ, Възкръсналият Христос.

Жените, които са отишли в онези неделя при гроба, са били помолени да направят три неща. Първо,
ангелът  ги  помолил  да  разказват  истината  за  възкресението.  Като  християни  и  ние  сме  призовани  да
вярваме в тази истина. Някои от нас са по-напред от останалите в тази вяра. Съвсем естествено е всички да
се чудим над възкресението, да се удивляваме как е възможно да се случи такова нещо и да имаме въпроси.
Мога да ви кажа, че от столетия християните се удивляват, но всички винаги стигат до едно и също място и
потвърждават истината на възкресението.  Има неща, които потвърждаваме и в  които вярваме,  които са
много трудни за разбиране, защото Божиите пътища не са нашите пътища. Божиите мисли не са нашите
мисли.  Бог  е  суверен  и  чрез  възкресението  е  извършил  най-голямото  от  всичките  си  чудеса.  Чрез
възкресението Бог е победил самата смърт. През столетията хората са се опитвали да обяснят как е станало
възкресението.  Пример за подобен опит срещаме даже в евангелието на Матей.  Там ни се разказва,  че
когато хората от охраната отишли при главните свещеници и получили инструкции, на тях им било казано
да  разпространят  слуха,  че  учениците  на  Исус  са  откраднали тялото,  с  цел  да  увековечат  този мит за
възкресението. Не съм сигурен, че учениците са били толкова прозорливи и енергични. Ние си представяме
тези ученици като група от изплашени и ужасени хора, скупчени заедно в една малка стая на втория етаж,
които се  чудят  какво ще трябва  да  направят.  Докато били там и  се  страхували самите  те  да  не  бъдат
арестувани, тъй като техният Господар е бил арестуван и разпънат на кръст, Исус се появил при тях. Той
дошъл,  изплашил  ги,  изненадал  ги  и  ги  шокирал.  Те  са  били  окуражени  от  самия  факт  на  неговото
появяване.  Знаете ли кое е най-голямото доказателство за истинността на възкресението?  Най-голямото
доказателство, че възкресението е истина е това, че днес ние сме се събрали тук. Доказателството е в това,
че християните по цял свят, толкова столетия по-късно, продължават да се събират, за да празнуват това
удивително събитие. Възкресението на Христос променило всичко. То не само разтърсило първите ученици
на Исус до дъното на душата им, то е разтресло целия свят. Възкресението е едно от великите откровения
на  Бога,  което  за  цялата  човешка  история  превръща  обикновеното  в  необикновено  и  маркира  чудната
намеса на  Бога  чрез  неговия Син,  който според думите  на  Павел победил самата смърт.  Най-голямото
доказателство за възкресението е, че век след век християните потвърждават истината за това чудо. Ние сме
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хора  на  възкресената  вяра.  Ние  вярваме  във  Великден.  Ние  сме  хора,  които  знаят,  че  Възкръсналият
Христос, Живият Господ Христос, независимо че е невидим, присъства тук заедно с нас, даже докато му се
покланяме. Жените, които са отишли до празния гроб, са били помолени да повярват и ние също трябва да
вярваме в това, което не можем да разберем.

Второ, жените са били помолени за разказват на другите какво са видели. Като християни ние не
вярваме в безсмъртието или в прераждането. Ние вярваме във възкресението, което е нещо различно от
безсмъртието. Когато Исус умрял, той наистина е бил умрял.  Някои казват, че може би той е бил само
припаднал или упоен и след три дни се е събудил. Това не е истина. Той е умрял. Римските войници се
уверили, че е мъртъв, защото ако не беше мъртъв, самите те щяха да бъдат убити заради този пропуск.
Палач, чиято жертва не бъдела убита, бил наказван със смърт, поради което войниците се уверили, че той е
умрял. Исус е победил смъртта. Възкресението на Христос не е безсмъртие. Исус е умрял, а след това е бил
съживен чрез силата на възкресението. Това е причината, поради която не трябва да се страхуваме, когато
умираме. Самият Бог е с нас: “Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло;
защото Ти си до мен” (Пс.23:4). Бог е с нас, когато правим всяка крачка по пътя си. Когато умрем, Бог ни
превежда чрез тази велика трансформация в един нов и по-добър живот от другата страна. Трите жени са
били помолени да разказват, какво са преживели. Онези от нас, които са усетили силата на Бога, която ги е
спасила от смъртта, изпитват силното желание и другите хора да научат за това. Ние не искаме да пазим
това  чудо  само  за  себе  си.  Жените  отишли  да  кажат  на  учениците.  Лука  казва,  че  учениците  не  им
повярвали.  Вие  забелязвате,  че  на  жените  е  казано  да  разказват  на  хората  онова,  което  са  видели,
независимо от начина, по който ще реагират слушателите им. Няма значение как реагират хората, когато им
съобщаваме  добрата  новина.  Ние  искаме  те  да  чуят  евангелието  на  Христос.  Нашата  отговорност  е
отговорността на верността,  на задължението да бъдем верни на истината и да съобщаваме на другите
онова, което знаем. Без възкресението не може да има църква на Христос. Без възкресението не би имало
смисъл да се  събираме днес тук.  Исус  щеше да си  остане умрял на  кръста.  Това  щеше да  е  краят на
историята и повечето от нас никога нямаше да чуят за  Исус.  Павел казва,  че  без възкресението всичко
останало би било глупост. Ние твърдим, че Исус е победил смъртта. Ние се събираме да празнуваме не в
събота, а в неделя, денят на възкресението. Ние искаме другите да знаят, че това е причината ние да имаме
сърца на мисионери. Ние искаме другите да чуят тази добра новина, поради което я споделяме. 

Тази  седмица  някой  ме  попита:  “Кърк,  какво  мислиш за  хората,  които  идват  на  църква  само  на
Рождество Христово и на Великден?” Ще ви кажа какво мисля за тях. Гледам на тях като на членове на
собственото ми семейство, с които се срещаме много рядко. Те не могат да идват на всяко наше събиране,
защото живеят много далеч. Обстоятелствата в които се намират не им позволяват да идват. Когато идват,
ние винаги се радваме да ги видим. Те са част от нашето семейство. По същия начин се отнасям към хората,
които не посещават църквата ни всяка неделя, а само от време на време. Ние винаги се радваме, когато те
дойдат в църквата. Аз знам, че в дни като този ден ние не трябва да говорим за несъществените неща.
Трябва  да  говорим  истината  на  евангелието  на  Исус  Христос.  Трябва  да  казваме,  че  вярата  във
възкресението е основата, върху която е изградена нашата църква. Вярата във възкресението се намира в
самият център на всичко, в което вярваме и потвърждаваме. Исус Христос не е мъртъв Спасител. Той е
Възкръсналият Господ, Живият Господ. 

Ние трябва да споделяме това с хората. Тази сутрин бяха кръстени трима човека. Какъв прекрасен
начин да споделяме вярата си във възкресението! От векове християните кръщават на Великден, защото
кръщението е онагледяване на възкресението, които може да се опише с хиляди думи. “Погребан с Христос
при кръщението и възкресен, за да живее нов живот.” Вечният живот не е просто още повече живот, вечния
живот е качествено различен живот. Поради тази причина Исус го нарича преизобилен живот. Жените са
били молени и за нещо друго. Ние срещаме тази молба в думите на Исус към тях. В някои преводи тази
дума е преведена “радвайте се.” 

Ето по тази причина и ние се радваме.  Вярвайте във възкресението. Разказвайте на хората за него.
Радвайте се, че Христос е възкръснал. Ние се радваме, защото знаем какво означава това за нас и за личния
ни живот. Ако прочетете описанието на възкресението в различните евангелия, вие ще се уверите, че те
звучат  повече  като  описание  на  празника  “Вси Светии”  отколкото като  описание  на  Великден.  Всички
описания на изчезването на тялото на Исус и за  появата  на един умрял човек пред онези,  които са го
познавали и обичали ни звучат много призрачно. Но когато погледнем на тези описания от гледната точка
на  вярата,  ние сме  в състояние  да разберем какво чудо е  възкресението и колко е  важно за  нас да го
приемаме с голяма радост и щастие.

За никой от нас не е тайна, че ние живеем много труден живот. Всеки има трудности в живота си. За
някои хора тези трудности са по-големи, но животът е труден с многото си удари, синини и главоболия. Ние
знаем, че животът ни е изпълнен с много неизвестности. Ако сте обърнали внимание на новините през тази
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седмица, вие ще знаете, че живеем в свят, изпълнен с борби, убийства, конфликти и войни. Не знам как
реагирате на новините, които идват от района на Близкия Изток. Само преди една година аз бях в Израел.
Сърцето ме боли, когато си помисля за убийствата, които стават там. Надявам се, че се молите за тази част
от света. Надявам се, че се молите за премахването на всичко зло и на всички конфликти от света, в който
живеем. Никога не забравяйте, че това е светът, който Бог обича.

Вчера ми се обади един от нашите членове и ме попита, дали ще се молим специално за Папа Йоан
Павел. На Свети Петък той беше толкова немощен, че даже не можа да носи кръста, както обикновено. Ние
наистина трябва да се молим за него. Трябва да се молим за християните от цял свят, които са преследвани
заради вярата си. Но даже докато сме наясно с реалността на тъгата, главоболията, проблемите и трагедиите
по света, ние никога не трябва да изпускаме от погледа си надеждата си в Исус Христос. Исус казал  на
учениците си: “В света (ще) имате скръб.” Той не е казал: “В смета може би ще имате скръб.” Той е казал:
“В света  (ще)  имате скръб; но дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33). Как е победил света? Чрез
възкресението. Чрез възкресението той е победил последния враг – смъртта и го е поставил под краката си.
През изминалата седмица имахме погребална служба за един от нашите членове. Тогава аз казах нещо,
което съм чул от моя приятел, д-р Джим Фогети, пастор в Първа Презвитерианска църква. В един наш
разговор той ми каза: “Кирк, аз имах откровение от Бога, съобщение от Бога.” С нетърпение чаках да чуя
това съобщение. Той каза съвършено уверено: “На небето ще ядем бананова торта.” Аз му повярвах. На
небето ще ядем бананова торта.

Един от нашите членове казва: “По-добре е по-бързо да отида на небето, преди цялата да е изядена.
Познавам хора, които вече са там и те няма да ми запазят нито едно парче от тортата.” Убеден съм, че на
небето ще има много бананови торти. Виждал съм сина си Ерик да седи там и да яде от чиния, която е
препълнена с бананова торта. Не мисля, че Господ ще позволи тортите да се свършат. Ние не можем да си
представим колко добре ще бъдем на небесата, но мога да ви кажа, че те ще са нещо много по-хубаво от
бананова  торта.  На  небето  няма  скръб,  няма  печал,  няма  плач,  няма  оплакване  и  няма  болка.  Небето
представлява радостно общуване с всички хора, които са умрели преди нас. Небето е живот без страдания и
главоболия. Небето е милостивият дар на Бога за нас, който ни се дава чрез силата на възкресението.

Един млад мъж стоял на брега на Южна Каролина е гледал към океана. Той бил убеден, че хоризонта
е края на света и по-нататък няма нищо. През 1918 година бил изпратен да воюва в Европа. След войната се
върнал у дома. В края на живота си отново застанал на брега в Южна Каролина заедно със своя внук и му
казал:  “Виждаш ли хоризонта?  Не можеш да повярваш какво има от другата  му страна.  Не можеш да
повярваш в нещата, които не се виждат.” 

Не ли вярно това? Павел казва: “Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е
идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат” (1Кор. 2:9). Ние не знаем колко добри са
небесата.  Ние знаем, че имаме място на небето,  когато вярваме във възкресението и когато служим на
възкресения Спасител,  който днес е  в  света.  Това  ни дава  кураж да приемаме всички превратности на
живота и да живеем според волята на Бога, даже когато имаме трудности. Както се казва в един химн:
“Защото Исус живее, аз мога да посрещна утрешния ден; защото Той живее, аз не се страхувам; защото аз
знам, че Той ръководи бъдещето и че живота заслужава да бъде живян, просто защото Исус е жив.” 

Христос възкресе! Наистина възкресе! Амин.

Великден – стая, пълна със спомени 
Лука 22:7-20; 24:36-49

Един шофьор постоянно пътувал с голям камион между източното и западното крайбрежие на САЩ.
При тези преходи той много често се движел в група от други големи камиони. Както знаете, има правило,
което задължава всеки голям камион да бъде претеглян при пресичане на границата на всеки щат. Другите
шофьори забелязали,  че  този техен колега винаги се спирал за  малко,  преди да  се  качи на  рампата  за
претегляне на камиона, слизал от кабината и започвал да удря каросерията на камиона с една бейзболна
бухалка и чак тогава качвал камиона на кантара.  Това поведение се сторило много странно на другите
шофьори. Някъде по средата на пътуването цялата група камиони спрели на един паркинг. Докато пиели
кафе, един от шофьорите не издържал и го попитал: “Извинявай, би ли ми казал защо всеки път, когато
трябва да качиш камиона си на кантара, ти спираш и удряш каросерията с бейзболна бухалка?” Шофьорът
отговорил:  “Аз превозвам огромно количество канарчета,  които тежат много.  Ако мога да заставя поне
половината от тях да летят, докато камиона е на кантара, тогава ще платя по-ниска пътна такса.” Аз имам
нужда от учител по физика, който да ми каже, дали това наистина е така. 

Проповядването на Великден има нещо сходно с тази ситуация. Възкресението на Исус е много тежка

83



84

тема, но аз искам по някакъв начин да я направя малко по-лека. Когато в четвъртък вечерта по време на
Пасхата Исус завел учениците си в горната стая, те се оказали в много странна обстановка. Те и преди това
вземали участие в подобна тържествена вечеря и са били доста добре запознати с процедурата. Всичко било
както обикновено. В менюто нямало нищо ново. От столетия евреите изяждали това ядене точно така, както
било предписано.  Те знаели ритуала,  но в  конкретния случай всичко било обърнато наопаки.  Тъй като
празнувал последната вечеря с учениците си, този път Исус вложил друг смисъл в елементите на яденето.
Хлябът вече нямало да се счита за безквасен хляб, каквато била традицията за онези роби, които излезли от
Египет, носейки тестото за хляба, което нямало време да втаса. Сега Исус им казал, че хлябът е символ на
неговото тяло, което заради тях ще бъде разчупено. Когато взел чашата с виното, той им казал, че това не е
просто съставна част от вечерята. Сега чашата с виното получила ново значение и се превърнала в чашата
на Новия Завет.  Самото вино символизирало кръвта на Исус.  Агнето вече не е  било просто агне.  Сега
самият Исус се превърнал в Пасхално Агне, в Агнето на Бога, което понася греховете на света. Много неща
озадачавали учениците,  трима от които носят имената на предател (Юда),  на отричащ се (Петър)  и на
невярващ (Тома). Останалите ученици също имали доста глупав облик. Те просто не разбирали забързания
ход на събитията и как са въвлечени в тях. Със сигурност учениците не са разбирали какво предстои да се
случи на Исус през следващите няколко часа.

След като напуснали Пасхалната трапеза,  Исус повел учениците  през  долината  Кидрон към една
долина, засадена с маслинени дървета, наречена Гетсимания. Той им казал да се молят, но мъката им е била
толкова уморителна,  че те заспали.  Когато войниците дошли да арестуват Исус,  повечето от учениците
избягали, за да се скрият. Няколко от тях тръгнали на известна дистанция след него. На разсъмване всички
ученици вече били много изплашени. Чудо е, че някой от тях въобще е пожелал да се върне обратно в
същата горна стая, която била пълна със спомените им за вина, за мъка и срам, както и със спомена за спора
им  кой  от  тях  е  по-велик.  Но  развоят  на  събитията  през  този  петъчен  ден  показал,  че  тази  стая  е
единственото  място,  където  учениците  могат  да  отидат.  За  тях  тази  стая  се  превърнала  в  някакво
скривалище. Когато чували крачките на наближаващи хора, те сигурно с трепет са се питали: “Дали не
идват да ни арестуват? Дали ще оживеем?” Страх и съмнения изпълнили мъжете в тази стая. Тази стая е
била пълна със спомени за трудни моменти от живота им. 

Събитията в нашия живот също са трудни. На Велики Петък отидох в местния дом за възрастни хора,
за да посетя един член на нашата църква, който е служил на нашата страна по време на Втората световна
война.  На  стената  в  стаята му са  закачени три медала:  Почетен медал на пехотата,  Сребърна  звезда  и
Пурпурно сърце. Подобно на много други ветерани, той не изпитва желание да говори за войната, но този
път ми разказа спомени за преживяванията си като млад офицер и за събитията, свързани с награждаването
му с тези отличия. На него му беше много трудно отново да преживее вълненията, свързани с болезнените
спомени за събитията, които са се случили преди повече от 60 години. Докато разговаряхме, той въздъхна и
каза: “Най-трудното нещо, свързано с разказването за войната е това, че си спомням всички хора, които
останаха там и не можаха да се върнат у дома.” 

Учениците на Исус са имали спомени както от последните събития, така и от изминалите три години.
Те се стараели с всички сили да разберат онова, което се е случило, да намерят логика там, където липсвала
всякаква  логика. (Коментар:  Това  е  нагледно  доказателство  за  ограничените  ни  човешки  способности  да  разбираме

пътищата и методите на Бога. Логика има, но тя е недостъпна за нас. Д.Пр.) Те се отказали от всичко, от мрежите и от
лодките си, за да тръгнат след този пътуващ равин. Те посветили целия си живот на тази кауза, а после го
видели да умира по толкова жесток начин. Сигурно са се питали дали си е струвало да се захващат с тази
работа. Сигурно са се питали: “Защо...? Защо...? Защо...?” Но въпросите, започващи с “Защо?” не са били
задавани само от учениците. Същият въпрос задал и Исус от кръста: “Боже Мой, Боже Мой, защо си ме
изоставил?”

В сряда сутринта се срещнах с един болен от рак в градската болница.  Главата му беше пълна с
въпроси “Защо”. Разказах му това, което разказах и на някои от вас. На следващия ден след смъртта на сина
ни Ерик аз станах рано призори и отидох на един плаж близо до Чарлстон. Там зададох всички въпроси,
започващи със “Защо,” които ми дойдоха в главата. Когато живота ни се обърне с главата надолу, когато
бъдем принудени да живеем в озадачаващи ни обстоятелства,  ние питаме “Защо”.  Когато онази сутрин
слънцето изгря,  аз  вече  бях  напълно убеден,  че  всички  тези  въпроси  “Защо”  са  като  улица  без  изход.
Единствените въпроси,  които биха ме извели от състоянието,  в  което се намирах,  бяха от вида “ Какво
трябва да направя сега?” Трябва да си задаваме въпроси,   които ни мотивират да продължаваме да вървим  
напред.

Учениците в горната стая изгубили своя водач. Те изгубили смисъла за своето съществувание.  Те
задавали  толкова  много  въпроси,  защото  чули  слухове.  Мария  Магдалена  отишла  на  гроба  на  Исус  и
установила, че е празен. После срещнала някой, за който си помислила, че е градинар, но той й се открил, че

84



85

е Исус. Учениците сигурно са имали известни съмнения относно нейния разказ. В края на краищата, преди
време Мария Магдалена е била подвластна на 7 демони. Жената, която отишла до гроба Исус, за да помаже
тялото му, сега се върнала, за да им съобщи, че тялото му е изчезнало. Тя разказала, че там видяла ангели,
които й казали:  “Той не е  тук.  Той възкръсна.”  Учениците чули някои хора да говорят,  че  и възможно
гробищни крадци да са откраднали тялото. Учениците считали, че повечето от тези приказки са слухове.
Тъй като били обхванати от страх и мъка, те се съмнявали, въпреки че Исус им бил казал, че той ще победи
смъртта.

В Библията се казва, че в неделя вечерта възкръсналият Исус отишъл при тях в горната стая. Ние не
знаем, дали е минал през стената или през вратата, дали вратата е била отворена или затворена, но той им се
явил в тяло, което можели да видят и да докоснат. Нещо повече, той даже изял парче варена риба. На своите
объркани, натъжени, отчаяни и чувстващи се виновни ученици Исус казал “Шалом,” т.е. “Мир вам.” Думата
“Шалом” означава, че мирът обхваща всичко в човека, както сърцето, така и разума му,  едно състояние,
което според думите на Апостол Павел надвишава способностите ни да го разберем.

Заедно със нашия син Крис, преди няколко години посетих Светата Земя. Нашият екскурзовод Рубен
Соломон ни отведе до много свети места, включително едно място, където водачите казват на туристите:
“Това е горната стая.” Когато бяхме там, ние с вълнение слушахме една група корейски християни, които
пееха  химни.  Аз  не  съм  нито  библейски  археолог,  нито  историк,  но  имам  известни  познания  за
архитектурата, която е била характерна за онзи период от човешката история в тези земи. Огледах стаята,
която нашият екскурзовод ни убеждаваше, че е “горната стая” и му казах: “Рубен, това не е горната стая.”
Той си призна:  “Да,  това не е  “горната стая.” Как позна?” Обясних му,  че архитектурата на сградата е
характерна  за  епохата  на  Кръстоносните  походи  и  че  витражите  по  прозорците  не  са  характерни  за
християнската, а за мюсюлманската култура. Той се съгласи с мен и ми каза, че по едно време сградата била
използвана като минаре и е била построена през периода на Кръстоносните походи. Тогава го попитах: “А
къде се намира “горната стая?” Рубен ми обясни, че тази стая се намирала в църквата “Свети Марк,” която е
разположена в старата част на Ерусалим.

Тази  сграда  принадлежи  на  сирийската  православна  църква  и  не  е  включена  в  нито  един  от
маршрутите на екскурзоводите. Еврейското правителство не желае туристите, които посещават Израел да
бъдат водени, за да оглеждат някаква сирийска църква. Двамата с Крис отидохме до стария град и открихме
къде се намира църквата “Св. Марк.” Един много млад свещеник, който наскоро беше завършил семинария,
ни разказа подробно историята на тази църква.  Император Константин изпратил майка си, за да проучи
светите места и да даде указания за изграждането на църковни сгради.   Тя разпоредила тази църква да бъде  
изградена на мястото на къщата на Йоан Марк, където се говорело, че Исус се е срещал с учениците си в
горната стая  .  Сградите на църквите “Рождество Христово” и на “Божия гроб” са построени на местата,  
където според традицията се счита, че Исус е роден и където е било погребано тялото му.

Този млад свещеник ни разведе и ни показа цялата църква. Тогава го попитах: “Можем ли да видим
“горната  стая?”  Нали  разбирате,  че  историческите  пластове  лежат  един  върху  друг.  Онова,  което  е
представлявала “горната стая” в първия век би трябвало да се намира под повърхността на това, което се
вижда през 21 век.  Свещеникът ни каза:  “Елате с  мен.”  Когато започнахме да се  спускаме по някакви
стълби, той се  спря, за да ни разкаже как е била открита тази стая. Преди години един доста тежък човек,
седящ на последната пейка в църквата, се изправил след края на службата. Когато кракът му стъпил на една
дъска на пода, тя се огънала и присъстващите видели, че отдолу има някаква кухина. Когато демонтирали
пода, открили, че отдолу се намира една стая, чийто под бил покрит с камъни, които са характерни за този
район. Младият свещеник обясни, че единственото нещо, което намерили в тази стая е била една голяма
каменна делва за вода. Археолозите я изследвали и определили, че тя е произведена през 1 век, когато е
живял Исус. Нищо друго не било открито в тази стая, освен един малък олтар в единия й край.

Докато стояхме в тази стая, аз почувствах, че се намирах на мястото, където Исус и учениците му
бяха се хранили за последен път. Размишлявах над факта, че Исус се е намирал сред тях в онази неделна
вечер. Исус трансформирал тази стая, която е пълна с лоши спомени. Когато влязъл в нея и произнесъл
думите “Мир вам,” самата стая се превърнала в различно място за учениците. Мислех си за учениците,
които са се събрали в тази стая 50 дни след Пасхата. Тя вече не била място за криене, а се превърнала в
място за поклонение пред Бога. Учениците вече не се страхували, а се изпълнили със смелост, която ги
мотивирала  да  разказват  на  другите  хора  за  своя  възкресен  Спасител.  Духнал  чудотворен  вятър  и  те
получили силата на Светия Дух. Така получили забележителния дар на Божия Дух. Когато прочетем до
Деян.17 ние разбираме, че единадесетте ученици са преобърнали света с главата надолу.

Има нещо свързано с възкресението на Божия Син, което предизвиква много спорове. Как е възможно
един  човек  да  победи  смъртта  и  да  възкръсне?  Когато  е  евангелието  на  Лука  за  пръв  път  прочетем
описанието на възкресението на Исус, то ни звучи доста радостно и донякъде ни прилича на начина, по
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който празнуваме празника “Вси светии.” Учениците са били изплашени, защото са счели, че Христос е
някакъв  дух,  поради  което  Исус  е  трябвало  да  ги  успокои.  Когато  повярвали,  че  той е  възкръснал,  те
започнали да гледат на всичко по нов начин. Хората четат Библията и обсъждат възкресението. Някои хора
отхвърлят  историческият  факт  на  възкресението.  Някои  хора  казват,  че  от  научна  гледна  точка
възкресението е невъзможно.  (Коментар: За науката възкресението е невъзможно, но за Бог няма невъзможни неща. А
науката е с ограничени възможности. То и цялото сътворение на света и на живота за науката все още са невъзможни неща, но
те са факт. Д.Пр.) Най-силното доказателство за възкресението е промяната, която то е причинило в живота
на  учениците,  които са били изплашени,  натъжени и обременени с  чувството за  вина.  Тези хора били
трансформирани в църквата на Исус Христос. Появата на Самият Исус, мирът, който им дал и силата, която
получили чрез Светия Дух, ги променил. Горната стая била променена, променен бил и животът на им.

Погледнете  тази  зала,  в  която  се  намираме.  Утре  в  11:30  тук  ще  има  погребална  служба.  След
погребението на някои хора ще им бъде трудно отново да се върнат тук, за да се покланят пред Бога. Самото
помещение е свързано с тъга. Огледайте го и си представете, че Господ Исус, възкресеният Христос е тук.
Вие знаете, че е така “Със сигурност на това място е Божието присъствие.”  Възкресеният Христос идва
невидим на това място и говори за мир на разтревожените сърца и на обърканите умове. Животът на хората
се променя в тази зала, както и на много други места. Музиката на хвалението, проповедите и приятелските
разговори не променят хората. Животът ни се променя единствено от присъствието и силата на възкресения
Христос. В това помещение царува живият Христос.

Христос царува в горната стая на човешкото сърце. Не е ли вярно, че понякога в горната стая на
собственото ви сърце има толкова много мъка, срам или отчаяние, които ви завладяват дотолкова, че даже
не ви се иска да си мислите за това? Вие не искате да поглеждате вътре в себе си, защото връщането при
това  място  е  толкова  болезнено.  Позволете  да  ми  кажа  какво  може  да  се  случи  в  тази  горна  стая.
Възкресеният Господ Исус Христос може да влезе в горната стая на сърцето ви. Той може да донесе мир в
сърцето и в разума ви, който надвишава всякакво разбиране.  Господ може да ви промени чрез силата на
Светия Дух. Вече няма да е нужно да живеете като човек, който е изплашен, срамуващ се или е изпълнен с
чувството за вина. Вие можете да бъдете променени чрез силата и любовта на Исус Христос. Ако ме питате
къде живее Христос, аз ще ви кажа. Той живее в сърцето ми.

Живее ли Христос във вашето сърце? Поканили ли сте го във вътрешната стая на сърцето си, за да
живее там? Ако направите това, вие ще бъдете преобразен така, както са били преобразени апостолите. Вие
ще бъдете направен да бъдете такъв човек, какъвто Господ Исус ще може да използва след това. Животът ви
качествено ще се промени. На вас ще ви бъде обещан вечен и преизобилен живот, който ще започне още
тук, на земята.

Ако до сега не сте взели това решение, ние ви призовавам да приемете Христос и да му позволите да
влезе във вътрешната стая на сърцето ви. Той няма да отвори насила вратата на сърцето ви. В Библията се
казва, че той стои пред вратата и чука, чакайки ние да я отворим и да го поканим да влезе в живота ни.
Отговорете положително на тази покана, която ще промени живота ви. 

