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Какво означават Блаженствата?
Мат. 5: 1-12

Нека заедно да прочетем Мат. 5:1-12. В тези стихове се съдържат така наречените Блаженства, с които
започва Проповедта на Планината.  Днес започваме една серия от проповеди, посветени на Блаженствата.
Когато  подготвях  тази  проповед,  аз  си  мислех,  че  ще  започнем  с  изучаването  на  първото  блаженство:
„Блажени бедните по дух.“ Трябва да ви призная, че следващия път ще се занимаваме с това блаженство.
Преди да разгледаме блаженствата едно по едно, за нас е важно да подредим сцената на общата картина.
Трябва да разберем в по-широк смисъл какво е правил Исус, когато е говорил за Блаженствата в началото на
Проповедта на Планината.

Стенописите на първия етаж на Рокфелер Център в Ню Йорк незабавно привличат вниманието на
посетителите.  Тези  красиви  творения  на  изкуството  изобразяват  прогреса  на  човечеството.  В  тях  има
образци на мускули, машини и всевъзможни технологии и изобретения, които са допринесли за прогреса на
цивилизацията.  Сред  тези  стенописи  има  една  картина,  която на  пръв  поглед  е  неподходяща  и  не  е  в
хармония с останалите. Това е стенопис, на който е изобразен Христос на един планински склон. Той учи
учениците  си,  а  ръцете  му  са  разтворени  в  жест  на  благословение.  Пред  него  се  е  събрало  огромно
множество, хора от всяка етническа група, от всяка националност, богати и бедни, здрави и болни. Разбира
се,  това е картина, изобразяваща Проповедта на Планината. Под стенописа е поставен следният надпис:
“Вечната съдба на човека не се намира в зависимост от това, дали може да научи новите уроци или да
направи нови открития и завоевания, а от това, дали приема уроците, на които е бил научен преди 2000
години.” Там, сред примерите за великите открития на цивилизацията има едно напомняне за нещо, което е
много важно – учението на Исус.

Проповедта  на  Планината,  записана  в  Мат.  5-7,  е  наричана  с  различни  имена.  Някои  я  наричат
“Християнската Магна Харта.” Други я наричат “Кратко изложение на Християнската доктрина.” Трети я
наричат “Манифестът на Исус.” Четвърти я наричат “Ръкополагащо обръщане към учениците на Христос.”
Други я наричат “Най-великата проповед, която някога е произнасяна.” Без съмнение това е един от най-
важните откъси в Библията. Тук са записани думите на Исус, отправени към последователите му преди
повече от 2000 год. Това не са някакви древни думи. Това не са думи, които се отнасят само към учениците
му от първия век. Това са думи, отнасящи се за всички нас, които сме последователи на Исус. Това са думи
на нашият Господ и Спасител. 

Баба ми знаеше колко важна е Проповедта на Планината. Тя вярваше в старото баптистко учение за
подкупничеството. Ако искаше да науча наизуст някакъв текст от Библията, тя ми предлагаше да ми плати
за това. Тя ми даде 1 долар, защото научих Десетте Заповеди. Даде ми 1 долар, за да науча Пс. 23. Даде ми 1
долар, за да науча някои други стихове от Библията. Тя знаеше, че ако науча наизуст стихове от Библията,
техният смисъл ще остави незаличим отпечатък върху сърцето ми. В Пс. 119:11 се казва: “В сърцето си
опазих Твоето слово,  за да не съгрешавам пред Теб.”  Моята баба ми предложи 10 долара,  за  да науча
наизуст Проповедта на Планината, всички стихове от трите глави Мат. 5, 6 и 7. Препоръчвам този метод на
бабите  и  дядовците.  Може  би  с  отчитане  на  инфлацията  сега  ще  трябва  да  повишите  стойността  на
офертата си. Но мога да ви уверя, че ако децата и внуците ви научат наизуст Проповедта на Планината, те
ще възприемат в живота си учението на Исус,  което е  толкова важно. Ако сега някой ми предложи 10
долара, за да кажа наизуст целия текст на Проповедта на Планината, аз не мога да го направя. Всъщност,
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сега не бих могъл да кажа този текст наизуст и за 10 000 долара. Сега не бих могъл да запомня всички тези
стихове наизуст, но повярвайте ми, че наистина знам за какво се говори в тази проповед. Когато като момче
научих наизуст този текст, аз научих какво представлява удоволствието от добре свършената работа. Това е
толкова важно. Предлагам ви, докато изучаваме тази серия от Блаженствата, колкото се може повече от нас
да се постараят да научат наизуст поне текста на Блаженствата, просто тези 12 стиха, които прочетохме
днес. Няма ли да е чудесно, ако на плочата в сърцето ни е написана голяма част от учението на Исус? Това
са думите, чрез които живеем.

Матей започва, като ни обрисува обстановката. Исус се изкачил на хълма. Като ученик имах учител,
който в един прекрасен пролетен ден каза: “Няма да седим в тази задушна класна стая. Ще излезем навън и
ще седнем под дърветата. Ще проведем урока си навън.” Той ни изведе отвън и ние седнахме под дърветата,
а той ни преподаде урока,  който беше подготвил. Ние си бяхме взели даже тетрадки и химикалки и се
преструвахме, че внимаваме. Не съм сигурен, дали наистина чухме какво ни говореше учителя, но мога да
ви  уверя,  че  той  успя  много  повече  отколкото,  ако  бяхме  останали  в  класната  стая  и  гледахме  през
прозореца красивия пролетен ден. 

Исус извел учениците си сред красотата на природата. Ако посетите град Капернаум, разположен на
брега  на  Галилейското море,  вие можете да се  изкачите  на хълма и да  видите  мястото,  където Исус  е
произнесъл Проповедта на Планината. Непосредствената близост на хълма до Капернаум е важна, защото
според описанието в евангелието на Матей, малко преди това Исус поканил учениците си да отидат там.
Скоро след като ги поканил, те се качили на хълма. В тази красива обстановка той ги научил как иска да
живеят.  В  целия  текст  на  Проповедта  на  Планината  ще  срещнете  съпоставки  с  природата,  които  ни
напомнят за  красивата обстановка.  Исус  говори за  безпокойството и сочи летящите птици и лилиите в
полето.  Той  говори  за  град  разположен  на  хълма.  Представям  си,  че  той  е  гледал  към  най-високо
разположения град в Галилея, наричан Сафед. Може би това е бил градът на хълма, който не може да бъде
скрит. Даже когато четете тези стихове, вие разбирате, че те са в хармония с разстилащата се пред вас
картина. Исус говори за двама човека, които построили къщи, едната от които била на пясъчна основа, а
другата – върху скала. Ако застанете на този хълм на брега на Галилейското море, вие лесно можете да си
представите  тези  две  къщи.  В  тази  обстановка  Исус  е  проповядвал учението,  което има изключителна
важност  за  нас.  Матей казва,  че  когато  Исус  седнал на  земята,  учениците му дошли при него.  Исус  е
произнесъл проповедта си седнал. Може да ви изненада,  но тогава е било обичайно еврейския равин да
поучава с власт, седейки. Исус отишъл в Назарет, отворил свитъка на Исая и чел от него. Когато започнал да
тълкува прочетеното, той седнал. Това е бил начинът, чрез който равинът поучавал хората с власт. В края на
Проповедта  на  Планината  събралата  се  тълпа  се  чудела  над  властта  с  която  поучавал  Исус,  която  се
отличавала от властта на останалите учители. Исус е поучавал с власт. Ние сме пренесли тази практика и в
нашата култура.  Понякога Римокатолическата църква казва,  че Папата говори непогрешимо. Той говори
авторитетно, седнал в кресло, от позиция, излъчваща власт. В колежите и университетите има стол, на който
седи декана или ректора на учебното заведение. Това е белег на неговата власт.

Исус е преценил, че когато говори седнал,  това ще демонстрира властта му.  Той започнал да учи
учениците си. Матей казва, че той си отворил устата. Това не е просто някакъв заобиколен начин да се каже,
че той е започнал да говори. Фразата “Той си отвори устата” е древногръцка. Когато гърците разказват за
мъдри предсказатели и  казват,  че  те  си  отварят  устата,  това  не  просто означава,  че  си  отварят  устата,
започват да си движат езика и думите излизат от там. Чрез тази фраза се казва: “Учителят отвори разума си.
Учителят отвори сърцето си. Учителят не задържа и не крие нищо в себе си. Той съобщава на слушателите
си онези неща, които са най-важни за него и се намират в ума и сърцето му.” Уилям Баркли обръща голямо
внимание на граматическите времена, в които са използвани гръцките глаголи. Аз в повечето случаи не
обръщам голямо внимание на тези неща. Оставам другите изследователи да се справят с тези проблеми, но
в този случай искам да ви демонстрирам нещо. В това изречение е използвано минало време: “И като
отвори устата Си, поучаваше ги ...” В гръцкия език има две минали времена. Едното се нарича “arist” и
изразява  еднократно  действие.  Другото  време  предава  идеята  за  продължителност  и  повтаряемост  на
действието. В евангелието на Матей се използва втория вид незавършено минало време. Може би така ние
можем по-добре да си представим как Исус е седнал и е отворил устата, разума и сърцето си. Говорейки с
власт, той многократно ги поучава. Започнал да излага учението си и продължил да ги учи. По този начин
Матей ни обяснява, че това не е било еднократно поучение. Исус многократно е повтарял основните и най-
важни идеи от своето учение. Те са били толкова важни, че опитният учител непременно би ги повтарял, за
да даде възможност на учениците си наистина да ги разберат.

“И като отвори устата Си, поучаваше ги, като казваше...” Първата дума от учението му “Блажени”
е  много  трудна  за  разбиране.  В  някои  случаи  тя  е  превеждана  като  “щастливи.”  Според  мен  думата
“щастливи” не предава напълно смисъла на “блажени.”  Оригиналната гръцка дума “makarious”  е почти
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непреводима на английски език. Според Уилям Баркли тя трябва да се превежда като някакво удивление,
например: “О, блаженството на чистите по дух! О, блаженството на онези, които скърбят!” Това е израз на
възхищение от блаженството, възхищение от радостта и от щастието. Думата “блажени” предава идеята, че
съществува  почни  неописуема  радост,  която  е  предназначена  за  онези,  които  живеят  съобразно  тези  8
характерни  черти,  за  които  говори  Исус.  Много  трудно  е  да  разберем  думата  “блажени,”  но  може  би
историята  за  една  светулка  ще  ни  помогне.  Тъй  като  била  загрижена  за  безопасността  на  малките  си
светулки, майка им ги събрала и им разказала за пътуването, което им предстои да извършат през една
опасна област, където можели да бъдат изядени от птиците. На свечеряване тя им казала: “Докато пътуваме,
не запалвайте светлините си. Сега не трябва да има никакви светлини.” Светулките летели без светлини в
колона една след друга, докато изведнъж майката видяла светлина в края на колоната. Тя незабавно отлетяла
до задния край, където летяла най-младата светулка и възкликнала: “Мисля, че ти казах, че не трябва да
включваш светлината си!” Малката светулка я погледнала и казала: “Мамо, ако си светулка  ,    ти трябва да  
светиш!”

Ето това е смисъла на думата “блажен,”  която е използвана от Исус. Това е нещо, което не може да
бъде държано скрито. Вие просто не можете да го задържите вътре в себе си. “Блажени” означава такова
блаженство,   което трябва да прелива към другите хора     и да бъде изразявано с радост и щастие  . Ето това е
значението на използваната от Исус дума. Думата “makarious” понякога е използвана, за да опише остров
Кипър.  Счита се, че този остров няма нужда да внася нищо. На остров Кипър има идеален климат за
отглеждане на плодови дървета и всякакви видове цветя. Почвата е плодородна и климата е идеален. Кипър
притежава минералите и прясната вода, от която се нуждаят насажденията. Жителите на този остров могат
да намерят идеалното щастие, без да внасят нищо от чужбина. Това е смисълът на думата “makarious.”
Когато живеем подобен  благословен живот,  за  нас  не  са  от  значение  заобикалящите  ни  обстоятелства.
Нашата радост и щастие не се намират в зависимост от онова, което се намира около нас. Тъкмо обратното,
блаженството е поведение и начин на живот, който се създава отвътре навън. В Йоан 16:22 Исус казва: “И
радостта ви никой няма да отнеме.” Това е същността на блаженството, което ни дава Исус

Ако  отидете  в  Израел  и  посетите  прекрасното  място,  където  Исус  е  произнесъл  Проповедта  на
Планината,  вие  ще  видите,  че  там  е  построена  една  осмостенна  църква,  наречена  Църквата  на
Блаженствата. На всяка от осемте й стени има стенопис, на който е написано по едно от блаженствата. Вие
ще научите, че тези осем блаженства, произнесени сред прекрасната природа са оказали огромно влияние
върху ранния  християнски свят.  Тези осем блаженства  могат  да  бъдат  използвани,  за  да  опишат какво
означава човек да е свят. Ако ги прочетете внимателно, вие ще видите, че те преобръщат  стандартите на
света.  Те  са  диаметрално противоположни на представите,  които имат хората  за  радост  и щастие.  Вие
можете да гледате рекламите по телевизията и във вестниците. Можете да слушате мъдростта на света,
която  е  глупава.  Вие  ще  видите,  че  това,  което  според  Исус  носи  блаженство  в  живота  ни  е  коренно
различно от онова, към което се стремят хората. Можем да гледаме на тези осем блаженства като началото
на  някакъв  курс.  Исус  обучава  последователите  си.  В началото им казва  как живота  им може да  бъде
благословен по специални начини. Не е трудно да си представите объркването на учениците му.  Какво
означава да вървим след Исус и да го следваме? Какви са отличителните черти на християнския живот?
Какво означава човек да бъде благословен от Исус?  Блаженствата са  изискванията,  на които трябва  да
отговаря човек  ,   за да стане жител на Божието царство  . Стандартите на света са коренно противоположни и
всеки  от  слушателите  трябва  да  реши,  как  да  живее.  Дали  трябва  да  се  стремя  към  щастието,  което
Американската Декларация за Независимостта ни казва, че можем да имаме? Дали трябва да се стремя към
щастието по начина, по който ни казва света? А може би трябва да се стремя към щастието по начина,
описан от Исус?

Един самолет летял от Лос Анджелис за Сан Франциско, но тъй като над Сан Франциско имало мъгла,
се наложило самолета да кацне в Сакраменто и да изчака  около час и половина.  Тъй като знаел,  че в
самолета имало един сляп пътник, пилотът отишъл до него и му казал: “Непредвидено се наложи да кацнем
за около час и половина. Искате ли да слезете от самолета и да се поразтъпчете?” Слепецът отговорил: “Не,
благодаря, но си мисля, че моето куче-водач не би имало нищо против да се поразходи.” 

Пилотът казал: “Аз ще разходя кучето ти.” Той хванал кучето-водач за повода, двамата слезли от
самолета, минали през рампата, а оттам през коридора на летището. Случило се така, че пилотът носел
слънчеви очила. Разбирате ли какво става? Хората гледали този пилот, който носи тъмни очила и е водено от
куче-водач. Пътниците се втурнали към гишето за билети и започнали да връщат билетите си, защото не
искали да пътуват със същия самолет. Те даже не искали да пътуват със самолети от същата авиокомпания.
Те  се  ръководели  единствено  от  видимото,  а  не  погледнали  под  повърхността,  за  да  видят  милостта,
благородството, любовта и състраданието на пилота. Пътниците се ръководели единствено от онова, което
лежало на повърхността.
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Толкова много хора имат същото отношение към Проповедта на Планината. Те я прочитат и казват:
“Това е списък с изисквания, които не могат да бъдат изпълнени. Никой не може да живее по този начин.
Може би чрез блаженствата Исус е обучавал само малцината си избрани ученици, които по-късно били
наречени “светци,” но със сигурност блаженствата не са приложими за всички нас. Тези изисквания са
твърде високи и трудни за изпълнение.” Но това не е вярно. Учението на Исус се отнася за всеки от нас и за
всички християни от всички епохи. Тези поучения са толкова съвременни, колкото винаги са били. За да ги
разберем, ние трябва да се вгледаме дълбоко в Библията, където за разлика от светската представа няма да
намерим определение на простото щастие.

В книгата си “Силата на Единственият” Джеймс Миръл казва, че ако наистина искаме да разберем
Блаженствата, ние трябва да ги разгледаме в обратен порядък. Това е начинът, по който Миръл обръща
подреждането им. До небето се стига чрез духовна бедност. До утешението се стига чрез искрена скръб. До
наследяването на земята се стига чрез искрен дух, който не е скъпернически и му липсва силен стремеж
към собственост. До наслаждението се стига чрез гладуване и жадуване за праведност. До получаването на
милост се  стига чрез даване на милост. До Бога стигаме, когато имаме чисто сърце. За да станем синове на
Бога, ние трябва да живеем в мир. До Божието царство се стига чрез борба за справедливост, която може да
бъде  съпровождана от  конфликти,  болка и даже смърт и тази  борба  продължава  през  целия  ни живот.
Блаженствата не са просто рецепта за добър живот; те са пътна карта, която ни показва как да живеем по
волята на Бога. Блаженствата са свързани с духа на човека и със скритата му същност  .   Това са неща, които  
въобще не са подвластни на обстоятелствата в които живеем.

Психологът Ниил Уорън решил да направи едно проучване и един ден задал на 108 човека следния
въпрос:  “Какво  бихте  предпочели  да  получите:  незабавно  щастие,  много  голямо  богатство  или  се
почувствате доволен?” За момент се замислете как бихте отговорили вие. Какво бихте искали да получите?
От 108-те запитани само 3 отговорили, че искат да са много богати. 19 човека казали, че искат незабавно
щастие. Останалите 86 човека казали, че искат да са доволни. Мисля си, че всички искаме да сме доволни.
Усещането за задоволство и за щастие,  за които често си говорим е чувство.  Самата дума “щастие” на
английски произлиза от думата “hap,” която означава “късмет,” “щастлива случайност” и “орисия.” Думите
“благословия”  и  “блаженство”  изразява  нещо  по-дълбоко,  което  се  намира  под  повърхността.  Това  е
истинската същност на християнския живот. Блаженствата са ценности, чрез които можем да живеем. Това е
начинът,  чрез  който  можем  да  живеем  благословен  живот.  Това  е  пътя,  по  който  трябва  да  върви
последователя на Христос. Това е пътя към истинското задоволство.

Преди години Оръл Хершейзер бил много добър бейзболен играч. Когато играел в отбора на Лос
Анджелис Доджерс, неговият отбор спечелил Световната серия. Като герой от тези мачове, той бил поканен
да гостува на “Вечерното шоу,” което тогава било водено от Джони Карлсон. Двамата си поговорили и
водещият журналист попитал бейзболиста: “Как се подготвяте за  някои важен мач?” Спортистът казал:
“Понякога се затварям в себе си и даже мога да си попея малко.” Водещият, който бил известен певец,
започнал да настоява госта да изпее нещо за зрителите в залата.  Зрителите веднага се присъединили и
всички заедно започнали да настояват спортиста да изпее нещо. Оръл Хершейзер, който не считал, че е
добър певец, отказвал: “Не, аз наистина не мога да пея. Не ме карайте да пея.” Но тълпата продължавала да
настоява  той  да  пее.  Водещият  го  помолил:  “Хайде,  само  няколко  думи.”  Но  водещият  и  публиката
продължавали шумно да настояват на своето. Накрая, след кратка пауза бейзболистът казал: “Може би ще
мога да изпея песента, която най-често си пея. Това е един химн на хваление.” Когато казал това, цялата
зала замлъкнала. Той започнал да пее: “Хвалете Бога, от когото получаваме всички благословии, хвалете
Бога всички земни създания, хвалете Бога, всички небесни множества. Хвалете Отца, Сина и Светия Дух.”
В това прочуто вечерно шоу бейзболният играч изпял църковно хваление. Когато Великият Създател и Бог,
Онзи  от  когото произлизат  всички  благословии,  благославя  живота  ни,  ние  не  можем да  запазим тези
благословии скрити в себе си. Те се изливат от нас и ние се превръщаме в благословение за другите хора.

Разбирате  ли,  че  Исус  не  благославя  последователите  си     просто  за  да  се  наслаждават  на  
благословения живот  ?   Исус ни благославя, за да можем и ние от своя страна     да се превърнем в благословия  
за хората около нас. Точно това иска Исус от нас.  Той иска да ни благослови по такъв начин, че да се
превърнем в благословение. 

Знаете ли как да живеете като християнин? Обръщайте внимание на Господаря си. Предстои ни да
разгледаме блаженствата едно по едно. Мога да ви уверя, че ако се стараете да изпълнявате тези указания в
живота си, ако ги прилагате в живота си, Бог ще ви благослови така, както даже не сте си представяли. В
резултат от това животът ви ще се превърне в благословение за другите хора. Искате ли да стане това? Не се
ли стремите тъкмо към това? Ако сте християнин, нали това е начинът, по който искате да живеете? Ако сте
християнин и имате нужда от църковен дом, където да хвалите Бога и да му служите,  не искате ли да
станете член на нашата църква? Ако все още не сте християнин, не искате ли да живеете по този начин? Не
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искате ли Исус да бъде ваш Господ и Спасител, за да се превърне живота ви в благословение за хората около
вас? Приканваме ви да отговорите положително на тези покани на Бога. В името на Господ Исус Христос.
Амин.

                     
Какво се очаква да правим?

Йоан 17: 6-7, 11, 13-18

Миналата седмица се срещнах с няколко млади хора. Една девойка ми разказа, че е получила висока
награда  по  латински  и  гръцки  език.  Освен  това  беше  получила  университетски  награди  по  история  и
английски език. Беше получила и предложение да й платят всички разходи за обучението по английски език
в Университета във Флорида.  Тя ми каза:  “Преди да отида в университета,  ще прекарам една година в
Еквадор, защото искам да разбера какво се очаква от мен да направя в този свят.” Друг младеж, който щеше
да  се  обучава  в  Юридическия  факултет  на  Харвардския  университет  ми  каза,  че  преди  да  отиде  в
университета, ще отиде в африканската държава Камерун и ще преподава английски като втори език. Той
каза: “За мен е важно да направя това.  Трябва да се опитам да разбера къде е мястото ми в този свят.” И
останалите младежи потвърдиха, че имат подобно желание.

Вчера  бях  в  един  малък  град  в  югозападна  Виржиния,  от  който  започва  пътя  през  Апалачките
планини. Закарах сина си Скот, който завърши висшето си образование и там имаше среща с друг младеж,
наречен  Джон,  който  е  завършил  бизнес  в  Техническия  университет  в  Джорджия.  Те  заминаха  на
продължително пешеходно пътешествие само с по една раница на гърба си. Те имат намерение да изминат
целия път до планината Катадин в щата Мейн. Това ще отнеме доста време. Целта на това пътуване е не
просто да извървят много километри и да изкачват планини, а да се опитат да разберат какво би трябвало да
направят през живота си.

Тази сутрин при изгрева на слънцето аз си представих как синът ми седи на някоя скала, наблюдава
изрева и се пита: “За какво съм се родил на този свят? Как би трябвало да живея? Каква е целта на живота
ми?” Ако ме беше попитал, аз можех да му кажа: “След като си завършил вече колежа, сега от теб се очаква
да си намериш работа и да започнеш да се издържаш сам.” Но истината е, че ако бях поканен да тръгна на
това пътешествие заедно с него, аз също бих го направил. Проблемът е, че аз знам какво би трябвало да
направя. Поради това се върнах обратно в нашия град.  Моят отговор    не е неговия отговор  . Моят отговор
може би е нещо, което дядо ми или баща ми щяха да ми кажат: “Просто направи нещо.”  Синът ми има
нужда от време да остане насаме със себе си. Той има нужда да чака, да мисли, да се моли и тогава ще
научи какво трябва да прави с живота си.

Учениците на Исус са били обикновени хора. Повече от една трета от тях са били рибари. Въпреки че
не са били образовани, ние знаем, че те са преминали пред нещо като последен изпит. Всъщност, те са
преминали през нещо като приемен изпит. Ние четем за този изпит в молитвата на Исус от Йоан 17. И
четирите евангелия ни разказват за така наречената Последна вечеря, която Исус и учениците му са имали
на Пасха. В евангелието на Йоан тези събития са описани по-подробно. Исус дал един урок на учениците
си. Той измил краката им и така им дал пример за обслужване на другите хора. После взел елементите на
пасхалното  ядене  –  хляба  и  виното  –  и  казал  че  те  трябва  да  се  превърнат  във  вечни  символи  на
жертвоготовния  живот.  След  това  се  помолил  за  всички  ученици  от  всички  поколения  от  цял  свят.  В
днешната проповед ще разгледаме тази молитва. Нека да прочетем Йоан 17:6-7, 11, 13-18. 

Ето това е последният изпит на учениците. Въпросът е: “Как човек да бъде в света, без да бъде част от
него?” На този въпрос аз винаги давам един стандартен отговор, като правя една аналогия. Представете си
една малка рибарска лодка. Ако държите лодката в задния си двор, ако тя фактически никога не влиза във
водата, това всъщност не е лодка. Тя се превръща в лодка, чак когато бъде поставена във водата. За да бъде
лодка, тя трябва да е във водата. Разбира се, ние искаме лодката да е във водата, а не водата да е в лодката.
Ако водата влезе в лодката, тя ще потъне и ще легне на дъното на реката, езерото или морето. Тя вече няма
да изпълнява предназначението си. Лодката не може да бъде лодка, ако не плава във водата. (Коментар: Има
разлика в употребата на глаголите плувам и плавам. Човекът плува във водата, а корабът или лодката плават. Ако е в лодката,
човека не плува, а плава. Д.Пр.) Ако е във водата, но и самата тя е пълна с вода, тя вече не е лодка. Следователно
целта на лодката е да бъде във водата, но в нея да няма вода.