Няколко години след Октомврийската  революция в  Русия,  на Великден,  един от най-влиятелните
ръководители  на  комунистическата  партия  и  главен  редактор  на  вестник  “Правда”  (Истина),  Николай
Бухарин,  говорил  в  една  огромна  зала  за  несъстоятелността  на  християнската  вяра.  След  като  в
продължение на един час направил на пух и прах цялото учение на Христос, той попитал присъстващите
има ли въпроси. Всички хора страхливо мълчали.  Тогава един човек поискал думата. Станал, качил се на
трибуната, огледал залата  и извикал високо и ясно: “  Исус възкресе.” Веднага всички присъстващи станали  
и отговорили “Наистина възкресе  .”  

Сега и аз ви казвам: “Исус Възкресе.” В името на нашия възкръснал Господ Исус Христос. Амин.

Великото спасение
Гал. 5:1; Мат. 11:28-30

Миналата седмица много хора от цялата страна с голямо внимание следяха по телевизията драмата,
която се  разигра  в  мината  за  въглища в  Пенсилвания.  В  продължение  на  три  дни девет  миньори бяха
блокирани на дълбочина около 70 м под земята. Машината, която изравя въглищата от скалата, погрешно
пробила стената, която отделяла работната галерия от една стара и изоставена мина. През направения отвор
нахлули стотиците хиляди тонове  вода,  изпомпвана от галериите,  която била съхранявана там.  Деветте
миньори видели какво става и по радиотелефон предупредили останалите миньори веднага да напуснат
мината. Те също се опитали да избягат от наводнението. Докато се оттегляли по галерии, които били не по-
високи от 1,2 – 1,3 метра, понякога те почти целите били под водата. Накрая стигнали до едно място, където
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се била образувала малка въздушна възглавница и можели да спрат и да си починат, а даже да поспят малко.
Нямали почти нищо за ядене. Случайно покрай тях, носен от течащата вода, минал опакования обяд на един
миньор,  наречен Харпо.  Бригадирът на  групата  миньори познал пакета,  успял да  го  хване  и  когато  го
отворил, намерил вътре един сандвич с телешко месо, който поделили помежду си. Миньорите знаели, че на
повърхността работят с всички сили, за да ги спасят. Освен това знаели, че живота им е в голяма опасност,
защото били блокирани от водата и скалите. Много от нас чакаха и следяха по телевизията, за да видят дали
те ще могат да бъдат спасени. Докато чакахме, ние наблюдавахме как на повърхността работеха повече от
150  доброволци,  за  да  пробият  канал  и  да  осигурят  въздух  на  блокираните  миньори.  Те  работеха,
преодолявайки много трудности и разочарования, за да пробият със сонда отвор в твърдата скала. Най-
после спасителите стигнаха до бедстващите и успяха да ги спасят,  така че имаме всички основания да
наречем този епизод с името “Великото спасение.”

Спасените миньори казаха, че докато са били под дебелата скала, някои неща са им давали надежда.
Даже шумът от свредлото им вдъхвал надежда, защото това доказвало, че има хора, които се опитват да
стигнат до тях. В един момент, когато положението станало отчайващо, бригадира на групата предложил
всички да се завържат един към друг с едно въже. Така, когато спасителите стигнели до тях, нямало да се
налага  да претърсват  цялата  мина,  за  да  намерят телата  им.  Щели да  ги  намерят  заедно,  завързани за
въжето. Но и нещо друго ги привързвало един към друг.  След като били спасени, в едно интервю едни от
миньорите казал: “  Между миньорите няма атеисти  .” Общата им вяра, за която те често не говорели, ги
привързвала един към друг. Те знаели, че не са сами в мината  ,   че по някакъв начин Бог е заедно с тях  . Те
знаели, че наличието на въздух за дишане, шумът от работещата сонда и плаващия сандвич не са случайни
неща  ,   а са белези, че Бог не ги е изоставил  . Спасяването им беше чудо, което всички празнувахме. Мислех
си  за  този  епизод,  докато  подготвях  тази  проповед.  Прочетох  следното  в  Пс.69:1:  “Избави  ме,  Боже;
защото водите стигнаха до душата (шията) ми.” Точно така трябва да са се чувствали тези миньори.

Сега ви питам: “Имали ли сте подобен епизод в живота ви? Имало ли е случай, когато сте усещали, че
водата стига до шията ви? Може би не здравето и живота ви са били поставени в опасност, но чувствата и
емоциите ви са били поставяни на такова изпитание, че повече не сте можели да издържите. Чувствали сте,
че сте попаднали в капан без изход. Търсили сте многократно да получите някаква помощ и окуражение, да
видите някакъв знак, който да ви даде надеждата, че не сте забравен и изоставен. Сигурно всеки от нас
някога е  попадал в ситуация,  когато водата е стигала до шията  му.  Нещастията идват  при нас по най-
различен начин. Предполага се, че Посланието до Галатяни е първото от писмата на Павел. Това кратко
писмо, състоящо се само от 6 глави, е било написано до хора, които се чувствали като попаднали в капан. Те
не  са  били  блокирани  във  въглищна  мина.  Те  не  са  били  попаднали в  ситуация,  която  да  прилича  на
положението на някои от нас, въпреки, че други се чувстват точно като галатяните. Те са били в капана на
религиозното законничество.  Те  станали християни,  но  законниците  им казали:  “  Не,  вие  не  можете  да  
бъдете  християни,  ако  не  изпълните  всяко  изискване  на  Юдейския  закон.”  За  юдейските  мъже  това
означавало да се обрежат. Все едно, че църквата им е казвала: “Разбира се, вие сте добре дошли при нас, ако
повярвате, че Исус Христос е ваш Спасител,  но има още едно нещо, което задължително ще трябва да
направите.” Това малко допълнение обезкуражавало галатяните. В писмото си Павел им писал: “Вие не
трябва  да  бъдете  ограничавани от  подобно законничество.”  Само в  един стих той обобщил цялото си
послание. Накратко казано, ние можем да го наречем: “Посланието, побиращо се в орехова черупка.” В тази
малка капсула се  побира всичко,  което Павел се опитва да каже на хората,  които са се чувствали като
попаднали в капан. Гал.5:1: “И така, стойте твърди в свободата, за която Христос ни освободи, и не се
заплитайте отново в робското иго.” Тук Павел не само дава надежда и окуражение на галатяните, но и ги
съветва: “Чуйте, по-рано вие бяхте под робството на законничеството. Не се връщайте обратно към това
робство. Исус Христос ви освободи. Той ви дари свобода, която не можете да получите по друг начин.”

Повечето от нас, особено младежите и децата не знаят какво представлява ярема. Може би никога не
сте виждали ярем. Яремът е бил използван за впрягане на воловете. Правел се е от две дървена греди с
диаметър 15-20 см. Едната греда се поставял на врата на двойка воловете, а втората се подпъхвала пред
гърдите под шията им. Двете греди се прикрепвали здраво една към друга чрез вертикални железни пръчки,
прекарани през малки отвори, пробити в края на гредите. Горната греда е огъната в мястото, където ляга
върху шията на вола, за да се опира и на раменете му и да придържа стабилно ярема на мястото му. Яремът
позволявал на животното да тегли колата, като основното натоварване се поема от врата и раменете му .
Павел използвал тази метафора, за да каже, че галатяните са били в опасност отново да се впрегнат в ярема
на  робството.  В последния  брой на списанието  National  Geographic има  статия  за  един потънал кораб,
открит  в  района  на  Ямайка.  Това  бил  търговският  кораб  Herrietta  Marie,  който  през  17  век  плавал  в
Атлантика и в района на Карибите, и бил специализиран в превоз на роби. Когато кораба потънал, на него е
имало около 250 – 300 роби. Откриването на този превозващ роби кораб е важно, защото той предоставил
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значителна информация за ужасните условия, на които са били подлагани робите по време на прехода. Сред
останките били открити много железни скоби с формата на ярем. Предполага се, че тези скоби са били
пристягани около коленете или около вратовете на робите. Когато говори за ярема на робството, Павел има
предвид човек да се чувства в безизходно положение, от което човек не може да избяга. Той казва: “Не се
връщайте обратно в ярема на робството.”

 Много хора живеят живота си в робство, все едно че са в капан или че са впрегнати в ярема на
робството. Те са били възпитавани и са възприели един вид религия, отличаваща се предимно със забрани
от рода “Ти не трябва да ...” Тези хора са израснали в условията на малко любов и милост и не знаят нищо
за свободата и радостта на християнския живот. 

Някои хора са роби на духа на горчивината, на гнева и на негодуванието. Животът им е бил тежък и
други хора са се отнасяли зле към тях. Може би са жертви на някаква несправедливост, поради което те са
роби на игото на тези ужасни чувства. Някои хора носят ярема на отчаянието и безпокойството. Те живеят с
постоянното усещане, че животът е бреме за тях и не са в състояние да се освободят от бремето, което
носят.  Всички  знаем  какво  представляват  проблемите  на  пристрастяването  към  алкохола,  наркотиците,
хазарта и цигарите. Някои са пристрастени към порнографията, други са потънали в дългове, а трети са
роби на амбициите и на гордостта си.  Някои са впрегнати в ярема на робството,  защото живота им се
намира  в  зависимост  от  онова,  което  другите  хора  си  мислят  за  тях.  Павел  ни  призовава  да  се
освобождаваме от ярема на робството. 

Може би се чувствате като минувачът, който случайно се срещал с друг човек на улицата в някакъв
голям град. Минувачът забелязвал нещо много необичайно в другия човек, който се бил спрял пред една
сергия и купувал банани. На раменете на човека имало една голяма горила, която го държала за врата. Щом
купил бананите, човекът веднага ги подал през рамото си, за да нахрани горилата. Минувачът се спрял и го
попитал:  “Какво  е  това,  което правите?”  Човекът  му отговорил:  “Храня  тази  горилата.”  Минувачът  го
запитал: “Защо? Защо я храните?” Човекът отговорил: “В началото не беше така. В началото това беше една
малка и хитра маймунка. Аз я поставях на рамото си и й давах един банан. Маймунката ме почесваше по
главата, когато искаше още един банан. С колкото повече банани я хранех, толкова по-голяма ставаше тя. И
сега виж колко е пораснала. Когато нямам банани, за да я храня, тя просто ме удря по главата с юмруците
си.” Минувачът го запитал: “Защо не се обърнете към другите хора и към природозащитниците и да ги
помолите да свалят горилата от раменете ви?” Човекът казал: “Никога не съм се сещал да направя това.”

Знаете ли, че някои хора живеят подобно на този човек? Те имат проблем, който ги притиска надолу.
Онова, което в началото е бил малък проблем, е бил хранен и е растял и растял и растял. Сега той окупира
цялото им време и енергия и те са в капан, впрегнати в ярема на робството. Павел казва на Галатяните:
“Христос не е дошъл с такава цел на земята. Христос е дошъл за да ви освободи.” Исус въобще не иска
последователите  му да  се  чувстват  като  роби,  които са  в  капан.  Той иска  да  свалите  робския  ярем от
плещите си. 

Сега ви моля да намерите в Библиите си Мат. 11:28-30. Това е част от учението на Исус. Обърнете
внимание,  че не само Павел е говорил за  ярема.  Исус също е говорил за  игото,  т.е.  за  ярема.  Исус ни
предлага друг ярем. Той ни предлага да направи една замяна, при която ние да му дадем ярема на робството
и да вземем ярема, т.е. игото на Христос. Нека да ви обясня каква е разликата между двата ярема. На първо
място Исус казва,  че  яремът му е лек.  Употребената в  оригинала гръцка дума има значение на “добре
прилягащ.” Когато яремът не приляга добре, той причинява претриване, синини и нараняване на врата на
животното. Можете да си представите какви синини и рани са причинявали железните скоби, чрез които
робите са били приковавани на борда на кораба за превозване на роби. Яремът, който не приляга добре,
постоянно напомня за себе си и причинява болка. Исус казва, че неговия ярем е лек и ляга добре. Уилям
Баркли използва въображението си, когато пише за този откъс от Матей. Той казва, че в представите си
почти може да види дърводелската работилница на Йосиф, която е била специализирана в изработването на
яреми,  които са  прилягали добре.  Може би като реклама Йосиф е окачвал ярем на външната стена на
работилницата си. Може би мотото му е било: “Нашите яреми прилягат добре.” Може би в учението си
Исус е заимствал този кратък лозунг от дърводелската работилница. Той казва: “Вземете ярема ми. Той ще
ви прилегне идеално.”

Когато вземем добре прилягащия ярем, това води до втората разлика. Исус казва: “Моето бреме е
леко.” Вие ще забележите, че Исус не казва, че носенето на ярема ще ни спести носенето на каквото и да е
бреме, т.е. че няма да имаме трудности в живота си. Исус ни казва, че неговия ярем ще направи по-лек
товара ни.  Можете ли да си представите, че Исус се е впрегнал в ярема редом до вас и двамата с него
дърпате товара, който трябва да носите? Един от проблемите на ярема на робството е, че много често човек
го тегли сам, без чужда помощ. В такива случаи си мислим, че нямаме нито един приятел и че никой не иска
да ни помогне.  Да вземете ярема на Христос,  това  означава,  че  той ще бъде до вас и вие ще усещате
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присъствието му и ще знаете,  че Той е до вас. Той е винаги с вас,  поради което бремето ви е леко.  В
миналото воловете са били използвани да вършат най-различна работа. Понякога са ги впрягали в ярем, към
който чрез една дървена греда са привързвали плуг за оране. Друг път са ги впрягали да вървят в кръг и да
въртят два големи мелнични камъни, чрез които мелели брашно. Проблемът на тези волове е бил, че те
никога не променяли сценария. Те просто се въртели в кръг.

В миналото на САЩ воловете били използвани, за да теглят покрити каруци. Великите пътища, които
водели на запад, давали възможност на хората да се преселят в западната част на този нов свят. Това ставало
чрез  използване  на  силата  на  воловете.  За  тези  животни сценарият  постоянно се  променял.  Те  видели
Скалистите планини, Великите равнини и хълмовете на Калифорния. Тези волове са се движели в строго
определена посока.

Когато сте впрегнати в ярема на робството, вие се чувствате така, все едно че се въртите в кръг и че
нямате посока и цел в живота си. Вие просто се въртите в безкраен брой уморителни кръгове. Когато сте
впрегнат в ярема на Христос,  вие вървите редом с Онзи,  който има план и цел за  живота ви.  Той има
усещане за избор на посоката и иска вие да вървите заедно с него. Той ще ви заведе там, където иска да
бъдете. Ако изравните стъпката си с Неговата, животът ви ще придобие смисъл и цел, което не можете да
постигнете по друг начин. Разбира се, най-важната разлика между двата ярема е простия факт, че Христос
винаги е с вас. Той е обещал: “Никога няма да те изоставя. Никога няма да те забравя.” Неговия ярем има
формата на кръст и той кани всеки от нас да нарами своя кръст и да го носи по пътя на своето служение,
съгласно собственото ни чувство за цел и принадлежност към Божието царство и да вървим заедно с него.
Павел просто обяснява това: “Стойте твърдо в свободата, за която Христос ви освободи.” Вие ще видите,
че това не е свобода, в която няма бреме, но това е свобода, която ни позволява да носим бремето си много
по-леко,  да го носим без да се нараняваме,  като при това сме изпълнени с усещането за цел, смисъл и
посока на живота си.

Време е мнозина от нас да сменят яремите си. Ще ви кажа, че църквата е пазар, където се извършва
замяна на яремите. Трябва да свалим от себе си ярема на робството и да го оставим настрани. Не се плашете
да направите тази неизбежна крачка. След това трябва да вземем ярема на Христос. Исус е казал нещо
удивително: “Вземете Моето иго върху себе си и се научете от мен; защото аз съм кротък и смирен по
сърце;  и  ще  намерите  покой  на  душите  си.”  Това  усещане  за  покой  в  душата  ни,  което  надвишава
възможностите ни да го разберем, това усещане за спокойствие, това тихо задоволство, което чувстваме
дълбоко в сърцето си – ето това е, към което повечето от нас се стремят. Трябва да вземем решение да
свалим от себе си ярема на робството. Каквото и да вкоравява врата ви, каквото и да наранява плещите ви,
каквото и да стяга гърба ви, свалете го от себе си и се впрегнете в ярема на Христос. Един от деветимата
миньори,  които прекарали 3 дни под земята,  бил попитан по-късно в болницата:  “Ще се  върнеш ли в
мината?” Той отговорил: “Не. Никога няма да се върна обратно.”

Ето към това ни призовава Павел. “Не се впрягайте отново в ярема на робството. Не се връщайте
отново към онези неща, които ви поробват. Не се връщайте към нещата,  които ограбват свободата ви.”
Вместо ярема на робството, ние трябва да се впрегнем в чудното робство на Христос. Едно седемнадесет
годишно момче направи такъв ярем, който сега виси на стената в кабинета ми. Когато този млад човек,
който излежаваше в затвора присъда за въоръжен грабеж ми подари този ярем, аз казах: “Обясни ми какво
представлява това.” Той ми каза: Пастор Ниили, вие знаете Библията по-добре от мен. Това е ярема, за който
говори Исус.  Това е яремът,  който ни помага на носим товара си,  това е  игото,  което ни дава покой в
душата.” Аз окачих този ярем в кабинета си, за да ми напомня, че аз също трябва да сваля от себе си ярема
на робството. Трябва да взема игото, което представлява свободата, игото на Исус Христос. Може би знаете
текста на песента “Аз бях прикован от тежкото бреме, притискан от тежестта на греха и срама. Тогава ме
докосна ръката на Исус и вече не съм същия.” Господ Исус Христос иска да направи това за вас. Ако до сега
не сте го приели като ваш Спасител, сега е момента да кажете: “Ето такъв живот искам да живея. Знам, че
това няма да е лесен живот. Знам, че ще продължавам да имам трудности в живота си, но ето така искам да
живея. Искам да приема великата покана на Христос. Всеки от нас трябва да вземе решение. Някои трябва
да решат да приемат Христос, а много от нас трябва да решат да заживеят по различен начин и да изоставят
онези неща, които ги поробват. Ако желаете, можете да уведомите присъстващите за решението си, но ако
предпочитате,  можете  да  не  го  обявявате.  Просто  можете  да  сведете  глава  и  да  се  помолите:  “Боже,
освободи ме от нещата, които ме поробват. Дари ме със свободата в Исус Христос.” Някои от вас може да
решат да станат членове на нашата църква. Вие имате нужда от църковен дом. Вие знаете със сърцето си, че
Бог ви е довел днес на това място и че това трябва да е вашето църковно семейство. Уверявам ви, че ние с
радост ще ви приемем.. Приканвам ви да вземете сега решението, към което ви призовава Бог. Амин.
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Време за сеитба
Марк 4:26-29; Мат. 13:1-43 

Кое е най-доброто време за сеитба? Зависи в коя част на страната живеете и какво искате да посеете.
В южната част на САЩ картофите и граха се сеят около 14 февруари. Ако искате да садите царевица,
краставички или тиквички, ще трябва да изчакате времето да  се затопли, може би до началото на Май. В
нашия климатичен район есента е най-подходящото време за засаждане на азалиите и на многогодишните
растения. Същото е валидно и за някои цветя, като раличките и циниите. Ако ви помоля да ми кажете името
на някой човек със силна вяра и надежда, вие може би ще се сетите за Били Греъм или за някои друг човек,
който се доближава до светостта на Майка Тереза.  Ако помолите Исус да ви посочи някой човек, който е
символ на силната вяра,     той ще ви посочи земеделеца  . Земеделците заемат специално място в притчите,
разказвани от Исус. Той е включвал много селскостопански примери в притчите си, защото земеделието е
представлявало важна част от живота на тогавашното население на Палестина.

Земеделието е много познато и на много от нас. Според мен повечето хора от нашия град се намират
само на едно поколение разстояние от живота във фермата. Тъй като не сме толкова отдалечени от тази
среда, ние разбираме примерите, свързани със земеделието, защото в тях се съдържа позната истина.  В
земеделските притчи на Исус ние откриваме две велики истини, свързани с отглеждането на нещо посадено.
Първата от тях ни се разкрива в Марк 4:26-29.  Колко пъти сте се срещали с някой млад човек и сте му
казвали: “Леле, колко много си пораснал!” Ние се удивляваме от бързината, с която малкото бебе израства и
се превръща в дете, което посещава детската градина, а после става ученик в основното училище. Докато се
огледаш и дрехите вече му стават малки и скоро е готов да кара автомобил. Ние се удивляваме и от прираста
на децата и растенията   и разбираме, че има някаква Божия мистерия и величие в живота на земята  .

Исус е знаел, че растеж  ът   е чудо  .  Всеки, който някога е посаждал някакво семе в земята знае, че
растежа е чудо. Удивително е, че човек заравя някакво семе в земята,  наторява го,  полива го и от това
мъничко  семенце  израства  голямо  растение,  което  ражда  цветя  или  зеленчуци.  Всички  ние  сме  се
удивлявали на чудото на растежа. Поглеждаме някой жълъд и си представяме какъв огромен дъб се намира
в сърцевината му. Засаждаме семена през пролетта или есента с надеждата, че Бог, в Своето величие, ще
извърши тази  чудна  поредица  от  събития,  свързани  с  растежа. По  това  време на  годината  много хора
засаждат луковици на нарциси, лалета и минзухари. Твърдата им кафява и възлеста луковица не е много
привлекателна, но вътре в нея е живота. Ако я заровите в земята и изчакате търпеливо през зимата, през
пролетта от нея ще израсте красиво цвете.

В тази кратка притча Исус говори точно за този процес на растежа. Вие забелязвате, че Исус казва, че
човекът, който е засял семето, не е знаел как се осъществява растежа. Това несъмнено е така.  Растежът е
чудо на природата.    Това е част от Божието величие, което се проявява във всичките му създания  .  
Независимо от това колко упорито работим,   ние не можем да осъществим растежа  . Вие не заставате над
някое доматено растение, не му крещите и не можете да го накарате да порасте и да роди домати. Някои
хора ни съветват да говорим на растенията. Разбира се, те не ни съветват да им крещим. Ние правим онова,
което знаем, че трябва да направим. Павел описва процеса по следния начин: “Нито който сади е нещо,
нито който полива, А Господ, Който прави да расте” (1Кор.3:7). Зад тези селскостопански притчи се крие
великата истина, че Бог осигурява растежа. Исус говори за растежа на царството. Например, когато посадим
едно малко синапово семенце в земята, от него изниква едно огромно растение, в което птиците могат да си
свиват гнезда.  Исус казва,  че  и с  Божието царство е така.  То расте не благодарение на нашата работа,
независимо от това, че сме длъжни да работим, а защото Бог осигурява растежа.

Втората  велика  истина  от  тези  земеделски  притчи  е,  че  плевелите  са  реалност.  Точно  така  –
плевелите. Не знам, дали се занимавате с градинарство или не, но ако се занимавате, тогава се срещали с
плевелите. Според индианците “чероки” плевелът е вид растение, чието предназначение все още не сме
открили. Според други хора плевел е всяко растение, което расте там, където не му е мястото. Нежеланите
плевели са реалност. Нека да прочетем “Притчата за житото и плевелите” от Мат. 13:24-30. 

“Глушината” е вид плевел, които много прилича на пшеницата. Много трудно е да се направи разлика
между пшеницата и “глушината” докато растат. Различията стават ясно видими по време на жътвата. Когато
житото е готово за жътва, тогава се вижда, че глушината ражда само лоши семена. Слугите от притчата
задават въпрос, който си задава всеки градинар: “От къде се появиха тези плевели?” Всички сме си задавали
този въпрос. Удивително е колко бързо растат плевелите. В тази притча забелязвате, че плевелите не са се
посадили сами. Те не са се появили на нивата поради капризите на вятъра, който е донесъл семената им.
Един враг се е появил под прикритието на тъмнината и преднамерено е извършил този саботаж. Този враг
посадил плевелите в нивата, която вече е била засятата с пшеница. Това е единият начин, чрез който Исус
ни казва,   че някои хора от този свят не се стремят към доброто  . Някои хора от този свят наистина искат да
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си поживеят и да се налудуват, като се опитват да бъдат разрушителни. Ние разглеждаме този проблем в
контекста на живота на цялата страна. Някои хора изглеждат решени да унищожат нещата, които са толкова
важни  за  нас.  Помислете  за  този  проблем  в  живота  на  децата  си.  Вие  се  стараете  с  всички  сили  да
култивирате в децата си тези ценности и етични стандарти, които знаете, че са правилни, добри и верни. Но
установявате, че в живота им се промъква друго поведение и си казвате: “От къде се научиха на тези неща?
От къде научиха тези думи? От къде възприеха тези  идеи?” Напрежението между това,  което е  добро,
плодотворно и продуктивно и онова, което е лошо и разрушително, съществува винаги в нашия свят . Исус
казва, че понякога е трудно да се направи разлика между тези две неща преди жътвата. Вие чакате, докато
получите сигурни доказателства, после с цялата си воля вземате решение и отделяте лошото от доброто.
Исус знае, че плевелите са реалност за всеки земеделец. Той разказва земеделски притчи за царството, в
които се говори за двете велики истини за чудната природа на растежа и за реалността на плевелите. 

Една  такава  притча,  за  която се  говори в началото на Мат.  13,  е  наистина  ключовата  земеделска
притча, разказвана от Исус. Нека да прочетем Мат. 13:3-9. Един човек, който бил завършил университета в
Южна Каролина, обичал боя с петли. Поради пристрастието си искал да отглежда петлета, въпреки че не
разбирал нищо от тази работа. Отишъл в един магазин и си купил няколко дузини малки пиленца. Върнал
се в къщи, изорал един участък от двора си, направил бразди, посадил пиленцата с главата надолу и ги
затрупал с пръст, а после ги полял обилно. Когато всички пиленца измрели, човекът си казал: “Сигурно
сбърках в нещо.” Отишъл отново в магазина, купил още няколко дузини пиленца, върнал се у дома, отново
изорал участъка и направил бразди. Този път посадил пилетата с краката надолу, натрупал пръст около тях,
полял ги с вода и ги наторил. Тази партида пиленцата живели малко по-дълго от първата и после умрели.
Човекът два  пъти се  провалил и тогава  направил нещо невероятно.  Този випусник на  университета  на
Южна Каролина написал писмо до Земеделския факултет на университета Клемсън и ги помолил за съвет.
Разказал им за двата си неуспешни опити и ги попитал какво трябва да направи.  След няколко седмици
получил отговор, в който пишело: “Моля изпратете ни проба от почвата, за да я изследваме." 

Като випусник на университета Фурман, аз имам много малки способности да нанасям удари и в
двете посоки. Моля да ми простите. Това е единствената история, която знам за проба от почвата. В тази
притча Исус не говори много за семената и за сеенето. Тук той говори за видовете почва. Той говори за
четири  различни  видове  почва  и  казва,  че  някои  почви  са  твърди.  Семената  падат  на  пътя.  Нивите  в
Палестина са представлявали малки участъци обработена земя, които са били заобиколени от каменисти
пътища,  покрити с  кал.  По пътищата  е  имало постоянно движение  и  когато семето попаднело там,  то
нямало шанса да проникни в тази твърда почва, а останало на повърхността и птиците го изяждали. Исус
казва, че някои семена попадат върху почва, която изглежда доста плодородна.  В Палестина има много
места, където варовиковите скали са покрити с тънък слой почва. Този тънък слой почва е много подходящ
за бързото поникване на растенията. На пръв поглед изглежда, че те се развиват много добре. Обаче се
оказва, че те покълват преждевременно и само привидно изглеждат доста плодоносни. Плитката почва се
затопля  по-бързо и в  началото това  спомага  за  покълването,  но с  увеличаването на слънчевото греене,
плитката почва бързо изсъхва и растението умира, защото корените му са плитки и не достигат до влагата
дълбоко под повърхността, за да хранят стеблото и то да расте.

Третият тип почва обикновено се намира в краищата на нивата и обикновено е доста плодородна. В
този случай проблемът е, че там има много бодливи плевели. Когато семената попаднат в такава почва, те
поникват, но редом с тях поникват и плевели, които растат по-бързо и лишават пшениченото растение от
влагата и хранителните вещества и така го задушават. Четвъртия вид почва е добра. В тази почва семената
поникват и растенията стигат до състояние на зрелост и дават плод, който според Исус е 40, 60 или 100 пъти
повече от посятото семе. 

Когато Исус разказал тази притча, той има предвид две вида хора. Първият вид хора са онези, които
по някакъв начин чуват Божието Слово.  Може би когато е казвал това,  Исус се е намирал на брега на
Галилейското езеро, близо до Капернаум. Слушателите са седели на склона на хълма и са слушали Исус,
който може би им е говорил, качен на някоя лодка.  Възможно е,  докато е разказвал тази притча,  някой
земеделец наблизо да е сеел нивата си и всички са го наблюдавали. Може би Исус е насочил вниманието на
всички към този човек и е казал: “Вижте, ето ви един пример, ето ви една история от реалния живот.” 

Исус сравнява четирите вида почви с четирите вида хора в Божието царство. Сърцата и главите на
някои хора са толкова корави, че евангелието не може да проникне в тях. Техният начин на живот се е
втвърдил и се противопоставя на добрата новина за Исус Христос. Може би са станали такива, защото са
били стъпкани от живота. Каквато и да е причината, тези хора са станали толкова корави и невъзприемчиви,
че добрата новина за Исус Христос не може да проникне в сърцата им.

В Мат. 19 се разказва, че при Исус отишъл един фарисей и му задал въпрос за развода. Исус на свой
ред го  запитал:  “А какво казват  Писанията  за  развода?”  Тук се има  предвид Закона  на  Моисей,  който
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позволявал развода. Исус казал: “Моисей ви разреши развода, заради коравосърдечието ви. Вие отказвате да
се учите и затваряте умовете си.” Един лекар ми каза, че втвърдяването на стените на сърдечния мускул е
най-лошия вид склероза  .   Исус ни казва, че някои хора са станали толкова корави, че не могат да приемат  
евангелието. Исус казва, че начинът на мислене на други хора е повърхностен. В началото те изглеждат
ентусиазирани и дават повод да се предполага, че ще станат чудесни християни. Те веднага реагират на
евангелието,  но  вярата  никога  не  пуска  дълбоки  корени  в  повърхностния  им  начин  на  живот.  Когато
животът им стане горещ и парещ, подобно на семената, изложени на слънцето, незрялата им вяра изсъхва и
умира,  защото  няма  дълбоки  корени.  Решимостта  на  такива  хора  е  повърхностна.  Хората  от  третия  и
четвъртия вид са основните кандидати за получаване на евангелието. Проблемът при хората от третия тип е,
че животът им дотолкова е затрупан и ангажиран от многото им притежания и задължения, които ангажират
вниманието им и се съревновават за времето и енергията им. Поради това те приличат на семената, които
попадат на плодородна почва, но биват задушавани от бурените около тях. В този случай житното семе
може да поникне и да узрее само ако някои премахне плевелите и онези неща, които отвличат вниманието
им от евангелието. Бурените растат толкова бързо, същото е и с онези събития и дейности, които отклоняват
вниманието ни, поради което евангелието не може да даде плод.

Според Исус, четвъртият тип почва съответства на онези хора, които приемат евангелието. Те са с
отворен ум и тъй като животът им представлява плодородна почва, евангелието пуска дълбоки корени в тях
и дава плод. Решимостта им е силна и дълбока и през много дни от живота си те дават добър плод, който
според Исус е 40, 60 или 100 пъти повече от засятото семе.

Исус говори на всеки човек. Той говори на вас. Дали сте твърдоглав или коравосърдечен човек? Дали
решимостта ви да вярвате в Христос не е повърхностна? Дали вярвате искрено в Христос, но сте толкова
ангажиран с работата си и с други неща от живота си, че нямате време за евангелието? Дали сте от този вид
хора, които дотолкова силно вярват в Христос, че неговото евангелие и любов могат да пуснат дълбоки
корени и да дадат много плод в живота ви? Исус говори на всеки от нас. Той взема проба от всяка почва и
пита: “Какъв е вида на твоята почва? Какъв е вида на живота ти? Как приемате нещата, които ви казва
Христос?”

Исус говори не само на случайно събралите се хора, но и на учениците си. Моля ви да се замислите за
служението на Исус и за начина, по който хората са го приели, когато е дошъл на този свят. Когато започнал
земното си служение, тъкмо хората, които Исус най-много е обичал, са отказали да го приемат. Когато се
върнал в родния си град Назарет, когато влязъл в синагогата, където се е покланял пред Бога от малък,
съгражданите му не го приели като Син на Бога и като Месия. Те не били съгласни, че той е страдащия
Месия, за който говори Исая. Съгражданите му щели да го хвърлят от скалата, но Исус излязъл изсред тях.
В Библията се казва, че даже собствените му братя не са вярвали в него, а тогавашните религиозни лидери
пренебрегнали учението му. 

Исус  казва  на  учениците  си:  “Чуйте.  Докато  вършите  работата  си,  вие  ще  се  сблъскате  с  много
разочарования. Някои хора, на които се опитвате да служите, няма да приемат това, което ще им кажете. В
началото някои ще ви дават големи обещания и ще изглеждат много ентусиазирани, но това няма да трае
дълго. Решимостта им няма да трае дълго. Вярата им не е дълбока. Много от тях имат най-добри намерения
за Божието царство, но толкова много неща от живота им ги отклоняват и те губят интерес към Бога. В
същото време други хора чакат с желание да получат евангелието, което ще им предложите.” Исус казва, че
около 25% от онова, което правим в полза на Божието царство, наистина ще даде плод. В около 75% от
случаите евангелието пада на неблагоприятна почва. Ако играч от първокласната баскетболна лига бележи
кош в 25% от стрелбите си към коша, резултата му се оценява като доста посредствен. Ако само 25% от
пасовете на играч по професионален футбол са точни, той се оценява като слаб играч. Също е валидно и за
случаите, когато успява да хване само 25% от подадените му пасове. Никой треньор не би държал дълго
време на игрището нападател, който успява да вкара гол само в 25% от предоставените му възможности.

Ако вземем стандартите,  които използваме за  измерване на житейския успех и ги приложим към
сеяча, т.е. към Исус и към собственото си служение, ние ще установим, че в никой случай не бихме могли
да се наречем успешни. Една от причините, поради която Исус е разказал тази притча е, защото с нея искал
да каже на учениците си: “Не се обезкуражавайте. Вие не сте отговорни за начина, по който почвата приема
вашето послание. Вашата отговорност е да сеете. Аз знам, че ще изникнат и плевели, но растежа става не
поради вашата работа, защото единствено Бог прави нещата да растат. Когато работата ви не е успешна, не
се обезкуражавайте.  Аз ще ви оценявам не според това, че посетите от вас растения не дават достатъчно
плод  ,   а според верността,  с която сеете  .  Семената,  които попаднат на добра почва,  ще компенсират с
излишък пропадналите семена, защото ще дадат изобилна реколта, 100, 60 или 40 пъти повече от това, което
сте посели.” Когато е видял сеещият селянин и е разказал тази притча, Исус е говорил и за собствения си
живот. Той е говорил и за собственото си служение и за задачата, която щели да изпълняват учениците му.
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Ние трябва да проверим себе си. Как приемаме евангелието? Дали сме корави? Дали сме повърхностни?
Дали животът ни не е толкова “задръстен” с други неща, че да не можем да приемем евангелието? Дали сме
между онези хора, които приемат евангелието и принасят плод? Ние трябва да си зададем някои въпроси.
Как се справяме в случаите, когато служим на другите хора? Какъвто и да е видът на служението ни, ние
всички сме служители на Бога. Как се справяме с разочарованията, независимо че сме работили упорито?
Според критериите на Бога,     ние ще бъдем оценявани според нашата вярност  . Единствено Бог може да вземе
онова, което сме направили и го използва за целите си. Именно от Божията доброта и благодарение на
Неговата работа ще се роди богата реколта.

Вие  не  можете  да  станете  ученик  на  Исус,  ако  не  приемете  Исус  като  ваш Спасител.  Някои  от
присъстващите може би до сега не са направили това. До сега вие не сте поканили Господа да влезе в
живота ви и да поеме контрола. Ако до сега не сте направили това, каним ви сега да го направите. Може би
други се нуждаят от църковен дом и църковно семейство.  Уверяваме ви,  че сте добре дошли в нашата
църква. Приемете тези покани. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Всичко за парите
Мат. 25:14-30 

Ще ви разкажа една от любимите ми истории за  урагана Хуго,  която според мен поне отчасти е
измислена.  Може би си спомняте, че когато ураганът Хуго удари крайбрежието на Южна Каролина, бурята
помете един малък град, наречен Мак Клеланвил. Нивото на водата се покачило с около 6 метра. В този
капан попаднал един човек, който се изкачил на тенекиения покрив на старата си дървена къща. Къщата се
намирала близо до градчето в самия край на един тесен и покрит с пясък път, който лъкатушел през борова
гора. Когато хората от Червения Кръст научили, че този старец е в опасност, изпратили двама спасители с
моторна лодка, която стигнала до него по трасето на пътя, защото водата била толкова дълбока, че над нея
се подавали само върховете на дърветата.

Когато стигнали до къщата, спасителите видели стареца да стои прав на покрива. Във водата около
него плували алигатори и змии. Допрели лодката до покрива на къщата и казали, че са представители на
Червения Кръст. Старецът ги изгледал продължително и им казал: “Знаете ли, сезонът беше доста труден за
нас и не виждам как бих могъл да ви дам нещо тази година.” 

С това искам да ви кажа, че темата на днешната проповед са парите. Време е да проведем семеен
разговор  за  парите  и  това  е  част  от  серията  проповеди,  наречена  “Разказвачът  на  притчи.”  Днес  ще
разгледаме  една  от  притчите,  която  всички  познаваме  много  добре  –  Притчата  за  талантите.  Нека  да
прочетем Мат.  25:14-30.  Едно от  тълкуванията  на  този  притча  е  да  приемем,  че  в  нея  Исус  говори за
индивидуалните ни способности,  които можем да кажем, че са нашите духовни дарби.  Чрез думите на
Месията Бог ни казва, че сме длъжни да използваме енергията, времето и различните си способности  ,   за да  
служим в Неговото царство.

В същото време е вярно, че сме длъжни да употребяваме и парите си според Божия план. Според мен,
ние предпочитаме да си мислим, че в тази притча се говори за  духовните ни дарби. Английската дума
“талантлив” произлиза от тази притча. Когато казваме, че някой човек е талантлив, обикновено искаме да
кажем,  че  той  е  способен да  върши много добре  някои неща.  Някои  хора  работят  с  ръцете  си,  други
използват умовете си, трети вършат прецизни неща, а четвърти имат способността да предлагат огромни
проекти. Каквото и да представляват талантите и способностите, ясно е, че тълкуванието на притчата е
правилно.  Длъжни сме да използваме талантите и способностите си, за да служим на Господа,     с онова, с  
което Бог ни е благословил.

Като християни, ние често обсъждаме начините, с помощта на които да открием как да използваме
духовните си дарби в служба на Христос. Това е правилният начин за тълкувание на притчата. Добре е да
помним,  че  когато  Бог  ни  дарява  с  тези  способности,  Той  ни  възлага  и  съответните  отговорности.
Отговорността  , това е начинът, по който отговаряме на способностите,   с които Бог ни е дарил  .   Ние трябва  
да използваме тези способности винаги в полза на Божието царство  ,    като никога не забравяме,  че сме  
Негови слуги. Най-често чуваме това тълкувание на тази притча и то много ни допада. Ние предпочитаме да
си мислим за посвещаването на времето, енергията си и на самите себе си в служба на Бога.

Исус е разказал тази притча, защото е искал да покаже качествата на глупавия слуга. Фокусът на
притчата привлича вниманието ни към слугата, който е бил наказан, защото се е опитвал да запази нещата в
положението, в каквото са се намирали. Той се е страхувал от господаря си и го е считал за суров човек,
който очаква твърде много от слугите си и е твърде взискателен. Този глупав слуга не е направил нищо с
поверения му талант, а го закопал в земята. Убеден съм, че един от начините за тълкуване тази притча е да
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се счита, че тук Исус говори за книжниците и фарисеите, които са взели живота, който Бог им е подарил и
са го заровили в пясъка на законничеството. Те отказали да видят какво се намира извън кутията. Липсвало
им творчество, оригиналност в мисленето и желание за живот. Вместо това се придържали към стриктно и
прекалено подчинение. Със сигурност това е един от начините да се тълкува тази притча.

Но нека да не правим грешка в това отношение. В тази притча се говори за пари, а това е нещо, което
ни кара да се чувстваме неудобно. Ние предпочитаме в Библията да не се говори много за парите. Ние
предпочитаме да заобикаляме тази тема, но Библията не ни позволява да направим това.  В Библията има
повече от   2000 стиха  , в които се говори как трябва да постъпваме с парите  ,   как да ги управляваме и как да  
ги използваме.

Какво представлява един “талант?”  В съвременно измерение 1 талант се  равнява на около 1 000
долара. Ще се опитам да ви дам нагледна представа за тази сума в условията на първия век от новата ера.
Помислете си какъв е бил доходът на  семейството ви през последните 15 години. Направете изчислението
наум и съберете общия доход за целия този период. Приемете, че получената сума е един талант, което се
равнява на 15 годишната заплата на един работник по онова време. Талантът е бил мярка за измерване на
скъпоценните метали, от медта до златото. Най-често с тази мярка се е измервало среброто. 

В тази притча се говори за огромно количество пари, което е било дадено на тези трима слуги. Това не
са били джобни пари. Глупавият служител е получил сума, равняваща се на 15 годишни заплати. Вторият
служител е  получил  двойно  по-голяма сума,  а  третия  –  петорно по-голяма сума.  Този  господар,  който
наистина се е доверявал на слугите си, им е възложил да се грижат за целия му имот.

Нека да разгледаме заплатите на нивото на най-бедните хора. Да предположим, че едно семейство има
само 10 000 долара годишен доход в продължение на 15 години. Това общо ще представлява 150 000 долара
доход, което са много пари. Вие може да си кажете: “Ако имам тази сума пари, аз разбира се ще я използвам
за целите на Бога.” Големината на сумата, която всеки от вас има в ума си, се равнява на онова, което Бог му
е дал. Тази сума може би надвишава всяка друга сума, която бихте получили, ако изхождате от нивото на
дохода на бедните хора.

Бог ни е дал големи богатства. Ние нямаме навика да гледаме на тях по този начин, защото когато
парите попаднат в ръцете ни, ние ги изхарчваме. Те идват при нас и си заминават, идват и си заминават. А
си заминават толкова лесно. Ние пропускаме да разберем, че Бог наистина ни е дал значителна сума. В това
е въпросът: Какво направихте с парите,     които Бог ви повери  ? Тази притча за  поверените ни пари само ни
кара да се чувстваме неудобно. Тя кара и хората, които я чуват за пръв път да се чувстват неудобно, защото
разбират, че Исус им говори за много различен начин, по който трябва да гледат на парите.

Независимо, че тази притча ни кара да се чувстваме неудобно, не бихте ли искали поне за няколко
минути да я разгледате по-подробно? Като църковно семейство ние ще се опитаме да разберем някои неща,
които Бог очаква от нас по отношение на парите, които ни е поверил.

Нека да разгледаме няколко неща, които са свързани с тази притча. 
Първо, тази притча ни учи, че Бог не дава на всички хора по равно. Този факт стъписва хората. Те

вярват, че е несправедливо някои хора да притежават повече от останалите. Вие ще забележите, че в тази
притча въобще не се говори за справедливост. В нея ясно се казва, че Бог не дава на всички хора по равно  .  
Така е  устроен живота.     Някои хора имат повече  пари от другите  .  Ние сме  отговорни за  парите,  които
притежаваме и трябва да използваме разумно парите, които Бог ни е поверил. Някои хора получават по-
големи отговорности от останалите. Апостол Павел пише за същата тема в 1Тим.6.  Той казва, че хората
лесно биват отклонявани встрани     и че любовта към парите е в основата на всички зли неща  . Освен това той
твърди, че хората, които служат на Бога, трябва да са особено внимателни при работата си с парите. Павел
съветва богатите  да употребяват богатството си разумно и смирено.

Второ,  трябва  да  обърнем внимание,  че  в  притчата  се  казва,  че  всички  таланти  принадлежат на
господаря.   Нищо не принадлежи на  слугите му,    въпреки че всичките им нужди са задоволени  .  Парите,
които господарят им поверява, трябва да се използват само в негова полза. Всички пари, които той им дал,
преди да отпътува, както и парите, които те му върнали, когато той се прибрал, са негови. Изразът, който
често използваме, “моите пари,” всъщност не е правилно да бъде изричан от християните. Убеден съм, че
всяка църква ограбва Бога,  когато използва изразът “нашите пари.” Ние не притежаваме никакви пари.
Нашата църква не притежава никакви пари. Парите принадлежат на Господа, който ни ги е поверил. Нашата
задача е да действаме като отговорни служители и да употребяваме парите, които Бог ни е поверил по
такива начини, които са одобрени от Него. Разбира се, трябва да използваме парите за да си осигуряваме
храна и дрехи. Със сигурност трябва да се грижим за семейството си, но даже когато правим това,  ние
трябва да помним, че парите принадлежат на Господа.

Трето, трябва да помним, че господарят е поверил парите на слугите си поради милостивата си воля.
Първите двама слуги са гледали на господаря си като на щедър човек. Те не са се страхували от него. Те са

94



95

знаели, че той е искал от тях да използват талантите така, че да се увеличава богатството му. Господарят е
оценил като неразумен третия слуга, който е считал, че господарят му е суров, защото не е използвал добре
парите  на  господаря  си.  Третият  слуга  се  е  страхувал  от  господаря  си  и  е  считал,  че  е  прекомерно
взискателен, но не е направил нищо за увеличаване на богатството на господаря си. Третият слуга не е
живеел съобразно очакванията на господаря си. Истината е, че Бог е много щедър към нас. Той ни едва
много повече от това, което бихме поискали някога. (Коментар: Най-малко 50 % от сложността на всяка работа е
човек да знае какво иска. Една древна римска поговорка гласи: “Няма попътен вятър за кораб, който не знае за кое пристанище
пътува.” Д.Пр.) Благословиите на Бога ни побеждават. Чувал съм верни християни да казват: “Човек никога не
може да даде нещо собствено на Бога, защото Той е толкова щедър и ние получаваме всичко от Него.”
Божията щедрост върви в комплект с очакването Му, че ние ще употребяваме разумно онова, което ни е дал.
Начинът,  по който осъществяваме това очакване определя как всъщност гледаме на Господаря,  дали го
считаме за щедър или го считаме за суров Господар.

Четвърто,  да помним,   че не трябва   да копаем дупка и да заравяме парите в земята  . Вие можете да
кажете: “Кърк, за мен това не е проблем. Аз никога не съм постъпвал така. Аз не заравям парите в земята.
Аз ги харча. Те идват при мен и си отиват. Аз нямам време даже да взема лопатата от склада, за да изкопая
дупка. Няма такъв проблем, няма нужда да казваш, че не трябва да заравям парите в земята. Никога не бих
си помислил да заравям парите в земята.” Нека да ви задам един въпрос: Имате ли кредитна карта, от която
сте изтеглили повече пари, отколкото сте внесли в банката? Ако е така, това означава, че вие закопавате
парите си в земята. Аз знам, че много от нас постъпват по този начин. Наскоро някой каза: “Характерното за
американския начин на живот е човек да има кредитни карти и да дължи пари на банките.” Истината е, че
нашето правителство ни учи, че е приемливо да живеем на кредит     и да бъдем длъжници  . Основавайки се на
това, което знам, че Бог очаква от децата си, аз искам да поставя под въпрос това правило. Употребата на
кредитни карти представлява заравяне на парите в земята. Дотогава, докато плащате лихви по заемите си,
вие няма  да можете да използвате парите по начина, по който Бог иска да ги използвате. Когато дължите
пари, парите на Бога биват използвани за нещо различно от онова, което Бог е предвидил. На нас ни е
трудно да противопоставим за плащането на лихви за заеми и кредити, на задлъжняването и на неразумното
харчене,  защото тези неща засягат огромен брой гражданите на САЩ и много от членовете на нашата
църква. Една жена, наречена Мери Хънт е написала книгата “Да живеем без дългове.” Някои от вас може
би са я чели. Жена ми Клер видяла едно интервю с авторката по телевизията и ми каза: “Трябва да научиш
повече за тази жена. Църквата трябва да научи за нейната стратегия за управление на парите.” В книгата си
Мери Хънт описва собствения си опит, защото дълговете разбили семейството й. Когато тя и съпругът й се
развели, наложило се тя самостоятелно да се грижи за двете си деца и да изплаща над 100 000 долара дълг,
натрупан от  купуването на  различни неща за  семейството.  След  като  изплатила  този дълг,  Мери Хънт
написала  книгата  си,  в  която  предлага  5  основни  принципи,  които  се  намират  в  пълна  хармония  с
разглежданата от нас притча.

Първият принцип е, че  не трябва да харчим парите. За нас това ни изглежда изненадващо. Колко
често хората отиват да обикалят магазините, без да имат абсолютно никакво намерение да купуват нещо?
Колко често просто се разхождат по магазините и търсят просто да си купят нещо? Ние не трябва да харчим
парите, а да ги управляваме. Това е задачата на служителя на Бога. Разбира се, ние трябва да изразходваме
пари за задоволяване на житейските си нужди.  Но основната ни задача е да бъдем управители, да бъдем
хора, които обслужват парите  ,   а не да ги прахосват  .  

Вторият принцип е, че никога не трябва да задържаме всички пари за себе си. Мери Хънт твърди, че
ние никога няма да сме щастливи, ако се опитваме да задържим всички пари за себе си и предлага да
даряваме 10% от тях. Чудя се как тя е стигнала до това число. Като християнка, тя предлага да връщаме 10%
от дохода  си на Бога.  Това  е  Библейското учение за  десятъка.  Тази сума трябва  да  влезе в  кутията  за
даренията.

Третият принцип е, че ние никога не трябва да изхарчваме всички пари  ,   с които разполагаме  . Всяко
семейство трябва да спестява поне 10% в семейния фонд “свобода,” от който да се ползва в неочакваните и
непредвидени ситуации в живота си. По такъв начин доходите се разделят по схемата: 10 – 80 – 10 %.
Давайте 10 % на Бога. Живейте в рамките до 80 % от дохода си. Спестявайте 10%. За да живеем в границите
до 80% от дохода си, ние трябва да управляваме парите си, но като самотна майка, която се е грижела за
двете си деца и е изплащала един огромен дълг, Мери Хънт ни уверява, че тя е успяла да се справи.

Четвъртият  принцип е,  че  не  трябва  да  правим  нови  дългове.  Аз  много  рядко  посещавам
магазините,  но преди 2 седмици отидох в един голям супермаркет,  за да купя сватбен подарък на една
племенница. Бях удивен, когато видях коледни елхи, които заемаха цял етаж в магазина. Коледни елхи,
които се продаваха в първата седмица на октомври? Нека да ви кажа нещо. Вие никога няма да отдадете
почит на раждането на Господ Исус Христос, като надявате ярема на дълговете. Не знам кой е казал, че е
нещо добро човек да има дългове, но ви уверявам, че Бог, който ни дава свободата да живеем, не иска да
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бъдем роби на дълговете си.
Петият принцип е, че ние трябва да разберем, че проблемът ни не се решава от това, че ще имаме

повече пари. Решението   не е   печеленето на повече пари,   не е   в намирането на още една работа, решението  
не е   в наследяването на някоя богата леля, за чието съществуване никога не сте знаели.     Решението е в  
управлението на ресурсите, с които разполагате. (Коментар: Или както казва нашия народ: „Да си простираме

краката според чергата.“ Д.Пр) В притчата сте забелязали, че слугите, които управлявали парите, са спечелили
значителна сума пари, но печалбата също не им е принадлежала. В някои проповеди на същата тема може
би сте чували следното: “Ако дарявате на Господа, Господ ще ви благослови и вие ще имате много повече от
това, което сте дали.”  Уверявам ви, че това не е съвсем вярно  .   Нещата стават по следния начин. Ние
даряваме  в  отговор  на  Божията  щедрост.  Бог  ни  е  благословил.  Ние  получаваме  повече,  но  Бог  ни
благославя, за да можем да даваме още повече. Когато даваме повече, Бог ни дава още повече и ние му
връщаме повече. С други думи, ние не трябва да се превръщаме в склад на парите.   От нас се изисква да  
сме  канали,  по  които  да  протичат  благословиите  на  Бога.  Тази  притча  ни  учи,  че  ако  сме  верни
служители и канали за онова, което Бог ни поверява, за да работи в полза на Неговото царство, Бог ще ни
благославя, за да продължаваме да бъдем канали на Неговите благословии. Истината е, че колкото повече
притежавате  ,    толкова повече Бог очаква да давате  . Колкото повече Бог ви благославя, толкова повече
очаква от вас да използвате онова, което ви е дал в полза на Неговото царство.

Искам да отправя това послание конкретно към всеки от вас. Каня ви, призовавам ви, подбуждам ви
да огледате собствените си финанси.  Искам да вземете решение да престанете да заравяте парите си в
земята.  Трябва да излезете от състоянието си на задлъжнялост.  (Бог ни казва,  че не трябва да дължим
никому нищо, освен любов. “Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате” (Рим.
13:8). Бог ни е благословил като църковно семейство. Ние имаме прекрасна нова църковна сграда, но в
същото време имаме и дълг към банката. Като църковно семейство, ние трябва да престанем да заравяме
парите в земята. За да направим това, ще трябва да се ограничим в някои неща и да направим някои жертви
в обща полза. Подготвяйки бюджета на църквата за 2004 година, комисията по бюджета се е постарала да го
свие до възможния минимум. Персоналът на църквата също реши да ограничи изразходването на парите.
Това няма да се отрази на финансирането на мисионерските ни програми и на някои други дейности, но ние
искаме разумно да употребяваме парите на Бога и ще направим всички усилия в това направление. Сигурно
сте забелязали, че на много места в църквата са поставени малки надписи, в които се казва: “Аз ще свърша
моята част от работата.” На надписа има снимката на един стар плуг, подобен на стария плуг, който имаме у
дома. Аз мислех да го докарам тук, да го поставя на подиума, за да стои тук за всяка сватба и погребение и
за всяко честване на Великден и Рождество Христово. Мислех си просто да държа този плуг пред вас, но
няма да го направя. Вместо това поставихме снимката на плуга на надписите, защото не искам да забравяте
за плуга. 

Искам да  ви  разкажа една история,  свързана  с  плуга.  Един американски турист  отишъл в Южна
Корея.  На летището го посрещнал един мисионер и двамата тръгнали с  колата му към селото,  в  което
живеел и служел мисионера. Когато стигнали до селото, те видели една много странна сцена. На полето,
недалече от църквата, една жена оряла с рало. Съпругът на жената, впрегнат отпред в ралото, го теглел. Това
съвсем не е била някаква алегория за християнското семейство, както някои от вас могат да си помислят.
Туристът учудено възкликнал: “Каква странна гледка! Какво правят тези хора? Защо мъжът се е впрегнал да
тегли ралото?” Мисионерът отговорил: “Това е едно от най-чудесните семейства в нашата църква. Когато
решихме да си построим църковна сграда, ние призовахме хората да направят жертвоготовни дарения. Това
семейство имаше вол, с който обработваше нивата си и изкарваше прехраната си. Когато ги приканихме да
направят жертвоготовно дарение, те продадоха вола си и дариха парите на Господа.” (Коментар: По време на
един от римските императори била  емитирана една нова монета. От едната й страна бил ликът на императора, а от другата
страна имало  олтар, плуг и вол. А по периферията имало надпис: “Готов и за двете.“ Иначе казано, волът е готов както да бъде
принесен като жертвоприношение на олтара, так и да бъде впрегнат в ралото. И ние трябва да имаме тази нагласа. Д.Пр.)

Ралото означава, че е време да се продаде вола. Време е да се дава жертвоготовно. Време е църквата
ни да престане да заравя парите в земята.  Господ иска от нас да използваме парите му за прослава на
Неговото царство. Всички ние имаме една обща отговорност. Всички ние приемаме една обща отговорност.
Тя се състои в отдаване на възхвала на Господ Исус Христос.