Същото е валидно и за християнството. Ние трябва да сме в света, но да не сме част от него. Ние
участваме в живота на този свят. Ние живеем в света, но не се придържаме към ценностите на света. Ако
светът ни изпълни с ценностите си, ние вече не правим това, което Христос е планирал да правим. В такъв
случай ние не живеем като християни. Учениците се страхували, че не са издържали този последен изпит.
Юда не го издържал. Той се стремял към онова,  което е  харесвано от хората,  към властта,  лакомията,

7



8

силата,  към тридесетте сребърника.  Юда не можал да бъде такъв ученик,  какъвто Исус  искал да бъде.
Мисля  си,  че  останалите  11 ученици са  издържали изпита,  някои от  тях –  много трудно.  Поради това
възкръсналият  Исус  останал още 40 дни сред тях.  По този  начин той като  че  ли им обяснявал,  какво
означава да бъдеш негов ученик и как човек може да живее в света, без да е част от него. Тогава дошъл
денят на началото на тяхното служение, на планината близо до Витания. Исус завел учениците си там и им
дал някои последни указания. Казал им да отидат в града и да чакат там, докато получат власт от небето.
Чак след като получат дара на Светия Дух, те трябвало да тръгнат да разнасят евангелието в Юдея, Самария
и по целия свят. “Разнасяйте евангелието сред света, учете и превръщайте в ученици всички хора, и ги
кръщавайте в името на Отца, Сина и на Светия Дух.”  Това е било кратко,  но много важно указание.
Докато чували това в Деня на възнесението, учениците видели как той се възнесъл на небето. В Библията се
казва, че те се върнали в Йерусалим и се изпълнили с радост. Там чакали, докато им бил даден Светия Дух,
а след това започнали смело да проповядват Христовото евангелие.

Много от вас знаят,  че аз обичам да работя в градината си.  Там ходя да се моля,  да работя и да
размишлявам. Трябва да ви призная, че понякога това се превръща в тежко занимание. Градината може да се
превърне в място за тежка работа. Има моменти, когато изпускам от поглед факта, че в края на краищата,
градината  трябва  да  е  приятно  място  за  мен.  Миналата  седмица  половин  ден  засаждах  всичко,  което
трябваше да бъде засадено. Полях всичко, което имаше нужда от поливане, наторих всичко. Забелязах, че
има много плевели, които трябваше да бъдат почистени. Цялата тази работа доста ме измори. Тогава една
ученичка на Христос, една свята жена, наречена Клер, ми предложи чаша студена  вода. Исус ни е казал, че
трябва да си предлагаме по една чаша студена вода и тя ми даде. Аз я взех и седнах. Бях изпотен и малко
запъхтян. 

Тогава се замислих какво означава човек да е в света, но да не е част от него. Какво се очаква от нас да
направим? Докато си мислех, погледнах надолу и си видях обувките. Не бих могъл да ги нарека обувки за
тенис. Те никога не са виждали тенискорта. Те не са и обувки за бягане, защото никога не съм бягал с тях.
Те ми бяха подарени като работни обувки. Това бяха обувките, с които работя в градината. Поглеждайки
надолу,  аз  видях върху тях  логото на  „Найки“  Това  е  най-често срещаната  търговска  марка.  Тогава  си
помислих: Какъв маркетингов успех успя да постигне Найки. Вие наблюдавате тенис по телевизията и
виждате, че треньора носи блуза с това лого и веднага разбирате, че за това му е било платено от Найки.
Наблюдавате много професионални спортисти, които носят дрехи с това лого. А аз го видях на градинските
си обувки. Мотото на Найки е: “Просто го направи.” Не мисли. Не се чуди. Не се моли. Просто го направи.
Това е мотото на светската религия.  Найки създаде един вид светска религия.  Един от първоначалните
лозунги на Найки беше: “Продължавай да вярваш.” Разбира се,  тук не става дума за християнска вяра.
Според мен тук се казва: “Продължавай да вярваш в Найки.” Ако светската религия има първосвещеник,
това би трябвало да е Майкъл Джордан или един млад играч на голф, който наблюдаваме, че носи дрехи със
същото лого.

Знаете ли, че когато Майкъл Джордан беше говорител на фирмата Найк  и (  въпреки че аз не съм го  
чувал никога да казва нещо  ),   заплатата, която му даваха беше по-голяма от сумата на всички заплати  
на  всички  служители  на  Найки  по  света,  които  произвеждаха  обувките  на  Найки?  Всички  тези
азиатски работници, които произвеждаха тези обувки, събрани на едно място, печелеха по-малко от парите,
които  Майкъл Джордан печелеше за една година. Логото на Найки е символът на нашата култура. Бих
казал, че това е символът на света. Това е символът на властта и на лакомията, който ни казва, че трябва да
се придържаме към световните ценности. Като християни, когато се придържаме към ценностите на света,
ние не само сме в света, но сме и част от него. Ние приличаме на останалите хора. За да сме в света, без да
сме част от него,  ние трябва да се придържаме към символ, който е различен от логото на Найки. Това е
символът на кръста. Той показва, че ние имаме по-висша цел, че има по-висша власт, че основната ни задача
не е да се опитваме да спечелим всичко, което можем да спечелим. Основната ни задача в този живот е да
даваме  колкото  се  може  повече.  За  разлика  от  символа  на  егоцентричността,  кръста  е  символ  на
саможертвата.

Както ви казах,  вчера бях в един малък град във Виржиния,  наречен Дамаск.  Помислих си колко
подходящо е, че този град се казва Дамаск. През него преминава проходът през Апалачките планини. Там
изпратих  един  от  двамата  млади  пътешественици,  които  се  опитваха  да  разберат  какво  се  очаква  да
направят с живота си и тръгнаха на едно изпитание, което започна от Дамаск. Апостол Павел казва, че той е
разбрал точно какво трябва да прави. Той бил обучен и първо завършил училището в Тарс, а след това
училището на Гамалаил. Павел е бил човек с власт. Той е бил член на Синедриона. Той знаел какво трябва
да прави. Той казва, че е бил Фарисей на фарисеите. Тъй като си е мислил, че всичко му е ясно, Павел не е
вярвал, че има нужда от време за размисъл и за молитва. Той просто се е подчинявал на религията си. На
път за Дамаск му се случило нещо, което променило живота му. Вие си спомняте, че Господ Исус Христос
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му се явил там и го попитал: “Павеле, защо ме гониш?” Павел не могъл да отговори и започнал да мисли.
Когато го отвели в Дамаск, Ананий получил съобщение от Бога. Той му казал: “Ананий, този човек, Савел
от Тарс,  който вече ще наричаме Павел, този човек е моят избран съд. Аз имам план за живота му.”  Вие
знаете, че Бог има план за живота на всеки човек. Според собствените му признание, Павел е трябвало да
отиде в Арабия и да чака. Докато чакал, Светия Дух започнал да работи в живота му и Павел разбрал, че
мисията на живота му е променена. Коренно се променили задачите, които е трябвало да изпълни на този
свят. Сега той разбрал какво точно се очаква от него да направи.

Мисля си за двама младежи, които днес вървят в планината. Мисля си за моментите, които самият аз
съм прекарал в планината, обмисляйки какво се очаква от мен да правя. Убеден съм, че Бог ще им обясни
какво да правят, така както обясни и на мен. Той е обяснил и на Павел. Животът на Павел се променил и
светът се променил. Тъй като светът се променил, Павел бил в състояние да говори за това какво означава
човек да е християнин и да живее в света, но да не е част от света. Възприемайки символа на кръста, Павел
казал: “Съразпнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен” (Гал.2:20). Променил се е
самият смисъл на живота му. Разбира се, Павел не е познавал логото на Найки. Но ако го познаваше, той
щеше  да  отхвърли  ценностите,  олицетворявани  от  този  символ,  защото  е  възприел  ценностите  на
саможертвата. В Рим. 12 той пише: “Не се приспособявайте към този свят. Бъдете в света, но не ставайте
част от него. Не позволявайте на света да ви влияе. Променяйте се като обновявате ума си, за да разберете
кое е добро, благоугодно за Бога и съвършено.”

Как да живеем в този свят без да бъдем част от него? Едно от нещата, които трябва да правим е да
бъдем отворени за волята на Бога. Ние трябва да живеем за Господа, а не за себе си и да не се съобразяваме
с ценностите на този свят. Кръстът трябва да бъде символът на нашето съществувание. Това означава да се
отричаме от себе си. Когато нарамваме кръста си всеки ден, ако вървим след Исус,     ние се отричаме от егото  
си  .   Тогава светът не може да ни напъха в калъпа си.     Така биваме моделирани и оформяни от волята на Бога  .
Понякога говорим за търсене на Божията воля за живота ни. Не мисля, че даже е нужно да търсим волята на
Бога. Достатъчно е просто да бъдем отворени за Божията воля и искрено да искаме да я научим и да й се
подчиним. Мисля си, че когато станем наясно и се настроим да приеме и изпълним Божията воля, тя ще ни
намери. Бог ще ни я открие стъпка по стъпка, когато му дойде времето. Вие знаете, че Той вече ни е разкрил
толкова много неща чрез страниците на Библията. Бог има съвсем конкретен план за живота на всеки човек.
Казвайки това нямам предвид само младите абсолвенти,  но и всеки от нас,  защото независимо къде се
намирате и независимо на кой етап от пътуването сте, Бог има план за вас. Има нещо, което Той иска да
направите. Той ще ни открие какво е това нещо. Волята му ще разцъфти като цвете, ако сме отворени да я
приемем и да й се подчиним. Ние трябва да живеем за Господа.

Второто нещо, което трябва да разберем е, че животът не е лесен. Знаете ли какво е казал Исус? “В
света ще имате скръб.” Той не е казал: “В света може би ще имате скръб.” Не това е казал Исус. Той е
казал: “В света ще имате скръб.” (Коментар: Няма никакво съмнение, че в света ще имаме скръб. Красива илюзия е, че

можем да избегнем скръбта. Д.Пр.) Питайте хората от Лос Аламос, дали знаят нещо за скръбта. Попитайте онези
80 човека от Шарлот, които миналата вечер паднаха заедно с един пешеходен мост, дали знаят нещо за
скръбта. Разговаряйте със семейството на някой болен от спин. Разговаряйте с родителите на този човек.
Разговаряйте със семейството на някой човек, който боледува от болестта на Алцхаймер. Говорете с човек,
който е  прекарал сърдечен удар или с  човек,  на който са му поставили диагнозата,  че  е болен от рак.
Попитайте  ги,  дали  знаят  нещо  за  скръбта.  Вгледайте  се  в  собствения  си  живот.  Замислете  се  за
трудностите, с които се срещате. Това е животът, при който сме призвани да живеем в света, но да не сме
част от него.  Това е  животът за  Господа,     който не е  лек  .  Исус е  казал:  “В света ще имате скръб;  но
дерзайте:  Аз  победих  света”  (Йоан  16:33).  Това  не  означава,  че  ще  откриете  някакъв  жълт стикер  на
щастието, който ще залепите върху житейските трудности.  Това не означава, че ще влезете в някакъв вид
самоизмама  и  отричане  от  себе  си.  Да  се  радва  човек  в  подобно  състояние,  това  означава  да  гледа
трудностите право в  очите  и да  изпитва  искрена  и  неподправена вътрешна радост,  която произтича  от
познаването на Исус. В книгата Евреи се казва, че тъкмо заради тази радост, която е била подготвена за
него, Исус е издържал на мъченията на кръста. Да бъдете радостен, това не означава просто да се смеете  ,   а  
да откриете истинската радост от познаването на Исус, от знанието за спасението, с което ви дарява и от
постоянното усещане за присъствието му до вас  .    Това означава, че трябва да се научите да се радвате,  
преди всичко вътре в себе си.

Миналата седмица една от дъщерите ми ме попита: “Тате, защо си толкова намръщен? Ти трябва да се
смееш.” Наистина трябваше да се смея и то предимно на себе си. Исус е казал: “В света ще имате скръб;
но дерзайте: Аз победих света”. Ето това е изворът на радостта. Ние може да сме сред хората, но не сме
част от света, защото той е бил победен от Исус Христос. Ние трябва да живеем за Господа и да се научим
да се смеем, но в същото време трябва да обичаме. В изказването си пред випускниците на една семинария,
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нейният президент казал следното: “Вие имате добро образование, но трябва да обичате Бога и всички хора.
Вие трябва да обичате и себе си.” Разбирате ли, единствения начин, чрез който бихме могли да изпълним
заповедите на Исус е да бъдем хора, които обичат. Да обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с
целия  си  разум  и  с  всичките  си  сили и  да  обичаме  другите  хора  така,  както  обичаме себе  си,  това  е
уважаваща себе си любов. Исус си учи да обичаме. Ние можем да попитаме: “Исусе, какво се очаква от мен
да направя?” Исус ще ни отговори: “Вие трябва да живеете на света, но да не сте част от него. Вие трябва да
сте хора на любовта.”

Самият Исус е бил отведен в пустинята от Светия Дух. Той е трябвало да разбере какво се очаква от
него да направи. Това е бил периода на неговото изпитание. Първото изпитание, на което е бил подложен е
да се провери, дали има егоистично желание. “Ще задоволиш ли глада си, като превърнеш тези камъни в
хляб?” Исус отхвърлил това поведение. “Тогава не искаш ли да ти се подчиняват всички царства на земята?
– попитал го Сатаната. “Само ми се поклони и всичко тук ще бъде твое.” Исус му отговорил: “Не, няма
лесен и изгоден начин за мен да свърша онова, за което съм дошъл.” Това е била някаква форма на лъжа и
той я е отхвърлил. “Тогава не си ли съгласен да се хвърлиш от върха на храма? Хвърли се и Божиите ангели
ще те поемат.”  Представяте ли си какво представление би се получило.  Хората щели толкова  да бъдат
впечатлени от това представление. Кой знае, може би щяха да започнат да го наричат Въздушният Исус. Но
той отхвърлил това предложение. Той не се стремял към егоистични желания, към личната изгода или да
спечели хорската слава. Той избрал да бъде слуга. Той избрал кръста. Той е направил този избор, защото е
обичал. Неговата цел е била и ние да се научим да обичаме. 

В Йоан 3:16 се казва, че това е причината, поради която Бог го е изпратил на този свят. Бог обича
хората и затова е дошъл Исус. Той иска и ние да се научим да обичаме. През 1991 едно момче от 8 клас в
гимназията било застреляно от свой съученик. Убитото момче било обуто с маратонки Найки, наречени
Въздушния Джордан и стрували 140 долара. Съученикът му искал тези маратонки и заради тях извършил
убийството. Два дни по-късно, на погребението, говорила майката на убитото момче. Тя казала: “Моля ви,
помнете, че това са просто деца. Дано Бог да е милостив към нас, за да ги възпитаваме правилно и да не ги
караме да вярват, че един чифт обувки са по-ценни от живота на човека.  Молете се за детето, което уби
синът ми. Молете се то да опознае любовта на Бога.”

Как трябва да живеем в света, но без да сме част от него? Вие трябва да живеете за Господа. Трябва да
откриете радостта, която идва при нас даже в моменти на тъга. Вие трябва да обичате. Трябва да обичате
така, както Исус е обичал. Какво се очаква да правя аз? Да вървя след Исус.

Всичко това започва, когато приемете Христос като ваш Спасител и го поканите да влезе в живота ви.
Тогава вие казвате: “Искам наистина да има някакъв смисъл в живота ми.” Ако до сега не сте направили
това, каним ви да го направите още днес. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

                     
Какво си мисли Бог за вас?

Пс. 8

Нека да прочетем Пс.  8.  В една съботна сутрин бащата на едно семейство станал рано.  Жена му
връчила онзи списък от задачи за деня,  който всеки мъж обича да получава в събота. Той взел списъка и
работил през целия ден: окосил тревата, боядисал някои неща в двора, даже успял да смени филтрите на
климатика.  В края на дена приготвил хамбургери на скарата на двора и семейството се нахранило.  На
смрачаване, след вечеря, той се излегнал в хамака на двора за да си почине. Малката му 8-годишна дъщеря
се изкатерила в хамака, легнала до него и поставила главата си на сгъвката на ръката му. Двамата лежали и
наблюдавали  настъпването  на  нощта  и  появяването  на  звездите  на  небето.  Тогава  момиченцето
възкликнало: “Тате, виж! Господ запалва светлинките на небето.”

Някога спирали ли сте се за момент, за да погледате звездите на небето? В продължение на дълги
часове през нощта овчарят Давид бдял и пазел стадото си. Той е имал възможност да наблюдава звездите на
небето и е считал, че това не са просто светлинки на небето, а творение на Божията ръка.

От  дълги  векове  хората  наблюдават  небето.  Гърците  и  римляните  забелязали,  че  звездите  са
подредени по определен начин и са групирани в съзвездия. Те считали, че звездите представляват някои
герои от собствената им митология. Те наблюдавали Голямата мечка и Малката мечка. Много пъти и аз съм
наблюдавал тези съзвездия. Трудно е да се различи мечката в тяхната конфигурация. Любопитното е, че
хората с интерес наблюдават различните съзвездия и откриват различни форми в тяхното разположение.

Аз обичам да гледам звездното небе.  Веднъж чух за  метеоритен дъжд,  но тогава имах погрешна
представа какво представлява метеоритния дъжд. Мислех си,  че  в един момент ще видя много падащи
звезди. Оказа се, че метеоритния дъжд е нещо различно. Направих си легло в каросерията на един пикап,
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легнах там в един спален чувал и през цялата нощ гледах небето. Виждах падащи звезди, понякога даже 2-3
едновременно. Забелязах, че нощем можете да наблюдавате небето и да видите как то все едно, че се върти
около Полярната звезда, която е разположена точно над оста на въртене на земята. Тъй като земята се върти,
на нас ни се струва, че небето се върти.

В други случаи също съм обръщал внимание на небето. Само преди няколко седмици много хора бяха
разочаровани, че не можахме да наблюдаваме лунното затъмнение, което беше видимо от далечната Южна
Калифорния. Информацията за очаквано затъмнение привлича вниманието на много хора. Независимо дали
става въпрос за слънчево или за лунно затъмнение, ние искаме да видим тези събития.

Веднъж станах заедно с децата си посред нощ и отидохме на едно от най-високите места около нашия
град, за да наблюдаваме преминаването на Халеевата комета. За да бъда пределно искрен пред вас ще ви
кажа, че тя се появи само като едно кратко светещо тиренце на небето. Преди няколко години премина една
друга комета, наречена “Котек,” която беше много по-впечатляваща. Ние можахме да я наблюдаваме много
ясно от паркинга пред църквата.

Нормално е да сме привличани от небето. Кой би могъл да разгледа съзвездието “Орион” и да открие
там рака “Небула?” Кой би могъл да направи това без помощта на телескопа? Без неговото многократно
увеличение много небесни обекти не могат да бъдат видени. Спомням си първият път, когато успях да видя
планетата  Юпитер през  един малък телескоп.  Тогава  за  пръв път  видях и пръстените на  Сатурн.  Сега
разполагаме с телескопа Хъбъл, който отвори за нас цял един свят от вълнуващи съзвездия на небето.

Когато Давид гледал към звездите, той не е гледал на тях просто като на някакви звезди. Той е виждал
ръката на Създателя. Същото правят и много от нас. Когато гледаме към звездите, за нас те не са просто
някакви небесни светила. В тях ние виждаме работата на Бога.   Когато погледнем към небето и разберем, че  
Бог е Великият Създател  ,   ние се впечатляваме от Неговото величие и слава  . Ние се впечатляваме от властта  
Му над всички  неща,    от  неограничените  му  способности  да  създава  и  да  твори,  от  Неговата  сила,  от  
Неговото величие и от неограниченият Му контрол над всичко по света.

Преди няколко години проповядвах една проповед, посветена на Пс.8, в която се фокусирах върху
начина, по който небесата ни разкриват славата и величието на Бога. Докато четох Пс.8 миналата седмица,
аз забелязах, че Давид е направил нещо много важно. Докато е наблюдавал звездите, той бил впечатлен от
свършената от Бога работа, от Неговата съзидателна сила и от властта Му над всичко на света. После Давид
погледнал към себе си и вижте какво е казал: “Кой съм аз в сравнение с великият балдахин на небесата?
Каква е моята важност в светлината на всичко онова, което Бог е направил и огромните неща, които Бог е
създал? Каква е моята роля в този свят?” Нека отново да прочетем Пс. 8:1-4. 

Какво  си  мисли  Бог  за  нас?  Доколко  подхождаме  на  всичко  онова,  което  Бог  е  създал,  доколко
подхождаме на Божията слава и на Неговото величие? Дали Бог, който царува над небесата, някога се сеща
за нас? Дали Бог поне за миг се замисля за нас? Един мъж проникнал в едва федерално учреждение във
Вашингтон и започнал да тършува в документацията. Човекът не бил на себе си и охраната скоро го открила
и арестувала.  Попитали го:  “Какво правиш тук?” Той им отговорил: “Искам да разбера какво си мисли
правителството за  мен.  Искам да разбера,  дали имат папка с  моето име,  нещо, което да ми докаже, че
правителството мисли за мен.”

Още  по-важно  е  да  си  зададем  въпроса:  “Какво  си  мисли  Бог  за  нас?”  Със  сигурност  Бог  ни
превъзхожда. Фредерик Битнер казва, че в опитите си да разберем Бога, ние приличаме на бръмбар, който
се опитва да разбере какво представлява един зрял човек. Бог е толкова по-високо от нас и толкова много ни
превъзхожда. Какво си мисли Бог за нас?

На първо място, аз считам, че Бог се радва много на нашето любопитство. Бог подхранва в нас това
чувство да се удивляваме. На Него му е много приятно, когато обръщаме внимание на нещата, които е
направил. Някога разхождали ли сте се с 2-3 годишно дете? Когато вървите с такова дете, вие забелязвате,
че то не пропуска нищо. То вижда всяка капачка от бутилка, всяка пръчка, всяко камъче, всяка пчеличка и
всяка жаба. Те се удивляват на всичко. Ето на това прилича вървенето с Бога. Когато вървим с Бога, ние се
научаваме  да  обръщаме  внимание  на  подробностите.  Бог  ни  кани  да  вървим  с  Него.  Бог  подхранва
удивлението ни. Той ни окуражава да се удивляваме като децата на творенията му. Това е един от поводите
Исус да ни каже, че трябва да станем като малките деца и подобно на тях да му се доверяваме и да се
удивляваме на делата му. Библията ни казва, че Бог ни е създал по Свой образ и подобие. Поради тази
причина ние можем да се питаме какво означава това. Дали това означава, че ние приличаме на Бога? Не
мисля,  че това е вярно.  Според мен, това означава,  че Бог ни е създал с някои от Неговите качества и
отличителни черти. Например, аз считам, че   Той ни е създал да бъдем творчески личности, да използваме  
разума, с който ни е дарил, за да разбираме и да мислим ясно и логично  .   Бог цени нашето любопитство и  
способността ни да се удивляваме.

Много хора проявяват склонност да се подценяват като личности.  На света живеят около 6 млрд.
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човека  и  всеки  от  нас  в  един или друг  момент от  живота  си  се  е  подценявал.  Съществува  нещо като
епидемия на самоподценяването. Много от нас са изпадали в подобна ситуация. Когато видеше някой човек,
който се самоподценява, баща ми обичаше да казва: “Той дотолкова е паднал духом, че ако седне на една
монета от 10 цента, краката му няма да докосват пода.” Понякога сме толкова подтиснати, че не виждаме
нищо ценно и важно в живота си. В Пс.8 се казва, че  Бог ни е създал само малко по-нископоставени от
ангелите и от небесните създания и от Самият Себе Си. 

Спомняте ли си  историята  за  създаването на света в  Битие?  След всеки етап от създанието,  Бог
поглеждал към направеното и  казвал:  “Това  е  добро.”  Когато създал мъжът и  жената  по свой образ  и
подобие Бог,  Той погледнал към тях и казал:  “Те са много добри.” Включването на наречието е важно,
защото  ние    с  ме короната на всичко, което е създадено от Бога  .  В Пс.8 се казва,  че ние сме върховното
постижение на Великият Създател. Той ни е направил само малко по-нископоставени от ангелите и ни е
короновал със слава и чест. (Коментар: Нещо повече, в Библията се казва, че при второто идване на Исус, ние като Божии

деца даже ще съдим ангелите, които са се провинили. Д.Пр.)
Трето,  струва  ми  се,  че  Бог  е  невероятен  оптимист  за  бъдещето  ни.  Помислете  си  за  миг  за

отговорността, която Бог ни е възложил. В Пс.8 се казва, че Бог ни е поставил в този свят, за да слугуваме
на всички създания. Ние трябва да се грижим за всичко, което Той е направил. Бог ни е поставил тук, за да
се  грижим  за  прекрасната  планета  Земя.  Трябва  ли  да  спасяваме  китовете?  Разбира  се!  Трябва  ли  да
спасяваме делфините? Да. Трябва ли да спасяваме неродените деца? Да. Ние трябва да се грижим за всичко,
което Бог е създал  . Това са най-важният откъс от Библията, който е посветен на защитата на околната среда.  
В него се казва, че ние не сме създадени на този свят  ,   само за да търсим удоволствията и развлеченията  . Ние  
сме създадени и поставени тук не поради някаква грешка или поради нечия прищявка, а за да направим
земята по-добро място за живот, да се грижим за нея, да храним създанията Му и да се отнасяме с уважение
и почит към тях. (Коментар: И това е много логично. Бог е собственикът на всичко, а ние като негови деца в Господа сме

сънаследници и съсобственициq и отношението ни към света трябва да е грижовно. Д.Пр.)
Бог е невероятен оптимист и ни възлага тези отговорности. Мислете за това: Бог ни е възложил още

по-голяма отговорност. Ние не само трябва да се грижим за създаденото от Бога, но и трябва да разказваме
на всички хора за Неговата любов. Ние трябва да разказваме на цял свят за добрата новина за Исус Христос.
Бог не би ни възложил тази задача, ако си е мислил, че ние не сме способни да се справим и че ще се
провалим. Когато Бог ни е възлагал тази задача, той прекрасно е разбирал, че ние не можем да се справим,
ако разчитаме само на собствената си сила. Не е нужно да я изпълняваме със собствената си сила. Бог е с
нас и това е част от ежедневния процес. Той единствен никога няма да ни напусне и никога няма да ни
изостави. Той ще ни даде сили, за да свършим онези неща, които ни е възложил. Можете ли да разберете
защо казвам, че Бог е невероятно оптимистично настроен към нас?