Ако сте християнин и живеете по този начин  ,   това радва Господа  . Ако не сте християнин, първата
стъпка, която трябва да направите е да признаете Христос като ваш Спасител. Каним ви днес да вземете
това решение, да поканите Господ Исус Христос да влезе в живота ви и да го приемете за свой Спасител.
Някои от присъстващите може би имат нужда от църковен дом и от църковно семейство. Ние с радост ще ви
приемем при нас. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.
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Горчивият край или да вярваме, че ще доживеем до нещо по-добро
Евр.6:19; 2Кор.11:23-29; 12:7-10; Исая 40:28-31; Йер.29:11-13

Една поговорка ни учи: “Когато стигнеш до края на въжето си, направи една примка и се обеси.”
Чарли беше стигнал до края на въжето си и ми каза: “Мразя те, мразя и Бога. Не вярвам в Бога и искам да
ме остави на мира. Омръзнало ми е от проповедници, които се опитват да разговарят с мен.” Животът на
Чарли бил много труден. Майка му била застреляна от баща му, когато той бил на 5 години. Тогава Чарли
видял баща си за последен път, защото той бил изпратен в затвора. От тогава живял като осиновено дете в
няколко семейства, в които бащите му били много груби и жестоки към него. Когато станал на 18 години,
заживял самостоятелно. Започнал работа във мина за въглища. Женил се два пъти и два пъти се развеждал.
И в двата случая се развел поради изневяра на съпругата си. Имал един син, който умрял на 1 месец със
симптомите на  смъртоносно алкохолно отравяне.  С течение на времето Чарли станал привърженик на
религия, която осъжда всичко и в нея нямало място за милостта. В тази религия не се говорело за любовта, а
само за яростта на Бога.   Това била сурова религия  ,   представяща се като християнство  . Аз срещнах Чарли в
края на живота му. Въпреки, че лежеше в Болницата за туберкулозно болни в Луисвил, Кентъки, той не
беше болен от туберкулоза, а страдаше от черна болест на белите дробове. Тогава бях млад пастор и се учех
да служа, а в това отношение Чарли ме научи на много неща. Аз срещнах умен човек, който по собственото
си признание беше стигнал до горчивия край на живота си.

Всички знаем какво означава израза “горчив край.” Това е състояние на духа, време, когато живота е
бил толкова жесток и труден, че ние сме огорчени от самия живот, моментът, когато изглежда, че живота
стига до своя горчив край. Това е състояние на духа, което много хора са изживявали в една или друга
степен. Всъщност “горчив край” е морски израз, който е дошъл до нас от времето на дървените ветроходни
кораби, чиито котви не са били привързвани към корпуса не с верига, а с въже. Моряците правели една
плъзгаща се примка на единия край на котвеното въже и го прикрепвали към корпуса на кораба. Когато се
появявала буря, корабите, които стояли на котва близо до брега отпускали възможно най-голяма дължина на
котвеното въже с надеждата, че котвите ще се задържат здраво за дъното на океана и ще ги държат на
безопасно разстояние от плитчините. Блъскани от вълните и люлени от бурните ветрове, корабите можели
да оцелеят само ако котвените им въжета били достатъчно здрави, за да издържат на силния опън. “  Горчив  
край” наричали последните няколко метра от котвеното въже, които били омотавани около дървена греда от
корпуса  . Често пъти моряците боядисвали тази последна част от въжето с ярък цвят, за да знаят, че когато  
стигнат до боядисаното въже,    те са стигнали до “горчивия край” на въжето  . Ние не знаем кой е написал
книгата “Евреи” в Библията. Някои изследователи предполагат, че тя е написана от Варнава. Други считат,
че е написана от Павел, но ако е така, необичайното е, че той е пропуснал да се посочи като автор. Павел
ясно е отбелязвал, че той е авторът на останалите си послания. 

Независимо кой е автора на “Евреи,” несъмнено тя е написана от човек, който е запознат с системата
на жертвоприношения на юдеизма. Стих Евр.6:19, който разглеждаме днес ни показва, че авторът е бил
запознат и с мореплаването и е знаел какво означава човек да бъде на кораб в бурно море. “Ние имаме тази
надежда като здрава и непоколебима котва за душата си.” Авторът на текста е плавал на кораб и от опит
знае, колко е важно котвата да държи здраво и безопасно. Който е писал тези думи е знаел какво означава
човек да стигне до “горчивия край” и да доживее до нещо по-добро. Питам ви: “Имало ли е момент в
живота ви, когато сте си мислили, че сте стигнали до “горчивия край?  Имало ли е момент в живота ви,
когато положението е било толкова сериозно, че не сте били сигурен, дали ще останете жив? Имало ли е
момент в живота ви, когато сте се питали, дали въобще имате подобна котва? А ако сте имали котва, чудили
ли сте се, дали ще издържи на напрежението? Дали сте попадали в толкова силна буря, когато е изглеждало,
че ураганният вятър ще ви разкъса на парчета? Истината е,  че повечето от хората са имали моменти в
живота си,  когато са стигали до “горчивия край.” Ние сме достигали до моменти, когато живота е бил
толкова труден, че чак ни е загорчавало от него. Разбирате ли, горчивината не е външно състояние, тя е
състояние на сърцето и на душата. Повечето хора са изпадали в такова състояние в живота си. Пр.14:10
казва: “Сърцето познава своята си горест.” Предполагам, че всички присъстващи, с изключение може би
на децата, са изпадали в такова състояние на горчивина. Ако потърсите в “Библейския Конкорданс” думите
“горчивина,”  “горчив”  или  “горчиво,”  вие  ще  установите,  че  те  се  срещат  много  по-често  отколкото
предполагате.  В  страниците  на  Библията  често  четем  за  хора,  които  са  достигнали  до  точката  на
горчивината в живота си. В Из.17 ние четем за народа на Израел, който е бил освободен от робството в
Египет, преминал през Червено море и стигнал до едно място, което било наричано  “Мерива,” което на
иврит означава “скарване” или “горчивина.” На това място Мерива хората започнали да се оплакват от
Моисей и Аарон, защото водата и храната им се свършили. Някои от тях казали: “По-добре щяхме да бъдем,
ако въобще не бяхме напускали Египет. По-добре никога да не бяхме влизали в пустинята, за да дойдем в
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така наречената свобода. Робството е по-добро от сегашното ни положение.” В този спор те се нахвърлили
срещу Моисей, а той се обърнал към Бога и го помолил за указания. Бог дал на хората продоволствието, от
което се нуждаели. Понякога горчивината ни е плод на нашия гняв, пораждан от това, че в известен смисъл
живота е нечестен към нас или че сме жертва на някаква несправедливост. 

В 1Царе 1 виждаме, как Анна е коленичила в молитва в храма в Сило и излива болката на сърцето си
пред Бога. Тя е била една от двете жени на съпруга си Елкана. Другата съпруга имала деца и се подигравала
на Анна, че е бездетна. Анна се молела на Бога и плачела с горчиви сълзи, оплаквала Му се и Го умолявала
да удовлетвори желанието й и да я дари с дете. За нея животът представлявал горчиво разочарование. 

В Рут 1 се срещаме с една жена, наречена Ноемин, на която били умрели съпруга й и двамата й сина.
Само снаха й Рут пожелала да остане с нея. Ноемин било толкова огорчена, че искала да смени името си и
да започне да се нарича  Мара, т.е. “горчивина.” В Йов ни се показва един човек, който страдал от една
страшна болест. Той страдал от мъката на много загуби, сърцето му било разбито, а отгоре на всичко това
трябвало да понесе и мъчението на приятелите си, които дошли, за да му обяснят защо страда.  (Коментар:
Всъщност първоначалното им намерение било да отидат при Йов, за да го утешат - Йов2:11, а после, вместо да го утешават,
започнали да го осъждат и поучават, и така още повече вгорчили положението му . Д.Пр.) Йов, който често говорел за
горчивината на духа си, седял на колене в пепелта, с която триел струпеите по тялото си. Той бил пропит от
горчивината, защото станал жертва на ужасни нещастия. 

В Новия Завет се срещаме с импулсивния Симон Петър. В някои случаи той давал верен отговор, а в
следващия момент казвал нещо грешно. По време на Святата Вечеря той казал на Исус: ”Господи, аз никога
няма да те изоставя и никога няма да се откажа от теб.” На следващата сутрин, преди петелът да е известил
зазоряването в Ерусалим, Петър три пъти се отрекъл от Господа. Евангелията на Матей и Лука ни разказват,
че после Петър излязъл навън и плакал горчиво заради вината си. 

Нека да прочетем заедно 2Кор.11:23-29. Тук Павел описва трудностите, които самият той е преживял.
Това е единственото място в Библията, където се разказва за тези събития. А сега да прочетем 2Кор.12:7-10.
Павел казва, че отгоре на всичко е страдал и от някакво телесно заболяване. Не е казано какво точно е било
това  заболяване.  Някои  считат,  че  тук  става  дума  за  прогресивно  нарастващата  му  слепота,  други
предполагат, че е боледувал от епилепсия. Радвам се, че не знаем каква е била тази болест, защото това дава
възможност на всеки от нас да се оприличи с Павел. Цели три пъти Павел страстно се молил Бог да го
излекува, но Бог не се съгласил. Питам ви: “Мислите ли, че Апостол Павел е имал основание да се чувства
огорчен?”  А  какво  ще  кажете  за  себе  си?  Имало  ли  е  случай,  когато  сте  си  мислили,  че  животът  е
несправедлив към вас? Някога чувствали ли сте, че се отнасят нечестно към вас? Имали ли сте в живота си
такъв случай, когато обстоятелствата в които сте се оказвали са били толкова трудни, че сте си казвали, че
сте дошли до края на издръжливостта си, до края на вашето въже, до “горчивия край,” до състоянието от
което не виждате изход? Всичко, което сте можели да кажете тогава е, че за вас живота е свършил. Може би
защото ви е изоставил някой ваш много близък приятел, на когото сте се доверявали и в когото сте вярвали
много. Може би защото неочаквано сте загубили работата си, в която сте вложили толкова време и усилия.
Вече нямате никакви изгледи за кариера. Може би бракът ви, който е бил толкова важен за вас, е завършил с
развод. Може би сте жертва на някакво заболяване, което изглежда толкова несправедливо и толкова трудна
за понасяне. Повечето от нас са открили, че живота е жесток и труден. Животът е труден за всеки човек,
независимо от материалното му и обществено положение, от расовата му принадлежност, от възрастта му и
от семейното му положение. Всеки от нас има трудности в живота си.

Как можем да заживеем с увереността, че живота все още е пред нас и че Бог е подготвил нещо по-
добро за нас? Как можем да излезем от състоянието на “горчивия край” и да започнем да вярваме, че ще
доживеем до нещо по-добро? Предлагам ви няколко решения:

Първо,    да се замислите какво очаква  т  е от живота  . Нека да ви разкажа историята за една жена,
която  решила  да  направи  пълно  преустройство  на  позастарелият  си  дом,  който  бил  много  красив  и
просторен.  Възложила  на  проектант  да  смени  прозорците  в  къщата.  Той  измерил  точно  размерите  на
наличните  прозорци,  който  били  изработени  по  старите  стандарти  за  размерите,  защото  къщата  била
строена преди много години. Жената отишла във фирма, която доставяла прозорци и разгледала образците
на предлаганите прозорци.  Докато говорела с  продавача,  жената  видяла един вид прозорец,  който й се
сторил по-добър от останалите. Това бил двойно остъклен и щял да й позволи да намали разходите си за
охлаждане през лятото и за отопление през зимата. Освен това, тя щяла по-лесно да почиства тези вид
прозорци. Въпреки че бил по-скъп, продавачът я убедил, че тя има нужда точно от този тип прозорци.
Жената  поръчала от тези прозорци и те  били доставени и монтирани в дома й,  но когато доставчикът
поискал да му плати, жената отказала. Много седмици и месеци след това доставчикът я умолявал да си
плати, но тя просто отказвала. Изпаднал в отчаяние, доставчикът поставил къщата й под ипотека, но жената
продължавала да не плаща. Най-накрая двамата се явили в съда. Съдията попитал жената: “Госпожо, вие
имате толкова добра репутация в нашия град. Всички ви познават като жена, която държи на думата си.
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Защо  не  искате  да  платите  тази  сметка?”  Жената  отговорила:  “Господин  Съдия,  когато  разговарях  с
доставчика, той ме убеди, че за една година прозорците ще се изплатят. Ще чакам да свърши годината,
защото очаквам те да се изплатят.”

Някои хора изпитват горчивина, защото онова което очакват от живота не е реалистично. Понякога
хората очакват, че могат да изживеят живота си без да се разболяват и без да имат затруднения. Трябва да
осъзнаем реалността. Исус е казал на учениците си: “В света имате скръб” (Йоан 16:33). Той не е казал: “В
света  може би ще имате  скръб.”  Не,  Исус  е  казал:  “В света  ще имате скръб.”  И ние  я  имаме.  Когато
осъзнаем реалностите на живота, ние трябва да се научим търпеливо да понасяме тежестите на неизбежната
мъка. Всички ние сме чували, че Бог прави нещата по Своя си начин и в определеното от Него време. Боже,
колко сме нетърпеливи! Чували сме молитвата: “Господи, дари ме с търпение, но побързай!” Но Бог не
работи по този начин. Пророк Исая е написал едно чудесно обръщение към хората, които от дълго време
били на заточение. Нека да прочетем Ис. 40:28-31.

Ако си мислите, че сте стигнали до “горчивия край,” вие трябва да направите това, което са правили
моряците от древните кораби. Трябва да се доверите на въжето си и да се молите котвата ви да се държи
здраво за скалите. Трябва да чакате и да издържите на бурята. Понякога трудностите, с които се сблъскваме,
се дължат на собствените ни грехове. Трябва да осъзнаем погрешното си поведение и да признаем греховете
си. Всеки от нас е грешен човек. Всички сме постъпвали неправилно. Понякога греховете ни са причина да
имаме  големи  проблеми.  Павел  казва,  че  ние  жънем  това,  което  сме  посели.  Няма  съмнение,  че  Бог
опрощава греховете ни, когато си признаем и се разкаем, че сме ги вършили. Не е нужно ние да плащаме и
да  изтърпяваме  вечните  последици  заради  греховете  си.  Когато  ги  признаем  и  се  разкаем,  това  ни
освобождава да получим Божието опрощение. Понякога страдаме от злото в тоя живот, което е причинявано
от греховете на други хора. Понякога страдаме от неща, които други хора са ни причинили. Като състояние
на душата ни,  горчивината може изцяло да завладее живота ни.  Ако някой ви е причинил нещо лошо,
толкова лесно е да сте недоволен от него и да сте пленник на тази горчивина. Павел специално подчертава
какво трябва да правим като християни, за да се освобождаваме от тази горчивина. Трябва да изхвърляме от
себе си всяка горчилка, всяко лошо чувство към друг човек и всяка проява на ярост. В Еф. 4:32 той пише:
“Бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил
на вас.” Когато разберем, че Бог ни е простил в Исус Христос, ние сме мотивирани да прощаваме на онези,
които ни нараняват. Ако изпитвате горчивина, защото някой се е отнесъл зле към вас, единственото решение
е да простите на този човек. Прощавайте докато сте живи.

Павел е писал за всички трудности в живота си. Той е писал за онзи болезнен трън в плътта му, който
никога не го напускал. Много ясно и откровено той казва, че Бог не е удовлетворил молитвите му да го
избави от тази болка. Нали е вярно, че понякога Бог отказва да удовлетвори молитвите ни? Той просто
казва:  “Не!”  Към  отговора  си  Бог  добавил  послепис,  който  гласял:  “Доволно  ти  е  Моята  благодат”
(2Кор.12:9). Когато стигнем до края на въжето си, житейска мъдрост ни съветва да направим една примка и
да се обесим. Но видяхте ли какво е казал Павел? Той казва: “Защото силата Ми в немощ се показва
съвършена.” Това звучи като гатанка, но по този начин Павел ни казва: “Когато стигна до края на силите си,
няма вече да искам да се обеся. Това е точката на най-голямата ми слабост. Тогава ставам силен, защото
извличам сила от Господ Исус Христос.” 

Когато стигнем до края  на  въжето си,  съвсем не  става въпрос,  че  единственото,  което можем да
направим, е да се обесим. Вместо да се бесим, трябва да се оставим в ръцете на Бога, да отидем при Бога на
милостта, който има план за всеки човек и този план е много по-хубав отколкото всеки он нас може да си
представи. По този повод Йеремия е написал някои неща. Говорейки от името на Бога, в Йер.29:11-13 той с
други думи е казал следното: “Аз имам план за теб, имам план да ти направя добро, а не зло, имам план да
ти дам надежда и бъдеще. Ти трябва да дойдеш при мен. Ти трябва да ме извикаш и аз ще ти отговоря. Ти
ще ме  потърсиш и ще ме намериш,  когато  ме  потърсиш с цялото си сърце.”  Това нещо изживяваме в
миговете,  когато ни се струва,  че  за  нас няма изход,  когато се предоставим на Божията милост,  когато
повярваме, че Бог има план за нас, който е по-хубав от всичките ни мечти. Тогава просто трябва да се
помолим с вяра и да позволим на Бога да ни въведе в Своята любов.

Има любов, която ни държи и няма да ни позволи да паднем. Това е любов, която ни предпазва да не
се плашим от живота.  Понякога същата любов,  която ни държи, ни причинява белези.  Ако се вгледате
внимателно в ръцете, които ви държат, вие ще видите, че по тях има белези от гвоздеите на Кръста на
Голгота. Тези ръце на любовта, които няма да ни пуснат да паднем са ръцете на Господ Исус Христос,
Синът на Бога, Милостивият Спасител. Павел е написал: “Доволно ти е Моята благодат.” Изпълнени със
спорове, горчивина и оплаквания, децата на Израелското семейство изминали пътя от Мерива до Обещаната
Земя. Анна поела в ръцете си малкия Самуил. Ноемин, която била лишена от внуци, държала в ръцете си
детето на Рут и Вооз. Йов е възкликнал: “Защото зная, че е жив Изкупителят ми” (Йов 19:25). Петър се
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превърнал  в  лидер  на  църквата,  а  Павел,  служителят  на  Исус  Христос,  открил  милост,  която  била
достатъчна.

Бог има план за всеки от вас. Той има по-добър план, който отива много по-далеч от “горчивия край.”
Трябва да му позволите да ви води по Неговия път.  Ако упорствате да разчитате само на собствената си
сила  ,    вие ще се провалите  . Ако се оставите в ръцете на Бога, Той никога няма да ви изостави и ще се
окажете в ръцете на любовта, които вечно ще те държат. Ще познаете милост, която е достатъчна, даже във
времена, които са много, много трудни. Дали сте молили Исус Христос да стане ваш Спасител? Оставили
ли сте се на грижите на Христос? Ако не сте направили това до сега, каним ви да вземете това решение.
Мога да ви уверя, че живота ви и след това ще продължава да бъде труден. Това, че сте станали християнин
няма да го направи по-лесен, но приемането на Христос ще ви даде сила, която не може да получите от
друго място. Някои от вас цял живот са се опитвали да живеят по собствената си воля. Вие знаете, че трябва
да  се  предадете  на  Христос  и  да  направите  коренна  промяна  в  живота  си.  Ако  се  намирате  в  такава
ситуация, каним ви да вземете това решение. Някои от вас имат нужда от църковен дом, от място където ще
станете част от група християни, които ще ви окуражават и ще ви обичат в Господ Исус Христос. Това са
покани, отправяни към вас от Небесния Отец, който ви обича. Обръщаме се с тях към вас от името на нашия
Спасител Исус. Докато пеем песента “Където и да ни води Исус, ние ще вървим след него,” ние ви каним да
тръгнете в посоката, в която ви води Бог. Амин. 

Господи, кога Те видяхме?
Мат. 25:31-40

Като дете обичах да ходя в къщата на баба и дядо, където се скривах под масата и ядях сладкиши.
Веднъж, докато стоях под масата, дядо ми, който беше много мъдър човек, ми даде някои добри съвети за
брака. Той каза: “Кирк, когато решиш да се жениш, не си наемай готвачка. Просто се ожени за готвачка.” Аз
го послушах и се ожених за готвачка. Баба ми беше прекрасна готвачка. Такава беше и майка ми. Жена ми
Клер е още по-добра. Достатъчно е да се изправя пред вас и вие ще разберете, че говоря истината, нали?

Понякога обядвах при баба си. Понякога тя ми сипваше ядене, което не харесвах много. После се
научих да харесвам някои от тези ястия, например броколи. Сега ги харесвам, но когато бях малък, не ги
харесвах. Когато баба ми сервираше броколи, аз си сбръчквах носа. Баба ми беше сестра на Уесли Лоутън,
един мисионер в Китай. Тъй като не ядях броколите, тя ми казваше: “Кирк, само си помисли за всички
гладуващи деца в Китай.” Аз започвах да си мисля за тези деца и си представях, колко щях да се радвам, ако
изядат броколите вместо мен, но не знаех как да им ги дам. Колкото повече мислех по този въпрос, толкова
по-малко смисъл намирах в него. Как беше възможно да се отрази на положението на децата в Китай, дали
аз щях да изям или нямаше да изям броколите си? Как беше възможно това да помогне или да влоши
положението им?

Днес е Световният ден на гладуващите, един ден, определен от нашата деноминация, през който се
замисляме за проблема на гладуващите по света. Може би вече сте получили своята касичка във формата на
купичка  за  ориз.  Молим ви да поставите  тази  купичка  с  ориз на обедната си маса  в  къщи.  Докато се
храните,  произнасяйте благодарствена молитва за  благословиите,  с които Бог ни е дарил.  Молете се за
онези,  които имат много по-малко от нас.  Когато напълните касичката  с  пари,  отворете я  и  преброите
парите, които сте събрали. Поставете парите в един плик, запишете сумата и адреса на фондацията, която
организира събирането на тези помощи и го донесете в църковния офис. Всички пари ще бъдат употребени
за храна на гладуващите хора по света.

Ние  разглеждаме  някои  съдбоносни  въпроси  от  учението  на  Исус.  Днес  ще  разгледаме  въпроса:
“Господи, кога Те видяхме?” Нека да прочетем Мат. 25:31-40. Ако прочетете началните стихове от Мат. 24,
вие ще видите, че тази притча е част от проповедта, която е наречена Проповедта на планината, която е
произнесена,  докато Исус и учениците му са седели на склона на Планината на маслините,  а Той им е
обяснявал какво ще представлява  идващото царство.  В началото на  тази  година  посетих Планината на
маслините. От там човек може да види долината Кидрон и източната стена на град Йерусалим. В средата на
източната стена има една масивна врата, която от векове е зазидана. По времето на Исус юдеите са считали,
че тя ще се превърне в съдебната зала, където Месията ще решава кой е праведен и кой е неправеден.
Цялата долина Кидрон представлява едно огромно гробище, където хората са били погребвани от векове.
На нас ни се казва, че пророците Захария и Малахия са погребани на това място. Идеята е била те да са
готови, когато дойде Съдния ден, когато Господ ще дойде. Мога да си представя как Исус седи с учениците
си на склона на Планината на маслините и гледа надолу към долината, а в това време утринното слънце
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огрява източната стена на Ерусалим. Може би докато е гледал към тази врата и им е обяснявал какво ще
стане в деня на последния съд, Исус е видял овчар, който е пасял едно стадо от овце и кози. Привечер,
когато овчарят ги прибирал в кошарата, той е отделял овцете от козите. За него това не е представлявало
голям проблем. Даже в сумрака на свечеряването той много лесно правел разлика между овцете и козите. 

Когато  Исус  говори  за  последния  съд,  той  сам  се  нарича  Човешкият  Син  и  твърди,  че  ще  бъде
съдията. Исус очертава ясно различима разделителна линия между тези, които ще бъдат оправдани     и онези,  
които ще бъдат осъдени и отделени. Той прави ясно разграничение между едните и другите, като сравнява
съда с начина, по който овчарят отделя овцете от козите. Понякога си мисля, че би ни се искало добрите
хора да носят бели шапки, а лошите – черни, за да са ясно различими. Но в човешкия живот не е така.
Спомням си, че баба ми ме учеше на следната мъдрост: “Има толкова много добро и в най-лошите хора и
толкова много лошо в най-добрите хора, че за всеки човек е проява на лош вкус да се осмелява да съди
другите хора.” Трудно е да се направи ясно разграничение между хората и да се обявява кой е праведен и
кой е грешен. Един поет потвърждава тази истина по следния начин: “Аз откривам много добри неща в тези
хора, които са обявявани за лоши. В същото време откривам много грешни и грозни неща в онези хора,
които  са  считани за  светци.  Не  се  осмелявам  да  тегля  чертата  между тези  две  групи,  преди  Бог  да  е
направил това.” Исус е начертал разделителната линия, като е направил ясна разлика между тези, които са
праведни и онези, които са неправедни.

Една от задачите на служението на Исус е била да направи видими ярките контрасти. Той сравнява
този човек,  който изгражда къщата си върху скала с онзи човек,  който строи къщата си върху пясъчна
основа. Стоящият върху скала е мъдър човек, а който строи върху пясък е глупак. Исус казва, че някои хора
са като пшеницата, а други са като плевелите. Той ни съветва да ги оставим да израстват, докато дойде
момента на жътвата, когато ще бъдат разделени. Исус казва, че някои хора вървят по тесния път, който води
към живот, а други – по широкият път, който води към унищожението.  Исус е начертал чертата, като е
направил разлика между хората, които се стремят към светлината и онези, които вървят към тъмнината.
Въпреки че  понякога  хората,  стремящи се  към светлината  правят  грешки или че  хората,  вървящи към
тъмнината правят добри дела,  все пак съществува  ясно различие между тези две  групи хора.  Линията,
начертана от Исус не зависи от расата или от социалното положение на хората. Тази линия пресича всички
бразди,  които обикновено разделят  хората  на отделни групи.  Това  е  линия,  която разделя  на две  всяка
деноминация.  Вие  можете  да  я  наречете  линия  на  милостта,  линията,  която  отделя  милостивите  от
немилостивите.  Онези,  които са милостиви,  са  обявени за  праведни от Исус.  Той обявява за  грешници
онези  ,    на които им липсва милост  . Исус ни учи, че ако дадем чаша студена вода в неговото име, ние сме
милостиви хора. Той ни учи, че ако приемаме малките деца, ние ще имаме достъп до Божието царство. Той
ни учи, че ако нахраним гладните, ако сме гостоприемни към непознатите, ако даваме вода на жадните, ако
давате подслон и дрехи на студуващите, ако посещаваме болните или обслужваме затворниците, тогава ние
сме част от служението на милостта. Това служение на милостта трябва да бъде нашия стил на живот, но не
като някаква случайна проява на човеколюбие, не просто като някакво добро дело, извършвано по време на
Денят  на  благодарността  или  по  Коледа.  Милостта  е  стил  на  живот,  проява  на  благородство  и
доброжелателност  ,   които са плод на любовта  . 

Уилям Баркли ни казва, че в това свое учение Исус прави три неща, които си заслужава да отбележим.
Първо, той прави задачата на служението много проста. За да служи на Бога, човек не трябва да е богат или
образован. Не е нужно да притежава политическа подкрепа или власт.  Достатъчно е само да притежава
сърце  ,    подвластно на милостта и на любовта  . При това служение се правят прости и обикновени неща.
Второ, това е служение, при което човек не се интересува дали ще извлече изгода или похвала за работата
си.  В Мат.  25:41-46 Исус говори за неправедните,  които е поставил от лявата си страна.  Можете да си
представите, че когато Исус е казал: “Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя,
на Мен сте го направили,” неправедните биха могли да кажат: “Господи, само ако знаех, че това си Ти, само
ако знаех, че това не е някакъв обикновен просяк или някой гладен човек или някой, който се нуждае от
подаяние, аз щях да реагирам по друг начин.” Праведните хора са били изненадани от отговора на Исус:
“Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.” 

Милостта се прави заради собствената ни награда, защото Исус е казал: “Блажени са милостивите,
защото на тях ще се показва милост.” Това е милост, която е мотивирана от любовта, от благородството и
от желанието да помагаме на другите. Във всичко това има някаква тайнствена истина, според която, когато
постъпваме по този начин, ние се срещаме с живия Бог.  Трето, като баща аз съм доволен и благодарен,
когато видя, че други хора се отнесат милостиво и благородно към децата ми. Високо ценя всяка помощ,
което някой оказва на децата ми. Не знаете ли, че Бог е точно такъв Баща? Той цени високо всяка милост,
която някой оказва на някое от децата Му.  Сърцето на Бога се разчувства, когато види, че децата Му си
помагат едно на друго и тези прояви са мотивирани от любовта и благородството. 