Четвърто, важно е да знаем, че Бог иска да има връзка и отношения с нас. Когато погледнете към
небето,  вие си мислите,  че Бог е там. Вие си казвате:  “Бог е на небето и всичко на света е под Негов
контрол.” Вие си представяте, че Бог седи на своя трон там някъде и ни наблюдава от далеч. Но Бог иска
нещо повече от това. Той не иска просто да му отдаваме почит заради великолепието Му. Пророк Йеремия е
казал: “И ще ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце” (Йер. 29:13).
Пророк Исая се изразява още по-ясно в Ис.55: 6-9.

Бог ясно ни казва, че ще ни бъде трудно да разберем всичко за Него. Той е Бог  ,   а ние не сме  . Той иска
да има отношения с нас и ни кани да Го търсим. Това прилича на игра на криеница с Бога. Нека да ви
разкажа за  една игра на криеница между две сестри.  Едната била по-голяма,  а другата - по-малка.  По-
малката сестра предложила да играят на криеница. Договорили се тя да си затвори очите и да брои до 100, а
след това да търси по-голямата сестра. Когато малката сестра започнала да брои, голямата сестра излязла от
къщата, качила се в колата си и отишла в къщата на приятеля си. Когато стигнала до 100, малката сестра
започнала да я търси из цялата къща, но не могла да я открие. Тогава се разплакала, отишла при майка си и
се оплакала, че не може да намери сестра си. Майката й казала, че сестра й е заминала с колата в къщата на
приятеля си. Малката сестра се възмутила: “Но тя ми обеща, че ще мога да я търся!” След известно време
по-голямата сестра се прибрала у дома и малката сестра отново й предложила да играят на криеница. Този
път решили голямата сестра  да  брои до 100,  а  след  това  да  търси по-малката  сестра.  Голямата  сестра
започнала да брои, а малката се скрила и зачакала. Тъй като времето течело, а голямата сестра не идвала да
я търси, малката сестра решила да се премести на не толкова скришно място. Тя си мислела, че може би
сестра й не я търси достатъчно усърдно или пък че не е достатъчно умна, за да я открие. Най-накрая отишла
в  съседната  стая  и  извикала:  “Аз  се  крия!  Аз  се  крия!”  После  чула,  че  по-голямата  сестра  говори  по
телефона с една от приятелките си, поради това отишла и застанала пред нея и закрещяла: “Аз се крия!
Намери ме!” По-голямата сестра изръмжала: “Махай се! Сега говоря по телефона.” Малката сестра отново
се разплакала и се оплакала на майката: “Аз се крия, а тя даже не се опитва да ме намери.”
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Това е тъжна история, но знаете ли, че хората си мислят същото за Бога? Те считат, че Бог е напълно
недостъпен за тях, че Бог е някакъв липсващ Бог, че е невъзможно да го откриете и да имате отношения с
Него. Те считат, че Бог не го е грижа и е изцяло апатичен. Те считат, че независимо какво се случва в живота
им,  Бог  няма  да  ги  потърси  и  няма  да  бъде  с  тях.  Можете  ли  да  си  представите  да  усещате  такава
отдалеченост, такава отделеност и такава отчужденост от Бога? Библията казва, че и двете страни се търсят:
“Търсете Господа, докато може да се намери” (Ис.55:6). Ние трябва да търсим Бога. Знаете ли къде се
крие Бога? Той се крие буквално пред нас. Погледнете към звездите. Погледнете розата в градината пред
кухненската ви врата. Погледнете лицето на някое дете. Вижте как Бог ви се разкрива. Все едно, че не сме
го намерили, Бог е дошъл на земята като едно малко бебе, за да стане още по-достъпен за нас.    Той не се  
крие така, че да не можем да го открием  .   Той иска да има връзка с всеки човек  .

Докато вървял през Йерихон, Исус погледнал в клоните на едно дърво и видял един човек, който бил
нисък на ръст и бил презиран от другите хора. Този човек се наричал Закхей. Исус му казал: “Слез долу. Аз
ще обядвам в твоята къща.” Исус се самопоканил в дома му. Това е бил един от онези случаите, в които
Исус е казал: “Аз съм дошъл, за да потърся и да спася погиналото.” 

И двете страни се търсят една друга. Бог ни кани да Го търсим, а Той е пред очите ни. Той също ни
търси чрез Исус Христос и чрез присъствието на Своя невидим Дух тук, в този момент. Бог ни търси,
защото иска да има връзка с нас. Преди много години, когато бях на 8 години, семейството ни отиде на
гости в къщата на дядо и баба. След като се нахранехме изобилно, ние децата излизахме навън да си играем.
Брат ми Боб, който тогава беше само на 2 години, се запъти към съседната горичка, където минаваше една
малка река и се спускаше към подножието на хълма. Когато открихме, че Боб е изчезнал, цялото семейство
се втурна да го търси. Все още си спомням как чичовците ми и баща ми се върнаха с дрехи, разкъсани от
тръните и къпините. Обувките им бяха мокри, защото бяха влизали в рекичката, за да търсят изгубеното две
годишно дете. След няколко часа един съсед откри Боб. Спомням си сцената, когато Боб беше донесен  и
беше подаден в прегръдките на мама. Всички бяхме толкова радостни и облекчени.

Ако едно семейство е в състояние да направи това, колко по-упорито ни търси нашия небесен Отец,
когато сме се загубили? Колко по-силно нашият небесен Отец иска да има отношения и връзка с нас? Исус е
разказвал притчи за вида на тази връзка: за блудния син, за загубената монета и за загубената овца. Исус
казал, че добрият овчар ще изостави стадото си от 99 овце и ще иде да търси загубената овца. Бог иска да
има връзка с нас. Той няма да се спре пред нищо. Той ще ни търси и ще се надява, че ние ще Го намерим, за
да може да ни покаже, колко много ни обича.    Бог не само иска да има връзка с нас, но Той толкова ни  
обикна,    че дойде на тази земя и се превъплъти като едно бебе и стана беззащитен и нараним  ,  за да го  
опознаем и да имаме любовни отношения с Него.

Какво си мисли Бог за вас? Вие сте Неговото скъпо дете. Той е великият Създател на звездите, на
слънцето и на луната. Ти си е във фокуса на вниманието му. Той знае колко са космите на главата ти. Той
счита, че ти си по-ценен от едно врабче и обръща внимание на всичко.

Вярвате ли,  че Богът на вселената е толкова велик? Вярвате ли,  че Той е толкова добър? Това са
думите  от  молитвата,  която  учат  децата:  “Бог  е  велик  и  Бог  е  добър.”  Той  ви  обича  толкова  много.
Позволили ли сте на този  Бог да влезе в сърцето ви? Отворили ли сте врата пред Него? Имате ли интимна
връзка с Бога? Повече от всичко останало, Той иска да има отношения с вас. Ако до сега не сте взели
решение да приемете Исус Христос, днес е подходящ ден да признаете, че Бог ви търси. Може би преди
години вие сте взели това решение, но сега знаете, че сте се отбили от пътя и искате да се върнете обратно
при Онзи, който ви обича най-силно. Ако търсите църковен дом, вие сте добре дошли в нашето семейство.
Приемете тези покани на Бога и отговорете положително на тях. В името на Господ Исус Христос се молим.
Амин.

Когато мирът е разбит
Псалм 37:1-11; 46:1-11; Йер.8:11

Когато подготвям проповедите си, аз почти винаги си мисля за хората, които ще ги слушат. Мисля си
за хората, за които вярвам, че имат нужда да чуят съобщението. Трябва да ви призная, че докато подготвях
тази проповед, аз си мислех за две групи хора, които по някакъв начин са свързани с нашата църква, но на
практика не са нейни членове. Едната от тези две групи е групата на младите мъже и жени, които служат в
армията. Един от тези младежи е племенник на няколко от нашите членове. Всяка неделя тези млади мъже и
жени, намиращи се в една военна база в Кувейт, получават магнетофонен запис на нашата служба. Записът
пристига при тях след около 2 седмици. Групата се събира в библиотеката на базата  около един магнетофон
и се покланя на Бога заедно с нас. Тази седмица, докато подготвях тази проповед, аз си мислих специално за
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тези млади хора. Другата група, за която си мислих през седмицата са жители на Дънкън Парк, в която
попадат  някои  от  вас.  Миналият  понеделник  вечерта  ние  имахме  събрание  в  тази  зала.  Присъстваха
приблизително толкова хора,  колкото присъстват и в  този момент.  Разликата е,  че в понеделник хората
дойдоха, защото просто бяха развълнувани от убийството, което беше извършено в този район.

Ние живеем в свят на насилието. Ние живеем в свят на война и на слухове за война. Само преди 10
дни отбелязахме първата годишнина от онзи трагичен ден в Американската история, който наричаме 11
септември. Във вторник сутринта през 2001г, един ден, който ние никога няма да забравим, беше заплашена
нашата сигурност.  По време на Световното богослужение, проведено миналата година в първата неделя
след нападението, ние вече бомбардирахме Афганистан. Това беше година, през която вниманието ни беше
фокусирано върху тероризма. Ние участваме в една гигантска война срещу тероризма. Миналата неделя
една библиотекарка, чийто глас повечето от нас са чували по радиото, беше убита наблизо, на разстояние
около 3 км от нашата църква. Нейната смърт ни напомни, че терора не е нещо, което се случва само в Ню
Йорк, във Вашингтон или в Средния Изток. Заплахата от насилието е в нашия град и в нашата страна. Тази
седмица друга жена беше убита в Инман, Южна Каролина. Съпругът й е обвивен за нейното убийство. По
националната телевизия гледахме снимки, правени от камера за наблюдение, на които се вижда, как една
млада жена от Индиана бие детето си. Всички знаем, че подобно поведение не е рядко срещано. Може би
сме виждали подобни случаи, когато изпаднала в ярост майка започва да бие детето си на публично място.
Истината е, че живеем в свят на насилието, свят, в който войната присъства почти през цялото време. Това е
свят,  където постоянно  се  говори за  война.  Мисля  си  за  младите  мъже и  жени,  които се  намират  във
военната база в Кувейт, защото Кувейт се намира на южната граница на Ирак. Сигурно сме чули много
разговори за войната с Ирак.

В началото на почти всеки футболен сезон, Чарлз Шулц, създателят на комичната серия “Фъстъци”,
публикува нов клип, в който Луси държи една топка за Чарли Браун. Всяка година  успява да убеди Чарли
Браун, че може да й се довери, че няма да помръдне топката, докато той се опитва да я ритне. Всяка година
тя  помества топката и Чарли Браун пада по гръб, след като не успява да я ритне. Вчера моята жена ми
показа една политическа карикатура,  на която Луси,  дегизирана като Садам Хюсеин,  държи топката за
Чарли Браун. Мисля си, че повечето от нас единодушно считаме, че не вярваме на Садам Хюсеин. Ние не
вярваме на обещанията за  свободно инспектиране.  Нашият Президент отиде в  ООН и каза на света за
заплахата от война и за заплахата срещу мира. Ние ужасени наблюдавахме как млади израелци и млади
палестинци се избиват помежду си в изблици на актове на терор. Ние сме натъжени от конфликта в Средния
Изток. 

Когато  се  събрахме  тук  миналият  понеделник  вечерта,  броят  на  присъстващите  и  характерът  на
задаваните въпроси потвърдиха убедеността ми,  че  живеем в свят, където идеята за мира е подкопана в
самият й фундамент. Ние живеем в свят на разбит мир. Пророк Йеремия говори за хора, които в моменти
на огромно нещастие се опитват да окажат някакъв вид “първа помощ” на проблема. Слушайте текста на
Йер.8:11: “Повърхностно лекуваха раната на дъщерята на народа Ми, като казваха: Мир, Мир! А пак няма
мир.” Йеремия казва, че когато в живота на хората настъпят моменти на такова нещастие, повърхностното
лечение просто не помага.  Моята надежда и молитва е,  че  днес няма да се  задоволим с повърхностно
лечение на проблема. Предлагам ви отново да се върнем към книгата Псалми от Библията.  Двата псалма,
които говорят директно за този проблем са Пс. 37 и Пс.46. Тези два псалма, които са написани от Давид,
дават отговор на въпросите: Как да живеем, когато мирът е разбит? и Къде въобще е възможно да намерим
мир? Четем Пс. 37 и Пс.46.

Тези псалми попадат в  една група, която наричат  Псалми за Мъдростта. Понякога книгата Псалми
звучи като книгата Притчи, а понякога въпросите задавани в псалмите звучат много подобно на въпросите в
другите текстове  в  Стария Завет,  посветени на мъдростта.  Тук псалмистът задава  следния въпрос:  Как
можем да кажем, че Бог е велик? Как можем да кажем, че Бог е добър? Как можем да кажем, че Бог е
любов?  Как  можем  да  кажем,  че  Бог  е  справедлив,  когато  на  света  съществува  толкова  много  зло?
Псалмистът пита: Ако Бог е жив и обещава справедливост и мир за хората Си, защо преуспяват лошите и
зли хора? Истината е, че Давид никога не отговаря задоволително на въпроса, който сам си задава.

Томас  Ланг,  професор в  Теологичния  факултет  на  Университета  Имори,  е  написал една  книга  за
проблема на страданието. Той казва, че за нас е много трудно да разберем страданието, причинявано от
проблема на злото.  Ние просто не можем да гледаме на себе си като странични наблюдатели. Ние сме
твърде  много  зависими  от  страданието.  Ланг  казва,  че  въпроса,  който  ние  всъщност  задаваме,  когато
страдаме от  злото,  което другите  хора  ни причиняват  е:  “Може ли Бог  да  ни помогне?”  Той казва,  че
съществува ярко различим положителен отговор. В Пс.37 се дава този положителен отговор. Бог може да
помогне. Бог е източникът на спасението. Бог е източникът на нашата сила. Три пъти Давид казва: “Не се
раздразнявай.” “Не се раздразнявай.” “Не се раздразнявай.” (ст.1, 7 и 8). Когато вече му е предстояло да
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умре,  Апостол Павел ни призовава  към същото:  “Не се  безпокойте за  нищо и  не  се  раздразнявайте.”
Думата на иврит, която се превежда като “раздразняване” е същата дума, от която произлиза думата “гняв.”
Това е дума, която наистина означава “да запаля” или “да горя.” Давид казва: “Не се разгорещявайте и не
почервенявайте. Запазвайте спокойствие и хладнокръвие. Бъдете търпеливи. Не се дразнете.” Давид твърди,
че единственият начин  ,   по който можем да изпълним тези съвети     е да вярваме в Бога  . Тук не става въпрос
да вярваме в други хора или даже в собствената си сила. Тук се говори, че трябва да вярваме в Бога и само в
Бога. Давид ни уверява, че Бог ще победи, може би не в момента, когато на нас ни се иска това да се случи,
може би не докато ние сме живи, но накрая неизменно Бог ще победи. Длъжни сме да вярваме в това и да
чакаме.

Псалм 46 е специален псалм за мен, всъщност той е един от любимите ми псалми. Разговарях с един
човек,  който  е  ветеран  от  Втората  Световна  война  и  е  участвал  в  сраженията  за  освобождаване  на
Нормандия. Той ми каза, че Пс.46 е любимата му част от Библията. Когато той служил във флотата и се
подготвял да замине за фронта в Европа, неговата майка му казала да научи наизуст Пс.46 и той я послушал.
По време на десанта и сраженията в Нормандия той постоянно си повтарял: “Бог е прибежище и сила за
нас, винаги изпитана помощ в напасти. Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог .” Тези думи на псалмиста го
успокоявали по време на ужасите на войната. Той бил част от онези десантчици, които с малки десантни
баржи излезли на плажната ивица в Нормандия. Докато баржите наближавали брега, съседна на тях баржа
била буквално разкъсана на парчета от пряко попадение на снаряд. Когато баржата им достигнала до брега,
неговата задача била да спуска една рампа в предната й част, за да могат десантчиците да минат по нея и да
стигнат до сушата. После баржата трябвало да се върне обратно, за да превози друга група десантчици от
по-големите  кораби,  които  стояли  далеч  от  брега.  Тогава  командирът  му  казал  да  не  поглежда  назад.
Човекът ми призна, че погледнал и видял, че всички десантчици от тяхната баржа, които оставили на брега,
били избити. Докато баржата им се отдалечавала с пълна скорост от брега, баржа от другата им страна също
била улучена от пряко попадение и потънала. През цялото време човекът продължавал да си повтаря думите
от Пс.46: “Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти. Млъкнете и знайте, че Аз
съм Бог.”

Едно малко момиченце си мислеше за проблемите, които имаме в  нашия свят и ме попита: “ Защо
просто не се примирим, че в живота си имаме проблеми?” Християните се стремят към мира. Прегледах
сборника си с църковни химни, за да видя какво казват те специално за мира, но установих, че само в
няколко от тях се засяга тази тема. Повечето от химните, в които се говори за мира ни уверяват в идването
на Исус Христос на земята. Исус ще дойде като Княз на Мира.  Като християни ние се питаме: “Какво
трябва да е поведението ни в този свят на зло, на насилие и войни? Какво трябва да бъде отношението ни
към този свят?” Няма съмнение, че трябва да вярваме и да чакаме. Но искам да ви обърна внимание, че това
са глаголи, изразяващи действие. Това не означава да чакаме със скръстени ръце и да се надяваме да се
случи нещо по-добро.  Чакането означава  ,    че  трябва  да чакаме активно  .  Увереността  ни се превръща в
активна вяра. Чакането ни се превръща в очакване с надежда. Това определя начина, по който трябва да се
държим.

Искам да ви предложа 4 стъпки, когато можем да предприемем, когато си мислим за света, в който
живеем. В тях няма нищо ново и изненадващо за нас. Аз съм ви ги предлагал и по-рано. Вие сте чели за тях
в Библията. Предлагам ви ги само като напомняне за начина, по който трябва да живеят християните в
света, който очевидно върви към унищожение.

Първата стъпка е проста: Най-важната стъпка е да се молим. Молитвата не е нещо, което се прави
след  това.  Молитвата  не  е  последното  средство.  Молитвата  е  първата  възможност,  тя  е  най-мощното
средство с което разполагаме, за да променим този свят. Ние трябва да се молим за всичко, включително за
мира. Когато за последен път бях в Йерусалим, на много места в града срещах лозунга “Молете се за мир в
Йерусалим.” Това е директен цитат от Пс. 122:6 :”Молете се за мира на Йерусалим.” Когато гледа какво
става в Ерусалим, човек започва да се чуди дали въобще има някой, който се моли за мира в този град.
Колко християни се молят за мира в този свят? Ние просто се молим за лидерите на света.

Искам да ви запозная с един “е-mail,” който циркулира в компютърната мрежа. Разказвам ви за него,
защото  той  е  много  важен  за  всички  християни.  Написан  е  от  една  жена,  наречена  Линзи  Йеско  на
20.03.2002. Съпругът й Пол работи като християнски мисионер в Шанхай. Нейният “e-mail” беше написан
до семейството й след посещението на Президента Буш в Шанхай.

“Скъпо семейство! Сега тук в Шанхай е мъглива и мрачна сутрин в понеделник и ние очакваме да
научим за безопасното завръщане на Президента Буш във Вашингтон. Само преди 12 часа той замина от
тук. Всички дишат малко по-спокойно, защото през последните дни тук нямаше никакви инциденти. Както
сте могли да се убедите от предаванията на телевизията, тук мерките за безопасност бяха много строги. В
петък следобед около 600 служители на посолството и на други организации и техните семейства бяха

15



16

поканени  на  среща с  Президента.  Чакахме дълго  да  влезем поради строгите  проверки  на  които  бяхме
подложени, но очакването компенсираше умората. Най-после обявиха, че Президента е пристигнал. Беше
толкова невероятно човек да го види как върви с Държавния Секретар Колин Пауъл и застава на подиума
пред нас, особено като се имат предвид всички събития, които се случват напоследък в нашия свят. Всички
бяхме доста възбудени. Президентът произнесе прекрасна реч, откровена и насърчителна. След това слезе
от подиума, за да се срещне с тълпата. Разбира се, всички се бяхме подредили зад едно здраво опънато
въже. Навсякъде имаше охрана от службите за сигурност. Невъзможно му беше да се срещне със всеки от
нас, но със сигурност Буш положи всички усилия да стисне ръцете на колкото се може повече хора. Заедно с
трите ни деца аз бях в първата редица. Имахме изключителна среща с Президента Буш. Той мина и първо
стисна ръката на малкия Крис, забелязвайки, че беше облечен с костюм. Той каза: “Хей, приятел, днес си
облечен много елегантно.” Крис беше толкова горд и доволен от оценката му. Само ако Президента знаеше
колко усилия положих, за да  накарам Крис да си облече сакото и да му вържа вратовръзка. След това Буш
ми стисна ръката и аз му казах колко високо оценяваме силното му лидерство в такова време и че го
подкрепяме 100%-во.  Той ме отмина,  стисна ръцете на двете момичета и разговаря с тях.  Тогава аз се
наведох  над  тях  и  му  казах,  че  ние  всеки  ден се  молим за  него.  Той  се  спря,  нещо,  което е  в  пълно
противоречие  с  правилата  за  безопасността  и  хората  от  охраната  веднага  се  ядосаха.  Президентът  ме
потърси с очи, за да срещне погледа ми, все едно че искаше да разбере, дали разбирам смисъла на това,
което казвам. След това ми даде най-удивителният и неочакван личен отговор. Пол каза, че Президентът е
разговарял най-малко 30 секунди с мен. Каза ми какъв е ефекта върху него самият, когато ежедневно трябва
да се справя с кризата, знаейки вътре в себе си, че в негова подкрепа се отправят верни молитви и че
християните от цялата страна го издигат в молитвите си. Той почти ме умоляваше да не се отказвам, а да
продължавам да се моля, защото каза, че случващото се е само началото. След това ме погледна втренчено в
очите и ми даде една серия от много лични и конкретни указания за нещата, за които има нужда хората да се
молят, отнасящи се за него самия и за целия ни народ. Той ми каза, че заплахата срещу Америка е много
голяма  и  че  едно  от  нещата,  за  които трябва  да  се  молим е  Бог  да  пази  Америка,  а  него  лично като
Президент да му дава мъдрост, за ни води. Не знам защо, но когато и аз го погледнах право в очите, той ми
позволи да видя онези слабо видими белези на болка, която самият той изпитваше, които свидетелстваха за
умората му. Той завърши разговора ни, като постави ръката си на дясното ми рамо, все едно че по един
вълнуващ  начин  ме  издигаше  в  ранга  на  християнски  брат.  Ние  сме  длъжни  да  се  молим  за  нашия
президент, както и за всички лидери на държавата.”

Второ, трябва да учим децата си какво означава мир. Аз често цитирам един стих от Южния Пасифик:
“Децата трябва да бъдат учени да мразят и да се страхуват. Те трябва грижливо да бъдат обучавани.” Децата
се поддават на обучение. Те мога да бъдат научени да се държат по един или по друг начин. Ние можем да
ги научим, че цели групи от хора са лоши, зли и трябва да се отнасяме подозрително към тях или можем да
ги научим, че всички хора на земята са хора на Бога, които са създадени от Бога. Всеки човек на земята е
личност, заради която е умрял Христос. Като християни ние сме длъжни да показваме любовта на Исус на
всички хора по света. Длъжни сме да учим децата си. Когато синът ни Скот беше в Средния Изток, малки
деца от предучилищна възраст хвърляха камъни по него, понеже смятаха, че той е техен враг. Децата трябва
много грижливо да бъдат обучавани. Вие знаете историята за Камелот, цар Артур и рицарите на Кръглата
Маса. Може ви я знаете от книгата на Е.Б. Уайт “Миналият и бъдещия Цар.” Възможно е да я знаете от
филма “Камелот,” в който Ричард Харис играе ролята на цар Артур. Цар Артур създава мирното царство
“Камелот.”Един забележителен млад рицар с изключителна сила, наречен Ланселот идва и се присъединява
към рицарите от Кръглата Маса. Твърди се, че самият Бог е дал силата на Ланселот. Любовната връзка на
Ланселот с жената на цар Артур, царица Гуиневра, разрушава мира в Камелот. В края на филма цар Артур
се подготвя за сражение, в което не иска да участва. Това ще бъде битка, в която неговата войска ще се бие
срещу войската на обичания от него Ланселот.  Всички мечти за  мира на цар Артур са унищожени. На
сцената се появява тринадесетгодишното момче Том. Цар Артур се обръща настрани, за да говори с Том и
да го пита защо е дошъл. Когато Том му казва, че иска да стане рицар. Артур е изненадан и го пита дали
бащата на момчето е бил рицар? Не. После го пита дали селото им е било защитавано от рицари? Не. Тогава
цар Артур го пита: “Защо искаш да станеш рицар?” Том му отговаря: “Защото чух историята за Кръглата
Маса, за рицарите, които са бойци, седящи заедно около нея в съюз и мир като братя. Аз искам да бъда
рицар.” Артур дръпва Том настрани и го произвежда в рицарско звание, давайки му името Сър Том. След
това му възлага една велика задача: “Иди и разказвай по цял свят историята на Камелот, историята на мира.”
Докато Том напуска сцената и цар Артур се обръща, за да отиде да воюва срещу човека който обича, цар
Артур коментира: “Моята битка е спечелена благодарение на Сър Том.” Ако искаме децата и внуците ни да
живеят в мирен свят, ние трябва да сме миротворци. Длъжни сме да ги научим да се отнасят към другите
хора  със  състрадание  и  любов. Длъжни  сме  да  ги  учим  на  нещата,  които  работят  в  полза  на  мира.
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Миротворците ще бъдат наречени деца на Бога.
Трето. Длъжни сме да се научим децата си да си борят за мир  ,    а  не за война  .  В това отношение

квакерите  могат  да  ни  научат  на  много  неща.  Обществото  на  Приятелите  има  много  строга  етика  на
миротворството, която отива толкова далеч, че засяга чувствата на много от нас. Квакерите имат да ни кажат
много неща относно това, колко важно е човек да се стреми и да се бори за мир. Често пъти велики хора са
казвали:  “Вие  никога  няма  да  имате  мир,  ако  постоянно  воювате.”  Войната  не  води  до  мир.  Дуайт
Айзенхауер, Главнокомандващият на Обединените сили по време на Втората Световна война, а по-късно и
Президент казва: “Вие никога няма да живеете в мир, ако воювате.” Може би това е казано най-добре от Св.
Франциск от Асизи: “Едно нещо е да говорите за мир с устата си, но ако нямате мир в сърцето си, вие не сте
миротворец.”  Длъжни сме да бъдем инструмент на мира.  Един млад офицер от полицията в Ню Йорк,
наречен Стефан Мак Доналд бил типичен ирландски полицай. Един ден, докато се опитвал да арестува един
въоръжен крадец, той бил ранен в шията. Куршумът прекъснал гръбначния му стълб и той се превърнал в
човек, на когото са парализирани и краката и ръцете. В трахеята му е направен отвор и сега той има големи
затруднения, когато говори. Стефан прекарал дължи седмици в болницата, където преминал през болезнен
процес на рехабилитация. През това време той бил изпълнен с ярост и горчивина заради случилото се с
него. В един момент, докато се молел с Господната молитва: “И прости ни дълговете, така както ние
простихме на нашите длъжници” (Мат.6:12),  той стигнал до едно решение.  Той казва,  че  е  решил,  че
единственият начин, чрез който би могъл да има мир в сърцето си, единственият начин, чрез който би могъл
да  бъде  миротворец,  е  да  прости.  Стефан  Мак  Доналд  прости  на  човека,  който  стреля  в  него.  Не  е
изненадващо, че този млад полицейски служител, който сега е напълно парализиран, е бил избран да отиде
в Северна Ирландия и да говори на хората за нещата, които изграждат мира. Той просто казва: “Ние не
можем да носим злобата в себе си. Ние не можем да носим в себе си лошите чувства   и да очакваме, че ще  
бъдем миротворци.”

Четвърто,  ние трябва да сме инструменти за Божия мир. Това е начинът,  по който ние поставяме
вярата си в действие. В края на краищата, това е начинът да учим децата си за нещата, които работят в полза
на мира. Молитвата на Св. Франсиз се отнася за всеки от нас:

“Господи,  направи ме да бъда инструмент на Твоя мир; където има омраза,  позволи ми да посея
любов; където има нараняване, да посея прошка; където има съмнение, да посея вяра; където има отчаяние,
да посея надежда; където има тъмнина, да отнеса светлина и където има тъга да отнеса радост.

О, небесни Господарю, дари ме с възможността не толкова да се стремя да бъда утешаван, а самият аз
да утешавам другите; да не се старая да бъда разбиран, а да мога да разбирам другите; да не се стремя
толкова да бъда обичан, а аз самият да обичам другите. Защото само когато даваме, ние получаваме, само
когато прощаваме и на нас ни се прощава; само когато егоизмът умира в нас, ние се раждаме за вечния
живот.”

Искате ли да бъдете инструмент на мира? На този свят ще има мир само тогава, когато хората, които
са християни издигнат нагоре Княза на Мира, когато вървят след него и подражават на неговия пример за
утвърждаване на мира. Само когато заприличаме повече на Христос, само тогава ще има мир на земята.
“Нека на земята да има мир и нека този мир да започва от мен.”

Приели ли сте Христос? Признавате ли го за ваш Спасител? Ако не сте направили това, аз ви казвам,
че това е най-важната стъпка, която можете да направите. Просто приемете Исус Христос да стане ваш
Господ.  Приканваме  ви  днес  да  вземете  това  решение.  Днес  е  нужно  да  вземете  и  други  решения.
Приканваме ви да отговорите на Бога. Някои от присъстващите трябва да признаят, че тази църква може да
стане ваш църковен дом. Това е мястото, където Бог иска да бъдете. Каним ви да вземете това решение. Вие
реагирате така, както Бог ви води. Сега ще изпеем химна: “Боже, молим те ни дадеш сили.” Нека да станем
и заедно да запеем.

                     
Когато ни е трудно да се молим

Лука 4:1-2, 13; 22:39-46; Пс. 22:1-2, 6-11, 14-19

След погребението на майка ми в петък след обяд един от хористите от нашия хор дойде заедно с мен
на гробището и ми каза, че са подготвили една песен. Били я подбрали преди 3-4 седмици, а аз избрах
темата на днешната проповед “Когато ни е трудно да се молим” в началото на изминалата седмица. Още
миналата неделя ние знаехме,  че тази седмица ще бъде трудна.  Миналата неделя умряха двама човека:
единият познавах от 20 години, а другият беше 21-годишен младеж, който трябваше да бъде кръстен днес в
8:30.  Знаех,  че  това  ще  бъде  трудна  седмица,  която  започна  с  погребение  в  понеделник  следобед  на
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възрастния мъж и с погребение във вторник на 21-годишния младеж. После в сряда сутринта майка ми ни
изненада, както често правеше. Подхлъзна се, падна и отиде на небето. Така че това беше седмица, когато
молитвата беше важно нещо за много семейства в нашата църква. Тя е важна съставна част от живота на
всеки християнин. Една жена била отчаяна, обадила се на тел.  911 и съобщила, че къщата й гори и че
спешно се нуждае от помощ. Попитали я как да стигнат до нея. А тя казала: “Вече не разполагате ли с онези
червени коли, които по-рано използвахте?” Толкова е лесно да бъдем погрешно разбрани.

Миналата седмица зет ми д-р Стив Сютс ни посети със семейството си. Той израстна в нашата църква
и се ожени за сестра ми Меми. Двамата дойдоха с децата си, за да присъстват на погребението на мама.
Неговите момчета израснаха така, както и моите. Децата растат бързо като плевелите. Костюмите на двама
от синовете му бяха станали малки и Стив и Меми решиха, че трябва да им купят нови. Отидоха в магазина
и им купиха костюми, но се оказа, че панталоните им няма да бъдат подгънати за часа на погребението.
Продавачът в магазина им дал името на един шивач, който според него можел бързо да свърши тази работа..
Те отишли при шивача. Оказало се, че това е едно индийско семейство, което трудно говори английски и
има трудности с разбирането на нашия южняшки диалект. Ще се опитам да ви преразкажа какво се случи.
Две млади момчета си купили нови костюми (сютс на английски). Наложило се крачолите на панталоните
им да бъдат подгънати и фамилията на момчетата е Сютс. Разбрахте ли къде е проблема? Наистина им е
било трудно да се разберат. Сестра ми казала на момчетата: “Обадете се по телефона и проверете, дали
панталоните ви са готови.” Единият от племенниците ми се обадил и попитал: “Готови ли са панталоните за
Сютс?”  Отговорили  му:  “О,  да,  ние  имаме  много  костюми.  Каква  е  вашата  фамилия?”  “Сютс.”  “Да,
разбирам, че става дума за костюми, но как се казвате?” Разговорът попаднал в задънена улица, все едно, че
кучето си гони опашката. Тогава племенникът ми казал: “Тогава ние ще дойдем на място да проверим.”
После прекъснал връзката и казал: “Как да обясниш на човек, който трудно разбира английски, че искаш да
си вземеш панталоните, които си му дал за ремонт и името ти е Сютс?”

Общуването наистина може да бъде затруднено. Това се случва даже при общуването с най-близките
ни хора, даже при общуването между мъжът и жената в семейството. Това се случва даже при общуването с
Бога. Понякога, когато разговаряме с Бога, ние сме напрегнати и ни е трудно да се молим.

Нека да прочетем Пс. 22:1-2, 6-11, 14-19. Това е един от така наречените Месиански псалми, в които
се говори за Месията. Не е трудно в този псалм да видим нашия Господ Исус и неговите страдания,  да
видим страстта му, описанието на разпъването му на кръста и на смъртта му. Евангелието на Лука може да
разкаже много за молитвения живот на Исус.  Нека да прочетем Лука 4:1-2,  13 и 22:39-46. Вече съм ви
казвал, че аз също съм преминавал през пустиня в духовния си живот. Някои от вас са ми казвали, че се
радват  да  знаят,  че  аз  също  съм  попадал  в  духовната  пустиня.  Други  са  малко  разтревожени  и  аз  се
извинявам,  че  съм  ги  изплашил.  Уверявам  ви,  че  преминаването  през  пустинята  е  част  от  живота  и
обучението на вярващите. Ако сме християни и ако живеем духовен живот, ние неизбежно имаме периоди в
живота си,  когато се оказваме в пустинята.  В такива моменти Бог ни изглежда много далечен.  Това ни
изглежда несправедливо, защото ние се стараем и работим честно, за да спечелим животворната вода, а
получаваме само суха и безплодна пустиня. Това се случва с много хора. Прочетете какво пише в Библията.
Моисей е бил в Медиамската пустиня в продължение на 40 години и е пасъл овцете на тъста си Йотар. Но
един ден в подножието на планината Синай видял горящ храст, където най-после се срещнал с Бога. Божият
пророк Илия се е  крил в планинска пещера.  Чувствайки се изоставен от Бога,  той станал свидетел на
земетресение, силен вятър и огън, които унищожили всичко около него.  Но Бог не бил в тези неща. Той
дошъл при него със нежен ветрец и с тихо нашепване. Йеремия е бил потопен в отходна яма до раменете си
и е плачел Бог да го освободи.

Християните от всички поколения са преминавали през пустинята и са се чувствали изоставени от
Бога. Това изживяване е дефинирано в класиката на християнския духовен живот. Св. Йоан на Кръста го
нарича  “тъмната  нощ  на  душата.”  Един  безименен  английски  автор  го  нарича  “среща  с  облака  на
незнанието.” Джон Фокс писал в дневника си: “Тогава денем мечтаех да дойде нощта, а нощем  - да се
съмне” Това е период на потиснатост, когато се чувстваме изоставени. Рано или късно всеки вярващ, който
живее духовен живот, стига до тази точка. Те се чувстват така, все едно, че са в пустинята. Струва им се, че
Бог се е отказал от тях и ги е изоставил. Вие ще забележите, че всички  преминаваме през периоди, когато
ни се струва, че Бог отсъства или се крие някъде. Все едно, че си играе на криеница с нас. Толкова е трудно
човек да се моли и да има усещането,  че молитвите му не стигат до небето.  Тогава се молим и имаме
усещането, че молитвите ни стигат само до тавана и рикошират обратно към нас. Когато в такива моменти
се молим,  ние сме склонни да не виждаме и да не чуваме нищо.  Струва ни се,  че  Бог не отговаря на
молитвите  ни  и  остава  мълчалив.  А  ние  имаме  отчайваща  нужда  от  някакво  уверение,  от  някакво
доказателство, че Бог присъства. Джордж Бътрик казва, че в такива моменти ние чукаме на небесната врата,
докато  кокалчетата  на  пръстите  ни  се  подуят  и  посинеят,  но  оставаме  обкръжени  само  от  тъмнина  и
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тишина. Струва ни се, че по някаква причина сме загубили връзката си с Бога. Въпросът е, как реагираме,
когато сме в това положение? Как се справяме с този проблем? Ако това е част от християнския живот,
какво се изисква от нас да правим в такива моменти? Мисля си, че на първо място трябва да помним, че не
сме сами. Както вече казах, много хора са преминали през такива периоди. Даже сега някои членове на
църквата ни преминават през такъв период. Въпреки, че се чувствате много самотни, помнете, че до вас са
приятели, които също са се чувствали изоставени. Можем да кажем, че ние сме общество от изоставени
хора.

Пс. 22 е добър пример за начина, по който хората от Библията са постъпвали в подобни обстоятелства.
Аз знам, че понякога хората ще ви кажат: “Не задавай въпроси на Бога. Ти никога не трябва да задаваш
въпроси на Бога.” Приятели, уверявам ви, че никъде в Библията не съм открил нещо, което да е в подкрепа
на подобна идея. Откривал съм доказателства точно за обратното..  Вие можете да задавате всякакви
въпроси на Бога. “Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?” Това е напълно законен въпрос. Това е
въпросът, който Исус е задал на кръста, може би цитирайки Пс. 22:1. Вие можете да изливате оплакванията
си пред Бога (Коментар: А не както предпочитаме ние – да се оплакваме пред хората или да преглъщаме оплакванията си,

мислейки си, че сме много силни и можем всичко да понесем. Д.Пр.). Псалмистът плаче и пита: “Защо криеш лицето си
от мен?” “Колко дълго,  Господи,  ще трябва да те чакам?” “Боже мой,  къде  си?” Кажете  му как се
чувствате. Бъдете честен и искрен пред Бога. Нека да ви кажа нещо: Бог ще понесе всичко, което му кажете.
Можете да го попитате за всичко, което искате.  Кажете всичко, което искате, не премълчавайте нищо, не
преглъщайте думите си. Той ще го понесе. Можете да го питате. От кръста Исус е попитал: “Боже мой,
Боже мой, защо си ме изоставил?” Ако можете да формулиране някакъв въпрос към Бога, задайте го.

Вече ви разказвах за моите преживявания свързани със смъртта на сина ми Ерик. На 16 Ноември
миналата година преживях най-голямата загуба в живота си.  Спомням си как се разхождах по плажа и
задавах на Бога всеки въпрос, който ме вълнуваше. Защо сега? Защо се случи на мен? Защо умря точно
Ерик? Защо се случи това? Защо? Защо? Защо? Аз излях пред Бога всичките си оплаквания. Разбрах, че ако
постоянно размишлявам над тези въпроси, това ще ме унищожи.  Това беше път към никъде. Човек може
безкрайно да пита.  Вие можете да питате, докато се изтощите от задаването на въпроси.  Поради това,
приятели, оставайте мълчаливи. Тъкмо когато сме мълчаливи и уверени, ние получаваме силата си.  Това
става,  когато се подчиним на думите на Исус:  “Млъкнете и знайте, че  аз  съм Господ.”  Затова задайте
всички въпроси, които искате да зададете, излейте оплакванията си, а след това млъкнете.

Тогава настъпва времето за размисъл, защото след като сме говорили и сме задавали въпроси, а след
това  млъкнем,  тогава  започва  работата  на  пустинята  в  живота  ни.  В  тази  работа  се  включва
себеопознаването и самоизследването. Може би причината да съм в пустинята и поради това не мога да се
моля, е поведението ми и начинът, по който живея, където има някои неизповядани грехове. Това е време,
когато човек изследва себе си. Има ли нещо в мен? Псалмистът казва: “Изпитай ме, Боже и познай сърцето
ми; опитай ме и разбери мислите ми; и виж дали има в мен оскърбителен път (дали има нещо порочно в
мен)  и ме води по вечния път” (Пс.139-23-24). Давид се е молим сърцето му да бъде очистено: “Сърце
чисто сътвори в мен, Боже, и (праведен)  дух постоянен обновявай вътре в мен” (Пс.51:10). Проверете и
вижте, дали в живота ви няма някакъв неизповядан грях? Признайте го пред Бога. Може да се окаже, че
проблема с който се борим не е толкова да ни бъде простено на нас, а ние да простим на някой човек.
Горчивината, гневът и омразата ще блокират молитвения ни живот. Може да се окаже, че ние трябва да
простим на някой човек. Това е причината, поради която Исус ни учи да се молим за враговете си. Ако се
молите за враговете си, вие вече няма да ги считате за свои врагове. Следователно, първото нещо, което
трябва да направим, е да проверим, дали не сме пропуснали да простим на някой човек. Трябва ли да ни
бъде простено? Трябва ли ние да простим на някой друг човек? Вие знаете какво е казал Исус на кръста,
когато е бил в отчаяно положение:  “Отче, прости им, защото не знаят какво правят.” Това е част от
работата на пустинята.

Когато сме в пустинята, понякога не можем да се молим, защото сме изтощени. Искам да ви кажа, че
има нещо, което ще ви изтощи повече от всичко останало. Това е тъгата. Тъгуването ще ви изтощи и вие ще
останете без сили и желания. Забелязали ли сте какво се разказва в Лука за учениците в Гетсиманската
градина? Тъй като били изтощени от тъгата, те заспали. Лука е милостив към тях и не ги обвинява за това.
Той е разбирал, че са тъгували. Като лекар той е включил този епизод в евангелието си, за да ни позволи за
разберем какво може да причини тъгата на човешкия живот. Понякога ни е трудно да се молим, защото
тъгуваме. Понякога ни е трудно да се молим, защото сме разтревожени и напрегнати. Ние сме разяждани и
загрижени за всевъзможни неща. Пишейки от килията на римския затвор, Павел казва: “Не се безпокойте за
нищо, но във всяко нещо (винаги)  с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение”
(Фил. 4:6). А след това ни дава следното забележително обещание: “И Божият мир, който никой ум не
може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.” Вземете нещата, които ви безпокоят и
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ги отправете с молитва към Бога. Пустинята ни дава възможност да изследваме собствения си живот. 
Третото нещо, което искам да ви кажа е, умолявам ви от цялото си сърце, никога не се предавайте.

Никога не се отказвайте.  Никога не преставайте да вярвате в Христос.  Толкова често точно това става,
когато човек се окаже в пустинята. Още преди да са открили пътя за излизане от пустинята, такива хора се
отказват. Спомняте ли си на какво учеше Исус учениците си? Продължавайте да търсите, продължавайте да
чукате,  не  преставайте  да  се  молите.  Даже когато  ви  се  струва,  че  молитвите  ви  не  стигат  до  небето,
продължавайте да се молите. Дръжте се здраво за това. Не се отказвайте, защото тази работа изисква голямо
търпение. Отново и отново Библията ни казва да чакаме. Ако бързате много, ако считате, че по някакъв
начин трябва да бъдете третиран различно и да сте изключен от пустинята, ако си мислите, че ще можете да
намерите по-пряк път и се предадете, това показва, че нямате търпението да чакате нещата да станат в
определеното от Бога време.  Спомняте ли си какво е казал Исая на хората,  които са били изпратени в
изгнание: “Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, създателят на земните краища, не отслабва
и не се уморява?  Неговият разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на
немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат; а
онези, които чакат Господа, ще подновяват силата си, ще се издигат като орли, ще тичат и няма да се
уморят, ще ходят и няма да отслабнат” (Ис 40:28-31). Моля ви да не се предавате и да не преставате да се
молите на Бога. Продължавайте да търсите и да чукате. Чакайте търпеливо Господа. Опитът придобит в
пустинята, времето прекарвано в молитва, докато сме там е трудно и ние гледаме на него като на непоносим
товар.

Помнете, че тези трудности са във ваша изгода. Това може да ви звучи като лудост. Как да обоснова,
че времето, прекарано в пустинята е полезно за вас? Забелязали ли сте как в Лука се описва завеждането на
Исус в пустинята? Там се казва, че Светият Дух е завел Исус в пустинята. Да бъде отведен там от Духът?
Как е възможно и защо Светият Дух на Бога да отвежда Исус в пустинята? Да, така е и Бог отвежда всеки от
нас  в  пустинята,  защото  пустинята  ни  прави  силни.  Благодарен  съм  на  Ричард  Фостър  за  следното
прозрение от книгата му “Молитвата”: “Когато открием Истинският дом на сърцето си, ние разбираме, че
пустинята е мястото, където биваме почиствани.”

Св. Йоан на Кръста казва, че в пустинята се извършват два вида очистване. По време на тази “тъмна
нощ за душата” вие можете да разчитате, че във вас ще се извършат две неща. Едното почистване е външно.
Колко лесно можем да бъдем привлечени от религията на великите дела, на големите събития, от огромната
църква,  от огромния бюджет,  от големите чудеса.  Аз съм се убедил, че по-голямото е по-голямо, но не
винаги е по-добро. По-голямото е по-голямо. Толкова е лесно да бъдем привлечени от нещата, които ни
впечатляват.  Но  нека  да  ви  кажа  нещо:  Когато  човек  премине  през  пустинята,  много  малко  неща  от
видимото ще го впечатляват. “Аз жертвам за кръвта на Христос всички суетни неща, които най-силно ме
очароват.” След като минем през пустинята, ние отказваме да се занимаваме  с външните неща, даже с
религиозната литература. Колкото и да ви е трудно да повярвате, понякога даже самата Библия се превръща
в нещо като пепел в  ръцете  ни.  Ние  можем да  четем непрестанно Библията  и  да  ни се  струва,  че  не
получаваме онова, от което имаме нужда да ни нахрани и нещо, което да ни съживи. Но независимо от това,
продължавайте  да  четете  Библията.   В  пустинята  се  научаваме,  че  не  можем  да  манипулираме  и  да
управляваме  Бога.  Бог  е  суверен.  Той  не  скача,  просто  защото  сме  му  казали  да  скочи.  Ние  имаме
изкривената  представа  за  молитвата   и  вярваме,  че  има  някаква  магическа  формула,  която  можем  да
използваме,  че има някои стихове от Библията,  които можем да цитираме и това по някакъв начин ще
направи чудеса и всичко ще бъде прекрасно.  Част от целта на очистването е да премахне външното и да
позволи на Бога да бъде Бог. 

Вторият вид очистване е още по-трудно. То обхваща вътрешния живот. То ще ви накара да поставите
под въпрос  всяко нещо в  живота  си.  Ще започнете да се  питате,  дали молитвата  не  е  просто някакъв
психологичен трик. С увеличаване на усещането ви за духовна суша, вие ще ставате все по-отчаян и ще
бъдете принуден да паднете на колене и да се молите. Дисциплината на моленето, даже на молитва, която е
много трудна, ще се окаже нещо, което ще научите, докато преминавате през пустинята. Тази дисциплина
ще ви поддържа в добро състояние след това, стига преди това да не се откажете. Исус е бил изкушаван в
пустинята. Библията ясно ни показва, че той е бил изкушаван и е имал силата да се противопостави на това
изкушение. Така той е добил важен опит. Както казва Лука, Сатаната го изоставил и изчакал по-подходящ
момент, който накрая се появил в Гетсиманската градина. Думата Гетсимания означава “преса за маслини.”
Това е място, където маслините са били пресовани, за да се извлече от тях зехтина. Гетсимания е мястото,
където и Исус е бил пресован. Лука ни разказва, че той коленичил да се моли, после станал, отдалечил се на
един хвърлей камък разстояние, коленичил отново и се помолил още по-искрено. Вие постъпвали ли сте по
такъв начин? Опитвали ли сте се някога да се молите и желанието ви са е било толкова неудържимо, че
просто не можете да го удържите? Вие преминавате от една стая у дома си в друга, но продължавате да се
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молите. Даже Исус е ставал след молитвата си, отдалечавал се е и отново е започвал да се моли, този път
още по-искрено. Молил се е дотогава, докато от него започнали да капят капки пот като кръв. А в един от
любимите ни химни ние пеем за сладкия час на молитвата. Понякога наистина този час е сладък, но друг
път е много трудна работа. А работата на Господ Исус Христос в Гетсиманската градина е била трудна. Той
се е молил, докато стигнал до степента на абсолютното подчинение и отказване от себе си.  Опитът от
пустинята  подготвил Исус  за  Гетсиманската  градина,  където се  предоставил напълно  на  Божията  воля
“Обаче, не Моята воля, а Твоята воля да бъде.” Той се отказал  от себе си и на кръста с думите: “Отче, в
твоите  ръце  предавам  духа  Си.”  В  пустинята  ние  биваме  довеждани  до  положението  на  абсолютно
смирение и се предоставяме в ръцете на суверенния Бог. Ние сме пречупени и се чувстваме като вода,
изляна на земята и казваме: “Нека да стане по Твоя начин, Господи! Нека да стане по Твоя начин! Ти си
грънчарят, а аз съм глината.” А за това се изисква да се подчиним безусловно на Бога.

По време на целия престой в пустинята трябва да имаме доверие. Може би забелязвате, че използвам
думата доверие, а не вяра. Ние толкова често употребяваме думата “вяра,” все едно че вярата е нещо, чрез
което всичко ще бъде прекрасно. Доверието е нещо различно. Доверието означава да сме уверени в Бога,
даже когато нещата не са прекрасни. Аз се доверявам на Бога и на връзката му с мен, даже когато животът
ми е много труден. Разбира се, ние проявяваме склонността да включваме на пълна скорост, за да преминем
колкото се може по-бързо през пустинята, а ако това е невъзможно – да включим на задна скорост и да
излезем от нея. Но единственото нещо, което трябва да направим, когато сме в пустинята, е да изключим от
скорост. Нека да оставим Бог да управлява и да контролира и да му се доверяваме за резултатите. Пустинята
ни подготвя за нещата, които може да се окажат още по-трудни. Но добрата новина е, че нито в пустинята,
нито в градината ние сме за постоянно. Исус е бил 40 дни в пустинята По този начин се казва,  че е
престоял там дълго време. Понякога престоя в пустинята може да продължи дълго време, но няма да е за
постоянно. Нито пък пресоването на Исус в Гетсимания е било за постоянно. Трябва да се доверим на Бога
и да  се  оставим в  ръцете  му.  В Пс.  42:7 се  казва:  “Бездна призовава бездната.”  Не можех да  разбера
смисъла на тези думи, докато не прочетох коментара на Бернард Клерво: “Дълбочината на моята самота,
дълбочината на моето страдание и дълбочината на моята мъка призовава дълбочината на Божията милост,
дълбочината на Божията щедрост и дълбочината на Божията любов.” Приятели, уверявам ви, че последните
5-6 месеца бяха трудни за мен, но Божията любов и Божията милост, която понякога е сурова и Божията
щедрост са далеч по-големи от всички трудности. Бог е в състояние да изпълнява ролята си на Бог. Той няма
да ви подведе. Доверете му се.

Нека заедно да се помолим: Скъпи Отче, идваме при тебе с молитва, защото няма къде другаде да
отидем. Идваме при теб с молитва, защото ти си ни поканил да дойдем. Боже, ние се молим, защото имаме
нужда от сила. Много от нас преминават през пустинята, а на други им предстои да попаднат там. Някои от
намиращите в пустинята са изтощени и са на границата да се откажат. Боже, молим се да ни научиш на
евангелската  истина,  че  ти  никога  няма да  ни изоставиш и забравиш.  Молим се  да  използваш всички
житейски случаи, за да ни направиш силни, за да бъдем твои слуги и последователи и да следваме примера
на Господ Исус Христос, в чието име се молим. Амин.