101



102

Това се е превърнало в особено важна истина в живота на много християни. Мартин от Турс бил
римски войник. Когато през една студена зимна вечер влязъл в един град, той видял един просяк, който го
помолил за някакво подаяние. Мартин спрял. Той нямал пари, но свалил войнишкия си плащ, разрязал го на
две със сабята си, преметнал едната половина на раменете на просяка, а другата запазил за себе си. През
същата нощ му се присънил сън, по време на който той видял Господ Исус, който носел на раменете си
половината от плаща на войника. Един от ангелите попитал Христос откъде е взел този плащ. Христос му
казал: “Моят слуга Мартин ми го даде.”

Франциск от Асизи се родил със сребърна лъжичка в устата си. Той бил богат, защото баща му бил
заможен търговец на платове. Франциск вярвал, че Бог го е призовал да се откаже от богатството си и да
живее  в  бедност.  Той  притежавал  само  една  наметка,  която  завързвал  с  въже  през  кръста  си.  Веднъж
срещнал един просяк,  който бил толкова мръсен,  че никой не искал да се доближи до него.  Франциск
изпитал желание да прегърне този просяк. Взел го в прегръдките си и го успокоил. Когато погледнал лицето
на просяка, което по-рано било обезобразено от една ужасна болест, той видял, че това било лицето на Исус.

Аз  исках  да  науча  нещо от  медицината  и  си  мислех,  че  за  мен  ще  бъде  полезно,  ако  прекъсна
обучението  си  в  семинарията  за  една  година.  Като  част  от  моето  обучение  работих  в  болница  за
туберкулозни в Луизвил, Кентъки. Официално работех като болничен свещеник, но наистина не си губех
времето. Веднъж влязох в една стая с четирима пациенти: трима баптисти и един католик. Доближих се до
всеки от баптистите и след това, воден от желанието да бъда любезен, се доближих до леглото на католика,
който беше напълно изтощен от болестта си. Кожата около устата му беше побеляла в кръг от засъхналата
слюнка, защото дишаше трудно. Едва можах да чуя какво казва, но разбрах че ме пита: “Господине, каква е
мисията на живота ви?” Само това можа да каже,  понеже за  повече нямаше дъх.  Аз му отговорих със
запъване,  извиних  се  и  се  прибрах  в  стаята  си  в  общежитието  на  семинарията.  Там  отворих  книгата
“Служителят и грижата за хората” от Даниел Уилямс. В края на тази книга авторът говори за притчата за
Последния Съд. Той казва, че когато наистина служим, ние съзираме живия Христос в лицето на хората, на
които помагаме. След като прочетох тази книга, аз казах на жена си Клер, че трябва отново да отида в
болницата. Когато пристигнах там и влязох в стаята на медицинските сестри, една от тях ме попита защо
съм се върнал. Аз й казах, че трябва да говоря с г-н Дродър, а тя ми отговори: “Няма да можете. Той умря
преди един час.”

Този въпрос: “  Господине, каква е мисията на живота ви  ?” се превърна в призив за служението ми  .
Това беше призив, който дойде до мен чрез устата на един човек, който умираше от туберкулоза. Той дойде
до мен от живия Христос. Когато помагаме на друг човек в името на Исус, ние се срещаме с Христос. От 11
септември страната ни е обхваната от страх. През изминалата седмица ние изживяхме терора на Антракса.
Искам да ви кажа, че трябва да се справим с нещо много по-ужасно от тероризма и е много по-страшно от
Антракса. Ако утре отворим вестника и прочетем, че всички жители на град Салисбъри, Северна Каролина
са умрели от някаква странна болест, ние ще се разтревожим. Ако във вторник прочетем, че жителите на
град  Конкорд,  Северна  Каролина  са  измрели  от  някаква  болест,  ние  ще  бъдем  много  разтревожени.
Губернаторът ще свика Националната Гвардия,  а Президента ще обяви,  че районът на тези градове е в
“бедствено  положение.”  Ако  на  третия  ден  прочетете  във  вестника,  че  жителите  на  град  Лексингтън,
Северна Каролина са напълно унищожени от тази болест,  ние може би ще си кажем: “Горките хора от
Северна  Каролина.”  Тогава,  в  четвъртък,  вестника  може  да  добави  към  списъка  градовете  Ортенбърг,
Флорънс, а след това Нюбъри, Клинтън и Лоренс. Тогава ще бъдем много, много разтревожени. Всеки ден
по света от глад умират по 30 000 човека, които се равняват на населението на всеки от изброените градове.
Всеки ден по света умират по 30 500 деца, като половината от тях умират от глад . Останалите умират от
болести, които могат да бъдат избегнати, но децата стават жертва на тях, защото живеят в бедност. 

Преди време един млад мъж от Хюстън, Тексас бил извикан да изпълни задължението си като съдебен
заседател. Родителите му, които търсели начин как да го освободят от това задължение, отишли в съда и
преминали през различни процедури, опитвайки се да кажат: “Молим ви, синът ни не трябва да служи като
съдебен заседател.” Чак когато обяснили, че синът им е само на две годишна възраст, той бил освободен от
това задължение. Знаете ли, че ние сме съдени от едно детско жури? Децата от цял свят са нашето жури. Аз
съм виждал снимки на малки деца от такива държави като Бразилия и Индия, които се катерят към върха на
купчина отпадъци, съревновавайки се с кучета и плъхове в желанието си да открият остатъци от храна. Тъй
като гладът по света е сериозен проблем, тази седмица нашият Президент покани всички деца от САЩ да
изпратят по 1 долар до Белия дом, за да помогнат на децата в Афганистан. Двамата с жена ми обсъждахме
тази молба на Президента. Ние имаме чувството, че тази молба всъщност идва от Първата дама Лаура Буш,
една библиотекарка в основно училище, която обича децата с цялото си сърце. Колко чудесен е този апел!
Надявам се, че децата от нашата църква ще станат част от това начинание. Това е начин, с помощта на който
можем да ги научим, че отговорностите ни към бедните са отговорности, които са ни възложени от Самият
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Господ. Самият Христос ни е призовал да бъдем част от това служение на милостта.
Най-големият щат на САЩ е щат на бедните. Населението му е около 32 мил. души. Повечето от тях

не  гладуват  през  цялото  време,  но  доста  хора  гладуват  понякога.  Те  страдат  от  така  нареченото
“недохранване.” Тази сутрин закусвах с купичка овесена каша, поръсена с бадемови ядки и малко плодове.
Общата калоричност на закуската ми беше 150 калории, но се оказва, че за 800 мил. човека по света това е
ежедневната им дажба. Гладът е сериозен проблем. Попитали Уейн Грецки какво го е направило толкова
добър хокеист.  Той казал,  че  докато се  пързаля по леда,  той притежава  способността  да  вижда цялото
игрално  поле.  Боб  Коузи,  велик  баскетболист  от  Бостън  Пистънс,  бил  подложен  на  изследване  на
периферното му зрение. Някои считали, че той има очи и на тила си, защото имал изумително периферно
зрение. Днес ви предлагам да разширим зрителното си поле, за да сме в състояние донякъде да разберем
големината на проблема на световния глад и нашите отговорности.

Нека  да  ви  кажа  някои  митове  за  световния  глад.  Единият  от  тях  е,  че  на  света  просто  липсва
достатъчно храна.    Това не е вярно  .  Има достатъчно храна всеки човек ежедневно да изяжда по 3.000  
калории. Някои казват, че гладът е предизвикван от природните бедствия, но истината е, че по-голямата част
от  глада  по  света  е  предизвикван  от  такива  причинени  от  човека  катастрофи,  като  войните  или
революциите.  Знаете ли, че е    достатъчно само да се спре превръщането на храните в алкохол   и ако това  
количество храна се даде на бедните,   то ще е достатъчно, за да се нахранят всички хора  . Нужно е само 4,5  
кг зърно, за да се произведе една половин килограмова пържола. Нужно е  малко повече от 1 кг зърно, за да
се произведе този хамбургер с тегло 120 гр, който купуваме от заведенията за бързо хранене. Но проблемът
не е само в произвеждането на тези 3.000 калории ежедневно за всеки човек. Ако отидем в заведението за
бързо хранене и си поръчаме прекомерно много ядене,  има голяма вероятност да изям 1,5 пъти повече
калории отколкото са ни нужни. Проблемът е в разпределението.

Някои казват, че гладът се причинява от пренаселеността. Може би точно обратното е вярно. Гладът е
причината за пренаселеността  . Бедните хора имат много деца,   защото не са достатъчно образовани  . Бедните
хора имат деца, защото си мислят, че колкото повече деца имат, толкова по-голям е шансът им да получават
някакъв доход отнякъде. Някои казват, че бедните хора не искат да помагат на себе си. Понякога това е
вярно. В САЩ броят на семействата, които получават социални помощи е намалял с 10 мил. в сравнение с
1994 г. Повечето социално слаби хора предпочитат да работят. Всъщност много от служителите на такива
корпорации  като  Найки  получават  по-малко,  отколкото  заслужават.  Майкъл  Джордън  и  Тайгър  Уудс
поотделно  получават  повече  пари  за  това,  че  рекламират  продукцията  на  Найки  ,    отколкото  получават  
всички работници на корпорацията по света, които я произвеждат. Проблемът е, че на хората им липсват
възможности да печелят парите, които са им нужни, за да живеят.

Някои считат, че отделният човек не може да направи нищо. Ние сме притиснати от проблема с глада
и се чувстваме безпомощни. Но истината е, че ние можем да направим много неща. Чрез лютеранската
църква в САЩ за една година Артур Симон събрал 9 мил. долара за гладуващите по света. Когато новината
била разгласена, на следващата седмица Сенатът с гласуване отменил 27 мил. долара помощи за страните от
третия  свят,  основно  за  храна.  Само  за  една  седмица,  едно  единствено  гласуване  на  Конгреса  тройно
превишило сумата от дарения, събрани в помощ на гладуващите. Гладът е политически проблем и с него
трябва да се борим с политически средства. Гражданите на САЩ могат да оказват натиск върху онези, които
вземат решенията.  Ние със сигурност можем да ядем по-малко. Предлагам ви всеки от нас поне веднъж
седмично да пропусне някое хранене. Нека да имаме време за пост и молитва, което липсва на много от нас.
Имам чувството, че ако усетим, че стомаха ни е празен, това ще ни помогне да разберем по-добре какво
изпитват наистина гладуващите хора. Ние можем да направим много неща, например да даряваме, но най-
важното е да служим на хората, с които се срещаме.

Лорън Исли бил учен, който вярвал в естествения подбор, в оцеляването на най-приспособяващите се
и в учението на Дарвин. Веднъж участвал в една конференция в южна Франция и отишъл до плажа. После
разказал за срещата, която променила живота му. При изгрева на слънцето видял един млад мъж, който си
мислел, че танцува или бяга подскачайки. Мъжът спирал, вземал нещо от пясъка, изправял се и го хвърлил в
морето. Това се повтаряло многократно. Ученият се доближил до младежа и го попитал какво прави. Той му
казал: “Нощният прилив изхвърля на брега най-различни неща от морето. Между тях има много морски
звезди.  Ако останат на брега,  слънцето ще ги изсуши и те ще умрат.  После ще дойдат хората и ще ги
съберат, за да ги продават на пазара като сувенири. Поради това всяка сутрин събирам колкото мога от тях и
ги хвърлям обратно в морето.” Ученият казал: “Но това е глупаво. В морето има хиляди морски звезди.
Каква е разликата, че всяка сутрин вие връщате няколко от тях обратно във водата?” Младежът се навел,
взел  поредната  морска  звезда  и  хвърляйки  я  в  морето  казал:  “Ето,  за  тази  звезда  разликата  е  много
съществена  .  ”

Проблемът със световния глад е огромен. Не е ли вярно, че ние трябва да правим това, което Бог ни
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възлага? Ако нахраним хората, които познаваме  ,    ако проявяваме милост и помагаме на хората, с които се  
срещаме  , тогава ние правим нещо значително  . Знаете ли какво е това нещо? Докато правим тези неща, ние
виждаме нашия Господ Исус Христос и се срещаме лично с него. Вие няма да го срещнете облечен в царски
дрехи, нито ще го видите да лети в облаците. Огледайте се. Къде очаквате да откриете Христос? Нали той е
сред  онези,  които  са  негови  братя  и  сестри  и  е  сред  нуждаещите  се?  Там  може  да  бъде  намерен
състрадателният Христос.  Ние сме призовани да  оказваме милост,  да  помагаме на  другите хора,  да ги
призоваваме към праведност, която не е свързана с богатството, властта или общественото положение, а е
свързана с най-голямата сила в целия свят – със  силата на любовта.

Питам ви, познавате ли Исус Христос като ваш Спасител? Позволили ли сте му да бъде Господ в
живота ви? Ако до сега не сте го направили, призоваваме ви сега да го направите. Това пътуване, което трае
цял живот, не винаги е лесно. По него има трудности и изпитания, но има и много радост. Ако имате нужда
от църковно семейство, заповядайте при нас, ние ще ви приемем с радост. Тук ще можете да се молите, да
се покланяте на Бога,  да служите и да усещате,  че сте сред приятели-християни, които ще бъдат ваши
спътници в християнското пътуване, където ще израствате във вярата. Молим ви да приемете тези покани. В
името на господ Исус Христос се молим. Амин.

Господната трапеза 
Псалм 84

Баптистката църквата,  в която служа в Северна Каролина, се придържа към един чудесен обичай,
провеждан през първата неделя след Петдесятница. След завършване на службата, по време на която заедно
приемаме  Причастието,  ние  имаме  едно  специално  тържество,  наречено  “Agape  Feast.”  Гръцката  дума
“agape” означава любов. Думата “feast” означава “празник.” По време на този „празник на любовта“ всеки
член на църквата носи домашно приготвени сладкиши, торти и пасти, всякакви вкусни неща, поднася се и
вкусно  кафе.  Аз  наричам  този  празник  “Честване  на  калориите  и  на  кофеина.”  Това  прекрасно  време
прекарано заедно отбелязва началото на нашия Коледен период.

По  време  на  един  от  тези  празници,  когато  синът  ни  Майк  беше  4-5  годишен,  ние  приемахме
Причастието. Майк седеше на края на една от редовете заедно с майка си. Когато дяконът мина покрай него
и му предложи да си вземе от хляба, Майк го погледна и му каза: “Не, благодаря. Аз ще изчакам да започне
честването.” В контекста на тази случка ви предлагам да прочетем заедно Пс. 84:

Колко са мили Твоите обиталища,  
Господи на силите!
Копнее и даже примира душата ми за 
дворовете Господни;
сърцето ми и плътта ми викат към
живия Бог.
Дори врабчето си намира жилище
и лястовицата – гнездо за себе си,
където поставя пилетата си,
при Твоите олтари, Господи на Силите,
царю мой и Боже мой.
Блажени онези, които живеят в Твоя дом; 
те винаги ще Те хвалят.
Блажени онези хора, чиято сила е в Теб,
в чието сърце са пътищата към Твоя дом.
Когато минават през долината на плача,
те я превръщат в място на извори;
и есенният дъжд я покрива с благословения.
Те преминават от сила в сила; 
Всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
Господи, Боже на Силите, послушай молитвите ми. 
Приклони ухо, Боже Яковов.
Боже, щите наш, виж
и погледни лицето на Твоя помазаник.
Защото един ден в Твоите дворове
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е по-желателен от хиляди други дни;
бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на нечестието.
Защото Господ Бог е слънце и щит;
Господ ще даде благодат и слава;
Няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие.
Господи на силите,
Блажен оня човек, който уповава на Теб.

Псалм  84  е  част  от  групата  Псалми,  които  понякога  са  наричани  Псалмите  на  Сион.  Вие  ще
забележите, че  използваното име Сион в началото се е отнасяло за Давидовата част от Й  е  русалим  . Давид
построил  крепостна  стена  около тази  част  от  града.   Ако  отидете  на  екскурзия  до  Обещаната  Земя  и
посетите Йерусалим, без съмнение екскурзовода ще ви покаже този район от града, който все още се нарича
град Сион. Това е мястото, където всеки евреин е искал да отиде, особено по време на големия Празник на
скинията или Празника на Пасхата. Евреите извървявали много километри път, за да отидат в град Сион.
Всички сме правили дълги преходи с кола, докато на задната седалка седи малкото ни дете и постоянно
пита: “Тате, кога ще пристигнем? Колко още ще пътуваме, тате?“ Когато пътуващите приближавали Сион,
често пъти били много уморени, но светлините на  Йерусалим или на разположеният на хълма храм ги
окуражавали и ги карали да запеят една песен. Пс.84 е точно песента, която са пеели тези пътешественици.
Един изследовател предполага, че може би певците на храма са излизали навън, за да посрещнат с тази
песен пристигащите от далече поклонници и да ги въведат с процесионални химни в град Сион. 

Пс. 84 ни предоставя историческо описание на живота по времето на Давид. В него има една молитва
за Давид, помазаният цар на града и на държавата. Ние виждаме желанието човек да престоява в храма на
Бога. Чета тези стихове и си спомням за параклиса на открито в един скаутски лагер, където бях свещеник.
Скални лястовици си бяха направили гнезда по подпокривните греди на параклиса. Псалмистът казва, че
врабчетата и лястовиците са си направили гнезда близо до олтара на Бога. Очевидно поклонниците са им
завиждали малко за тази привилегия. Само ако можеха да живеят в храма на Бога, да бъдат близо до мястото
за богослужение, точно така, както са тези малки птици. Очевидно е почитта и уважението към хората,
които служат в храма, към свещениците и старейшините и към онези, които охраняват вратите на храма.
Ние забелязваме нотка на желание в стиха: “Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото
да живея в шатрите на нечестието.” Има желание човек да е разпоредител, за да посреща посетителите в
Божия храм. Псалм 84 ни предлага моментна снимка на тези духовни пътешественици, на онези пътувания
до Ерусалим, които са представлявали такава важна част от живота на древните юдеи.

Но в Пс.84 не се говори само за буквалното пътуване до Йерусалим. Това е псалм за хора като нас.
Той се фокусира върху духовното пътуване, което предприема всеки от нас. Бог ни призовава да бъдем
християни. Ние сме повярвали в Христос. Повечето от нас са много добри на старта на това пътуване. Ние
започваме  живота  си  като  християни  с  голямо  старание,  енергия  и  ентусиазъм  ;    но  сме  подлагани  на  
изкушението да се откажем, защото много участъци от това пътуване са   много   трудни  .

В алегоричната си книга “Напредъкът на пътешественика” Джон Бъниан пише за някои от капаните,
поставени по пътя на християните, докато се движат към своята цел – Небесния Град. Най-голямото от тези
препятствия е онова, което автора нарича “Тресавището на отчаянието,” което прилича на огромно дере на
безнадеждността. Толкова е лесно човек да падне в това дере на безнадеждността и на отчаянието, да се
отклони от пътя си и да загуби увереност дали трябва да продължи пътуването си.

 Всички ние се нуждаем от окуражение. Имаме нужда някой да ни каже: “Продължавай да вървиш.
Продължавай в същата посока. Запази вярата си. Продължавай ежедневно да вървиш, въпреки че времената
са  много  трудни.”  Някогашните  отчаяните  пътешественици  до  Сион  често  пъти  са  били подлагани на
силното  изкушение  да  прекъснат  пътуването  си.  По  време  на  духовното  си  пътуване  ние  също  сме
подлагани на силно изкушение. Вие виждате, че псалмистът говори за “долината на плача.” В продължение
на векове археолозите и историците се опитват да открият местоположението на тази “долина на плача,” но
досега никой не е успял да я открие. 

Няма никакво доказателство, че “долината на плача” е някакво конкретно географско място. Учените
не знаят къде се намира това място, но вие знаете, че има такова място. По време на пътуването си древните
пътешественици са стигали до такъв момент, когато им е било трудно да живеят. Те трябвало да изоставят
някои скъпи за тях неща, да преодоляват трудни участъци и били изкушавани да прекъснат пътуването си.
Вие виждате, че псалмистът казва, че те  превръщат долината на плача в място на извори и есенният дъжд я
наводнява. 

Долината  на плача  се  превръща в оазис  за  почивка,  място където човек може да спре и да бъде
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окуражен и може би даже в място, откъдето може да погледне в далечината към крайната цел на пътуването
си. Исус е знаел как се пътува до Ерусалим, защото и той е пътувал до този град. В Евангелието на Йоан се
разказва за чудото на нахранването на 5 000 човека, като от контекста се разбира, че това са поклонници,
отиващи да празнуват Пасха в Ерусалим. 

Йоан ни разказва за огромната тълпа, която се събрала в околността на Галилейското море, където
хората били нахранени от Исус с 5 хляба и 2 риби. Яденето, сервирано на зелените хълмове, откъдето се е
откривала  прекрасна  гледка  към  красивото  Галилейско  море,  въобще  не  можело  да  се  сравнява  с
Пасхалното тържество. За хората това просто ядене е било акт на окуражаване и едно място за почивка.

Когато за последен път пътувал до Йерусалим, Исус отвел учениците си в горната стая и им казал:
“Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас преди да пострадам; защото ви казвам, че няма вече да я
ям, докато това не се изпълни в Божието царство” (Лука 22:15-16). Ние знаем за обещанието, че един ден
ние ще бъдем в Царството и всички заедно ще седим на празничната трапеза на Бога . Исус взел простите
елементи като хляба и виното и обяснил значението им така: “Нека това да са символите на Завета, който
сключваме помежду си.” Това е договора, който всички християни са направили с Христос “да го сключат и
да го спазват от тук нататък, в добри и лоши времена, в богатство и бедност, когато са здрави и когато са
болни, да обичат и да копнеят за Господа до смъртта си и след това.” Тези от нас, които са християни, са
сключили договор с Христос, който е подпечатан с водата на кръщението. Когато пристъпваме към тази
трапеза,  ние  си  спомняме  за  начина,  по  който  Исус  изпълни  договора  си  с  нас,  като  умря  на  кръста.
Неговото пътуване не го е отвело просто до Ерусалим. То го е отвело до хълма Голгота, където той се е
пожертвал заради нас. Тази саможертва е дара на Божията милост, който изкупва греховете ни. Хлябът и
виното са външните символи на тази милост, която получаваме от Бога.

Тази трапеза не е празника, който ще имаме накрая. Хлябът и виното просто ни напомнят за бъдещия
празник.  Мисля  си,  че  ние  бихме  могли  да  гледаме  на  тях  като  на  “предястие,”  което  вземаме  за
подобряване  на апетита.  Това  е  началото,  просто напомняне за  онова,  което ни очаква  в  бъдеще,  едно
окуражаване да не се отклоняваме от пътя си, да продължаваме да се държим за вярата, едно окуражаване
да оставаме верни на договора, който сме направили с Господ Исус Христос. “Блажено уверение, Исус е
мой! Какво предвкусване за славната божественост!” 

Това е предварителна представа. Исус е предложил това просто ядене като начин да ни напомня за
обещанието Му към нас: “Аз винаги ще съм с вас.” Той ни е предложил това просто ядене като начин, за да
бъдем нахранени, окуражени и освежени. Долината на плача се превръща в оазис, място за окуражаване и
освежаване. Позволете ми да ви припомня, че това е трапезата на Господа. Всеки човек, който казва, че
вярва в  Исус  Христос,  е  поканен да вземе участие в  Господната  Трапеза  заедно с  нас.  Нека заедно да
участваме в нея.

През нощта, когато бил предаден, Господ Исус Христос взел хляба и го благословил, разчупил го и
казал: “Това е моето тяло, което е разчупено на парчета заради вас.” Нека с молитва да благословим този
хляб:  “Господи,  като  твои деца  идваме,  за  да  си  спомним онзи  ден преди много  години,  когато  Ти се
пожертва, за да имаме ние живот и то преизобилно. Благодарим Ти, Отче, за времето, което прекарваме
заедно. Молим те да благословиш всичко, което си направил. Боже, ти си великият Йехова, води ме, за да
пътувам през тази безплодна земя. Аз съм слаб, но Ти си могъщ, дръж ме в дланта на ръката Си. Хляб
дошъл от небето, нахрани ме преизобилно, докато се заситя. В името на Исус се молим. Амин.”

А сега да се помолим за виното: “Отче наш, благодарим ти за твоите благословии. Татко, благодарим
ти за най-големия дар, който някога е даван, за Твоя Син, за нашият Господ и Спасител Исус Христос, който
отиде на кръста на Голгота заради нашите грехове. Отче, докато пием виното, нека да си спомним за кръвта
на Исус, която беше пролята за нашите грехове.  Помогни ни да жадуваме да бъдем повече като Христос.
Присъствай на нашата трапеза, Господи. Бъди тук и навсякъде, където ти се покланят. Благослови хляба и
виното, за да празнуваме в твоето присъствие. Исусе, ти си казал: “Тази чаша е новия завет в моята кръв.
Пийте я често, за да си спомняте за мен. В името Христово се молим. Амин”

Господната трапеза е един от най-специалните ритуали, на които се радваме като християни. За мен
това  винаги е  връхната  точка.  Това  е  времето,  когато  заедно си  спомняме онова,  което Господ Исус  е
направил за нас. Аз знам, че начинът, по който поднасяме Господната трапеза може да е малко различен от
начина, по който са свикнали някои от вас. Може би вие сте от християнска традиция, при която вярващите
излизат отпред, за да получат хляба и виното. Този метод със сигурност е подходящ, защото при него поне
част от инициативата е наша. Като баптисти ние обикновено разнасяме хляба и виното между посетителите,
защото с това подчертаваме, че сме едно семейство.    Това символизира факта, че в Исус Христос ние сме  
едно семейство  ,   че ние сме семейството на Господа   и че сме свещеници и си служим един на друг  . 

Вие част ли сте семейството на Бога? Взели ли сте решение да приемете Исус Христос като ваш
Спасител и да му позволите да бъде Господ на живота ви? Ако до сега не сте взели това решение, има ли по-
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добър ден от този, когато християните по цял свят заедно вземат участие в Господната трапеза и в това
възпоменание? Може би по време на своето пътуване през пустинята вие сте се чувствали като ненужен и
изоставен, като човек без бъдеще. 

Нашата  надежда  и  молитва  е  това  време,  когато  заедно  се  покланяме  пред  Бога,  да  ви  даде
окуражение и ободряване. Може би Господ ви кани да вземете решение, да промените посоката на живота
си и да сключите един нов договор. Ако Господ ви води да направите това, приканваме ви публично да
обявите  решението  си.  Сред  присъстващите  сигурно  има  хора,  които  имат  нужда  от  църковен  дом.
Желанието на живота ви е просто да имате място, където можете да спуснете котва и да бъдете част от едно
църковно семейство,  място където можете да се  покланяте и да служите с  радост.  Ако Бог ви води да
вземете такова решение, уверявам ви че нашето църковно семейство с радост ще ви каже “добре дошли.” 

Каним ви да отговорите положително на тези призиви на Бога. А сега ще изпеем прекрасният химн на
поканата, “Отведи ме до Голгота.” Докато пеем, ние вървим в посоката, в която ни води Бог. Моля всички да
станем и да запеем.

Готови ли сте за Рождество Христово?
Лука 1:26 – 45

Готови ли сте за Рождество Христово? Задавам този въпрос, защото в него има последици за нас като
християни. В нашето семейство имаме отдавнашна традиция в петък или събота след Благодарението  да
отиваме в планините на Северна Каролина и да отсичаме коледна елха. Когато децата ни бяха малки, ние
вземахме трион и цял ден обикаляхме,  за  да  открием подходящо дърво,  да си го  отрежем сами,  да го
занесем  у  дома  и  да  го  подготвим за  поставяне  в  хола.  Това  беше  нашата  церемония  за  началото  на
Коледния сезон. Както знаете, сега гнездото ни е празно. Когато хората ни питат как се чувстваме, аз им
казвам, че наистина се радваме. Ние обичаме децата си и сме щастливи когато си идват у дома, но в същото
време се наслаждаваме, когато наблюдаваме как задните светлини на колите им се отдалечават, когато си
отиват. От много години сме най-добри приятели с жена ми и се наслаждаваме да прекарваме заедно по
време на Коледа. Тази година в петък след Благодарението аз реших да отида до планината, за да изпълня
тази задача и сам да намеря коледно дърво.  Децата ни щяха да пристигнат в края на седмицата,  за  да
празнуваме заедно Благодарението. Донесох две елхи – една малка за гроба на Ерик и една голяма за нашия
дом. Отнесох ги у дома, отрязах ги повторно и внесох дървото в къщи. В неделя вечерта след църква, когато
сменях водата в съда, в която бях поставил основата на коледното дърво, нещо от дървото ме удари по
гърба. Не знам какво ме удари, но на гърба ми се появи голямо зачервено петно. Удареното място ме боля
силно в продължение на 1-2 дни. Клер се опита да го лекува със всички лекарства, с които разполагахме у
дома и сега се чувствам прекрасно. 

Тази седмица в четвъртък жена ми се обади в офиса ми и ми съобщи, че у дома има някакви вредни
насекоми. Късно след обяд се прибрах у дома, за да проверя какво става. Под коледното ни дърво Клер беше
открила огромно количество малки черни насекоми. Без въобще да се замисля от къде са се появили, тя ги
изчистила с прахосмукачката, доколкото могла. Успях да открия няколко от тези насекоми и ги поставих в
едно бурканче.  Нали си  спомняте,  че  имам висше “магистърска”  степен  по  биология  и  все  още имам
интерес  към  такива  неща.  Взех  една  лупа  и  разгледах  насекомите.  Нямаше  съмнение,  че  това  бяха
инсектициди. След като ги разгледах по-обстойно, аз открих, че всички открити от мен насекоми бяха живи.
Това  означаваше,  че  торбичката  на  прахосмукачката  ни  е  пълна  с  живи  насекоми.  Обадих  се  на  един
приятел,  който работи в служба за борба срещу инсектицидите и той ми изпрати един много надежден
младеж,  за  да  напръска  нашия хол,  пердетата,  коледното дърво,  стените  и  пода.  Той взе  бурканчето с
инсектите със себе си когато си отиде, за да може приятелят ми да ги види. 

По-късно приятелят ми се  обади и ме попита  откъде  съм отсякъл коледното дърво.  Казах м:  “От
Северна Каролина.” А той ме попита: “Сигурен ли си, да не би да е донесено от Китай? До сега не сме
срещали тук тези инсекти.” Някакъв учен успял да определи, че тези инсекти се наричат “черни борови
въшки.” До сега не бях чувал за тях. Той каза, че тези насекоми са дошли като бонус към хубавото коледно
дърво, което донесох и ме увери, че червеното петно на гърба ми не е причинено от тях. 

Рождество  Христово  винаги  е  пълно  с  изненади.  Истина  е,  че  когато  се  подготвяме  за  Коледа,
обикновено нещо се  случва,  което не  очакваме.  То  може да  предизвика  някакво  отклонение  в  нашите
планове за Коледа. Може би изненадата е нещо прекрасно или пък да е някакъв проблем като нашия с
инсектите.  Предлагам ви да  си  представите едно младо момиче,  което върши работата  си.  Внезапно и
неочаквано пред нея се появил Гавраил, ангелът на Бога. Бихме могли да кажем, че той е “паднал от небето”
и й съобщил, че е бременна. Тя не само била бременна, но и бебето е било заченато от Светия Дух. 
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Ето това се нарича изненада! Ангелите са пълни с изненади. Друга задача, изпълнявана от ангелите е
да ни защитават. Нашето семейство има любим псалм за пътуване, Пс.91. Ние често го четем, когато някое
от децата ни тръгва на път, защото в него се казва, че Божиите ангели предпазват любимите ни хора. След
погребението на Ерик през 2000 г аз получих специално Коледно послание. В началото на Коледния сезон
реших да почистя работното бюро на Ерик. Набрах телефонния номер, който беше написал на една бележка
на хладилника и от другата страна ми се обади телефонен секретар. Тогава чух гласът на Ерик, който каза:
“Здравейте, вие сте набрали телефона на Ерик Ниили. Ако оставите съобщение, аз скоро ще ви се обадя.”
Помислих си: “Ерик, сега си далеч от бюрото си и няма скоро да ми се обадиш.” Не знам дали трябваше да
приема, че това беше глас на ангел. 

Чуването на това съобщение беше успокояващо преживяване, независимо че ме изненада. По време на
настоящия Коледен сезон имаше много по-важни изненади отколкото появата на инсектите.  Понякога Бог
ни говори по специални начини, както е постъпил, когато Гавраил говорил на Мария. Тя и Йосиф са били
сгодени. Една година преди насрочената дата на сватбата те стигнали до взаимното съгласие, което е било
толкова обвързващо, колкото и самият брак. Когато Гавраил й казал, че е бременна, той освен това й казал,
че  Бог  е  погледнал  благосклонно  към  нея.  Тъй  като  била  забременяла  извънбрачно,  Мария  потърсила
скривалище при братовчедката си. Елизабета препотвърдила, че Мария е по-блажена от всяка друга жена. В
случая с Мария, благоразположението и благословията означавали тревога. Вие чухте мисионерите Джон и
Джени  Брадли,  които  ни  разказаха  за  благословиите  в  работата  им.  Вие  можахте  да  наблюдавате
изражението на лицето на Джон и да доловите в гласа му трудностите и даже болката и мъката, с която се
среща. Може би в събота сутринта чухте Майк и Сю Монро, които споделиха с нас както благословиите,
така и трудностите, които са преживяли в Индия. Ето по този начин се явява Коледата за мисионерите и за
родителите. Когато Гавраил й донесъл съобщението от Бога, със сигурност Дева Мария е натрупала опит
както с благословиите, така и с трудностите. През време на първите години от служението си Рик и Колби
Хенеси и прекрасните им деца палеха Коледната свещ на мира. Цветята, с които е украсена нашата зала са
по повод както на раждането, така и на смъртта на най-голямата им дъщеря Мери.  В родителството има
както благословии,   така и мъка  .

Двамата с жена ми Клер искахме много да си имаме деца. Ние имахме два аборта, преди да ни се роди
първото  дете.  Даже  бяхме  започнали  процедура  за  осиновяване  и  бяхме  напреднали  доста  в  нейното
изпълнение, когато установихме, че Клер е бременна за трети път. Тогава трябваше да вземем решение.
Дали да преустановим процедурата по осиновяване? Но ако я преустановяхме и след това Клер отново
абортираше, това щеше да означава, че отново щяхме да пропуснем шанса да имаме дете. А ако бяхме
продължили  процедурата  по  осиновяване  означаваше,  че  щяхме  да  имаме  две  бебета  едновременно  с
разлика  във  възрастта  само  6  месеца.  Ние  решихме  да  преустановим  процедурата  по  осиновяването.
Прогнозираната дата за раждането 18 декември дойде и отмина. Прекарахме Коледните празници през тази
година само двамата у дома в Луисвил, Кентъки, защото лекарите не й разрешиха да пътува. Семейството на
родителите й беше в Ню Орлеан, а моите родители – в Спартанбърг. В деня на Рождество Христово към
полунощ ние си разменихме подаръците и се обадихме по телефона на близките си. Към 2 часа през нощта
Клер почувства  първите  родилни контракции.  Около 5  часа  сутринта  вече  пътувахме с  колата  по леко
заснежения път до болницата. В 15:30 същия ден се роди първото ни дете. Клер износи детето ни до края.
Рождество Христово е за подготовка и за очакване. Това е времето на Мария. В известен смисъл всеки от
нас има същите очаквания относно смисъла на онова, заради което Исус се е родил.

Когато ви питам дали сте готови за Рождество Христово, аз нямам предвид купуването и украсяването
на  Коледната  елха  или  поставянето  на  венец  на  входната  врата.  Когато  ви  питам  дали  сте  готови  за
Рождество Христово,  аз нямам предвид купуването на подаръци или ходенето на празнични вечери. Аз
нямам предвид участието във всички дейности, които ангажират времето ни.  Да бъде човек подготвен за
Рождество   –   това е нещо, което се извършва в сърцето му  . Така както Мария е трябвало да бъде подготвена
както за специалните благословии, така и за трудностите, които са придружавали тази благословия, така и
ние трябва да сме подготвени за Коледа.

Получаването на Христос не означава: “Всичко е тихо, спокойно и блестящо.” Раждането на Исус не е
осигурило тишина, спокойствие и блестящ живот за Мария. Понякога е трудно да приемем Христос и да се
стремим да се подчиняваме на волята му в ежедневния си живот. Когато чула съобщението, което и предал
Гавраил,  Мария отговорила:  “Аз съм слугиня на Господа.  Нека бъде така,  както ти рече” (Лука 1:38).
Отговорът на Мария прилича много на молитвата на Исус в Гетсиманската градина, когато казал: “Но нека
да бъде твоята воля, а не моята” (Лука 22:42).

Чудите ли се от къде Исус се е научил да се моли по този начин? Той е засукал това поведение заедно с
майчиното си мляко. За да се подготвим за Рождество Христово, ние трябва да притежаваме такъв дух. “Да
бъде Твоята воля, а не моята.” Сърцата ни трябва да са отворени за да получат отново Божиите благословии
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за  нас.  Същевременно  трябва  да  знаем,  че  заедно  с  благословиите  вървят  отговорности,  а  понякога  и
огромни трудности.  Готови ли сте за  Рождество Христово? В една от нашите коледни песни красиво е
казано: “О, свято дете от Витлеем! Молим се, ела при нас. Изхвърли греховете ни и влез, роди се отново за
нас.”  В друга песен се казва:  “Нека всяко сърце да подготви в себе си място за  Исус.”  Докато не сте
подготвили такова място в сърцето си за Христос, вие няма да сте готови за Рождество Христово. Сега е
време да се подготвим. За да се подготвите за Рождество Христово, първата стъпка е да приемете Исус
Христос.  Приемете  го  и  го  признайте  за  ваш  Спасител.  Някои  от  вас  има  да  вземат  други  решения.
Миналата седмица говорихме, че трябва да се питаме по какъв начин Бог иска всеки от нас да му служи.
Може би Той е поставил някаква специална задача в сърцето ви. Други от вас трябва да вземат решение към
коя църква да се присъединят. Без всякакво съмнение вие знаете, че Бог ви е довел сега при нас и че Бог
иска да станете част от тази негова църква. Отправяме ви тези покани от името на Бога и очакваме да
отговорите положително на тях. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Да виждаме и да вярваме
Мат. 16:16-18; Еф. 2:19-22; Кол. 1:18; Деян. 2:42-47

Нека първо да прочетем Мат. 16:16-18; Еф. 2:19-22 и Кол.1:18. Мога ли да ви задам един въпрос?
Защо сте дошли тук? Защо сте дошли тук в този ден, когато толкова много ваши съседи и колеги са отишли
да поиграят футбол или да се попекат на плажа? Защо сте дошли на това място в такъв ден? Защо решихте
днес да бъдете тук с тези хора? Не сте ли съгласни, че хората идват на църква по различни причини? Някои
идват, защото се очаква да бъдат тук. Животът ни е изпълнен с различни изисквания и задължения. 

Ние идваме тук, водени от чувството за задължение или че сме виновни, надявайки се, че по някакъв
начин присъствието ни на това място ще ни накара да имаме по-добро мнение за себе си . Много от нас
идват тук, защото някога някой им е казал, че посещението на църква е полезно за нас. Така както е полезно
да се яде спанак или броколи. Ние не ядем тези зеленчуци, защото ги обичаме, а защото вярваме, че по
някакъв  начин  те  ни  помагат.  Някои  даже  може  би  обичат  да  пият  рибешко  масло,  но  със  сигурност
повечето хора не го обичат. Понякога идваме в църквата защото наистина искаме да бъдем тук. Знаем, че ще
видим хората, които ни обичат и се грижат за нас. Знаем, че  когато дойдем тук, ние ще се наслаждаваме на
приятелството, ще чуем някоя добра шега или история или ще научим последните новини за хора, които
познаваме. 

Защо  сте  тук?  Разбира  се,  истинската  причина  да  дойдем  в  църквата  е,    че  имаме  поканата  на  
“Собственика на дома.” Това е Божият Дом. Ние имаме поканата да дойдем като Негово семейство, да се
съберем, да Му се покланяме и да се  наслаждаваме на присъствието Му. Няма съмнение, че трябва да
идваме в църквата. Разбира се, че това е за наше добро. Наистина е радостно да се покланяме заедно пред
Бога.  Но  най-важната  причина,  за  да  сме  тук  е,  защото  Бог  ни  кани  да  дойдем.  Исус  е  притежавал
способността да задава изпитващи въпроси, подобни на въпроса от Мат. 16:15: “А вие какво казвате: Кой
съм Аз?”  Исус  е  задавал  и  други въпроси като:  “Според  както казват хората,  Кой е  Човешкия  Син”
(Мат.16:13)? Разбира се, отговорът бил даден от един от учениците, наречен Симон, най-импулсивният от
групата, човекът, който винаги бил готов да отговаря, независимо дали онова, което е казвал е вярно или
погрешно. Симон Петър казал: “Ти си Христос, Синът на живия Бог.” 

Чудя се, дали Петър наистина е разбирал какво казва. Когато четем в евангелието описанието на тази
история, за нас е лесно да кажем: “Защо да не е разбирал, разбира се, че това е Христос.”  Всички сме
склонни  да  отговаряме,  без  да  обмислим  предварително  онова,  което  ще  кажем.  Ние  вече  знаем,  че
историята завършва със смъртта на Исус на кръста и с неговото възкресение. Ние пеем прекрасни химни за
хълма Голгота и за възкресеният Исус,  пред който всяко коляно ще трябва да се  преклони и всеки ще
признае греховете си. Ние знаем края на историята, но когато Симон Петър е отговорил, той е знаел само
онова, което е било известно до онзи момент. Той е чул учението и е видял няколко чудеса. Разбира се, той е
вярвал, но виждането му не е било зряло и съвършено. Вярата му е имала размера на синапено зрънце, това
е  било просто  покълваща вяра.  Когато потвърдил,  че  Исус  е  Христос,  Исус  му  казал:  “Аз  ще  изградя
църквата върху това (признание).” Аз често съм се замислял над този разговор между Исус и Петър. Тъкмо
в този момент било променено името на Петър  и от Симон той бил прекръстен на Петър. Исус му казал:
“Ти си Петър, скалата.” С тези думи Исус посочва към себе си и казва: “на тази скала ще съградя Моята
църква.”

В Еф.2:20 се казва, че Христос е крайъгълния камък, най-важната част от основата. Църквата е била
изградено върху него и ние сме част от тази постройка. Тя не е направена от тухли и хоросан. Църквата е
жив организъм, жива институция и всички ние сме част от нея. Учениците на Исус са действали въз основа
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на онова, което са видели и в което са вярвали. Както виждането им, така и вярата им е била несъвършена.
За да се формира, църквата се е нуждаела от време. Книгата “Деяния на Апостолите” ни казва, че малката
група вярващи, които са се събирали след възкресението на Исус е била съставена от 120 човека. По време
на специалния еврейски празник “Петдесятница” в чест на даването на Десетте Заповеди на Моисей на
планината Синай, тази малобройна група последователи се събрали за богослужение. Божият Дух дошъл
между тях. Същият прост рибар Симон Петър се изправил пред една огромна тълпа и с галилейския си
акцент  произнесъл проповед въз основа на текст от пророк Йоил. Удивително е,  че  хората,  които били
дошли в Ерусалим от всички краища на света, са разбрали какво им е говорил. Библията ни казва, че в този
ден към църквата били добавени около 3000 човека. Представяте ли си църквата ви да порасне от 120 на
3120 членове? Можете ли да си представите подобен растеж? Чудно е, че църквата не се е почувствала
завладяна. Знаете ли как е реагирала църквата, когато се увеличил броя на членовете й? Ние откриваме
отговора  в  Деян.  2:42-47.  “И  те  постоянстваха  в  поучението  на  апостолите,  в  общението,  в
преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез
апостолите.  А  всички  вярващи  бяха  заедно  и  имаха  всичко  общо.;  и  продаваха  от  своя  имот  и
собственост, като разпределяха средствата на всички, според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха
в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, и се хранеха с радост и чистосърдечие, като хвалеха
Бога, и печелеха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които
се спасяваха.” 

Отговорът може би ви изненадва. Църквата съвсем не е била завладяна от новите членове. Те просто
са правели онова, което са знаели, че трябва да правят, когато църквата на Бога ги призовала да станат
нейни членове. С очите си те видели какво прави Бог и със сърцата си повярвали, че Бог има план за тях.
Поради това те просто го следвали. Може би сте забелязали, че в ежеседмичния ни църковен бюлетин за
тази седмица съм използвал моята колонка, за да припомня целта на нашата църква, както и отличителните
черти на  ефективната църква. 

Отново  ви  припомням тези  неща,  защото  от  време  на  време  имаме  нужда  да  се  спрем  и  да  се
самооценим. Трябва да си зададем такива изпитателни въпроси като: “Защо сме тук? Защо се събираме да
правим онова, което правим?” Ние имаме нужда от време за самооценка. Днес преди започване на службата
аз казах на персонала: “По същия начин, по който Президентът произнася “Обръщение за състоянието на
Съюза” или Губернатора произнася “Обръщение за състоянието на Щата”,  днешната проповед ще бъде
нещо като “Обръщение за състоянието на Църквата.” Призовавам ви отново да погледнете в този цитат от
Деян. 2.

Искам да насоча вниманието ви към някои от отличителните черти на здравата църква,  качества,
които са видни от новозаветната църква, каквато би трябвало да бъде и нашата църква.

Първо,  църквата  е  била  обучаваща  се  църква.  Библията  казва,  че  членовете  й  “постоянстваха  в
учението на апостолите.” Те са били жадни да се учат. Те не са считали, че знаят всичко. Събирали са се
ежедневно и са слушали учението на Божието Слово. Ние правим ли това? Ние се събираме само в неделя,
за да изучаваме Библията.  Единствената причина,  за да имаме Неделно училище е,  че така получаваме
възможност заедно да изучаваме Библията. Ние окуражаваме хората да посещават училището,  защото в
буквалния смисъл на думата сме ученици на Христос и всички се опитваме да израстваме в разбирането си.
Поради това църквата трябва да има силна програма за обучение, която да е съставна част от ежедневието
на църквата. На влизане в църквата днес получихте списък на онези, които вече се съгласиха да поемат
някои задължения и да служат в различните прояви на църквата.  В този списък ще забележите, че има
няколко вакантни места, които не са заети. Имаме нужда от човек, който да работи с шестокласниците и
четирима  човека  за  работа  с  децата  от  предучилищна  възраст.  Ако  искаме  да  бъдем  църква,  която  се
обучава, в която хората заедно изучават Божието Слово, ние се нуждаем от хора, които са способни да водят
учащите се в желанието им да се обучават.

Второ,  вие  виждате,  че  тогавашната  църква  е  постоянствала  в  общението.  Това  е  била  църква,
съставена от хора, които се обичат. Толкова много ми харесва тази отличителна черта на нашата църква.
Всички вие притежавате толкова силен дух на любов и загриженост. Нашето служение за грижи за други
хора е едно от най-добрите в църквата. Имаме членове на църквата, които редовно посещават затворниците
и домовете за сираци. Те ходят в домовете за стари хора и се грижат за онези, които не са в състояние да
дойдат  в  неделя  в  църквата.  Толкова  много  вас  имат  дарбата  да  изпращат  картички  и  да  пишат
окуражителни  писма  до  членовете  на  църквата.  Днес  приканвам  всеки  клас  от  Неделното  училище
следващата  седмица  да  положи специални  усилия,  за  да  установи контакт  в  всички  членове,  които не
посещаваха църквата през лятото, защото са били извън града ни. Искаме да сме сигурни, че връзката ни с
тях не е прекъсната, че те не се нуждаят от нещо, за което не знаем. Искаме да сме сигурни, че те знаят, че
ние сме загрижени за тях.
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Трето, църквата от първия век е била молеща се църква. Благодарен съм, че и нашата църква е такава.
В  нашата  зала  за  молитви  има  достатъчно  свободно  място  за  онези,  които  искат  да  дойдат  тук  през
останалите дни от седмицата и да прекарат един час в молитва. Молитвата ни е най-бързия начин, по който
отговаряме на ставащото в живота ни. Животът в молитва е важен за всеки от нас. Ние сме наясно, че
нуждите на членовете на църквата, нуждите на обществото и нуждите на хората по света трябва да бъдат
посрещани  с  възможно  най-добрата  молитва  от  наша  страна.  Трябва  да  се  посвещаваме  на  молитва.
Църквата напредва, докато е на колене пред Исус. 

Четвърто,  древната  църква  е  била  почтителна  църква,  изпълнена  с  чувството,  че  Бог  присъства
навсякъде в живота й. Все едно, че всеки отделен храст е горял със славата на Бога. Често пъти ви казвам,
че вярвам, че ние живеем в една свещена вселена. Много неща не са правилни в света, в който живеем, но
толкова често виждаме малки и вълнуващи чудеса, които са белези на Божията ръка, която работи в живота
ни.  През  изминалата  седмица,  докато  бях  на  седмия  етаж  в  местната  болница,  аз  видях  едно  малко
насекомо. Тъй като не знаех как се нарича, жена ми отвори енциклопедията и ние открихме, че се нарича
БОГОМОЛКА. Тя е хищно насекомо и има способността така да сгъва предните си крачета, все едно, че се
моли. Тя се намираше от външната страна на прозоречното стъкло и докато гледах как пълзи по хлъзгавата
повърхност,  за  момент  се  замислих  за  съзидателната  сила  на  Божията  ръка.  Наблюдавах  това  малко
насекомо и си мислех: “Ако Бог се грижи даже за това малко създание, колко повече трябва да се грижи за
всеки човек във всяка стая от тази болница и за болните от всички болници по света?” Същият Бог, който е
създал на всички големи и малки същества, е Създател на всеки от нас. Неговото Слово често ни казва, че
Той ни обича даже повече от птиците във въздуха и от полските цветя. Ние вярваме, че Бог е създал една
свята вселена и изпитваме чувство на възхищение и преклонение към него.

Пето, ранната църква е била свидетел на чудеса. Писателят Филип Уилсън е създал образа на Брат
Лерой, пасторът на “Църквата на онова, което се случва сега.” Понякога си мисля, че това описание много
приляга на нашата църква. В нашата църква “се случват различни неща.” Многобройните програми, по
които работим трябва винаги да са в  съответствие с приетата от нас цел на църквата.  Ние имаме тези
програми и дейности, защото вярваме, че Христос е умрял за всеки от нас. Всеки човек има нужда да чуе
съобщението за спасението. Всеки човек, който дойде при Христос, има нужда да му се даде възможност да
израства във вярата и в мъдростта, за да се превръща в такава личност, каквато Бог иска да бъде. Като
църква задачата ни не е просто всеки член да върши нещо. 

Един пастор отишъл да посети един от членовете на неговата църква на работното му място. Той
забелязал знамената, които се развявали навсякъде и видял огромните тълпи, които влизали и излизали от
магазина, а отвън имало хора, които им предлагали “хот-дог” и безалкохолни напитки. Пасторът казал на
човека: “Боже мой, твоят бизнес е страхотен.” Бизнесменът му отговорил: “Да, пасторе, но истината е, че
ние имаме ликвидационна разпродажба.” Много от нещата които вършим не са доказателство, че вършим
това,  което  Бог  ни  е  призовал  да  вършим.  Трябва  да  сме  сигурни,  че  нашите  програми  и  дейности
съответстват на намеренията и плановете на Бога за църквата.

Шеста характеристика на ранната църква е, че тя е била даваща църква. В Библията можете да видите,
че тогава вярващите са давали много и то с желание. Мога да ви кажа, че от всички църкви, които познавам,
нашата църква е най-неегоистичната църква. Искам да знаете колко високо ценя благородните ви сърца.
Много съм благодарен, че съм пастор на църква, където хората дават с такава любов и радост на Господа.
Понякога даренията ви ме изумяват. Високо ценя това, че дарявате редовно. Високо ценя това, че винаги
давате повече отколкото ни е нужно за финансиране на мисионерските ни проекти. Особено съм благодарен,
че внасяме десятък в строителния фонд. Разговарял съм с други пастори и знам, че тази характерна черта на
нашата  църква  почти  не  се  среща  в  другите  църкви.  Десет  процента  от  събраните  дарения  отиват  в
строителен фонд за изграждане на църкви на други места. През времето, през което работим по програмата
“Да израстваме заедно за Бога,” ние бяхме в състояние да построим църкви в Кения, Намибия, Венецуела и
Бразилия. Ние построихме център за оказване помощ на нуждаещи се в Северна Африка   и финансирахме  
изстрелването на сателит в космоса, който ретранслира Божието Слово в ислямските страни  .    Можахме да  
помогнем при изграждането на църкви в Русия и Ливан, а сега планираме да помогнем за изграждане на
една църква в Румъния. Вашата щедрост ни даде възможност да разнасяме Божието Слово по цял свят и да
помагаме на други църкви. Обществената църква в Стартанбърг продължава да изразява благодарността си,
че ние сме тяхна църква-майка. Сега ежемесечно подпомагаме пет млади църкви в САЩ. Вашата щедрост и
желанието ви да давате ни дава възможност да вършим работата на Бога по цял свят.

Седмо,  ранната  църква  е  била  църква,  която  се  е  покланяла  на  Бога  .   Библията  каза,  че  хората
ежедневно са посещавали Божия дом. Това звучи като изискване. Но не това е необходимо. Когато идваме в
църквата, ние трябва да чувстваме Божието присъствие тук и да си казваме: “Със сигурност Бог е тук. Мога
да усетя чудната Му милост и сила. Надявам се вие да усещате присъствието на Христос, когато идвате тук
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да се покланяте на Бога.  Ние ценим високо онези неща, които съдействат за нашето преклонение:  този
чудесен хор и разпоредителите,  които ни посрещат край вратите.  Ние високо ценим работата на онези,
които работят зад сцената: групата, която се грижи за цветята и групата, която се грижи да озвучителната
апаратура. Ще добавя, че в хора винаги има място за още няколко нови хористи. Ако Бог ви е дал музикален
талант, не искате ли да станете член на този чудесен хор? Тъкмо сега имаме нужда от ръководител на хора
за 4-6 класове.  Ако Бог ви е дарил с таланта да бъдете учител по музика, моля ви да помислите, не бихте ли
се съгласили да станете част от това специално служение? Бог има място за служение за всеки от нас.

Осмо, ранната църква е била щастлива църква  .   Мисля си, че и нашата църква е щастлива. Приятно ми
е да се смея  заедно с вас. Аз ценя високо факта, че сме способни да се смеем над себе си. Радваме се, че
когато дойдем в Божия дом, ние идваме с усмихнати лица. Много съм доволен, че споделяме радостта, че
сме част от тази църква. Бог ни благославя по чуден начин. Ранната църква е била свидетелка на чудеса.
Няма да забравя случая, когато един глух млад мъж дойде в един от класовете за младежи в Неделното
училище. Учителката разбрала, че той има нужда от някой, който да му пише онова, което говори тя по
време на урока, поради което излязла от стаята и отишла да търси някой от членовете на групата, които се
занимават с обучението на глухи и слепи. Тъй като не могла да намери никой, учителката се върнала в
стаята и видяла, че една жена седи до младежа и пише. Това било първото посещение на тази жена в нашата
църква и в нашето Неделно училище. Случайно минавала покрай стаята и тъй като вратата била отворена,
видяла младия човек с когото се  познавала от по-рано.  Тя останала в  класа и писала,  за  да може този
младеж да се учи. Казвам ви, че не бих могъл да организирам тази среща, но тя е станала по Божията воля.
Това е една от много подобни срещи. Тя ми дава възможност да разбера, че Бог работи на това място. Бог
постоянно ни благославя по чудни начини. Той ни е дал място където да се срещаме. Сега имаме нужда от
желаещи работници,  от  хора,  които може би не  искат  да  пеят  в  хора,  да  бъдат  разпоредители  или да
преподават в Неделното училище. Ние имаме нужда от 10-12 желаещи, за да направим две нови стаи за
Неделното училище. Изпълнението на този проект започва следващата седмица. Ако сте сръчен в работата с
чук  и  разполагате  с  малко свободно време,  обадете  се.  Имаме нужда и от  лидери,  които да  работят  с
младите скаути. Бог ни благославя и ни дава възможност ние да се превърнем в благословение на други
хора. За всеки от нас има възможност да служи.