Може би вие сте човек, който още не е станал християнин, но знаете, че Бог иска да му предоставите
живота си? Приканваме ви тази сутрин да вземете решение. Може би имате нужда от църковен дом. Вие сте
добре дошли в нашата църква и в нашето църковно семейство. Може би Бог ви призовава да вземете и
някои други решения. Не отлагайте, а отговорете положително на тези покани. В името на Господ Исус
Христос се молим. Амин.

                     
Когато се молим за чудо

Марк 9:14-24

Днес ще се спрем на една от най-трънливите теми:  как да се молим за чудо. Чудесата са навсякъде
около нас. Днес можем да срещнем думата “чудо,” прикачена към всевъзможни козметични и почистващи
препарати. Навсякъде чуваме да се говори за чудеса и това обезценява истинският смисъл на думата “чудо.”
Все още си спомням хокейният мач за спечелване на шампионската титла на Зимните Олимпийски игри
през 1980 год.  Отборът на САЩ, който беше съставен от млади непрофесионални играчи от колежите,
играеше срещу отборът на СССР, в който играеха опитни професионалисти. Спомням си как коментаторът
Ал Майкълс крещеше: “Вярвате ли в чудеса?”, когато нашия отбор победи руснаците. 

Тази сутрин искам да ви запитам: “Вярвате ли в чудеса? Молите ли се за чудеса?” Чуйте какво пише в
Мат. 12:38-39. Семейството ми се шегуваше с мен, защото един от любимите ми откъси от Библията беше
Марк 9:14-24.  Няма да го прочетем, защото искам да ви го преразкажа. Исус отишъл на Планината на
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Преображението заедно с Петър, Яков и Йоан, а другите ученици останали в долината. Дошъл един отчаян
баща, който търсел Исус, защото синът му бил болен. Според разбирането на хората от онова време, това
момче било обладано от демон. В наше време ние бихме казали,  че това момче е болно от епилепсия.
Учениците вложили всичките си умения, за да помогнат на бащата и на сина му, но претърпели неуспех.
Когато Исус  слязъл от планината,  той срещнал бащата,  който му казал:  “Доведох сина  си  при теб,  но
учениците  ти  не  можаха  да  направят  нищо.”  Исус  го  попитал  откога  боледува  момчето  и  бащата  му
обяснил, че то е болно още от раждането си. Болестта сграбчвала момчето и го хвърляла в огън и вода. От
устата му потичала пяна и то заприличвало на умряло.

Ако сте виждали епилептичен припадък, от описанието на бащата вие ще разберете, че става дума за
епилепсия.  Желаейки  някакво  чудо,  бащата  казал  на  Исус:  “Ако  можеш  да  направиш  нещо,  моля  те,
помогни ни.” Исус казал: “Какво значи “Ако можеш?” Всичко е възможно за онзи, който вярва.” Този баща
дал забележително потвърждение за вярата: “Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.” Това признание
на вярата се оказало достатъчно и Исус излекувал детето. След това Исус разговарял с учениците си за този
случай. Един от тях го попитал защо не са можали да излекуват момчето и той им отговорил: “С този вид
заболяване можете да се справите само чрез молитва.” Исус се е молил за чудо.

Миналата  седмица един от  братовчедите  ми започнал  да  получава  главозамайване.  След  като  му
направиха подробни изследвания, лекарите установиха, че той има тумор в мозъка и трябва незабавно да
бъде опериран. Разбира се, цялото ни семейство се молеше много за него. Църквата на моя братовчед се
молеше. Ние се молехме. Когато хирургът отворил черепа му,  се оказало,  че там няма тумор, а гнойно
възпаление, причинено от някаква инфекция. Възпалението беше отстранено и според лекарите, братовчед
ми ще оздравее. Докато седях край леглото му миналия четвъртък, той ме хвана за ръката и каза: “ К  и  рк,  
кажи им, че Бог продължава да прави чудеса.” После излязох от стаята му и отидох в друга болнична стая.
Там разговарях с двама родители от нашата църква, които се бяха събрали край болничното легло на синът
им, на когото бяха казали, че е болен от рак. Синът беше опериран, но хирургът беше установил, че ракът е
неизлечим. Вярвате ли в чудеса? Дали съм застанал тук пред вас, за да ви уверявам, че Бог продължава да
прави чудеса? Вчера прекарах няколко часа с друго скъпо семейство,  което беше загубило любим мъж,
който беше много по-млад и по-здрав от мен, но умря от масивен сърдечен удар. Ден след ден, седмица след
седмица, аз прекарвам времето си в срещи с вас. Пресметнах, че откакто се върнах от отпуск, около 20-25
човека от църквата ни са били оперирани. Няколко пъти се наложи по 4 пъти дневно да ходя до болницата .
Аз идвам да се моля заедно с вас и ние се молим за Божието изцеление.

Вярвате  ли  в  чудеса?  Вярвате  ли,  че  трябва  да  се  молим  Бог  да  лекува  хората?  Можем  ли  да
потвърдим, че Бог продължава да прави чудеса? Това са трудни въпроси.  Ще изглеждам много смешен в
очите ви,   ако не ви кажа веднага  , че нито аз, нито вие знаем всички отговори на тези въпроси. Никой
човек не ги знае. Уверявам ви, че ако четем Библията и търсим помощта и указанията на Бога по тези
въпроси, ние ще открием някои истини, които ще ни помогнат. Ето това искам да направим сега.

Един от първите ми срещи с този сложен проблем се случи в първите ми години като пастор, когато
служех в една църква в Северна Каролина. Едно младо семейство с две деца имаше бъдеще пред себе си.
Съпругът току-що беше завършил медицина и беше в период на специализация, когато се установи, че е
болен от левкемия. По онова време хората се страхуваха от левкемията много повече, отколкото сега. Двете
ни семейства започнаха да се молят, а към нас се присъедини цялата църква. После и други хора започнаха
да се молят за този млад човек. Някои хора си мислеха, че нашите баптистки молитви не бяха достатъчно
добри и трябва да се обърнат към Бога посредством специален език. Те си мислеха, че вярващи, които се
молят по-емоционално, ще бъдат по-ефективни. Положението на болния се подобри и той почти оздравя,
даже се осмели да си отвори собствен кабинет и да започне работа. Той и жена му бяха толкова уверени, че
Бог е отговорил на всичките молитви и го е излекувал, че решиха, като израз на вярата си, да имат още едно
дете. Когато тя беше бременна в седмия месец, левкемията коварно се върна и си отмъсти. Преди жената да
беше родила третото им дете, тя овдовя. А толкова много хора с голяма убеденост се молиха Бог да излекува
този  човек.  Последният  ми  разговор  с  него  беше  много  интересен,  защото  той  ми  каза:  “Кирк,  аз  не
разбирам толкова много неща, но вярвам, че Бог ме обича и винаги ще бъде с мен и съм убеден, че тези
неща никога няма да се променят.” 

Вярвате ли в чудеса? Уверявам ви, че можем да станем банални с тези твърдения. Уверявам ви, че това
не са клишета. Трябва да бъдем пределно искрени и честни. Трябва да сме открити и да наблюдаваме какво
ще ни разкрие Бог. Наскоро терористичен атентат разруши сградата на ООН в Багдат и имаше убити хора.
Едно американско семейство получи съобщение, че тяхната майка и съпруга е сред убитите. Тази седмица в
нейна чест отслужихме погребална служба. След това семейството получи ново съобщение, че е станало
грешка и жената е жива в болницата. Това е пример за положителен обрат на нещата. Семейството беше
изумено по същия начин, както беше изумен моят приятел и бременната му съпруга, когато левкемията се
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върна. Чудя се как ли са реагирали Марта и Мария, когато Лазар е излязъл от гроба. Това сигурно е било
изумително събитие, което ни кара да се удивляваме от делата на Бога.

Две книги ми помогнаха да се подготвя за тази проповед. Едната е написана от любимият ми скептик
Филип Янси. Той винаги започва пътя си от противоположната страна, но винаги стига до правилния извод.
Самото заглавие на книгата му ще ви заинтригува: “Разочарование с Бога.” Янси разказва за времето, когато
членувал в една църква в Индиана. Членовете на тази църква били толкова убедени, че Бог лекува хората в
резултат от молитвите им, че даже отказвали всякаква медицинска помощ и лекарства. По време на една
епидемия  на  менингит,  хората  се  събирали  и  се  молели  непрестанно,  вярвайки,  че  тъкмо  отказът  от
медицинска  помощ  е  белег  за  твърда  вяра.  Умрели  42  деца  и  младежи,  защото  отказали  да  приемат
медицинското лечение. Филип Янси напуснал тази църква, защото не можал да понесе този епизод. Той не
можал да си отговори на много въпроси относно смисъла на молитвата, какво означава човек да се моли с
вяра и какво означава човек да се моли за чудо. Вторият човек, който ми помогна много е квакерът Ричард
Фостър. В прекрасната си книга “Молитвата: Да намираме истинския дом на сърцето си” този много вярващ
и молещ се човек пише за неотменното ни задължение да се молим за излекуването на болните хора.  Той
твърди, че Христовата църква никога не трябва да престава да се моли за другите хора . Той казва няколко
важни неща. Според него някои хора вярват, че когато се молят на Бог за нещо, това е по-нисша форма на
молитва, отколкото да пребивават в някакъв вид на смирено удивление, при което човек не моли Бог за
нищо, а просто грее в Божието присъствие.

Библията свидетелства, че Бог ни окуражава да искаме и винаги да търсим. Чрез пророк Йеремия Бог
многократно повтаря: “  Търси ме и ще ме намериш, когато ме търсиш с цялото си сърце. Тогава, ако ме  
повикаш,  аз  ще  ти  отговоря.”  Библията  твърди,  че  ние  трябва  да  сме  търсачи,  да  задаваме  въпроси,
постоянно да се молим и да се застъпваме за другите хора и за изцелението им. Признавам си, че нямам
отговор на много въпроси, но имам няколко предположения, свързани с великата тайна на молитвата.

Първо, Бог иска да чуе от нас за какво се молим,  въпреки че не мога да ви обясня защо го иска.
Предполагам, че Бог иска да чуе тези неща от нас по същия начин, по който ние искаме да чуем от децата си
какво искат от нас. Това не означава, че ние очакваме децата ни да се обаждат и да ни докладват за всичко,
което се случва в живота им. Ние просто искаме да чуваме гласовете им. Убеден съм, че Бог иска да ни чуе
как се молим и ни окуражава да се обръщаме към Него за нещата, които са много важни за нас. Той иска да
чуе  молитвите  ни,  застъпничеството  ни  за  другите  хора  и  молбите  ни.  Апостол  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). Бог иска ние да се молим. Яков казва: “Пожелавате, но нямате; ревнувате и
завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите” Як.4:2). Бог
очаква да Го молим да задоволява желанията ни.

Второ  ,   Бог вече е подготвил много благословии за всеки от нас, но понякога не ни дарява с тях, докато
не поискаме Той да ни ги даде. Друг път Бог ни дарява с неща, за които не сме го молили. Може би най-
добрата аналогия, която мога да ви дам историята с едно 11-12 годишно момче, което отишло на летен лагер
с един куфар, в който майка му била поставила всичко, от което мислела, че ще има нужда: бански костюм,
2 хавлиени кърпи, чисто бельо, сапун, четка и паста за зъби и дезодорант. Когато пристигнало в лагера,
момчето отворило куфара си, огледало съдържанието му и си казало: “Аз нямам нужда от всички тези неща.
Единственото нещо от което се нуждая е банския костюм и хавлиената кърпа.” След три дни решило, че е
добре да си смени бельото. След още няколко дни момчетата, които спели близо до него му казали: “Добре е
да се  опиташ да се  измиеш с този сапун и да се  напръскаш с малко дезодорант.  Всички ще ти бъдем
благодарни, ако направиш това.” До края на седмицата се оказало, че момчето е употребило повечето от
нещата,  които се намирали в куфара му още от пристигането му.  Но чак когато настъпвал момента  за
научаването на поредния урок, когато момчето осъзнало, че се нуждае от всички неща, които майка му била
подготвила и чак тогава оценило колко мъдро е постъпила майка му и й благодарило, че го е снабдила с тях. 

Трето, аз вярвам, че като наш небесен Отец, Бог е подготвил онова, от което ще се нуждаем и чака да
му го поискаме. Убеден съм, че Бог отговаря на всяка молитва. Нека отново да повторя. Убеден съм, че Бог
отговаря на всяка молитва. Вие как отговаряте, когато децата ви поискат нещо от вас? Ако прецените, че
това е добра идея, вие казвате “Да.” Но ако прецените, че идеята не е добра, ние казвате “Почакай.” Вие не
им давате бонбон преди ядене, а им казвате да почакат. Понякога Бог ни отговаря, като ни казва да чакаме.
Може би вие предварително сте подготвили онова нещо, за което ви моли детето ви, но не му го давате,
преди да ви ги поиска, като например нещата, които ще му трябват в училището. Вие предварително сте ги
поставили в някой шкаф или чекмедже, но ги давате чак когато детето ви ги поиска. Но има случаи, когато
вие,  използвайки родителската си мъдрост,  преценявате,  че исканото от детето не е добро за него и му
отговаряте с  “Не.”  Павел се молил Бог  да отстрани някакъв трън от плътта му,  но Бог му казал:  “ Не,
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достатъчна ти е моята милост.” От гледна точка на Бога,  за Павел е много по-важно да страда,  но да се
научи какво представлява милостта,  отколкото Павел да бъде освободен от това страдание.  В противен
случай Павел не би научил много неща за милостта. Сигурни ли сме, че иначе Павел щеше да напише
всички тези неща за милостта, които е написал за наше поучение? Понякога Бог казва “Не.” 

Четвърто, Бог  не  се  отнася  към  всички  хора  по  един  и  същ  начин.  Това  не  означава,  че  Бог  е
несправедлив. Бог винаги отговаря според конкретния случай. Спомнете си случката, когато Исус влязъл в
Йерусалим през Овчите порти. Йоан разказва, че около басейна край тази порта имало много хора: болни,
сакати, немощни и страдащи от всякакви недъзи. Тези хора се събирали на това място, наречено Витезда,
което означава “Домът на изцелението” или “Домът на милостта.” Те вярвали, че когато водата в басейна се
развълнува, първият човек, който се потопи в басейна ще бъде излекуван и всеки от тях се стараел  пръв ще
влезе в басейна. Там имало един парализиран мъж, който от 38 години се надявал някой да му помогне пръв
да влезе във водата. Исус минал през Овчите порти и се спрял точно при този човек. Той не му казал:
“Твоята вяра те спаси.” Исус въобще не споменал за вярата на човека. Никой не се е молил за този човек.
Исус  просто  го  погледнал  и  му  задал  очевидния  въпрос:  “Искаш  ли  да  бъдеш  излекуван?”  Човекът
отговорил уклончиво, но Исус му дал пределно ясна заповед: “Стани, Вземи постелката си и върви.” След
38 години човекът станал и тръгнал. Опитвал съм се да се представя, че наблюдавам тази сцена. Представям
си как болният човек е бил излекуван, станал и си заминал, оставяйки другите болни хора около басейна. Те
също са страдали колкото него. Техните страдания не са били по-малки от неговите. Представям си, че
някои от тях може би са извикали: “Исусе, чакай. Не си отивай и не ме изоставяй! Щом като излекува този
човек, защо не излекуваш и мен? Защо излекува само един човек? Защо не излекува всички хора?” Аз не
мога да отговоря на тези въпроси, но съм убеден  ,    че Бог    не    се отнася    по един и същ начин   към всички  
хора  . Бог лекува някои хора, а други – не. Някои хора получават Божието благословение чрез излекуването  
си, а други, подобно на Павел, получават Божието благословение чрез страданието си. 

Пето, Бог винаги има някаква по-висша цел. Исус е отказвал да прави чудеса по поръчка. Исус не е
бил “най-великият шоумен на земята.” Той не е искал да бъде помпозен и привличащ вниманието месия.
Той не е превърнал камъните  в хляб, нито е скочил от покрива на храма, за да направи голямо шоу. Той не е
лекувал,  за  да  впечатлява  хората.  Тъкмо  обратното,  в  повечето  случаи  Исус  е  отвеждал  излекувания
настрани и го е инструктирал да не казва на никой. Неговата цел не е била да прави добро впечатление или
някакво представление. Той не се е стремял да подобри качеството на живота на конкретния човек, целта му
винаги е била духовна. По някакъв начин неговите чудеса спомагали за утвърждаването на Божието царство
и на Божията цел сред хората. Може би е достатъчно да кажем, че Бог си има свои съображения, които не
винаги ни разкрива. Когато изследваме миналите му  действия, понякога получаваме само бегла представа
за  онова,  което  Бог  е  имал  предвид.  Често  ни  е  много  трудно,  да  не  кажа  невъзможно,  да  разбираме
мотивите на Бога. Но ние знаем,   че сме спасявани заради вярата ни  , а не заради   доброто ни разбиран  е.

Шесто  ,   когато има изцеление, то не се дължи на делата ни, нито на вярата ни, нито на молитвите ни,
нито на набожността ни. В повечето случаи не трябва да се оплакваме и да виним другите хора заради
страданията в живота си. Определено не трябва да си приписваме никакви заслуги заради изцелението,
когато то се случи. Един студент страдал от епилепсия. Попаднал под влияние на хора, които му внушили,
че ако има достатъчно вяра, той трябва да спре да приема всякакви лекарства. Те се молили за него и го
помазали с  масло.  Казали му,  че  ако  вярва  в  способността  на  Христос  да  го  излекува,  Христос  ще го
излекува.  Студентът  спрял  да  пие  лекарствата.  Една  нощ,  докато  се  къпел  във  ваната,  той  получил
епилептичен пристъп и се удавил. По време на погребението му родителите му разговаряли с някои от
хората, които му казали да спре да пие лекарствата си. Те се оправдали с думите: “За съжаление вярата му
не беше достатъчно голяма ” Исус е казал, че ще има хора, които ще упражняват насилие над евангелието.
Това е такъв типичен случай на насилие над евангелието. Истината е, че когато хората не бъдат излекувани,
вината не е тяхна. Нужно е да се подчиняваме и да изпълняваме указанията на лекаря. Същото е валидно и
за духовния ни живот, поради което трябва да правим определени неща. Липсата на излекуване не означава,
че вярата на болния е недостатъчна и ние можем да го обвиняваме за това.   Липсата на изцеление може да  
означава,     че Божията цел за този човек е друга  .

Седмо  ,   нашата роля е да се молим, въпреки че не трябва да си присвояваме заслуги заради това.
Когато по един чуден начин нахранил 5000 мъже, Исус накарал учениците си да нахранят тълпата. Те били
зашеметени от голямата трудност на тази задача, но Исус се възползвал от онова, с което разполагали – 5
хляба и 2 риби – и ги разделил на тълпата. Исус дал храната на учениците и им дал възможност да направят
онова,  което  те  го  помолили  да  направи  –  да  се  нахрани  тълпата.  Исус  е  използвал  учениците  при
нахранването, но чудото е било извършено от него. Наскоро получих писмо от един пастор в руския град
Тамбов,  в  което  пише:  “Завършихме  изграждането  на  новата  сграда  на  църквата.  Преди  време  бяхме
стигнали до един етап от строителството й, когато сами не можехме да направим нищо повече. Сградата
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беше недовършена, но Бог направи чудо. Вашата църква ни дари с пари, които ни дадоха възможност да я
завършим.” Вярвате ли, че Бог е направил чудо в град Тамбов, Русия? Вярвате ли, че сте участвали в това
чудо? Ние участваме в работата на Бога всеки път, когато се молим за хората. Никога не преставайте да се
молите и нека молитвата да се превърне в стил на живота ни.

Когато епилептичното момче било излекувано,  Исус казал,  че  този вид заболяване  може да  бъде
излекувано само чрез молитва. Вие забелязвате, че Исус не се е молил само веднъж. Неговият стил на живот
е бил да се моли. Ние трябва да сме хора, които се молят като Исус. Не винаги Бог ще извършва чудесата  ,   за  
които го молим  . Той не прави чудеса по поръчка. Но чудеса ще има  .  Много по-важно е да се фокусираме
върху отношенията си с Бога, а не върху чудесата. 

Нека да ви кажа кои са трите най-големи чудеса. Едното е, че великият Бог, Създателят на вселената, е
бил дотолкова загрижен за хората, че е изпратил Собствения Си Син, Емануил, при нас. И той продължава
да е при нас. Това е чудо. Второто велико чудо е, че Исус дотолкова обикнал хората, че умрял на кръста на
Голгота заради нас.  Това  ни дарява с чудото на спасението.  Третото велико чудо е,  че  Исус е победил
смъртта. Той я е победил и е гарантирал, че ние можем вечно да бъдем с него чрез дара на вечния живот.
Дали Бог продължава да прави чудеса? Разбира се, не може да има никакво съмнение. Най-голямото чудо е,
че Бог ни обича.

Веднъж Филип Янси разглеждал стари снимки в майчината си къща, когато намерил една стара и
напукана снимка, на която бил сниман самият той като бебе. Разпитал майка си за тази снимка. Баща му
умрял, когато Филип бил само на 14 месеца и той въобще не го бил виждал. Когато Филип се родил, баща
му бил болен от  полиомиелит (паралич)  и  лежал в  изолирано болнично  легло,  без  всякакъв контакт  с
роднините си. Той умрял в това легло и Филип никога не видял баща си, а бащата гледал неговата снимка,
която била закрепена от външната страна на стъклено прозорче на болничното му легло. Всеки ден бащата
се молел за сина си.  Всеки ден той изразявал пред Бога колко много обича сина си, който никога няма да
види. Филип Янси казва, че една от най-важните повратни точки в духовния му живот е бил моментът,
когато разбрал, че има Отец на небесата, когото никога не е виждал, но този небесен Отец го държи близо
до сърцето си и се отнася към него с любов, състрадание и загриженост.

Вие имате ли тази увереност? Знаете ли, че Бог ви обича по този начин? Отговорили ли сте на това
чудо,  позволявайки на Христос да стане ваш Спасител? Ако до сега не сте го направили, каним ви да
вземете това решение.  Приемете Христос като ваш Спасител.  Позволете му да влезе в живота ви и да
извърши чудото на трансформацията в душата ви. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

                     
Когато сме изтощени от живота

Ис. 40:25-31

Наложи се отново да се върна в супермаркета, а както знаете, пазаренето не е сред любимите ми
занимания. Отново трябваше да чакам на опашката пред касата. Понякога си мисля, че имам много лош
късмет. Винаги заставам на опашката, която е най-дълга и се движи най-бавно. Управителят на магазина
съобщи, че поради някаква неизправност касовите машини не могат да разчитат пластмасовите кредитни
карти.  Наложи  се  един  служител  да  се  качи  на  покрива  и  да  включи  отново  някакъв  електрически
прекъсвач, за да могат машините да заработят нормално. Нищо не разбирам от електроника, но знам, че се
наложи всички клиенти на магазина чакат на една дълга опашка. Понякога се налага да чакате, докато някой
извършва проверка на нещо.  Друг  път трябва  да чакате,  защото някой от  купувачите  преди вас  е  взел
някаква стока, която не е етикетирана правилно. В такъв случай се налага касиерът да отиде до съответния
рафт и да открие дублиращата се стока. В този ден всички чакахме.

Аз  правех  това,  което  правя  обикновено,  когато  чакам  на  опашка  в  супермаркета  –  разглеждах
заглавията на статиите в таблоидните списания, които бяха изложени на щанда. Може би и вие постъпвате
така. След това започнах да обръщам внимание на начина, по който хората чакаха. Ние не се държим много
добре, докато чакаме, нали? Една млада майка, която водеше със себе си две малки деца, със сигурно имаше
много труден ден. Децата й съвсем не й помагаха да се справи, защото бяха много палави. Може би те
отразяваха  поведението  на  майка  си.  На  нея  й  беше  ужасно  трудно  да  застави  двете  деца  да  чакат.
Предположих, че една друга жена беше баба, защото отношението й към детето, което я придружаваше
беше много по-различно от отношението на младата майка към собствените й деца. Тази млада баба се
опитваше да използва създалата се ситуация като възможност да поговори с детето за покупките, които бяха
поставили  в  количката  си  и  за  хората,  които  познаваха.  Други  от  чакащите  на  опашката  бяха  доста
изнервени и нетърпеливи.  Докато чакахме ми хрумна, че ние просто не знаем как да чакаме. Ние живеем
ужасно забързано и сме свикнали толкова много с бързото обслужване в банката или в снекбара. На нас ни
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се струва, че чакането е огромно неудобство.
В Библията се казва, че  едно от уменията, на което трябва да усвоим в отношенията си с Бога   е  

чакането. Нека да прочетем един от любимите ми откъси от Ис. 40:25-31. Тук Исая се обръща от името на
Бога към хората, които от години чакали Бог да ги спаси и да ги освободи от плен. Някои от тях са били
толкова изтощени от житейското бреме, че изцяло изгубили надежда, защото считали, че Бог им е обърнал
гръб, че вече не си спомня и не се интересува от тях. Исая говори на хора, които са били обезкуражени и
смазани от трудностите на живота.

Аз знам, че много от нас, които неделя след неделя се събираме в църквата, носим тежкото бреме на
стреса и грижите. Някои от вас са притиснати надолу от някаква преживяна мъка, която напълно ще ви
изтощи. Други са загрижени, защото са безработни или имат проблеми с безпаричието, с децата или със
здравето си. Аз знам, че когато идват в църквата, много хора носят тежък товар. Животът може да изтощи
всеки от нас. Когато животът ни е труден, ние се обръщаме към Библията, за да потърсим успокоение и
указания. Това е един от най-красивите откъси от Стария Завет и аз често се връщам при него, защото дава
голяма надежда и кураж на хората, които са приведени от житейските грижи, които се чувстват така, все
едно че са във Вавилон и си мислят, че Бог може би ги е забравил и изоставил.

Исая ни напомня: “Погледнете нощното небе. Обърнете внимание на начина, по който се появяват
звездите нощем. Не разбирате ли, че великият Бог на вселената, Онзи, който е поставил звездите по местата
им, даже им е дал имена? Богът, който е създал целият този порядък, Богът, който е Създателят и движи
космоса, същия Бог, има план за вашия живот. Същият Бог, който работи по такъв чуден начин във всеки
момент и навсякъде, обръща голямо внимание на подробностите от вашия живот? Забелязали ли сте, че
нито една от звездите не напуска определеното й място? Нищо не липсва. Не знаете ли, че Богът, който
върши всичко това е Бог, който ще обръща внимание на подробностите от собствения ви живот? Погледнете
създаденото от Бога. То ни напомня, че Бог не ви е изоставил.”

Исая продължава и задава още въпроси: “Не сте ли чули? Не знаете ли? Не разбирате ли собствената
си история като личност? Не помните ли как Бог е превел прадедите ви през Червено море и как ги е водил
през пустинята? Не си ли спомняте как Бог е работил в живота на отделните хора, от Йосиф до Моисей,
Даниил и децата на Израел, които са били хвърлени в огнената пещ? Същият Бог, който се е грижел за тези
хора, се грижи и за вас самият. Не знаете ли това? Не сте ли чували? Не помните ли какво е направил Бог за
вас в миналото ви? Исая пита: “Погледнете всичко, което е създадено от Бога. Спомнете си собствената си
история. Същият Бог, който се грижи за всичко, включително и за вас самият, не ви е забравил. Проблемът е
в собствената ви умора и в собственото ви изтощение. Изтощението и провалите са изсмукали силите ви .”
Наскоро разговарях с една жена, която имаше много проблеми в живота си. Тя ми каза: “Чувствах се така,
все едно, че Бог ме е предал. Не можех повече да се моля. Просто вече не поддържах връзка с Бога. Мислех
си, че Бог ме е изоставил.” Исая казва: “Не, това не е вярно. Истината е, че ти страдаш поради изтощението
си и от отчаянието, което придружава трудностите на живота ти. Спомни си миналото си. Спомни си как в
миналото Бог е работил в живота на хората си и се е грижел за поддържане на създадения от него порядък.
Бог продължава да контролира и да ръководи всичко. Той те обича и има план и цел за живота ти.”

Какво  правите,  когато  живота  ви  стане  много  труден?  Чуйте  думите  на  Исая:  “Чакай.  Чакай.”
Пленниците във Вавилон казват: “Исая, ние чакаме от 70 години.” Исая казва: “Чакай.” Вие казвате: “Исая,
вбесявам се,  когато някой ми каже да чакам.  Не  искам да чакам.  Искам онова,  което е  нужно да бъде
направено сега. Искам проблемите ми да бъдат разрешени. Искам живота ми да се подреди и оправи. Не
искам да чакам.” Исая отговаря: “Чакай.” Вие казвате: “Но товарът ми е твърде тежък. Не мога повече да го
нося.” Исая отговаря:  “Чакай.” Вие настоявате:  “Чакането е губене на време.  То просто убива времето.
Имам нужда сега да се направи нещо.” Исая казва: “Чакай.”

Как чакаме?  Наскоро посещавали  ли сте  личния  си  лекар?  Преди  да  влезете  в  кабинета  му,  вие
влизате в една стая, която много подходящо е наречена “чакалня.” Ние влизаме в нея, сядаме и чакаме.
Докато чаках миналия четвъртък пред кабинета на лекаря, на мен ми хрумна нещо. Вместо да пиша чек и да
платя сметката за прегледа,  аз се запитах дали няма да е по-добре да предложа на лекаря да им платя
абонамента за някое списание, за да бъде четено от чакащите в чакалнята. 

Какво правите, докато чакате? Вие правите нещо, за да минава времето. Защо чакаме? Ние знаем, че
имаме среща с  някой друг,  който ще отдели време,  за  да се  опита да разбере положението,  в  което се
намираме. Ние знаем, че човекът, с който ще се срещнем е опитен, обучен и състрадателен. Лекарите искат
да ни помогнат, да ни излекуват и ние отново да бъдем добре.  Когато отидем в кабинета на лекаря, ние
знаем, че ще се наложи да чакаме.  И чакането на Бога е нещо подобно. Колко повече би трябвало да сме
готови да чакаме Великият Излечител, Онзи, който държи живота в ръцете си? Колко повече би трябвало да
сме готови да чакаме Онзи, който единствен дава здраве, цялостност и живот? Ние чакаме Господа, защото
знаем, че само Той ни лекува безплатно. Ние чакаме с надеждата, че той ще ни помогне и ще ни излекува .
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Исая  казва  да  чакаме.  Как  се  държим,  докато  чакаме?  Ние  чакаме  така,  както  детето  чака  Рождество
Христово. Чакането на Коледата не е скучно, нали? Чакането на Рождество Христово е изпълнено с радост.
Вие се вълнувате, докато чакате Коледата. Вие предвкусвате и очаквате нещо хубаво. Вие вярвате, че има
хора, които ви обичат толкова много, че ще приготвят нещо хубаво за вас, нещо което ще ви изненада и ще
ви накара да се зарадвате на живота. Вие чакате както Рождество Христово, така и Господа по един и същи
начин, с радостно очакване. Вие вярвате, че Бог е подготвил нещо хубаво за вас, което ще надхвърли и най-
големите ви очаквания.

Как чакаме Господа? Ние чакаме Господа така, както бременната жена чака раждането на детето си.
Някои от жените, които са бременни сега си мислят, че до момента на раждането има още много време. Не
се обезкуражавайте. Периодът на бременност при слоновете е 22 месеца. Значи положението може да бъде
и по-лошо. Деветмесечното чакане е важно, защото през този период бащата и майката имат да направят
много  неща,  за  да  се  подготвят  за  раждането  на  детето.  Голяма  част  от  подготовката,  през  която
преминавахме двамата с жена ми, докато чакахме раждането на децата ни се състоеше в това, че Клер
трябваше да ме подготви за раждането на детето. Бащата има нужда от доста време, за да осъзнае факта, че
ще има ново бебе. Периодът на чакането дава възможност на майката и на бащата да подготвят онова, което
е необходимо. Понякога нашето чакане на Бога прилича на чакането на раждането на детето. Чакането за
дара на живота не е  празно губене на време.  Това е  целенасочено чакане,  през време на което ние се
подготвяме. Ние използваме думата “чакане” по друг начин. Когато седим в ресторанта, ние чакаме при нас
да дойде някой келнер или келнерка, за да ни обслужи. Когато чакаме Господа, ние трябва да го чакаме с
поведението на слуга. Ние не потропваме нервно с пръсти на масата. Ние чакаме да ни се предостави шанс
НИЕ да обслужим Господа, да направим онова нещо за негова прослава, което Той ни е възложил,  даже
докато чакаме Той да извърши нещо за нас.

Когато Исая казва да чакаме, той не иска да каже, че периода на чакането ще бъде отегчителен за нас
и че това ще е пилеене на време. Исая иска да ни каже, че периода на чакането трябва да бъде продуктивен.
(Коментар:  “Залудо работи,  залудо не стой (без работа).” – нар.  поговорка.  Д.Пр.). Това не е период на пилеене на
време, защото тогава ние си изработваме поведение да очакваме и да се надяваме, че Бог ще се окаже верен
към хората си.  Исая  казва:  “Онези които чакат Господа,  ще подновят силата си.”  Самият процес на
чакането е процес на подновяване на силата ни. Това не означава, че ние чакаме дълго време и внезапно
получаваме прилив на сила. Процесът на чакането е време, през което ежедневно, на порции, получаваме от
Божията сила.

Исая използва три красиви образи, когато ни говори за обещанията, които Бог е дал за онези, които го
чакат. “Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли .” Виждали
ли сте как лети орела? В нашия край няма изобилие от орли. Аз съм виждал орел да лети, но трябва да ви
призная, че той летеше толкова високо, че на мен ми беше трудно да различа какво представлява. В Северна
Дакота  съм  виждал  как  летят  така  наречените  “златни  орли,”  които  имат  извънредно  голям  размах  на
крилете.  (Коментар: Размахът на крилете на кондора достига до 3,3 м. Д.Пр.) Когато чета този текст от Исая, аз си
представям за един вид орел, наречен “орел-рибар,” който е миниатюрната версия на орела. Тук Исая ни
дава един кратък урок по орнитология. Той ни казва да обръщаме внимание на тези чудесни птици. “ Онези,
които чакат Господа, ще се издигат с криле като орли.” Вие забелязвате, че Исая не ни говори за птица,
която енергично и често размахва крилете си. Орелът се рее във въздуха почти без всякакво усилие. Той
притежава умението да се възползва от възходящите въздушни течения и да се издига високо, носен от тях.
Орелът знае как да лети покрай реки,  езера и стръмни планински масиви, за да хваща тези възходящи
въздушни течения. Той разперва крилете си и използва подемната сила на издигащият се въздух, за да се
стига до височина до 4000 – 5000 м. Орелът се рее във въздуха не поради енергичното си пляскане с криле  ,  
а защото се възползва от една сила, която не е негова. Орелът се научава как да обяздва силата, която е под
него. Понякога и ние сме в състояние да се реем по подобен начин. За нас орелът е символ на велико
постижение. Когато „Аполо 11“ отиде на Луната и кацна там, Нил Армстронг докладва: “Говори базата
“Спокойствие”. Орелът кацна.” След това заедно с космонавта Олдрин стъпиха на повърхността на луната.

Според  мен  Чарлз  Линдберг  е  един  от  най-добрите  примери  в  цялата  американска  история  за
постижения,  които са символизирани от орела.  Колегите му авиатори са го наричали “Самотния орел.”
Говори  се,  че  Линдберг  е  притежавал  същата  способност  на  орлите  да  се  възползва  от  възходящите
въздушни течения. С цел да пести гориво, той често експериментирал и се стремял да улавя тези възходящи
течения, като летял успоредно на някоя планинска верига. Тази негова способност му дала възможност да
прекоси сам Атлантическия океан със самолета “Духът на Сейнт Луйс.” (Коментар: На 20.05.1927 той извършил

първия полет от САЩ до Европа (Ню Йорк – Париж), за 33,5 часа без междинно кацане. Д.Пр.) Исая казва, че ако чакаме
Господа, ние също ще имаме моменти в живота, когато ще се реем високо над тълпата.

Освен това Исая казва: “Онези, които чакат Господа, ще тичат и няма да се уморят.” Трудно ни е да
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си представим това, нали? Някои от вас са бегачи. Това е мечтата на всеки маратонец – да бяга и да не се
уморява,  да бяга без усилие,  без да усеща това вътрешно стягане и мъчителната болка за всяка глътка
въздух. Когато чета тези думи, аз си мисля за историята на Ерик Лайдел, която беше разказана толкова
хубаво във филма “Огнената карета.” Може би си спомняте историята на този човек, наречен “Летящият
шотландец.”  Тъй като бил участник в Олимпийските игри и бил християнин, Ерик Лайдел решил, че не
може да насили съвестта си на християнин, като участва в коронната му дисциплина по бягането, което
било насрочено в Божият ден – неделя. Вместо да бяга, той отишъл да се поклони на Бога в църквата,
където бил поканен да прочете точно този откъс от Исая:  “Онези,  които чакат Господа,  ще подновят
силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят .” След това се наложило Ерик
Лайдел да участвал в бягане на друга дистанция, което не е било коронната му дисциплина, но той спечелил
златен медал. Вярно е, че той е бил способен бегач, но да бяга без да се уморява е нещо почти невъзможно
за нас. Мисля си, че Исая казва: “В живота ви ще има моменти, когато вие ще се носите напред почти без
никакво усилие или страдание. Понякога ще се реете високо, без да изпитвате болка и напрежение и без да
полагате големи усилия. Понякога живота ни просто се подрежда добре.”

След това Исая казва още нещо: “Онези, които чакат Господа, ще ходят и няма да отслабнат.” Това
означава, че ежедневно човек върви по пътя си и върши това, което трябва да направи. На пръв поглед това
не е никакво постижение. Първият човек, които чух да говори за различно, но важно тълкувание на този
стих беше професорът по проповядване Джон Клейпул, който преподаваше в Югоизточната Семинария. Той
беше чудесен проповедник и казваше, че когато за пръв път четат този стих, хората имат склонността да си
мислят,  че  тук  Исая  представя  тези  способности  като  се  започне  от  най-сложната  и  се  стигне  до
сравнително най-простата способност.  Те считат,  че несъмнено най-сложната способност би трябвало е
човек да се рее високо във въздуха като орел. Следващата би трябвало да е човек да бъде да бяга без да се
уморява. Накрая идва способността човек да ходи, без да отслабва. Джон Клейпул предлага да възприемаме
тези три способности в реда, даден от Исая, като възходящ порядък. Замислете се за малко. “Ще се издигате
с криле като орли.” Не сте ли съгласни, че това се случва много рядко? Може би в живота ни има моменти,
когато нещо ни повдига нагоре и ни понася, все едно че сме направили някакво голямо постижение. Тогава
се чувстваме отделени от останалите и се носим над тълпата, наслаждавайки се на нашите 15 минути на
слава и известност.  Тези моменти са много редки в живота на човека. Друг път живота ни е относително
лесен.  Ние бягаме и не се уморяваме.  Ние се носим през живота и нещата около нас се подреждат по
местата си  без  големи трудности.  Но в  повечето случаи единственото,  което можем да направим,  е  да
станем от леглото си и да се заемем с ежедневните си задачи. Правим онова, което се изисква от нас, а в
края на деня се чувстваме изтощени. Не е ли възможно тук Исая да казва, че най-великото постижение на
всеки от нас ще бъде, че просто ще вървим по пътя си и няма да отслабваме?

След като се върнал от полета на Аполо 11, космонавтът Олдрин изпаднал в депресия, придружена от
тежък алкохолизъм. След като се възстановил, той разказвал на хората не толкова за полета на Аполо 11, а
преди всичко за това, колко трудно е да се живее тук на земята. Ако го запитате, той би ви отговорил, че е
много по-трудно да се върви по повърхността на планетата земя, отколкото да се върви по повърхността на
луната. Представете си, че можете да запитате Линдберг: “В кой период от живота си сте имали най-големи
трудности?” Не считам, че той въобще ще ви говори за летенето със самолет. Той би  ви говорил за времето,
когато детето му е било отвлечено и когато той и жена му преминали през ужаса и мъката, защото загубили
детето си. Може да се окаже, че най-голямото постижение за всеки от нас не е да се рее високо във въздуха
като орел или да бяга без да се уморява. Най-голямото постижение на всеки от нас е да продължава да върви
по пътя си, когато е много трудно да се върви и да продължаваме да живеем, когато сме уморени от живота .
За  мен  и  жена  ми  една  седмица  от  месец  ноември  е  особено  трудна.  Ние  издържахме  тази  седмица.
Уверявам ви, че за нас това беше трудна седмица. Но в този стих на Исая има едно обещание: “Онези, които
чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.”

Аз имах привилегията в продължения на много години да бъда свещеник на много събирания на
бойскаутите. Преди няколко години около 17000 бойскаути участваха в национална конференция, която се
проведе в Университета на щата Айова. Много от тези бойскаути бяха “орлета.” Тогава, в една неделна
сутрин отслужих богослужение в една огромна зала. Проповедта ми беше посветена на този откъс от Исая.
Проповядвах пред огромна аудитория от млади хора, които разбираха какво представлява постижението,
които знаеха как да дават най-доброто от себе си и които рядко са окуражавани, когато живота им наистина
е труден. В края на службата при мен на подиума дойде един човек и ми благодари за проповедта. Аз знаех
името му. Бях чувал за този човек, който беше един от най-високо наградените офицери в Морската пехота
по време на войната във Виетнам. Освен това той беше победил в Бостънския маратон, в който участват
хора в инвалидни колички, защото той беше загубил краката си във Виетнам. След като напусна Морската
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пехота, живота на този човек беше неразривно свързан с инвалидната количка. Той беше решен да дава най-
доброто от себе си във всичко, което правеше. Човекът дойде при мен в количката си и ми каза: “Аз искам
да ви кажа нещо. Не знам дали ме познавате или не, но аз имам много награди. Аз знам какво означава да се
рееш като орел. Аз съм печелил маратона в Бостън. Аз знам какво означава да бягаш и да не се уморяваш.
Но най-трудното нещо, което ежедневно трябва да правя, е да се измъквам от леглото, да влизам в количката
и да се зареждам с достатъчно смелост, за да посрещна предизвикателствата на деня. Аз не мога да направя
това само със собствените си сили.  Офицерите от Морската пехота не обичат да признават, че зависят от
някой друг, но аз мога да ви кажа, че завися от Господа. Не мога сам да направя това. Аз се нуждая от сила,
която не е моя. Докато чакам Господа, аз се моля. Научих се да се моля и докато чакам Господа, аз се моля.
Той ми дава сила да продължавам да живея живота си.”

В  много  редки  случаи  ние  можем  да  се  издигнем  с  криле  като  орлите.  Понякога  можем  да
преминаваме през живота, бягайки без да се уморяваме. Но силата, която можем да получим единствено от
Бога, е да живеем ежедневния си живот без да отслабваме. Това е обещание на Бога за онези, които го чакат.
Миналата  седмица бях в  една  болнична  стая,  където лежеше един мъж от нашата  църква,  който беше
преминал през много трудности в живота си. В момент на откровение той ми каза: “Пасторе, искам да
променя посоката на живота си.” И той го направи. Ние се помолихме заедно и той коригира посоката на
живота си.

Всеки от нас трябва да вземе решение. Някои трябва да променят посоката на живота си. Ние отново
трябва  да  признаем  зависимостта  си  от  източника  на  нашата  сила.  Достатъчно  е  да  сведете  глава,  да
затворите очите си и мълчаливо да вземете решение да се оставите в ръцете на Христос. Приемете го като
ваш Спасител. Каним ви да вземете това решение. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

                     
Когато сме неспособни да се молим

Пс.13, 22

През този месец поставяме ударение върху молитвения живот на нашата църква и се фокусираме
върху онези неща, за които ни е трудно да се молим. Днес ще се спрем на една тема, която е особено трудна.
Какво правим, когато не сме в състояние да се  молим? Миналият четвъртък страната ни преживя най-
голямото прекъсване в захранването с ел. енергия в историята  ни. След предишната служба тази сутрин
помолих Дейвид Уайт, Директор на електроцентралата “Дюк” да ми обясни как се оказа възможно да се
случи подобно огромно и едновременно прекъсване на електрозахранването. Той ми каза, че от теоретична
гледна точка това не би трябвало да е възможно да се случи. Аз му отговорих, че то въпреки това се случи. 

Тогава  той  ми  каза:  “Да,  но  никой  не  може  да  разбере  и  да  обясни  защо  се  случи.  В
електроснабдителната  мрежа  има  съоръжения,  които  не  би  трябвало  да  позволят  да  се  случи  подобно
нещо.” Очевидно е,  че  когато част от електропроизвеждащите мощности излезли от строя,  други са се
опитали за запълнят тяхната липса, но натоварването им се е оказало толкова голямо, че те също са се
самоизключили,  поради задействане на обезопасителните устройства.  В резултат  от това около 50 мил.
американци, живеещи в някои от най-големите градове, останаха без електрозахранване. Някои от тях не
можаха въобще да работят през този ден и се прибраха у дома. В повечето офиси, когато компютрите спрат
да работят, хората нямат много работа. Продавачите на сладолед, като видяха че хладилниците им спряха да
работят и няма да могат да съхранят сладоледа си, започнаха да го раздават безплатно по улиците. Така че
някой хора спечелиха от създалата се ситуация.

Прекъсването на електрозахранването предизвика огромни неудобства за много хора. Например, в Ню
Йорк всички асансьори спряха  да  работят  и  хората  в  небостъргачите  трябваше да  слизат  по стълбите.
Когато  стигнаха  до  улицата  се  оказа,  че  метрото  не  работи  и  много  хора  трябваше  да  изминат  дълги
разстояния до домовете си пеша. Когато се прибраха в къщи те установяха, че климатиците и осветлението
не  работят.  Баскетболният  отбор  на  Ню  Йорк  имаше  насрочен  мач  в  огромния  си  стадион  със  “Сан
Франциско Гайантс,” но поради липсата на електрозахранване мачът не се състоя. “Гигантите” не можаха да
отлетят от нито едно от трите летища на Ню Йорк. Наложи се да отпътуват с автобус до следващото място,
откъдето  можеха  да  излетят,  а  то  се  оказа  чак  летището  в  Монреал,  Канада,  което  също  беше  тежко
засегнато от това прекъсване на електрозахранването. Милиони хора останаха в тъмнината без осветление. 

Нека да ви кажа нещо.  Има широко разпространена тъмнина,  която е много по-лоша от липсата на
електрозахранване.  Тъмнината  в  живота  засяга  много  по-жестоко  хората,  отколкото  липсата  на
електрозахранване. Всяка сряда вечер, когато се събираме в църквата да се молим, ние се питаме колко
християни се молят за хора, които не познават Христос.  Милиони хора са в тъмнина, защото не познават
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силата  на  Бога  и  не  са  получили  светлината  на  Исус  Христос.  Според  едно  определение,  при
евангелизирането един гладен човек показва на друг гладен човек къде може да намери нещо за ядене.
Бихме могли да кажем, че при евангелизацията човек, който има запалена свещ, предлага на други хора да
запалят свещите си от неговата. Исая описва идващия Месия по следния начин: “Народът, който ходеше в
тъмнина, видя голяма светлина; на онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина” (Ис.
9:2). 

Означава ли, че след като приемем Христос и станем християни, ние винаги живеем в светлина? Има
ли периоди от живота ни, когато ни се струва, че светлината е изгаснала и ние сме  в тъмнина? Истина ли е,
че даже онези от нас, които са християни и се молят редовно всеки ден, имат моменти, когато остават без
светлина? Испанският монах от 16 век, Св. Йоан на Кръста, описва най-добре това духовно състояние като
“тъмната нощ на душата.” Това е време на отчаяние, през което тъмнината обгръща живота ни и ние се
чудим къде е Бог. Тогава ни се струва, че Бог е изчезнал и ни се струва, че ние сме далеч от Него. Ние се
чувстваме изоставени и самотни и ни се струва, че трябва да се борим сами, без никой да ни помага. 

Нека  да  прочетем Пс.13:1-2  и  Пс.  22:1-2.  Няма съмнение,  че  Давид е  вярвал в  Бога,  но  от  тези
текстове виждате, че в живота му е имало моменти, когато се е чувствал изолиран, самотен и изоставен от
Бога. Понякога ние също ще се оказваме в подобно положение и ще усещаме това отделяне от Бога. 

Библията  използва  две  метафори,  за  да  опише тази  част  от  духовния  ни живот.  Едната  от  тях  е
пустинята. В една своя поема Самюел Колеридж описва един моряк, който пътувал на голям ветроходен
кораб до Южна Америка. По време на плаването, от време на време корабът бил посещаван от един голям
албатрос, който кацвал на една от мачтите. Веднъж без никакъв повод морякът уцелил кацналия албатрос
със стрела от лъка си и го убил. След това корабът попаднал в “зоната на безветрието” около екватора и
спрял да се движи. Корабът застанал самотен и неподвижен в огромния океан,  а моряците страдали от
силна жажда, защото водата за пиене се свършила. Те плачели: “Вода, вода, ние нямаме даже капка вода за
пиене.”

Авторът  на  Пс.42  сигурно  е  изпитвал  същото  отчаяние.  Този  псалм  на  плача  започва  с  думите:
“Както  еленът  пъхти  за  водните  потоци,  така  душата  ми  въздиша  за  Теб,  Боже.”  Понякога  като
християни ние също попадаме в зона на безветрие. Когато усещаме, че Бог липсва от живота ни и когато
считаме,  че Той ни е  изоставил  ,    ние влизаме в духовната пустиня  .  Библията  описва това състояние на
народа на Израел, който в продължение на 40 години се е лутал в пустинята. В подобно състояние се е
намирал и Илия, когато се скрил в една пещера. В Библията се описват и изпитанията на Исус, когато духът
го отвел в пустинята. Метафората за пустинята се използва в Библията, за да се опише най-тежкия период в
духовния живот на вярващия.

Също толкова силна е и метафората за тъмнината. Това е период от живота ни, когато ни се струва, че
не сме в състояние да се молим, защото считаме, че никой не чува молитвите ни. Ние имаме усещането, че
молитвите не стигат до Бога, а рикошират в тавана и стигат само до собствените ни уши. Струва ни се, че
Бог е изгубил способността си да чува или още по-лошо, че е изгубил интерес към нас. По време на тази
тъмнина ние имаме нужда от някакво потвърждение. Имаме нужда да разберем, че до нас има някой и ни
слуша.  Ние правим всичко,  което знаем,  че  трябва да правим.  Молим се,  покланяме се на Бога,  четем
Библията, служим на Бога, но ни се струва, че нищо не помага. Джордж Бътрик казва, че в такива моменти
“удряме небесната врата с насинени юмруци в тъмнината.” Когато навлезем в период на духовна тъмнина
или на отпадналост на духа, за нас са важни 4 въпроса, които заслужават нашето внимание.

Първият въпрос изразява отчаяние. Защо това ми се случва точно на мен? Може би си казваме: “Аз
обичам Бога.  Опитвах се  да  Му служа.  Защо трябваше да  влизам в  тази  пустиня  и  в  тази  тъмнина?”
Позволете ми да ви кажа, че вие не сте сам. Този път е широк и по него в тъмнината вървят много хора.
Много хора са минали по този път, много хора са били в пустинята и са се чувствали изоставени, самотни и
духовно изсушени. Според едно древно описание, в такива моменти ни се струва, че Бог липсва, че се е
скрил някъде и не можем да го открием.  Но ние знаем, че Бог е винаги до нас. Ричард Фостер казва, че
независимо от дълбочината на християнската му решимост, всеки от нас ще трябва да влезе в Сахарата на
душата, в духовната изолация, когато започваме да си задаваме въпроси, да се съмняваме и да се борим.
Тогава четем Библията, но даже любимите ни откъси ни изглеждат неразбираеми и безсмислени. Опитваме
се да пеем, но музиката не успява да ни развълнува. Чувстваме се изоставени. Ние се намираме в духовна
пустиня. Псалмистът казва: “Боже мой, викам денем, но не отговаряш и нощем, но нямам отдих” (Пс.22:2).