Девето, ранната църква е била привлекателна за другите хора. В нея те виждали нещо, от което имали
нужда. Те отивали в нея, за да чуят съобщението за спасението. Аз искам и нашата църква да бъде такава.
Всяка неделя Бог довежда тук нови хора, за да му се покланят заедно с нас. Ние имаме сърдечно отношение
към хората, които Исус е обичал толкова много. Ранната църква е била растяща църква. Библията казва, че
ежедневно нови хора били прибавяни към църквата. Нашата църква също е растяща, но растежа ни трябва
да се дължи на това, че споделяме с другите любовта на Исус, защото хората биват привличани от подобно
приятелство и искат да стават част от него. Никога не трябва да изпускаме от погледа си най-важна ни
задача, изразена чрез Великото Поръчение. 

Един от любимите ми примери е една група от крайбрежието на Северна Каролина. Те бяха много
наясно  колко  е  опасно  да  се  живее  на  това  място.  Един  ден  ужасен  ураган  стана  причина  за
корабокрушение, в което загинали много моряци. Тогава хората решили да построят спасителна станция с
една малка кула на върха, от която биха могли да наблюдават океанските вълни. В началото няколко човека
се научили да вкарват гребни лодки в бушуващия океан и да използват спасителни въжета, за да спасяват
корабокрушенците. Един ден по време на буря един кораб бил изхвърлен в плитчините.  Най-обучените
спасители влезли с една лодка в морето и един по един извадили моряците от разбушувалото се море.
Много скоро по цялото крайбрежие се разпространила новината за онова,  което направили. Други хора
пожелали да се присъединят към спасителната станция. Направили курс за обучение на нови доброволци и
купили  още  2-3  спасителни  лодки,  които  използвали  в  случай  на  големи  корабокрушения.  Така  били
спасени много хора. След време други хора си казали: “Ние не искаме да излизаме в морето, но харесваме
онова което става тук на брега и искаме да оказваме помощ на спасените хора.” Тяхната група започнала да
организира  нещо  като  безплатни  обеди  за  спасените.  Броят  на  членовете  на  спасителната  станция
продължил да расте, но имало все по-малко  желаещи да се обучават като спасители. Един ден някой казал:
“Това място е наистина непривлекателно. Трябва да подобрим външния вид на станцията.” Събрали пари и
боядисали стените, поставили ново подово покритие и купили някои мебели. Поставили и голям телевизор.
Тогава спасителната станция се превърнала в място, където всеки искал да отиде при специални случаи и да
празнува. Един ден в океана се случило корабокрушение и сирената засвирила тревожно. Лодките излезли в
морето и започнали да довеждат корабокрушенци в станцията. След като се погрижили за моряците и ги
изпратили на други места, членовете на спасителната станция провели съвещание. Някой казал: “Срамно е,
че сега, когато имаме толкова хубава станция, тук влязоха тези премръзнали и подгизнали от водата моряци
и изцапаха  килима и мебелите.  Защо да не построим други бараки,  в  които да настаняваме спасените
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моряци. Трябва да запазим това хубаво място за себе си.” Така и направили. Все по-малко хора изявявали
желание да се тренират, за да могат да спасяват корабокрушенците, но броят на членовете на спасителната
станция продължавал да расте. Един ден сирената обявила тревога, защото един кораб се оказал пленен от
бурята. Но само няколко от членовете на станцията излезли, за да се притекат на помощ и поради това даже
не успели да влязат в морето със спасителната лодка. След това направили съвещание, на което някой казал:
“Ние не искаме да излизаме в морето, за да спасяваме другите хора. Защо да не сменим името на това място
и да го наречем “плажен клуб?” Така и направили.  Животоспасяващата станция се превърнала в плажен
клуб, а някои от старите й членове, които си спомняли как е започнало всичко били принудени да отидат на
друго място, за да положат началото на друга спасителна станция.

Виждате ли какво става, когато изгубим целта от погледа си? Ние никога не трябва да забравяме каква
е нашата мисия. Исус е казал: “Идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в
името на Отца и Сина, и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Аз съм с вас
приз всичките дни до свършека на века” (Мат.28:19-20).  Ние сме църквата на Исус Христос. До тогава,
докато правим онова,  което Той ни е поръчал да правим, Той ще изсипва благословиите си върху нас.
Трябва да сме верни, така както самият Той е верен на обещанията си.

Да вървим уверено в тъмнината
Авакум 1:2; 2:1; 3:17-19 

Започвайки тази проповед искам да изразя благодарността си към двама човека. Единият е Филип
Янси, един от любимите ми християнски автори, който е написал една книга, озаглавена “В търсене на
невидимия Бог.” Някой ми даде да я прочета по време на отпуската и тя много ми хареса. Имам намерение
през следващите няколко седмици да ви запозная с някои от мислите на Филип Янси. Освен това искам да
благодаря на сестра си Джеслин, която е омъжена за Тери Уилсън, който мнозина от вас познават. Докато
бяхме в отпуск, почина леля ми Ален Бенет. Като малък аз носех пръстените на сватбената й церемония, а
сега децата й ме попитаха, дали ще помогна при погребението й. Двамата със сестра ми се върнахме от
Чарлстън  в  Спартанбърг  за  погребението.  В  този  случай  Джеслин  беше  моят  пастор.  Тя  е  много
състрадателна жена, която също е загубила едно от децата си. Тя е много мъдра жена. Искам да й благодаря.
Всеки пастор има нужда от собствен пастор и някои от вас за играли тази роля за мен. Служителите на
църквата  със  сигурност  са  били  мои  пастори.  Ние  получихме съболезнователни  картички,  от  които се
вижда, че някои от вас са считали, че Ален ми е сестра. Тя ми беше леля, защото е сестра на баща ми.
Хората често си мислят, че тя ми е сестра, защото смятат, че съм от по-старото поколение. Независим от
това, не искам да се притеснявате от това, че сте се объркали.

Пътник влязъл в една църква в Сан Диего, Калифорния и казал на един служител, че иска да разговаря
с  Бога.  Служителят  му  казал:  “За  тази  цел  имаме  специален  телефон.  Ето  го  там.”  Пътникът  видял
телефона. Това бил златен телефон. Над него имало надпис: “Директна връзка с небесата – цена 10,000
долара за едно обаждане.” Пътникът преценил, че не може да си позволи да плати толкова много пари и си
заминал. Когато стигнал в Сиатъл, той влязъл в друга църква и отново казал, че иска да говори с Бога. Един
служител му посочил друг златен телефон, над който пишело, че таксата за един разговор с небесата е
10,000 долара. Пътникът отново не се съгласил да плати тази цена и си заминал. После стигнал до Бостън.
Там влязъл в една църква и задал същия въпрос. Служител на църквата му посочил един телефон, където
висял същия надпис, че разговорът с небето струва 10,000 долара. Пътникът продължил пътуването си и
миналия вторник стигна до нашата църква, влязъл в канцеларията и казал, че иска да говори с Бога. Един от
служителите веднага му отговорил: “Можете да ползвате всеки от телефоните на бюрата.” Човекът попитал:
“А колко ще трябва да платя?” Те му казали: “Услугата е безплатна.”

Изумен, пътникът възкликнал: “Трудно можете да си представите какво преживях. В Сан Диего ми
казаха, че трябва да ползвам специален телефон и че ще трябва да платя 10,000 долара. Същото ми казаха в
Сиатъл и в Бостън. А сега вие ми казвате, че този разговор е безплатен?” Тогава му казали: “Разбирате ли,
когато тук говорите с Бога, ние го таксуваме за градски разговор.”

Тази история, която разбира се е измислена, обобщава онова, което искам да ви кажа днес. Ние имаме
достъп до един невидим Бог. Даже когато в живота си имаме моменти на тъмнина и неяснота,  ние имаме
възможност да разговаряме с Него и да имаме лична и интимна връзка с Бога, който е неумиращ, невидим и
единствено мъдър Бог. На нас ни е дадена възможността да имаме такава връзка с един Бог, който не можем
да видим, но който можем да опознаем, с един Бог, който единствено можем да опознаем чрез описанието в
Библията. Ние знаем Бог като Дух. Нека да прочетем заедно Авакум 1:2; 2:1; 3:17-19. 

Авакум е бил съвременник на Йеремия и е живял в земята на Юда и в Йерусалим в края на 7 в пр.н.е .
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Той вероятно е писал в края на царуването на Йосия или в началото на царуването на Йоаким, вероятно
около  600  год.  пр.Хр.  През  605  год.  пр.Хр.  е  имало  една  ужасна  битка  при  Кархемис  (2Лет.35:20-24).
Вавилонската армия, водена от Навуходоносор, разбила египетската армия. Вавилон и Египет са били двете
световни сили по онова време. Когато Египет бил победен, Вавилон започнал еднолично да контролира
целия тогавашен свят, познат под името Древния Близък Изток. 

Вавилон нападнал Йерусалим само три години след като Авакум написал пророчеството си. В това
пророчество Авакум се оплаква на Бога. Той започва с призива: “Докога, Господи, ще трябва да чакам?”
Проблемът на Авакум е, че не е разбирал пътищата на Бога. Светът около него е бил тъмен. Земята на Юда
била разяждана от вътрешно заболяване.  Военната сила на Вавилон представлявала огромна заплаха за
народа  на  Юда.  Борейки  се  с  Бога,  Авакум  задава  въпроса:  “Как  е  възможно  Бог  да  е  Бог  на
справедливостта,  след като праведните хора страдат? Как е  възможно Бог да е  Бог на любовта,  когато
изглежда, че хората Му са изоставени даже от Самия Бог?” Гласът на Авакум се превръща в глас на всички
праведни хора от Юда по онова време. В известен смисъл, гласът на Авакум се превръща в наш глас. Когато
се намираме в някаква трудна ситуация, когато около нас е тъмно, както пред очите така и в душата ни,
Библията говори на всеки човек, който някога се е борил с трудностите и е бил обхващан от съмнения.
Библията говори на всеки човек, който някога се е чудел, къде е Бог, когато е имал най-голяма нужда от
него. Как бих могъл да имам отношения с Бог, който е невидим?

Бог отговорил на Авакум и му обяснил, че ще използва Вавилон, за да накаже греховността в Юда.
Бог щял да накаже хората, които са неправедни, които притесняват бедните  и хората, които живеят в грях.
Те щели да бъдат наказани от вавилонската армия, предвождана от Навуходоносор. Тази новина още повече
объркала Авакум. Как е възможно Бог да направи такова нещо? Оказало се, че хора като вавилонците, които
са били още по-безбожни от най-порочните хора от Юда, ще победят хората на Бога. Тъй като бил объркан,
Авакум взел едно много важно решение. Той решил да чака и да наблюдава, за да види как този Бог, който е
невидим  и  е  Дух,  ще  действа  със  състрадание,  любов  и  справедливост  в  обстановката  на  тъмнина  и
неяснота, която изглеждала толкова гъста и всеобхватна.

В теологията много често теолозите използват философски теории, за да обяснят Бога. Пол Тилок
казва,  че  Бог е  “основата на съществуването.”  Понякога хората описват Бога като някаква висша сила.
Хората, които наистина се стараят с всички сили, за да стигнат до някакво описание на Бога, проявяват
склонност  да  предлагат  описания,  в  които  Бог  дотолкова  е  лишен  от  личностни  качества  и  е  толкова
абстрактен, че на нас ни е трудно да ги разбираме.  Според Библейското описание, Бог много прилича на
хората  .    Библията Го описва като Баща, който се наслаждава, когато е с децата си  . Библията описва Бога с
човешки облик, но в същото време някои хора ни критикуват, когато приписваме на Бога човешки качества,
когато казваме, че Бог е Бог на любовта или когато казваме, че Бог е Бог на гнева. Когато казваме, че Бог
притежава  тези  емоции  и  чувства  и  реагира  така,  както  реагираме  ние,  човешките  същества,  хората
понякога ни критикуват и казват, че твърде много очовечаваме образа на Бога. Ако искаме да имаме лична
връзка с този невидим Бог, трябва да Го описваме с помощта на разбираем от хората език. 

Истината  е,  че  Библията  описва  Бога  по този начин.  Независимо от  Неговото величие,  Библията
многократно Го обрисува с човешки облик, така че да можем да го разбираме много добре и да се свързваме
с него. Нека да прочетем два стиха от Второзаконие, които напоследък оказаха голяма подкрепа на мен и на
моето семейство, в които се дава едно много обнадеждаващо описание на Бога. На практика аз получавах
сила от тези описания. Единият е Втор.33:27. Вечният Бог е твое убежище или мястото, където си почиваш
и под теб са вечните му ръце. Тук Бог е описан като същество с ръце, които ще повдигат Неговото дете. Бог
е описван като Личност, която носи онези, които са неуверени и изплашени от тъмнината. Това е описание
на един силен Бог, който носи детето в ръцете си.

Другият стих е Втор.33:12. Тук Бог е описан като Личност, която ви носи на раменете си. Виждали ли
сте майка, която носи детето си с раничка на гърба си? Майката може да пазари, да се разхожда и да носи
детето безопасно на гърба си. Виждали ли сте баща, който носи детето на раменете си? Може би детето се
държи с ръчички за врата на баща си или пък бащата го придържа с ръцете си. Когато синът ми Ерик беше
на 3 години, веднъж ходихме на екскурзия в планината и той толкова се измори, че когато го поставих на
раменете си, той ме прегърна с ръце през главата и заспа, а аз го носех.  Този образ на Бога несъмнено е
оприличен  на  човешки  образ,  но  това  е  образа  на  невидимият  Бог,  който  носи  детето  си,  когато  то  е
изморено и не може да върви.

През време на ваканцията отидох да се разходя по плажа. Когато се връщах, видях отпечатъците от
стъпките си по пясъка, които бях направил на отиване. Разбира се, тогава си спомних за стихотворението, в
което се говори за стъпките по пясъка. Нали си го спомняте?  Има две следи от стъпки по пясъка, а после
едната изчезва. Задава се въпроса: “Боже, защо си ме изоставил, когато имам най-голяма нужда от теб?” А
Бог отговаря: “Аз не те изоставих. Аз те вдигнах и те носих, за това  има само една следа от стъпки.” Когато
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се връщах, аз гледах тази една следа от стъпки и си мислех: “Това са отпечатъците от моите стъпки, но Бог
ме носи от толкова дълго време.”

Докато бях на плажа и стоях до колене във водата,  иззвъня  мобилният ми телефон.  Съветвам ви
никога да не носите на плажа мобилния си телефон. Веднъж бях на риболов с един приятел и сина му в
едно езеро, когато пейджърът му иззвъня. Той го погледна и разбра, че трябва да се обади в офиса си.
Проблемът беше, че наблизо нямаше телефон. Той каза: “Какво да направя?” Аз му казах: “Вземи пейджъра
и го хвърли във водата. Отърви се от него.” Това ми се искаше да направя и когато иззвъня телефона ми,
докато бях на плажа. Аз го бях взел със себе си по настояване на жена ми. Въпреки че не можа да ми обясни
защо трябва да го нося със себе си, тя настояваше да го взема и аз я послушах. (Ако по-често се вслушвах в
съветите  й,  аз  щях  да  си  спестя  много  неприятности).  И  така,  телефонът  ми  иззвъня  и  аз  получих
съобщението за  смъртта  на леля ми.  Зарадвах се,  че  си бях взел телефона и че можах да получа това
съобщение. Стоях на плажа след това, гледах как вълните заливат брега, а после се връщат назад, спомних
си са следите от стъпките по пясъка, спомних си, че когато бях малък, аз носех табличката с пръстените на
сватбата на леля ми. Сега бях помолен да участвам в погребението й. Мислех си, че през живота си съм
имал тези специални отношения с нея.

Колко повече отношения има Бог със всеки от нас, който обхващат целият ни живот? Бог е обещал, че
никога няма да ни изостави и забрави. Той е верен на Словото си и винаги го изпълнява. Той абсолютно
никога няма да ни изостави. Когато в живота ни е тъмно, ние си мислим, че сме изоставени. Авакум си е
мислел същото. Аз съм убеден, че това чувство за изоставеност е неразделна част от християнския живот.
Понякога ни се струва, че Бог отсъства от живота ни. А ако присъства, струва ни се, че Той не е до нас. А
ако е до нас, на нас ни се струва, че Той мълчи и не се намесва. Понякога ние искаме от Бога повече,
отколкото можем да имаме. Бог е до нас с вечните си ръце. Той е тук и ни носи на раменете си. Поставя се
въпросът: “Как е възможно да вярваме и да се доверяваме на един Бог, който даже не можем да видим, който
понякога ни се струва, че отсъства и който винаги ни се струва тайнствен и загадъчен?” Някои хора през
целия си живот се борят да намерят отговор на този въпрос и не успяват да го намерят.  Може би вие
познавате такива хора. Често търсим отговор на този въпрос, когато сме в тъмнина и търсим светлина. Ние
се молим Бог на ни изпрати светлина.  Когато сме в тъмнината, ние можем да направим две неща. Ние
можем да се изплашим или можем да си свиркаме спокойно.  Хората, които са се научили да си свиркат
спокойно,  когато  сте  в  тъмнината,  са  уверени,  че  тъмнината  не  е  краят.  Авакум  решил  да  чака  и  да
наблюдава какво ще направи Бог. 

Един ден стоях в тъмнината на брега на океана и държах малко стар хляб в ръцете си. Намерението
ми беше да го дам на чайките, но не виждах никакви чайки. Стоях там в продължение на няколко минути и
се взирах в мрака,  а после видях една летяща чайка.  Хвърлих парче хляб във въздуха.  Щом падна във
водата, чайката веднага го взе. Още преди да успея да хвърля следващото парче хляб, пристигнаха 5-6 други
чайки. Преди да хвърля третото парче хляб, над главата ми вече кръжеха 15-20 чайки. Те имаха свой метод
да си предават информацията. Когато на следващия ден отидох на същото място, аз не носех хляб със себе
си, но чайките ме видяха и веднага дойдоха при мен. Не можех да им дам нищо за ядене. Една-две от тях
даже изгракаха, с което може би изразиха възмущението си, че съм ги подвел. Аз намирам аналогия между
този случай и нашата връзка с Бога.  Понякога Бог ни благославя по неочаквани начини. След това ние
очакваме Той постоянно да прави същите неща и то да ги прави незабавно. Наша човешка слабост е, че ако
Бог не ни благослови точно така, както очакваме  ,   ние започваме да грачим и да се оплакваме  . Ние считаме,
че Бог е длъжен да изпълнява нашата програма и нашия график  ,   а не Неговата програма и Неговия график  .
Истината е, че  връзката ни с Бога изисква от нас да сме търпеливи. Тя изисква от нас да чакаме и да
притежаваме онзи вид увереност, която идва чрез познанието  ,   че определеното от Бога време за действие е  
най-доброто  . Някой е казал това по следния начин: “  Не винаги графикът на Бога съвпада с нашия график  ,  
но Бог никога не закъснява.”

Филип Янси казва, че този вид вяра, този вид поведение е обратно противоположно на параноичното
мислене.  Параноичните  хора  вярват,  че  всички  се  опитват  да  ги  нападнат.  Те  си  мислят,  че  всички
заговорничат против тях, че всеки човек иска да се намеси в живота им и да им навреди. Християнската
вяра изисква от нас да мислим по напълно различен начин, а за някои хора това е доста трудно нещо.

Филип Янси разказва една история на Питър де Вайрс, който завършил колежа Калвин. Де Вайрс
никога не намерил решение на тази борба. Той пише за хора, които не били в състояние да простят на Бога,
защото били уверени, че Бог не съществува. Може би самият де Врайс е такъв човек и описва себе си. В
една от новелите на Де Врайс, озаглавена “Кръвта на Агнето,” той разказва историята за Дон Вандерхоп,
бащата на едно 11-годишно момиченце, което боледувало от левкемия. Дон Вандерхоп ходел всеки ден на
църква  и  се  молел дълго и  упорито детето  му да  бъде  излекувано.  Лечебните  процедури  приключили.
Присаждането  на  костен  мозък  минало  успешно.  Един  ден,  когато  детето  изглеждало  малко  по-добре,
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бащата отишъл в близката сладкарница и купил една богато украсена торта. Той даже помолил сладкаря да
постави името на детето върху тортата. Когато бащата се върнал в болницата, той установил, че дъщеря му
току-що била починала в резултат на някаква ужасна инфекция. Малкото момиченце, чиято имунна система
била подтисната вследствие на химиотерапията, се заразило от инфекцията и умряло много бързо. Бащата
бил шокиран от смъртта й, излязъл от болницата, отишъл в църквата, където ходел да се моли, съзрял една
скулптурна фигура на Исус, разпънат на кръста и хвърлил тортата върху нея. Тортата попаднала точно под
трънения венец, а цветните топченца от украсата й потекли надолу върху тъжното лице на Исус.

Някои хора никога не успяват да се съгласят, че ние не би трябвало да обвиняваме Бога за лошите
неща, които се случват в живота ни. Нито за миг не вярвам, че Бог преднамерено иска лошите обстоятелства
да ни нараняват.  Бог не планира да ни се случват лоши неща. Това е противно на природата му.    Но той  
взема лошите ситуации     и ги употребява за добро  . Това е смисълът на Рим.8:28. Всички неща работят заедно
за добро. Бог събира даже лошите неща и ги използва за добро. Бит.50:20.

Подобна очакваща с търпение и внимателно наблюдаваща вяра изисква от нас да сме убедени, че Бог
е  Бог,  на  който  можем да  имаме  доверие.  Подобна  вяра  изисква  да  притежаваме  променена  умствена
настройка. Тя изисква да вземем съзнателното решение да имаме подобна вяра, да решим да се доверяваме
на Бога, даже когато живота ни е много труден. К. С. Луис казва, че подобна вяра прилича на ваденето на
трънче  от  пръста  на  едно  дете.  Вие  трябва  да  убедите  детето,  че  краткотрайната  болка,  която  ще  му
причините, в дългосрочен план е за негово добро. Убеден съм, че отношенията ни с Бога много приличат на
изваждането на трънче от пръста на детето.

Григори Никейски разказвал за вярата на Св. Базил. Той обяснявал, че Св. Базил вярвал, че е напълно
нормално с дясната ръка да получава благословии от Бога, а с лявата ръка – житейските страдания и мъки.
Той разбирал, че Бог е в състояние да използва и добрите и лошите неща за Своите цели в неговия живот.
Ето това представлява истинската вяра. Тя приема както доброто, така и лошото и разбира, че Бог използва
и едните и другите неща за доброто на онези, които Го обичат и са били призовани съобразно Неговия план.
Истинската  вяра се  изявява  чрез  спокойното чакане  в  тъмнината:  Павел и Сила  са  пяли в затвора във
Филипи,  по-късно Павел писал от римския затвор,  че се е  научил на тайната на задоволството.  Той се
научил тази тайна, защото е знаел, че Бог е в Христос и че чрез вяра в Христос той има вярата, която го е
поддържала.  Аз мога да направя всички неща чрез Христос,  който ме подсилва.  Това води до живот с
надежда.

На Нелсън Мандела, който бил в затвора, в продължение на 14 години не му разрешавали да види
дъщеря си. Когато най-после я видял, тя вече била пълнолетна. Той я прегърнал, а тя донесла със себе си
неговата внучка. Мандела взел малкото момиченце и й дал име, какъвто е бил обичаят на неговото племе.
Той й дал името Зазив, което означава “надежда.” Мандела дал на внучката си името “Надежда.” Въпреки,
че той останал в затвора още 13 години, той казвал: “Аз никога не изгубих надежда, защото вярвах, че по
някакъв начин Бог ще вземе всички тези страдания и ще ги използва за нещо добро  .  ”

Можете  ли  да  си  свиркате  спокойно,  когато  сте  в  тъмнината?  Можете  ли  да  си  свиркате,  когато
животът ви е непрогледно тъмен и вие усещате, че Бог може би ви е изоставил? Можете ли да си намерите
някоя песен за нощно време, за каквато се говори в Пс.42:8? Можете ли да повярвате, че Бог ви обича
толкова  много,  че  е  намислил  най-доброто  за  вас  в  Своя  божествен  план?  Всичко  започва,  след  като
приемете Христос като ваш Спасител и когато кажете на Исус: “Влез в сърцето ми. Влез в живота ми. Да
бъде Твоята воля в живота ми.” Когато вземем решение да приемем Христос, ние започваме да живеем този
живот на вярата. Може би в миналото сте живели така, но постепенно сте престанали. Нужно е отново да
вземете решение как ще живеете. Приканваме ви да не се колебаете и да не отлагате. В името на Господ
Исус Христос. Амин.

Да живеем изобилен живот
Йоан 10:10 

Искам  да  ви  задам  един  любопитен  въпрос.  Защо  сте  дошли  тук?  Защо  сте  дошли  тук  в  тази
прекрасна сутрин, когато цветята цъфтят и птичките пеят? Това е важен въпрос, който трябва да си зададем.
Може би сте дошли, защото очаквате да се насладите на хубавата музика? Може би сте дошли тук, защото
очаквате да чуете някой добър учител в нашето Библейско училище? Или може би сте дошли, защото аз ще
ви разкажа някоя ефектна история, или защото искате да се срещнете с приятелите си? Може би сте дошли
тук поради някаква принуда или натиск? Може би чувствате, че просто трябва да сте тук. Или може би сте
дошли, защото щяхте да се чувствате виновен, ако не бяхте дошли? Може би сте дошли, защото сте самотен
и идването ви тук поне ви предоставя шанса да бъдете с други хора?
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Защо сте тук? Разбира се, има правилен отговор на този въпрос. Ние сме тук, за да се покланяме пред
Бога. В това твърдение има известна истина. Ако сме пределно искрени, трябва да признаем, че ние много
рядко сме движени само от един мотив. Освен това, мотивите ни много рядко са чисти. Обикновено, когато
правим нещо, ние имаме множество основания. Вероятно сме дошли тук не само защото искаме да отдадем
почит на Бога и да се поклоним пред Него, а и защото имаме някакви нужди и защото нещо ни липсва.

Консултантите по растеж на църквите ни казват, че в повечето протестантски деноминации, когато
проповедника застане в неделя на катедрата и огледа лицата на присъстващите, около една трета от тях са
посетили някоя  друга  църква  през  изтеклата  седмица.  Може би тези  хора са  дошли в църквата  заради
музиката или за скаутската програма, или заради някаква програма за работа с децата и младежите. Или са
дошли  да  чуят  някой  специален  говорител.  Около  20  %  от  членовете  на  основните  протестантски
деноминации в миналото са принадлежали към някоя друга църква. Следващата седмица около 20 % от
хората ще отидат в някоя друга църква. В продължение на една седмица някои от присъстващите ще чуят до
10 проповеди, било на живо или по телевизията, или по радиото. Защо хората проявяват такъв нестабилен
апетит към църковните събирания? Убеден съм, че ние посещаваме църквата по същата причина, поради
която посещаваме супермаркета. Ние изпитваме физически глад и знаем, че в магазина можем да намерим
някаква храна. Ние знаем, че храната, която купим и сготвим, ще задоволи телесният ни глад. Убеден съм,
че ние сме дошли тук за да се поклоним на Бога, защото изпитваме духовен глад. Ние вярваме, ние се
надяваме и предполагаме, че когато се съберем в църквата, ние ще се нахраним.

Преди години в местния вестник се разказваше за един бездомен човек, който ежедневно обикалял
различните хранителни магазини. Той не влизал в тях, а отивал отзад, където са контейнерите за отпадъци,
ровел се в тях и намирал изхвърлени плодове и зеленчуци. Той знаел кога персонала изхвърлял храни с
изтекъл срок на годност. Един ден, докато се ровел в един такъв контейнер, един полицай го арестувал и го
отвел в полицейския участък. Съдията не счел, че този човек е извършил някакво престъпление, но неговия
случай бил насочен към Отдела за социални грижи. Оказало се че този човек притежава умения да оценява
качеството на храните.  Така,  вместо да се рови в отпадъците и да се задоволява с тях,  той вече бил в
състояние да се храни с качествена храна.