Ние не сме единствените, на които им се случва подобно нещо. Някои хора са убедени, че това е
задължителен период от християнския ни живот, през който трябва да премине всеки от нас. Така както
Моисей е имал своето обучение в пустинята, така както Илия е живял в пещерата, така както Исус е бил 40
дни в пустинята, така както Йеремия е бил хвърлен в отходната яма, така и всеки от нас трябва да премине
пред подобно изпитание.  Ние можем да израснем,  само когато преминем през това изпитание. Ако четем
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внимателно, ние ще установим, че други хора, които са минали преди нас по този път на изпитанията, са ни
оставили километражни камъни. Те ни показват как да преминем този период пътуването си. Един незнаен
английски автор описва тези изпитания в книгата “Облакът на незнанието.”  Ние се питаме: “Защо аз?” А
онези, които са минали по-рано може би питат:  “А защо да не си ти  ?    Защо ти би трябвало да си  
изключение   от другите велики християни, които са се усъмнявали във вярата си, когато са се намирали в  
същия тъмен период?”

Вторият  въпрос,  който  си  задаваме  е  “Какъв  е  смисъла?”  Джим  Гастон  е  имал  хоби,  което  се
превърнало в занаят, когато се пенсионирал. Той е прекрасен възстановител на износени мебели и знае как
да  върне  първоначалната  им  красота.  Двамата  с  жена  ми  му  занесохме  едно  малко  бюро,  което  беше
надраскано и изцапано от многогодишна употреба от децата ни. Попитах го дали може да го възстанови.
Той ми отговори утвърдително и се захвана за работа. С някакви гуми изтри всички мръсни петна, восък и
мастило. Когато остърга старата боя и лак и стигна до оригиналната дървена повърхност, аз си казах, че
бюрото ще се превърне в прекрасно изглеждаща мебел. Той ми каза: “Това не е достатъчно. Не само трябва
да отстраня външното замърсяване, но трябва да отворя порите на дървото, за да може безира да влезе в тях,
за  да  го  обнови  и  подхрани.”  И  нашия  живот  има  нужда  от  същото.  Целта  на  “тъмната  нощ”  и  на
“изпитанието ни в пустинята  ”   е да отстранят външните неща, които пречат на духовния ни живот  . След това
трябва да бъдем помазани от Бога и това лечение да обнови и да подхрани душата ни. В живота ни има
толкова неща, които ни пречат. Даже в религиозните ни занимания има някои неща, които се като пепел в
ръцете ни и нямат никаква стойност. Когато преминаваме през тези изпитания, когато не сме в състояние да
се молим и минаваме през тъмнината, Бог работи в душата ни и я очиства от ненужните неща.  Една от
целите на изпитанието     е да ни очисти както отвътре, така и отвън  . Когато виждаме, че някои хора имат
странно поведение, ние си казваме, че може би не получават нещо, от което имат нужда. Ние плачем с
пресъхнало гърло. Ние търсим живата вода. Пътешествениците, които са в края на дълъг и изморителен
преход, не се нуждаят от “Кока Кола,” а от студена и освежаваща вода.

Третият  въпрос е  въпроса  за  вината.  “Аз  ли  съм  виновен  за  това,  което  ми  се  случва?”  “Какво
направих,  за  да  заслужа  тази  тъмнина?”  “Какво  направих,  за  да  се  наложи  да  преминавам  през  тази
пустиня?” Отговорът на тези въпроси е: “Нищо не сте направили.” Когато не се чувстваме физически добре,
разумно е да отидем при лекаря, за да ни прегледа. Когато не сме добре духовно, ние можем сами да се
изследваме. Можем да направим сериозна проверка на душата си.  Може би изпитваме недоволство или
неприязън срещу някой човек. Може би имаме някой непризнат грях. Ние знаем, че за Бога няма тайни. Ние
живеем с илюзията, че можем да скрием тайните си грехове от Бога. Понякога тези грехове са станали
такава неразделна част от живота ни и ние дотолкова свикваме с тях, че преставаме да ги забелязваме. Може
да се окаже, че чрез задълбочено и честно изследване на душата си и изповядане на греховете си пред Бога,
ние ще намерим решение на проблема, докато преминаваме през тази тъмна нощ.

Четвъртият въпрос е свързан с облекчението. “Какво трябва да направя, за да облекча положението
си?” “Какво трябва да правим, когато не сме в състояние да се молим?” Моят съвет е независимо от това да
продължаваме да се молим.  Когато не сме в състояние да се молим,  ние не преставаме да се молим. В
“Проповедта на Планината” Исус ни учи да питаме, да търсим и да чукаме. На оригиналния гръцки език
тези три глагола означават продължително действие. Исус ни казва: “Продължавай да търсиш. Продължавай
да питаш. Продължавай да чукаш.” С други думи той ни казва: “Не се отказвай и не спирай.” Тук не се
говори за еднократно действие. Ние трябва да продължаваме и да не спираме, независимо от всичко.

Наскоро помагах на сина си Крис да ремонтира една “летяща” врата в дома му. Той беше от едната
страна  на  вратата,  а  аз –  от другата.  Нещо в  пантите  на  вратата  заяждаше и тя  не  се  отваряше.  Крис
неколкократно се опита да я отвори и тъй като не успяваше, започна да се ядосва. Тогава му казах да се
отдръпне  настрани  и  да  ме  остави аз  да  се  опитам да  отворя  вратата  от  моята  страна.  Когато  той се
отстрани, аз я натиснах леко от моята страна и вратата се  отвори.  “Блокирането” беше откъм неговата
страна. 

Същото се получава, когато искате да сте в близки отношения с Бога, който също иска да сте в близки
отношения с Него. Когато се борим за да отворим вратата, единственото нещо, което трябва да направим е
да се отдръпнем назад и да позволим на Бога да отвори вратата. Вижда ли сте чудесната картина, на която
Исус е нарисуван как чука на една врата? Тя е нарисувана от Холман Хънт и се намира в Катедралата Св.
Павел в Лондон. Сцената е посветена на Откр 3:20: “Ето стоя на вратата и хлопам.”

Понякога, когато се борим, най-доброто което можем да направим е да направим крачка назад и да
позволим на Бога да отвори вратата. Трябва да продължаваме да се молим, но поне част от молитвата ни
трябва да е безмълвна. Трябва да слушаме и да не говорим. Ние се учим да се молим от Библията. Когато ни
е трудно да се молим със собствени думи, ние можем да използваме прекрасните текстове на псалмите.
Можем да помолим други християни да се молят за нас. Те ще го направят така, както вие самият бихте се
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молили за друг човек. Едно от най-добрите неща, които можем да правим е да се молим и то не толкова за
себе си, а за другите хора.

Преди да отведа децата си на училище в една сутрин на 1978, аз се опитвах да ги науча как да “одерат
котката.”  Някои  от  вас  знаят,  че  “одирането  на  котката”  означава,  че  трябва  да  увиснете  на  лоста,  да
вдигнете краката си нагоре и да ги проврете между ръцете си, така се да се завъртите около раменните си
стави и след това да върнете краката си обратно в изходно положение. Мислех си, че децата ми имат нужда
да се научат на това упражнение. Но когато издигнах краката си нагоре, за да ги провра между ръцете си и
се намирах точно с главата надолу, гредата на която висях, се счупи и аз паднах точно на главата си. В
продължение на около минута усещах невероятно силна болка, която след това премина. Изправих се и
откарах децата си до училището, но когато стигнах до там установих, че врата ми се схвана и не мога да си
въртя главата. Независимо от това отидох в кабинета си и работих до обяд. Тогава помолих секретарката да
отмени следобедните ми срещи, върнах се в къщи и легнах на електрическата възглавничка, за да си почина.
Жена ми се опита да ме накара да отменя урока, който имах по изучаване на Библията същата вечер, но аз
настоях. Можете да си помислите, че след като съм паднал на главата си, аз би трябвало малко да съм
поумнял. Оказа се, че главата ми е корава и аз упорствах да проведа урока си. Глътнах хапче аспирин, но то
не ми помогна.  Независимо от  това проведох урока  и след  това  се  прибрах у дома.  Легнах отново на
електрическата възглавница и заспах. Събудих се в 2 часа през нощта и установих, че цялата ми лява страна
е парализирана. Не събудих Клер и отново заспах. На сутринта можех да движа лявата си ръка, но болката
във врата ми и в гръбначния ми стълб беше почти непоносима. Заведох децата на училище, а после се
обадих на един приятел, който беше дякон в нашата църква и работеше като хирург-ортопед. Казах му, че
имам силна болка и той ми каза веднага да отида и да почукам на задната врата на кабинета му. 

Когато пристигнах, той веднага ми отвори и ме постави да седна. След това ме попита какво съм
направил. Разказах му и той ми каза да не мърдам. След това се опитаха да ми направят рентгенова снимка.
Оказа се, че вратът ми дотолкова се е схванал, че се наложи да ми дадат някакво лекарство за отпускане на
мускулите, а след няколко часа снимката беше направена. После докторът дойде при мен и ми каза: “Кърк,
ти имаш счупване на шести шиен прешлен.” Аз казах: “Прекрасно. Ще трябва да направим нещо, защото в
неделя имам проповед в църквата.” Той ми каза: “Кирк, вратът ти е счупен” и на мен чак тогава ми стана
ясно в какво положение се намирам.  От април до август лежах по гръб в леглото си и гръбначния ми стълб
беше опъван със специално устройство. Не можех даже да чета книга, защото трябваше да я държа точно
над главата си. Мислех си, че ще полудея. Какво можете да направите, когато не можете да правите нищо?
Тогава за мен стана важен онзи откъс от 2Кор. в който се разказва за тръна в плътта на Павел и аз постоянно
си повтарях: “Когато съм слаб, тогава съм силен.”

Тогава ми хрумна една идея. Всяка сутрин се обаждах на секретарката си и тя ми прочиташе имената
на 10 семейства от църквата, за които се молех през деня. Всеки ден, 5 дни в седмицата, аз се молех. В края
на  всеки  ден  отново  се  обаждах  на  секретарката  и  й  диктувах  кратко  съобщение  до  всяко  от  десетте
семейства, в което ги информирах, че съм се молил за тях.

В Пс.23 има един стих, в който се казва: “Той ме поставя да легна на зелени пасища ... освежава
душата ми.” Давид казва, че понякога Бог трябва да ни постави да легнем, за да свърши работата, която е
планирал за живота ни. Аз се научих да се моля, докато лежах в болничното легло. Тогава Бог ме отдели от
всички външни неща. Когато лежите неподвижно в болницата  ,   някои неща вече не са важни за вас     и не  
ви интересуват. Тогава животът ми се отвори за дълбокото оздравително помазание на Бога. Бог ни отвежда
в  тъмната  нощ на  душата,  защото  иска  да  ни  направи  по-силни.  Тази  тъмнина  няма  да  трае  вечно   и  
непременно ще премине.  Вие ще излезете от другия край.  Не се предавайте и не спирайте. Молете се,
молете се, молете се, даже когато нямате желание да се молите.

Ако някога на света е имало такова място, което е изглеждало изоставено от Бога, това е бил един
хълм, наречен Голгота. Там нашият Спасител Исус Христос е преживял същото изпитание. Цялото небе
било  тъмно,  даже  космосът  бил  покрит  с  мрак.  Той  изплакал:  “Боже  мой,  Боже  мой,  защо  си  ме
изоставил?” Исус изплакал:  “Аз вярвам,” а после изговорил думи за прошка към всеки от нас.  Накрая
казал: “В Твоите ръце оставам духа си” и се предал. Неговия пример би трябвало да ни накара и ние да се
предадем пред Бога и да кажем: “Отче, ти ръководиш всичко, а не аз.  Да бъде според Твоята, а не според
моята воля.”

Преминавали ли сте през духовната тъмнина? Докато сте били в тази тъмнина, установявали ли сте,
че Бог никога не ви е изоставял? Той винаги е близо до вас в сянката. Научили ли сте, че в такива моменти
Бог може да направи да израстваме? Познали ли сте Исус като ваш Спасител? Признали ли сте го за Господ
на  живота  си?  Ако  до  сега  не  сте  го  направили,  сега  ви  каним да  вземете  това  решение.  Отговорете
положително на тази покана на Бога. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

32



33

Когато сме ужилени
Пс. 55:1; 1Кор. 15

През 1918 год. една група нелегални емигранти се промъкнали в САЩ. Те дошли от Южна Америка и
влезли незабелязани през пристанището Мобайл, Алабама, като нелегални пътници на борда на някакъв
кораб. След като стъпили на нашата територия, тези емигранти веднага се разпръснали в южната част на
страната ни. Те били много плодовити и се размножавали много бързо. Сега обитават поне 12 от южните
щати.  В  продължение  на  малко повече  от  80  години те  стигнали и  до  нашия щат Южна Каролина.  В
понеделник след обяд аз се срещнах с една група от тези нелегални емигранти, докато плевях в градината
си. В желанието си да достигна един отдалечен плевел, аз се подпрях с лявата си ръка на земята, като я
поставих върху върха на една колония от тези емигранти, които са познати с името мравки “черния пожар.”
Те веднага покриха ръката ми до лакътя. Опитах се с дясната си ръка да ги изчистя, но те полазиха веднага
и по нея. Този вид мравки са отвратителни малки създания, които едновременно хапят и жилят. Те правят
това в ужасна хармония, като реагират на всяко движение. А след като бъдете ужилен, вие се раздвижвате. В
такъв случай в американската армия препоръчват да се използва разтвор на белина, но аз просто нямах
време да правя този разтвор. Просто взех едно шише с белина, намазах си и двете ръце до лактите, почаках
няколко минути и след това ги измих със студена вода. Това, заедно с употребата на едно лекарство против
ужилване от насекоми и кортизонов крем, ми помогна да се справя с проблема.

Ужилването ме накара да се замисля за начина, по който реагираме, когато сме ужилени. Веднъж,
когато беше малко момче, синът ми Скот се беше покатерел по едно дърво в двора на баба си. Тогава той
беше 8-9 годишен и се беше изкачил високо на дървото, а аз се намирах точно под него на земята. Тогава
Скот скочи от дървото. Оказа се, че на дървото имало гнездо на стършели, което синът ми разтърсил по
невнимание.  Преди да се усети,  стършелите ужилиха всички оголени части на тялото му.  Той скочи от
дървото и избяга в къщи.  Той даже не плачеше. Беше толкова шокиран и с толкова много ужилвания, че
според мен имаше всички основания да плаче, но беше твърде шокиран и нажилен, за да плаче. Поради този
случай, двамата със Скот имаме нещо общо. И двамата имаме алергия към жилещи насекоми. Мисля си, че
този вид алергия се развива, когато човек бъде ужилван твърде често като дете. Мога да си спомня, че
когато бях дете, лятно време бях ужилван поне 10-12 пъти всяка година, почти винаги, когато косях тревата,
или когато правех туристически преходи през гората,  или когато ходех да ловя риба.  Ужилването беше
просто част от програмата. Дядо ми имаше великолепно лекарство срещу ужилването. Тъй като пушеше
цигари, той разкъсваше края на цигарата, вземаше малко тютюн, сдъвкваше го леко и го поставяше върху
ужиленото място. Не знам, дали това всъщност оказваше някакво влияние или не върху ужилването, но
простото поставяне на нещо върху ужиленото място изглежда, че помагаше. Понякога си мислим, че даже
нещо толкова отвратително нещо, като тютюнев сок, сигурно ще ни помогне. Сега и двамата със Скот сме
принудени  да  носим  със  себе  си  един  комплект  лекарства  против  ужилване,  в  който  има  едно  малко
шишенце с омекотител за месо. Това може да ви изненада, но омекотителя за месо има същия ефект върху
отровата от ужилването, какъвто има и върху месото. Течността на омекотителя прониква в протеина на
месото и го прави по-крехко. Отровата от ужилването  представлява чужд протеин, така че намазването на
ужиленото място с този омекотител изглежда, че помага 

Когато сте алергичен към ужилване, това ви държи нащрек. Спомням си, че веднъж, когато бях дете,
стъпих върху една мъхеста пчела.  Независимо, че ужилването беше много болезнено, аз задавах много
въпроси.  Аз се питах, защо Ной не е унищожил двойката мъхести пчели, които са се намирали в ковчега
му? Защо не е убил мухите и комарите, а им е позволил да преживеят потопа? Мисля си, че ако бях на
мястото на Ной, аз щях да направя всичко възможно, за да се опитам да изкореня тези проблеми, преди да
станат толкова широко разпространени. Може би е несправедливо да обвиняваме Ной за това. Може би
трябва  да  се  върнем  назад  чак  до  Райската  Градина.  Нали там  Бог  е  въвел  съществуващия порядък  в
творението си. Може би, когато Ной е подбрал двойките животни, за да ги настани в ковчега, насекомите
просто не са били поставени в ковчега, а  са летели във въздуха над потопа. Може би трябва да виним
Пандора за тях.  Според гръцката митология, защо й е трябвало да отваря кутията и да пуска на свобода
всички тези създания, които могат да ни причинят толкова много болка? Мисля си, че можем да задаваме
много въпроси “Защо?” Убеден съм, че Бог има цел за всяко свое създание. Индианците чероки казват, че
Бог има цел за всяко растение. Плевелите са растения, чиято цел е останала загадка за чероките. Те си
мислели, че не е ясна целта за създаването на животните и насекомите. Но Бог има цел за всяко едно от тях.
Ако не можем да разберем каква е целта, това просто означава, че още не сме я открили.

Аз  знам,  че  в  Библията  Бог  използва  жилещите  насекоми за  Своите  цели.  Можете  да  прочетете
Изх.23:28, Втор.7:20 или Ис. Нав. 24. В тях можем да видим, че Бог е използвал стършелите, за да прогони
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враговете на израилтяните.  Исус Навин ни казва,  че един от начините, благодарение на които Израел е
успял да завладее Обещаната Земя е, че Бог е използвал стършелите, за да прогонва враговете им. Когато
чета  тези  откъси,  те  ми  напомниха  историята  за  Шарлот,  Северна  Каролина,  чиято  емблема  е  гнездо
стършели.  По време на  Войната  за  независимостта,  когато англичаните  стигнали до тази  област,  те  се
натъкнали на  ожесточена  съпротива  от  страна  на  Патриотите.  Един  от  английските  генерали казал,  че
срещата с Патриотите му прилича на среща с гнездо стършели. Днес виждаме един остатък от старата
емблема. Професионалният баскетболен тим на Шарлот се нарича “Стършелите.” Името идва от Войната за
независимостта. Един друг футболен отбор пък е наречен “Ужилването.”

Когато произнасям думата “ужилване,” какво ви идва на ум? Може би си мислите за случаите, когато
сте били ужилвани? Ако сте любител на професионалната борба, може би си спомняте за един борец, който
е  висок  близо  2  м,  тежи  над  100  кг,  обвит  е  в  тайнственост  и  обикновено  се  облича  в  черни  дрехи.
Признавам си, че аз не съм любител на професионалната борба и нямам представа как изглежда този човек.
Удивително е колко много неща може да научи човек от Интернет. Този човек, известен с името Стънг е
патентовал  филми  за  борба,  в  които  се  говори  за  такива  неща,  като  “Смъртоносната  капка  отрова  на
скорпиона.”  Този  борец  си  изгражда  образа  на  човек,  който  жили  и  няколко  пъти  е  бил  избиран  за
професионален борец номер 1 за годината. Може би като чуете думата “ужилване,” вие се сещате за един
рок-музикант, чието истинско име е Гордън Съмнер и е бил прогимназиален учител. Той се присъединил
към една музикална група, наречена “Полиция,” а после станал солов изпълнител. Той не само се прочул
като рок-музикант, но взема участие в такива дейности, като “Амнести интернешънъл,” оказване на помощ
на  гладуващите  хора  в  Африка  и  в  акции  за  опазване  на  околната  среда  чрез  спасяване  на  горите  от
поречието на Амазонка.

Питам се, дали някога сте били ужилвани? Имам предвид не от пчели или от стършели, от скорпиони
или мравки. Питам се, дали сте били ужилван от друг човек? Древният историк Плутарх твърди: “Ние се
чувстваме по-силно ужилени и засегнати от укорителните думи,  а не толкова от враждебните действия.”
Истината е, че ужилването от укорителните думи причинява повече болка и поражда по-силни реакции
отколкото ужилването от  жилещите  насекоми.  Пословицата  “Дума дупка  не  прави”  просто не  е  вярна.
Истината е, че думите могат да нанасят ужасни поражения. Истината е, че ако думи или действия бъдат
казани  или  извършени  с  яд  и  омраза,  с  неприязън  и  враждебност,  независимо  дали   съзнателно  или
несъзнателно,  наистина  засягат  болезнено.  Понякога  получаваме  ужилващите  думи  от  хората,  които
обичаме и на които се доверяваме. Нека да прочетем Пс.55:4-5 и 55:12-14. Тук Давид описва болката си от
предателството на един от синовете си и на един близък приятел. 

Синът Авесалом въстанал срещу баща си  Давид.  Ахитофел,  доверен приятел и съветник,  предал
Давид. Давид е писал този псалм с разбито сърце, защото е бил ужилен от хора, които е обичал. Те го
предали.  Аз  съм  виждала  деца,  които  са  били  ужилени  от  критичното  отношение  и  отхвърлянето  на
родителите им. Виждал съм родители, които са били ужилвани от гнева и непокорството на децата им.
Виждал съм членове на семейства, които се карат и се бият помежду си, които се жилят един друг с думи и
действия, казвани и вършени толкова безгрижно и необмислено. Виждал съм брачни партньори, които се
жилят един друг като скорпиони, които с всички сили се стремят да се наранят, все едно че през цялото
време са  в  състояние на  атака.  Ужилванията,  които причиняваме на  обичаните от  нас хора,  са  ужасно
болезнени. От собствен опит Давид е научил тази истина. Той обичал силно сина си Авесалом, но въпреки
това Авесалом ужилил сърцето на баща си. Ахитофел, довереният приятел и съветник, съвсем съзнателно и
преднамерено  ужилил  Давид  и  това  със  сигурност  е  било  по-болезнено  от  ужилването  на  всяко  от
насекомите в  Израел.  Вярвам,  че Исус също може би е  бил ужилван като малко момче.  Според моите
представи, той е бил момче като всички останали деца. Той е тичал босоног по затревените хълмове на
Галилея,  които  толкова  често  са  покрити  с  красиви  цветя..  В  Галилея  живеят  много  насекоми.  Няма
съмнение,  че Исус е бил човек като нас.  Тъй като едновременно е бил човек и бог,  той е знаел какво
представлява да си удариш пръста на крака в камък или да му влезе тресчица в ръката в дърводелската
работилница на Йосиф. Представям си, че Исус е бил добре запознат от собствен опит с ужилването. Хората
от първия век в Средния Изток са ползвали един мехлем от областта Гилеад, която се намира на левия бряг
на реката Йордан и сега е част от територията на държавата Йордания. Този балсам от Гилеад се правел от
смолата на някакво дърво и имал изцелително действие. Не се съмнявам, че Мария и Йосиф се използвали
този мехлем, когато Исус е бил ужилван.

Исус  е  познавал и ужилването от  междуличностните  отношения.  Той обичал учениците  си,  даже
онези, които понякога натъжавали сърцето му. Петър, който се кълнял, че никога няма да го предаде, на три
пъти се отрекъл от него. Исус обичал Юда, който влязъл в групата на учениците му по същия начин, както и
останалите ученици. Юда го предал на властите с целувка, която трябва да е била ужилваща целувка. Исус
познавал ужилването, което се получава в човешките отношения, когато един човек наранява другия. Той е
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получавал такива ужилвания и наранявания, но въпреки това като лекарство предписвал един балсам, който
не бил от Гилеад, а бил направен лично от него. Петър попитал колко пъти трябва да прощава и дали 7 пъти
е достатъчно, в което е бил убеден, защото надвишавало предписаното от Закона. Но Исус му казал, че
трябва да прощава 70 х 7. Това не означава 490 пъти. По този начин Исус казал: “Прощавайте, прощавайте и
прощавайте толкова пъти колкото се наложи и докато последицата от ужилването изчезне. Прощавайте
дотогава, докато отношенията между ужиленият и ужилващият се възстановят напълно.” Това е мехлемът
на Великият Лечител Исус. Това е мехлемът за хора, които са били ужилвани в личните си отношения с
други хора. “Отче, прости им, защото не знаят какво правят.” Тези думите е произнесъл Исус на кръста.
Този балсам не се произвежда от смолата на някакво дърво в Гилеад, а от дървото на Голгота, по което са се
стичали надолу мъката и любовта. Там е мястото, където се излекуват всички видове рани и ужилвания.

Преди години, когато работех в една друга църква в Северна Каролина, аз организирах едно спускане
по една планинска река с надувни лодки. Рано сутринта щяхме да се изкачим с микробуси до едно място
край реката, където планирахме да закусим заедно и след това да се спуснем с шеметна скорост надолу по
течението. Долу щяхме да обядваме с прекрасна печена риба и след това да се разотидем по домовете си.
23-ма човека  с два църковни микробуса отидохме до стартовата точка и започнахме да закусваме. Докато
закусвахме, едно насекомо се промъкна в крачола на панталоните ми и ме ужили по крака. Един от мъжете
имаше цигари, така че сдъвка малко тютюн и го наложи върху ужиленото място. Взех това лекарство, което
практикуваше и дядо ми, когато в миналото бях ужилван, но този път то въобще не ми помогна. Получих
много  силна  алергична  реакция  в  мястото  на  ужилването.  Станах  пламтящо  червен  по  цялото  тяло  и
усещах, че силно ме тресе. По гърба и по врата ми се образуваха възли и започнах трудно да дишам. Там,
край реката за пръв разбрах, че имам алергия. 