Хората изпитват силен духовен глад. Някои хора се опитват да задоволяват този глад с некачествена
храна.   Вместо  да  отидат  в  църквата,  където  ще  бъдат  нахранени  ,    те  се  ровят  в  боклуците,  които  им  
предлагат  медиите.  Телевизионните  програми  и  филмите  предлагат  всякакви  възможности  за  ровене  в
боклуците. Предполагам, че когато дойдем в църквата, ние изпитваме глад за нещо по-добро, ние усещаме,
че нещо ни липсва и търсим начин да задоволим духовния си глад. За някои хора идването на църквата
прилича на лотария и те си казват: “Може би тази неделя ще имаме късмет и ще има нещо за нас.” Хората,
които играят на лотария никога не могат да изпитат пълно задоволство, даже когато спечелят. Има хора,
които са загубили всякаква надежда. Те са дошли тук и не очакват да получат нищо. За тях това е просто
един обичаен неделен ритуал. Други хора идват с искрено очакване, че тук нещо ще се случи. Те очакват, че
не само ще имат възможност да се поклонят пред Бога, но и че ще бъдат нахранени духовно.

Днес започваме една серия от  проповеди, наречена “Да живеем изобилен живот.” Нека заедно да
прочетем стих Йоан 10:10, в който се казва: “Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.” Вярвам,
че ние търсим изобилен живот, когато идваме тук за да се поклоним на Бога. Ние търсим тайната, ключът,
онова нещо, което ще направи живота ни по-добър. В края на краищата, в тази неделя след Великден е
подходящо да чуем проповед, която е посветена на вечния живот. Нали в това е смисълът на възкресението
за нас. Исус дойде и умря, за да ни спаси от нашите грехове. Празният гроб и възкресението му означават,
че ако вярваме в Исус, на нас ни е обещан вечен живот.

Двама  студенти  в  семинария,  които  евангелизирали  “от  врата  на  врата,”  обикаляли  в  Алабама.
Стигнали до една фермерска къща с мръсен двор, пълен с кучета и деца. Влезли в двора през портата. През
мрежестата врата на къщата видели една жена, която изглеждала уморена. Тя била на колене и стържела
пода. Когато почукали на вратата, тя станала и им отворила. Един от семинаристите й обяснил: “Ние сме
дошли, за да ви кажем как бихте могли да получите вечен живот.” Тя му отговорила: “  О, не, благодаря  .   Не  
мисля, че бих издържала вечно такъв живот.” 

Ние  имаме  изопачена  представа  за  вечния  живот  .  Когато  говорим  за  вечния  живот,    ние  имаме  
склонността да считаме, че това е живот като сегашния  ,    но без край  .  В Библията, особено в  Йоан 3:16
вечния живот се описва по този начин. Ние можем да имаме вечен живот, но истината е, че ако вечният
живот е просто още и още живот, малцина от нас ще искат да го имат. Не е много добра новина  ,   ако вечният  
живот е просто удължаване на вечността на сегашния ни живот. 

Другата представа за вечния живот е, че това е изобилен живот, който можем да започнем   тук   и   сега  .
Преди около 80 години Листън Поуп написал една книга, която се превърнала в класическа за социологията
на  религията.  След  като  извършил  социологическо  проучване  на  църквите  в  Нова  Каролина,  авторът
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твърдял,  че  проповедниците  несъзнателно  са  допринесли  за  тежкото  положение  и  бедността  на
памукотъкачните  работници.  Както  възрастните,  така  и  децата  работели  по  много  часове  ежедневно  в
предачниците на памук и  страдали от  белодробни заболявания.  Когато в  неделя отивали на църква,  те
чували проповеди, в които се говорело за вечния живот, който ще живеят на небето. Пасторите ги учели, че
този живот е труден и почти непоносим, но ако човек успее да издържи това бреме, един ден ще отиде на
небето.  Представата, че трябва да се чакаме вечния живот, който започва след като умрем, е била широко
разпространена  сред  хората,  които  са  имали  слаба  надежда за  този  живот.  Цялата  им надежда  е  била
фокусирана в небето, но за разлика от тях, учението за изобилния живот е фокусирано върху     живота     тук, на  
земята.  Това  е  живот,  който  е  вечен  не  само  по  своята  продължителност,  но  и  по  своето  качество.
Изобилният живот започва сега и ние мечтаем за този тип живот. Желанието на Бога   не е   ние да чакаме да  
умрем и да отидем на небето,   за да се насладим на обещанията на вечния живот  . Учението за вечния живот  
ни казва, че Бог иска да живеем много по-добър и различен живот   и то тук и сега  . Този живот не само е
вечен, но е и изобилен. 

Влязох в Интернет и проверих какви уеб сайтове има, в чието заглавие се съдържат думите “изобилен
живот.” Не мога да ви опиша колко много такива места съществуват. Открих много църкви, които носеха
името “Църква  на  изобилния  живот”  и  много  служения,  които са  озаглавени  “Служение  на  изобилния
живот.”  Книжарници,  музикални  магазини  и  всевъзможни  други  организации  носят  името  “изобилен
живот.” Но много малко от тези интернет-сайтове обясняват как човек може да придобие изобилен живот.
Много малко от тях въобще се опитват да обяснят какво означава да живеем изобилен живот. Тъй като
реших да подготвя тази серия от проповеди, започнах да се ровя в Библията и да се опитвам да намеря
разбираемо обяснение за изобилния живот. Ние се   отклоняваме   от вярната посока, когато слушаме хора да  
говорят  ,   че изобилният живот означава,     че Бог ние обещал да бъдем здрави и богати  . Понякога може би
ще чуете някоя проповед, в която се прокарва идеята, че ако ни е обещал изобилен живот, Бог иска от нас да
бъдем  щастливи,  преуспяващи  и  здрави.  Когато  кажем  изобилен  живот,  мнозина  се  сещат  за
“Американската мечта.”  Но ние не говорим за прекрасен дом, за две коли в гаража, за моторница в
езерото  и  за  достатъчно  пари  в  банковата  сметка.  Изобилният  живот  не  е  свързан  с  материални
притежания. В Лука 12:15 Исус  с други думи казва: “  Качеството на личния живот на човека не зависи от  
изобилието на богатствата му.” Да считаме, че изобилният живот е свързан с “Американската мечта,”  това
означава да пропускаме целта. Но ние знаем, че християнският живот е нещо много по-различно.

Със  сигурност,  като  християни  в  живота  си  ние  имаме  моменти  на  радост  и  на  благословено
изобилие,  но в християнският живот има и трудности. Някои хора се заблуждават, че след като Бог ни е
обещал изобилен живот, той няма да е труден. Според тях това означава човек да лежи по гръб и да се моли
със скръстени ръце,     а Бог ще излива благословиите си върху него  . Но ние знаем, че тази представа  не е
реална. Понякога си мисля, че ние сме като деца, които карат  в кръг триколесните си велосипедчета и си
представят, че се участват в автомобилното състезание 500 мили на пистата в Дайтона. Мисля си, че ние
знаем, че независимо от това, колко бързо въртим педалите, няма да усетим тръпката от победата, която
изпитва победителят в Дайтона 500. Изобилният живот не се дължи на нашата работа и на усилието, с което
въртим педалите в живота си.   Изобилният живот е дар от Бога  .

Има ли някаква  тайна  как  да  живеем изобилен живот?  Апостол Павел със  сигурност  знае  какво
означава да живеем изобилен живот.   Той говори за откриване на тайната на задоволството  . Във Фил. 4 той  
казва,   че се е научил да живее     и в богатство  ,   и в бедност  . Интересното е, че когато е писал тези думи, той се
е намирал в римски затвор и е чакал да бъде изпълнена смъртната му присъда. Ясно е, че изобилния живот
не зависи от обстоятелствата в които се намираме, а е много по-дълбок.

Когато четем Йоан 10:10, ние виждаме, че Исус ни казва, че той е Добрият Пастир. В контекста на
това учение той казва, че някой може да проникне в кошарата и да навреди на овцете.  Тъй като Той е
Пастирът, овцете познават гласа му. Той ги познава по име и казва за овцете си: “Аз дойдох, за да имат
живот и да го имат изобилно.”  След като Исус използва образа на добрия пастир, може би ключът за
разбирането на този образ се намира в Пс.23. Нали си спомняте думите на Давид: “Господ е Пастир мой,
няма да остана в нужда.” Когато за пръв път прочитаме този стих, ние можем да си помислим: ”Господ е
моят пастир и Той ще ми даде всичко, което си поискам.”  Но смисълът на този стих е съвършено друг.
Наскоро  един  възрастен  член  на  нашата  църква  направи  следното  публично  признание:  “Най-накрая
осъзнах, че повечето от нещастията в живота ми се случиха,   защото аз исках някакви неща  .   Когато най-  
накрая реших да престана да искам  ,   тогава започнах да откривам истинската радост и щастие  .”

Защо в Пс.23 Давид е бил способен да каже: “няма да остана в нужда”? Той е можал да каже това,
защото е имал Пастир. Връзката ни с Пастира е всичкото, от което се нуждаем. Овца, която има пастир, не
остава в нужда  . Изобилният живот няма нищо общо с материалните притежания  . Този вид живот зависи
само от връзката ни с Бога. Той е нашият Пастир и когато имаме връзка с Него, ние нямаме нужда от нищо
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друго. Уорън Уерзби казва, че обяснението на твърдението “Аз дойдох, за да имат живот и да го имат
изобилно” се намира в евангелието на Йоан 15 и то е направено от Исус. Друго обяснение на този стих може
да се открие в начина, по който се описва поведението на човека в   Пс.1:1-3  . 

Твърде  често  ние  считаме,  че  изобилният  живот  е  това,  което  Бог  ни  дава.  Но  истината  е,    че  
изобилният живот е плодът  ,   който ние произвеждаме  . В Йоан 15:5 Исус казва: “Аз съм лозата, вие сте
пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете
да  направите  нищо.”  Исус  описва  изобилният  живот  като  присаденост към  лоза.  Лозовата  пръчка  е
присадена  към  лозата.  Ако  тази  връзка  става  по-задълбочена  и  по-здрава,  животът  ни  ще  става  по-
плодотворен.  Да  живеем  изобилен  живот,  това  означава  да  раждаме  плодове.  Настоящата  серия  от
проповеди се намира в прекрасна хармония със проповедите от серията “Плодовете на Светия Дух.” Да
живеем изобилен живот, това означава да принасяме плодове в живота си. Ако прочетете Гал. 5:22-23  ,   вие  
ще видите, че там е даден списък на тези плодове:   любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие,  
вярност, кротост, себеобуздание  .   

Как можем да раждаме тези плодове?    Единствено когато пребиваваме в Божието присъствие  .  Как  
става това пребиваване? Ние пребиваваме в Христос, когато се подчиняваме. Как се подчиняваме? Ние се
подчиняваме, когато обичаме. Исус ни е заповядал да се обичаме помежду си. В евангелията се казва, че
ние трябва да обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум и с всичката си сила.
Освен това трябва да обичаме хората така, както обичаме себе си. Как се научаваме да обичаме по този
начин? Ние знаем, че първо Бог ни е обикнал.

Ако  искаме  да  живеем  изобилен  живот,  ние  трябва  да  сме  плодоносни.  Ако  искаме  да  раждаме
плодове, ние трябва да пребъдваме в Христос и трябва да имаме близки отношения с пастира. Това означава
да подхранваме живота с молитва, да живеем със Светия Дух и да четем онова, което Бог вече ни е казал в
Библията. Това означава да се подчиняваме на заповедта на Исус да обичаме. Ние обичаме, защото знаем, че
сме обичани. Това е начинът, чрез който откриваме изобилния живот. Този вид живот се основава на факта,
че Бог ни обича. 

Вчера стоях в една болнична стая с Джейсън и Марси Йън и държах в ръцете си тяхната дъщеричка
Елизабет, която беше само на 24 часа. Помолих се за това малко момиченце, за Джейсън и Марси и да
техните родители. Помолих се нашата църква да окаже плодотворно влияние върху живота на това дете.
Миналия четвъртък заедно с Джулиус Морган и семейството му стояхме край леглото на жена му Руди.
Цитирах стихове от Пс.23, а когато Руди премина във вечността, произнесох красивата благословия от Чис.
6:24-26. 

Една от най-големите привилегии на моята работа е, че аз съм с хората както в моментите на раждане,
така и в моментите на смъртта. Когато се молех за малкото бебе и за умиращата жена,  аз се молех те да
научат  ,    че са обичани от Бога в Исус Христос  . Когато човек знае това, тогава той е способен да обича  
другите хора. Даже когато те не ви обичат, ако знаете че сте обичани от Бога, вие сте способен да бъдете
обичащ човек. А ако сте способен да бъдете обичащ човек, вие сте способен да се подчинявате на Христос.
Ако се подчинявате на Христос, вие ще искате да пребивавате в него. А ако пребивавате в него, животът ви
ще стане плодоносен. А ако животът ви е плодоносен, вие имате изобилен живот.

Питам  ви,  дали  имате  изобилен  живот?  Разбирате  ли  откъде  започва  той?  Този  изобилен  живот
започва от увереността, че сте обичан. Съгласни ли сте, че това е така? Приели ли сте Божията любов? Каня
ви да я приемете, ако до сега не сте го направили. Исус Христос ще стане ваш Спасител и ваш Господ и вие
ще започнете да живеете вечен живот от същия момент, в който го приемете. Ако търсите църковен дом, ние
с радост ще ви приемем при нас. Отговорете положително на тези покани, които Бог ви отправя. Молим се в
името на Господ Исус Христос. Амин.

Да живеем изобилен живот и предизвикателството да си родител
Лука 15:11-32 и Мат. 20:20-23 

Днес е Денят на майката. Ана Джарвис е имала прекрасна идея, когато е предложила да се определи
един ден от  годината,  за  да се  отдава  почит на  майките,  независимо дали те са  живи или умрели.  Тя
предложила на пастора на своята църква втория неделен ден от Май да бъде посветен на Денят на майката.
Избрала този конкретен ден, защото майка й умряла на този ден. Църквата й решила да чества този неделен
ден като Ден на майката и скоро тази идея била подкрепена от други хора.  След това един сенатор от
Алабама  направил  предложение  в  Сената,  което  било  прието  и  Президентът  Уудроу  Уилсън  подписал
решение, с което втория неделен ден от Май се превърнал в национален ден за честване на майките.
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В Денят  на  майката  продължаваме  серията  от  проповеди  “Да  живеем  изобилен  живот,”  като  ще
обсъдим как можем да живеем изобилен живот, когато сме родители. Когато започнахме тази серия, ние
говорихме, че обещанието на Исус “Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно” (Йоан 10:10) не
се отнася само за живота след смъртта  . Исус ни напомня,   че живота ни     тук, на земята и то сега  ,   трябва  
да бъде качествено различен. Вечният живот не е просто безкраен и приятен живот. Това е живот, който
започва тук и сега, но има различно качество. Вечният живот засята всяка частица от живота на човека,
включително дейността ни като родители.

Надявам  се,  че  сте  видели  последния  брой  на  списанието  “Риидърс  дайджест.”  Ако  имате  тази
възможност, моля ви да обърнете внимание на задната корица на изданието на списанието за м. Май. Там
има  снимка  на  една  млада  майка,  която  служи  в  американската  армия  в  Ирак.  Тя  седи  на  земята  с
кръстосани крака, скрита зад една каменна стена и е облечена в камуфлажната униформа на нашата армия.
В скута й лежи автомат. Поставила е слънчевите си очила върху шлема си  и чете една картичка, която е
получила от семейството си по случай Денят на майката  и една сълза се стича по бузата й. Можете да
забележите мъката по лицето й, независимо че облеклото и снаряжението й показват, че това е жена, която
служи като войник.

Според мен тази снимка е успяла да улови същината на майчинството. В същината си,  всяка майка
трябва да получава заплата,  все едно че е войник. Майчинството е пълно с напрежение, безпокойства и
конфликти. На практика майките са постоянно на бойното поле. В днешната проповед искам да разгледаме
две важни черти на майчинството.

Вчера тук, в църквата, се проведе брачна церемония. Обикновено в такива случаи аз стоя тук отпред,
облечен в черно наметало. Обаче вчера седях до скъпата ми съпруга на задния ред. Ние присъствахме на
сватбената церемония като членове на църквата. Гледано от задния ред в залата, перспективата се различава
от гледането от катедрата. Булката и младоженецът, които вчера се ожениха, не членуват в нашата църква,
но родителите на булката са членове. Младоженците бяха поканили един много специален пастор, който
извърши брачната церемония. Разбира се, младоженците трябва да имат право да избират пастора, който ще
извърши бракосъчетанието им. Докато наблюдавах как майките на булката и младоженеца влязоха в залата
и заеха местата си, аз се опитах да си представя всички мисли, които нахлуват в главата на майката, когато
се жени детето й. Спомних си за една сватбена церемония, която извърших преди около 2 години. Майка на
булката беше сестра ми Джъслин, която роди 6 деца, едното от които умря. Младоженката беше второто й
дете Елиза. Всичките 5 деца на сестра ми и на зет ми бяха на сцената. Единственият им син беше шафер,
шаферка беше и една от дъщерите им. Една от другите им дъщери играеше ролята на “почетна девойка” а
другата – на “почетна матрона.” Тази сватба беше особено трудна за сестра ми Джъслин, защото се състоя
скоро след смъртта на майка ни. Тя тъгуваше, защото майка й не можа да присъства на сватбата. Джъслин
беше обхваната от смес от тъга и радост, мъка и щастие.

Бащата на булката взе участие в началото на церемонията, а след това напусна сцената и седна в
залата до Джъслин. Когато дойде момента младоженците да се закълнат във вярност един към друг, синът
им припадна на сцената и това доста ги разтревожи. Останалите шафери вдигнаха племенника ми и го
изведоха през страничната врата. Тогава погледнах към Джъслин и мъжът й Тери и ги попитах, дали искат
да идат отзад и да видят сина си. Те веднага скочиха и напуснаха залата. Не исках да продължавам брачната
церемония без родителите на булката, поради което направих прекъсване, през време на което изсвирихме
една песен и публиката потанцува за малко. Това наистина беше много забавна сватба. След няколко минути
Джъстин и Тери се върнаха и ние продължихме церемонията със следващия етап, когато младоженците
трябваше да взаимно да се закълнат във вярност.  Ние бяхме готови за размяна на пръстените, когато на
булката  започнаха да й се  подгъват коленете.  Джъслин скочи и извика на дъщеря си:  “Седни!  Седни!”
Племенницата ми седна на един стол и една от лелите й, която беше медицинска сестра, дойде и я отведе в
задната част на църквата. Когато булката се оправи и се върна, аз се обърнах лично към нея и младоженеца
и им казах: “В клетвите си вие казахте “в добри и лоши времена,” но както демонстрира прекрасно вашата
сватбена церемония,  вие въобще нямате представа какво означава това.  Каквото и да означава този израз,
това е реалността за брака.” Когато си спомня за този случай, аз си казвам, че сестра ми ни даде един
пример за това, какво е да си майка. Това е начинът, през който живеят родителите през по-голямата част от
живота си. Постоянно се случва нещо, независимо дали е някаква радост или е някакво затруднение.

Всички майки би трябвало да получават заплащане като на войници. Някои трябва да бъдат наградени
с медала “Пурпурно сърце.”  Собствените им деца са й нанесли дълбоки рани. Нали си спомняте случая,
когато съгласно юдейския обичай Мария и Йосиф отнесли бебето Исус в храма? Старецът Симеон взел
Господ Исус в ръцете си и предсказал: “И на самата теб меч ще прониже душата ти” (Лука 2:35). Колко
вярно е това пророчество! Ние знаем, че сърцето на Мария е било пронизвано многократно, включително и
на Голгота. Някои майки трябва да получават войнишко заплащане, защото са много уморени. Мисля си
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специално за самотните майки, които са принудени да правят всичко сами. Колко изтощителен е този начин
на живот!

Някои майки заслужават да получават заплата на войник, защото са властни жени.  Всички знаем
какво представляват тези жени и почти винаги някоя от тях е около нас. Това са жени, които винаги са
активни и заети и постоянно се   навират   в живота на другите хора  , с искреното си желание да ги поправят и
да им покажат къде грешат, за да станат по-добри. Исус е познавал една такава властна жена. Всъщност
това е една жена,  която му е леля и е била истински проблем за Исус. Това може да ви изненада. Нека да
прочетем Мат. 20:20-23. 

Тази жена е била жена на Зебедей и майка на Йоан и Яков. Убеден съм, че се е наричала Саломе. Ние
знаем, че Саломе е била жената на Зебедей. От евангелието на Марк ние знаем, че една от жените, които са
присъствали на разпъването на Исус на кръста се е наричала Саломе. Йоан описва тази сцена по-различно.
Той не споменава за Саломе, но пише за една жена, която е сестра на Мария, майката на Исус. Ако сравните
списъците  на  присъстващите  на  Голгота  жени  от  евангелията  на  Марк  и  Йоан,  вие  ще  се  убедите,  че
сестрата на Мария се е наричала Саломе.  Тя е била леля на Исус и е искала да осигури добро бъдеще на
децата си. Поради това отишла при Исус и го помолила да ги постави да седнат на почетните места от двете
му страни.

Една учителка от Неделно училище изучавала с децата този откъс от Библията и ги попитала защо
майката е пожелала синовете й да седнат от двете страни на Исус. Едно от децата й отговорило: “ Защото,
ако Исус седи между тях, те няма да могат да се бият помежду си .” Не е ли вярно, че ние често пъти
разделяме две деца, като сядаме между тях, за да не им позволим да се бият. Това е гледната точка на едно
дете за тази история.

Майката на Йоан и Яков просто е  искала синовете й да успеят в живота.  Може би е  била доста
изненадана, когато мъжът й Зебедей се е върнал у дома им и казал: “Няма да повярваш какво направиха
нашите момчета. Заминаха заедно с Исус. Те напуснаха семейното гнездо. Оставиха ме сам в лодката и
заминаха с Исус.  Братовчед им ги заведе някъде.” Факт е, че тези двама синове, които са били наричани
“синовете  на  гърма,”  са  били  нетърпеливи  и  избухливи.  Вероятно  са  реагирали  импулсивно.  Веднъж
предложили да призоват небесният огън да унищожи едно село, което отказало да приеме Исус. Може би са
наследили агресивния си темперамент от майка си, която е настоявала Исус да ги постави на почетните
места.

Зебедей и Саломе може би са се чудили какви ли ще станат момчетата им, когато пораснат. Може би
са искали те да продължат семейната традиция и да станат рибари. Може би са се надявали те да постигнат
нещо още  по-голямо.  Можете  ли  да  си  представите  как  Саломе  е  седяла  в  подножието на  кръста  и  е
наблюдавала как е умира Исус, нейния племенник и се чудела какво ще се случи със синовете й? Какво ще
стане с  Йоан и  Яков,  след като  римляните убили човека,  след  който те  вървели и когото са  наричали
“Господ”? Със сигурност животът им е бил в опасност. Преди това се молела да им бъдат дадени почетните
места, а сега се ужасявала от мисълта, че синовете й са в голяма опасност. Библията ни казва, че Саломе е
била сред жените, които са отишли на гроба на Исус в неделя сутринта на Великден. Тя видяла празния
гроб, поучила се е от възкресението и сигурно след това е имала надежда за децата си.

Въпросът, който Исус задал на синовете й: “Можете ли да пиете от чашата, която Аз имам да
пия?” е бил пророчески.  Яков е първият от учениците, който е бил убит. В Деяния се казва, че той е бил
убит от Ирод. Най-дълго от всички ученици е живял Йоан, но част от живота си е прекарал в заточение на
остров Патмос. Не вярвам, че Саломе някога си е представяла, че живота на децата й ще се окаже такъв. Тя
се е надявала на нещо повече. Представете си, че сега можехме да разговаряме със Саломе и да я попитаме:
“Саломе, ако погледнеш в миналото, какво смяташ, че стана с децата ти?” Мисля си, че тя би ни отговорила
така: “От момента, в който реших да не контролирам живота им, от мига в който престанах да се опитвам
да налагам моя план за живота им,  от деня в който престанах да манипулирам бъдещето им и оставих
всичко в ръцете на Господа, аз знаех, че всичко ще е добре.” Колко важно е родителите да осъзнаят това!
Ако живеем изобилен живот, всеки от нас стига то такъв момент в живота си, когато осъзнава, че децата ни
не принадлежат на нас, а на Бога, който е техният Създател. Те не са създадени да бъдат наши ученици, а да
станат ученици на Господ Исус Христос. Задачата да сме родители и да живеем изобилен живот   изисква от  
нас да се научаваме    да се отказваме   от правата си над децата си   и да ги предоставяме на грижите на  
Господа.

Втората важна задача на родителите произтича от Притчата за блудния син. По-малкият син отишъл
при баща си  и  му казал:  “Искам си наследството.”  По този начин той все  едно,  че  той казвал:  “Тате,
умирай.” Синът не можел да получи наследството си, докато баща му е жив. Можете да си представите
напрежението в семейството, което се е създало през тези няколко дни. Синът взел полагащия му се дял от
наследството и си заминал. После пропилял всичко, което баща му бил спечелил с толкова много труд и бил

121



122

принуден да приеме една работа, която е отвратителна за всяко еврейско момче – да се грижи за свинете на
един неевреин. Един ден нещо се случило и Лука разказва, че момчето се осъзнало.  Всички родители се
молят децата им да се осъзнаят.

След като синът решил да се върне у дома, той започнал да репетира как ще каже на баща си да бъде
считан за слуга в семейството, защото не е достоен да бъде считан за негов син. Когато се върнал у дома,
баща му демонстрирал, че го обича без да му поставя никакви условия и организирал тържество по случай
завръщането му, дал му пръстен, дрехи, обувки и сготвили едно угоено теле. По време на тържеството по-
стария син се изпълнил с горчивина и попитал: “Защо празнувате онзи, който си замина и пропиля всичко?”
В Библията се казва, че се наложило бащата да напусне тържеството, за да успокои по-стария син.  Точно
когато положението на едното от децата ви се оправи  ,    друго попада в беда и се нуждае от помощ  . Това е  
нормалния начин, по който живее семейството.

Обикновено разглеждаме Притчата за блудния син от гледната точка на действащите лица: бащата и
двамата му сина. А защо да не я разгледаме от гледната точка на майката? В тази притча не се споменава
нищо за майката. Ние не знаем, дали е жива или е умряла. Ако приемем, че тя е жива, можете ли да си
представите как е живяла, докато е наблюдавала борбата, която се е водела между мъжете в семейството й?
Братята са се карали помежду си. Единият от синовете й казал на баща си да умре. Сигурно майката е
плакала от мъка, когато е наблюдавала как по-малкия син напуска бащиния дом. Тя може би е плакала и от
радост, когато го е видяла да се завръща. Майката сигурно е плакала, когато видяла, че по-стария син мрази
по-младия си брат. Можете да си представите болката на тази майка.

Тази майка би трябвало да получава войнишка заплата. Подобно на всеки родител, тя е трябвало да се
справя с огромна задача. Тя е трябвало да прости. Когато по-малкият син се завърнал у дома, бащата му
простил.  Майката също е трябвало да му прости.  Освен това,  тя трябвало да прости на по-стария син.
Вероятно майката е трябвало да прости и на бащата, защото дотолкова е бил фокусиран в спечелването на
материални богатства за семейството, поради което не е успял да развие връзката си с децата си. Въпреки,
че в притчата не се споменава за майката, зад сцената вие можете да видите едно майчино сърце.  Тя е
трябвало да прощава, да прощава и да прощава, седемдесет пъти по седем.

Баба ми обичаше да казва: “Когато децата ни са малки, те ни тъпчат по краката  ,   а когато пораснаха, те  
ни тъпчат по сърцето.” Родителите ще бъдат наранявани  ,   но са длъжни да прощават  .

Възможно е да бъдете наранен от майка си или от баща си.  Като деца ние трябва да прощаваме на
родителите си. Прошката е от решаващо значение за живота на семейството. Нека да бъдем милостиви един
към друг, да сме толерантни и да си прощаваме така, както Бог ни е простил в Христос.

Задачата, която имаме да бъдем родители, може да бъде изпълнена докато живеем изобилен живот.
Трябва да помним, че като родители, в определен момент ще трябва да оставим Бог да се грижи за децата
ни. Ние можем да бъдем родители и едновременно с това да живеем изобилен живот,  но не можем да
направим това, ако не търсим прошката на хората около нас и ако ние ни им прощаваме.

Познавате ли Спасителя? Приели ли сте Исус Христос като ваш Спасител? Ние прощаваме така, както
Бог ни е простил в Христос. Ако до сега никога не сте получили прошката на Христос, каним ви днес да
вземете  това  решение.  Позволете  на  Господа  да  влезе  в  сърцето  ви  и  да  ви  донесе  онази  дълбока  и
очистваща прошка, от която толкова много се нуждаете. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.
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