Ако  планирате  да  се  спускате  с  надувна  лодка  по  планинските  бързеи,  послушайте  съвета  ми:
погрижете се в групата да има лекар. За щастие сред 23-та човека бяха моят семеен лекар и един кардиолог.
До тогава не бях ходил при кардиолог, но този лекар просто случайно се присъедини към групата ни. Освен
това  се  оказа,  че  в  групата  има  и  анестезиолог,  който  знаеше  как  трябва  да  се  осигурява  чист
въздухопровода, за да мога да дишам. Оказа се че сред нас има и двама търговци на лекарства, които носеха
със  себе  си  образци  от  лекарството  “Бенадрил.”  Не  е  ли  изумително  това  планиране?  Нямах  никаква
представа, че ще бъда ужилен. Не знаех, че ще изпадна в такова състояние. До мен се оказаха тези 5 човека,
които бяха свързани професионално с медицината. Още преди да се бях обърнал, аз вече бях натъпкан с
Бенадрил! Кардиолога, семейният ми лекар и анестезиолога считат, че аз съм имал много силен алергичен
пристъп. Натовариха ме в един джип и се отправихме по един планински път през планината към едно
населено  място,  където  имаше  аптека.  Ние  представлявахме  изумителна  гледка,  защото  всички  бяхме
облечени като за спускане с лодки по реката. Семейният ми лекар беше облечен с къси гащета, тениска и по
джапанки. Анестезиологът носеше отрязани сини дънки и платнени обувки за тенис. Когато влязохме в
дрогерията  и  поискахме  да  ни  дадат  нужното  лекарство,  аз  бях  сигурен,  че  аптекарят  си  помисли,  че
истинската ни цел е да го ограбим. Семейният ми лекар поиска кортизон, епинефрин и две спринцовки.
Аптекарят мигаше с изумление, когато лекаря си извади портфейла и му подаде кредитната си карта, за да
плати. Накараха ме да легна на пода на аптеката и ми поставиха по една инжекция в двете ръце. Скоро се
почувствах добре. Анестезиологът, който е един от най-добрите ми приятели, ми каза какво облекчение е
почувствал, когато ме видял, че започвам да се възстановявам от алергичния шок. Той ми каза, че по пътя
към дрогерията те хвърляли “чоп,” за да определят кой ще трябва да ми прави изкуствено дишане “уста в
уста”, ако се наложи, защото той просто не бил в състояние да го направи. След като положението ми се
подобри, аз започнах да настоявам да се върна при другите и да участвам в спускането с лодка по реката, но
кардиологът категорично ми забрани, защото пулсът ми беше много ускорен. 

Но аз бях непреклонен и накрая и тримата лекари влязоха в  лодката заедно с  мен.  Не можех да
повярвам, че те ще трябва да гребат и настоявах само аз да върша тази работа, защото нивото на адреналина
ми беше много високо.  Аз ги возих в лодката през време на цялото спускане.  Бях поел толкова много
кортизон, че през цялото време нищо не ме заболя. Аз гребях като луд през целия ден. Когато си спомням за
този случай,  аз  се  убеждавам,  че  това  беше едно прекрасно преживяване  и  научих колко смъртоносно
опасно може да се окаже едно ужилване.

Всяка година в САЩ умират повече хора от ужилвания от насекоми, отколкото от ухапвания от змии
или акули. Ужилването може да бъде смъртоносно. Не е ли интересно, че единственият път, когато Павел
пише за ужилването, той го свързва със смъртта? Той говори, че смъртта е като ужилване. Всички знаем, че
смъртта жили. Много пъти съм стоял край леглата на умиращи хора и съм наблюдавал как смъртта ги
ужилва, а те се задушават и не могат да си поемат дъх. Смъртта е свързана с болка и мнозина са я изпитали,
докато са наблюдавали как умират обичани от тях хора. Когато Павел пише за това ужилване, той задава
въпроса:  “О, смърт,  къде  ти е  победата? О,  смърт,  къде  ти е  жилото”  (1Кор.15:55)?  Самата  смърт
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представлява едно преминаване в един нов и по-хубав свят от другата страна. Това е причината, поради
която  ние,  християните,  не  тъгуваме  така,  както  тъгуват  хората,  които  нямат  вяра.  Нашата  вяра  е  във
възкръсналия Христос. Нашата вяра е в силата на неговото възкресение. Това е мехлема и успокояващия
балсам, който неутрализира ужилването на смъртта.

Анестезиологът Чик, за който ви говорих преди малко, е запален риболовец като мен. Две-три години
след като бях ухапан при спускането по планинската река, двамата с него пътувахме в стария му джип към
един обещаващ поток, в който имаше пъстърви. Ние бяхме убедени, че ще имаме прекрасен улов в началото
на  сезона.  Когато  пътувахме  по  един  тесен  път,  през  прозореца  влезе  едно  насекомо.  Това  беше  най-
голямото жилещо насекомо, което бях виждал в живота си. Може би беше някакъв африкански стършел.
Въпреки че не знаех как се казва, аз бях убеден, че за мен не е добре да пътувам в неговата компания.
Насекомото долетя и застана на арматурното табло пред мен. Чик изкара колата край пътя и спря много
внимателно.  Дръпна  ръчната  спирачка,  после  много  внимателно  протегна  дясната  си  ръка  и  сграбчи
насекомото, което веднага го ужили, а той го изхвърли през прозореца. Той изчовърка жилото от дланта си с
джобното си ножче, намаза раната с мехлем и взе хапче “Бенадрил.” Аз го попитах: “Чик, защо го направи?”
Той ме отговори: “Нали си спомняш, че преди около 3 години не исках да ти правя изкуствено дишане “уста
в уста? Не ми се искаше отново да се окажа в същата ситуация. Искам да отидем да ловим пъстърва и знаех,
че ако бъдеш ужилен, след това до вечерта трябваше да седим в болницата. А ако аз бъда ужилен, ние
можем заедно да ловим риба.”

Знаете ли какво направи Чик?  Той беше ужилен вместо мен,  той понесе болката вместо мен.  Исус
Христос е бил ужилен вместо вас. Чрез неговата смърт на кръста той пое върху себе си болката на смъртта.
Не знам как става това, но вярвам в това нещо с цялото си сърце. Чрез неговата смърт беше победена самата
смърт. Чрез неговата смърт, смъртта вече не може да жили. Ужилването й вече не е смъртоносно. Чрез
смъртта  на Исус  Христос,  който пое ужилването върху себе си,  ние получаваме обещанието за  вечния
живот. Нашата победа е в Исус Христос, който взе върху себе си жилото на смъртта, за да можем ние да
живеем.  Питам ви: Приели ли сте Христос като ваш Спасител? Поканили ли сте го в живота си? Дали ли
сте му първото място? Казали ли сте му: “Господи, спаси ме от греховете ми. Каня те да влезеш в живота
ми. Приемам те като мой Господ и Спасител?” Може би имате нужда от църковно семейство? Ще вземете
ли днес тези решения? Ще позволите ли на Бога да работи в живота ви и да ви помогне да станете част от
църковното семейство, където ще можете да бъдете хранен и където ще се грижат за вас? Чрез неговата
смърт на кръста Господ Исус Христос ни дава дара на вечния живот. “Аз дойдох, за да имат живот и да го
имат изобилно” (Йоан 10:10). Той ни е дал този прекрасен дар. Молим ви в името на Господ Исус Христос
да го приемете. Амин.

                     
Кой е достоен? 

1Кор. 11:23-29

Писмата на Павел до църквата в Коринт представляват важна част от Новия Завет.  Тази църква е
създавала най-много проблеми на Апостол Павел. 1 Коринтяни е писмо, в което той засяга някои грешки в
начина им на живот. По-конкретно, той се спира на начина, по който са участвали в Господната Трапеза.
Нека заедно да прочетем 1Кор. 11:23-29. 

Преди около 3 месеца разговарях с един човек, който не посещава никаква църква. Поканих го да
дойде в нашата църква, но той ми отговори: “Не искам да ходя на църква. Църквата е пълна с лицемерни
хора.” Разбира се, той е прав. Църквата наистина е пълна с лицемерни хора. Думата “лицемер” означава да
играеш някаква роля и да носиш някаква маска. Лицемерът е човек, който си създава фалшив облик, който
мами и крие истинския си лик зад някаква приемлива маска. 

В църквата в Коринт Павел е имал проблем с християните, които са се влияели толкова лесно от
заобикалящата ги култура. Обръщайки се към тези християни, той им казва, че имат разделен дух. Църквата
им е била разделена, имало е деление на бедни и богати, на имащи и на нямащи. Някои от тях са използвали
името на човека, който ги е кръстил, за да доказват чрез него положението си в църквата. Те казвали: “Аз
съм кръстен от Павел” или “Аз съм кръстен от Аполос.” Те са разпространявали клюки и са се мамели
помежду си. Християните са вземали участие в безбожни действия, които са били в пълно противоречие с
християнската вяра, с която се е опитвал да ги храни Павел като техния пастор. Павел им говори за много
техни грешки,  а в разглеждания откъс им каза,  че начинът, по който участват в Господната Трапеза, я
изпразва от смисъла, който е вложен в нея. Той им казва: “Начинът по който се държите по време на яденето
съвсем не съответства на онова, което Господ е имал предвид.” Павел им напомня точните думи на Исус и
значението на Господната Трапеза. После им казва, че те винаги трябва да помнят какво е имал предвид
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Исус, когато е въвел това специално ядене. Павел каза: “Затова, който яде хляба или пие Господната чаша
недостойно ...той яде и пие осъждане за себе си” (1 Кор. 11:27,29).

Всички  сме  виждали телевизионни  предавания  от  Канада  и  Китай,  в  които  са  показани хора  по
улиците, летищата и на другите обществени места, носещи маски на лицата си, защото се страхуват да не се
заразят от атипичната пневмония. Хората са доста изплашени от този непознат вирус. Хората често пъти
носят маски, защото са изплашени. Те си поставят маски, защото считат, че ако другите разберат кои са
всъщност и как изглеждат, те няма да ги приемат. Те се страхуват, че ще бъдат отхвърлени.

Като гледам тези хора, носещи маски, това ми напомня за времето, когато работех като пастор в една
болница  за  туберкулозно  болни.  Там  всички,  включително  пациентите,  носеха  маски.  Членовете  на
персонала на болницата носеха маски при всяка среща с пациентите, защото туберкулозата е силно заразна
болест. Но аз извършвах богослуженията без маска. Аз исках пациентите да ме виждат такъв, какъвто съм.
Когато туберкулозно болните излизаха отпред,  за да получават хляба и виното,  които са елементите на
Господната Вечеря, те сваляха маските си.

Нещо подобно се случва и в нашата църква, когато участваме в Господната Трапеза. Павел казва, че
ако искаме да разпознаем тялото Христово, ние сме длъжни да изследваме себе си.  Ние трябва да сме в
състояние са видим кои сме ние всъщност. Ние трябва да видим себе си във връзката ни с Христос. Това е
част от процеса на различаване на тялото. Какво означава това, че аз съм се посветил на Христос? Не е ли
вярно, че Христос знае всичко за мен? Той знае и най-скритите ми грехове. Той знае и най-скритите ми
мисли. Не е ли вярно, че когато дойдем да вземем участие в тази трапеза, ние сваляме маските си? Истината
е, че всеки от нас има белези, рани и недостатъци.

В един дъждовен ден аз тъкмо пристигах в църквата. Една жена от нашата църква паркира колата си
на едно от местата, отделени за инвалиди и се втурна през дъжда да стигне до входната врата. Двамата
стигнахме едновременно до вратата. Тя се извини: “Аз не съм инвалид, но паркирах на това място, защото е
най-близо до входната врата. Току-що бях на фризьор и се страхувам да не си намокря косата, а нямам
чадър.” Аз й казах: “Влезте, ние ще намерим нещо нередно във вас.” 

И това е вярно. Във всеки от нас има нещо нередно. Всеки от нас има своите белези, рани и грехове.
“Защото пред Теб няма да се оправдае нито един жив човек” (Пс. 143:2). Когато идваме да вземе участие в
Господната  Трапеза,  ние  знаем,  че  не я  заслужаваме.  Павел  казва:  “Затова,  който  яде  хляба  или  пие
Господната чаша недостойно ...той яде и пие осъждане за себе си”.  Тогава кой е достоен? Кое е достоен
да седне на тази трапеза и да яде от яденето? Истината е, че ние не сме достойни. Единственият правилен
начин за участие в Господната Трапеза     е да свалим маските си и да разбираме  ,    че Христос ни познава  
такива, каквито всъщност сме     и да гледаме на другите хора като на свои братя и сестри в Христос  ,  
независимо от техните недостатъци. Всеки от нас е оправдан поради милостта на Бога.

В петък заедно със семейството си ходихме на опера и гледахме чудесната постановка на операта
“Призракът в операта.” Не знам дали сте гледали тази опера, в която се разказва за един човек, който бил
затворен  в  една  клетка  и  се  превърнал  в  атракция  в  един  цирк.  Лицето  на  този  човек  било  ужасно
обезобразено още при раждането му. Той избягал от клетката и се криел на различни тайни места в операта.
Направил  си  маска,  която  носел  постоянно.  Въпреки  че  лицето  му  било  обезобразено,  той  е  много
интелигентен и притежавал изумителен музикален талант. Една млада жена, която обучавал, се превърнала
в негово протеже. Въпреки, че никога не успяла да види лицето му, той я научил да пее. Тя го наричала
“ангелът  на  музиката,”  но  всички  останали го  наричали  “призракът  в  операта.”  Той  си  заслужил  това
прозвище, защото вършел някои лоши неща. С течение на времето човекът с маската се влюбва в младата
жена. В една сцена тя се моли с думите: “Боже, дай ми смелостта да направя онова, което съм длъжна да
направя.”  След  това  се  изправя  срещу  призрака  и  сваля  маската  от  лицето  му.  След  това  поглежда
обезобразеното му лице и казва: “Не лицето ти  ,   а душата ти е обезобразена  .” Казвайки това, тя го целува и
му казва, че го обича. Този момент съвсем не е романтичен. Това е момент на милост  ,   когато човек, който  
през целия си живот е вярвал, че не заслужава даже да бъде погледнат от друг човек  ,   бива победен от  
невероятната любов  ,   която по никакъв начин не би могъл да заслужи  .

Когато пристъпваме към Господната  Трапеза,  ние  сваляме маските  си  и поглеждаме в  лицето на
Господ Исус Христос. За нас това е момент на милостта. Това е момент, в който сърцата ни се отварят, ние
ставаме прозрачни и всичко в нас става ясно различимо. Христос знае всичко за нас. Той знае всяка наша
грешка, всеки наш грях, всеки наш недостатък, всяка рана и всеки наш белег. Той ни обича. Ние заставаме
пред Господната Трапеза със свалена маска, преставаме да бъдем лицемери и се превръщаме в деца на Бога,
които са изкупени и освободени.

Тази Господна Трапеза не принадлежи на нашата църква  .    Тя не принадлежи на баптистката църква  .  
Това  е  Господната  Трапеза  и  ние сме дошли тук,  за  да вземем участие в  тържеството,  което Господ е
организирал за нас. Ако познавате Исус Христос като ваш Спасител, вие сте поканени да вземете участие в
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тази трапеза. Нека заедно да празнуваме Господната Трапеза.
Господ Исус, в нощта когато е бил предаден, взел хляба, разчупил го и казал: “Това е Моето тяло,

което е разчупено за вас.” Нека да се помолим за благославяне на хляба: 
“Наш небесни Отче, идваме при Теб в този свят момент, за да вземе участие в Господната Трапеза.

Молим се всеки от присъстващите да осъзнае нейното значение. Отче, благодарим Ти, че позволи да Твоят
Син, на безгрешният и перфектен Исус, който някога е живял на земята, да умре на кръста заради нас и да
приеме върху себе си проклятието заради нашите грехове, за да можем ние да имаме вечен живот. Отче,
молим се всеки участник в Господната Трапеза да погледне хляба и да осъзнае, че е длъжен да живее така,
както Исус иска да живеем. Молим се за това в името на Исус. Амин.

Исус е казал: “Това е Моето тяло, което за вас се разчупва. Правете това когато можете за мое
възпоминание.” Нека заедно да изядем хляба.

А сега нека да се помолим за виното:
“Небесни Татко, пием днес от тази чаша за твое възпоминание. Молим се никога да не ни оставиш да

забравим жертвите, които си направил ти, за да можем да живеем ние. Амин.”
Исус е казал: “Тази чаша е Новият завет в Моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете, за

Мое възпоменание.” Нека заедно да пием от виното. 
Каним онези от присъстващите,  които не са  приели Христос като свой Спасител да  го  направят.

Каним ви да го поканите да ваш Господ и той ще промени живота ви. Каним ви да се присъедините към
нашата църква. Приемете тези покани. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

Кой е моят ближен?
Лука 10:25-37

Продължаваме  разглеждането  на  някои  съдбоносни  въпроси  от  евангелията.  Днес  ще  разгледаме
въпросът: “Кой е моят ближен?” Нека заедно да прочетем Лука 10: 25-37. Законникът, който е запитал Исус
как може да наследи вечния живот, сигурно е бил страстен пазител на Закона. Сигурно е носел на челото си
малки кожена кутийка, наречена “филастери  я  .” В нея се пазели две малки парченца пергамент, изписани с
два откъса от Писанията. Единият откъс бил от Втор. 6:4-5 и се наричал “Шема” – “Слушай, Израилю.”
Другият откъс бил Лев. 19:16-18. Този експерт по закона е носел отговора на въпроса на челото си, но
въпреки това запитал Исус. Оставаме с впечатлението, че може би някой друг го е накарал да зададе този
въпрос, за да постави капан на Исус. Може би зад този въпрос са стояли фарисеите. Исус е постъпил така,
както  е  постъпвал  добрият  равин  и  просто  обърнал  въпроса:  “Какво  е  писано  в  закона?”  Законникът
цитирал точно откъса от Лев.  19:18,  който носел на челото си.  Исус казал:  “Правилно отговори.”  Не е
нужно да поясняваме, че с този отговор Исус поставил законникът в смешно положение.  Този експерт по
закона отговорил сам на собствения си въпрос. С цел да защити реномето си, законникът направил още една
стъпка напред и задал следващ въпрос на Исус: “А кой е моят ближен?” Както обикновено правел, Исус
отговорил, като разказал една история, в случая притчата за Фарисеят и за Добрият самарянин.

Не е ли малко странно, че тази притча е записана само в евангелието на Лука? В останалите три
евангелия се разказва за срещата на този законник с Исус, но тази притча е разказана само в Лука. Чудил
съм се защо само Лука я е записал. Ясно е, че това е притча за отношенията между евреи и неевреи, между
евреи  и  самаряни.  Лука  е  единственият  автор-не  евреин  в  Новия  Завет.  Може  би  Матей  и  Марк  са
преценили, че тази притча може би е твърде обидна за еврейските уши, за които са писали. За Лука, чието
евангелие е било насочено основно към неевреите, тази притча трябва да е била много добра новина. Освен
това си мисля, че Лука е записал тази притча, защото в нея се разказва за един нуждаещ се човек, който бил
бит, грабен и изоставен полумъртъв. Този човек е имал нужда от спешна медицинска помощ. Тъй като Лука
е  бил  лекар,  той  е  записал  притчата  така,  както  е  разказана  от  Исус,  използвайки  личния  си  опит  и
диагностичните  си  способности  на  медик.  Вие  сте  чували  тази  история,  както  и  много  проповеди  и
коментари на тази тема. Но аз искам да направя нещо по-различно.

Размишлявайки над положението, в което се е намирал пострадалият, аз си спомних времето, когато
се учех как да се грижа и да съветвам хората като пастор. Цяло лято работих в спешното отделение на
болницата в Луизвил. Най-много неща от работата в едно спешно отделение  можете да научите нощем,
особено в петък и събота. Не можете да си представите колко много хора се нуждаят от спешна помощ през
тези две нощи. През това лято обикновено работех от привечер до сутринта на следващия ден. През залата
на спешното отделение преминаваха всякакви случаи. По онова време всяка полицейска кола изпълняваше
ролята на кола на бърза помощ и беше оборудвана с носилка, бутилка кислород, монитор за сърцето, неща,
които  ще  срещнете  в  амбулаторията,  но  в  ограничени  количества.  Всички  полицаи  бяха  обучени  на
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основните умения за оказване на спешна помощ. Обикновено полицаите поставяха ранения на носилката,
товареха го на колата си и съобщаваха по радиостанцията в спешното отделение, че идват. Пред очите ми са
минали всевъзможни спешни случаи. Една нощ полицаите донесоха един човек, който се беше преобърнал
с колата си.  Той беше напуснал пътя,  колата му се беше ударила в някакво дърво,  при което той беше
изхвърчал през прозореца на колата. Човекът почти беше изгубил съзнание и имаше ужасни разкъсвания.
Докато  го  пренасяха  с  носилката  от  полицейската  кола  да  спешното  отделение,  хора  от  персонала  се
опитваха да научат как се казва. Той нямаше портфейл, нито имаше нещо в джобчето на ризата му, накратко
нямаше нищо, което да подскаже самоличността му, с изключение на едно нещо – карта за записване на
резултатите от голф. Присъстващият лекар взе картата и каза: “О, всички знаем, че това е Дон, който днес
стигна до 82 дупка на игрището за голф в Чероки вали.” Отведоха го в операционната.

Предлагам ви да се опитаме заедно да определим кой е бил човекът в канавката.  Нека заедно да
излезем от пътя и заедно да огледаме този окървавен човек, който е бил изоставен полумъртъв, след като е
бил бит и ограбен. Нека да се опитаме да определим кой е бил този човек. Веднага забелязваме, че той е
православен юдеин. Това си личи от дългите къдрици коса около слепоочията му. Може би този човек не е
практикувал юдеизма така,  както фарисеите биха  искали да се  прави това,  но без  съмнение  той е  бил
евреин. Освен това този човек е много глупав, безразсъден и безгрижен. Той е пътувал от Йерусалим, който
се намира на около  700 м надморска височина за град Йерихон, който се намира на 350 м под морското
ниво. Йерихон се намира на брега на Мъртво море, в най-ниското място в този район. Това представлява
разлика във височините от около 1100 м на едно разстояние от около 20 км. Аз съм минавал по този път.
Въпреки че сега е в много по-добро състояние, уверявам ви, че този път е много стръмен и се провира
между безплодните хълмове на Юдея. По времето на Исус този път е имал много стръмни серпентини в
посоката си към низината. Покрай пътя има много пещери. Цялата област е била известна като свърталище
на бандити и разбойници. Това не е било тайна и всички са знаели това.

Ние можем да кажем: “Човекът в канавката е много глупав и трябва да обвинява само себе си за
бедата, която го е постигнала. Пред нас е един човек, който пътува сам, излагайки себе си на огромен риск.”
Гледайки го, ние спокойно можем да кажем: “Ето един човек, който не е взел предпазни мерки.” Според
Джером този път бил наричан “Кървавия път,” заради огромния брой нападани пътници. Пред 1920–те
Мортън написал книгата “По стъпките на Господаря,” в която описал пътешествието си в Светата Земя. Той
разказва, че когато се подготвял  през 1920–те години да измине пътя от Йерусалим до Йерихон, той бил
предупреден да пътува само денем и да се върне обратно преди залез слънце. В противен случай живеещите
покрай пътя бедуини щели да го нападнат и ще искат да им плати откуп. След толкова столетия този път
имал славата на опасно място.

Един свещеник минал покрай човека в канавката. Ако го попитаме какво знае за човека в канавката,
той  би  казал:  “Да,  аз  го  видях,  но  разбира  се,  не  се  спрях.  Той  беше  окървавен  и  аз  веднага  съзрях
опасността. Не знаех, дали е жив или е умрял. Но ако се докосна до мъртъв човек, аз ще бъда нечист в
продължение на цяла седмица и трябва да премина през процедурата за очистване, предписана от закона.
Ако се докосна до мъртвец, аз няма да съм в състояние да изпълнявам задълженията си на свещеник. Аз
знаех  за  опасността,  която  е  свързана  не  само  с  възможността  да  изпълнявам  задълженията  си  като
свещеник, но и за физическото ми оцеляване. Нали знаете, че понякога разбойниците поставят в канавката
някой от своите хора като примамка. Ако някой се спре да му помогне, другите бандити се показват и го
ограбват. Не се осмелих да спра, защото знаех, че ще бъда омърсен от кръвта или от допира до човека, ако е
умрял. Аз знаех за опасността, ако бях спрял да му помогна.”

По пътя минал и един левит. Ако го попитате какво знае за човека в канавката, той би ви казал: “Аз го
видях. Приближих се и го огледах, но не исках да се замесвам. Веднага разбрах, че този човек има нужда от
грижи, които надвишаваха способностите ми. Аз нямам нито време, нито сили, които да изразходвам за
такъв човек. Не искам да посвещавам деня си за разрешаване на неговите проблеми. Не знам, дали беше
жив или мъртъв. Между другото, той сам си е виновен за онова, което се е случило с него. Ние знаем, че той
трябва да се сърди единствено на себе си. Той може и да е жертва, но трябва да вини само себе си. Аз
просто го оставих сам да се оправя.”

Ако попитаме ханджията, той може да каже: “Да, той дойде тук. Един търговец-самарянин го докара
при мен и ми плати за престоя му. Разбира се, аз поисках гаранции, че ще ми плати за всички разходи. Нали
разбирате,  че  не  бих могъл да  изоставя  бизнеса  си.  Аз знам,  че  трябва  да  печеля.  Аз се  занимавам с
ханджийство,  за  да  издържам  семейството  си.  Когато  самарянинът  ми  каза,  че  ще  плати  всичките  ми
разходи, аз с радост приех раненият човек. Аз знаех, че ще ми бъде платено. Всъщност, аз бих приел всеки
човек в моя хан, стига да си плати.”

Ако запитаме законника какво мисли за човека в канавката, той ще каже: “Това е юдеин, който не се
придържа към строгата буква на закона. На практика той е мой враг. Той стои по-ниско от мен, защото не
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спазва закона. Понякога ние наричаме такива хора самаряни. Не че те по произход са самаряни, но ние ги
наричаме така, защото те не отговарят на нашите стандарти. Ние знаем, че светът щеше да бъде много по-
добър, ако този човек го нямаше. Много по-добре е човек да живее сам.”

Може ли да определите кой е човекът, който е лежал в канавката? Може би сте срещали хора като
него, за които е много трудно да се грижим. Като християни ние се срещаме с хора, които е много трудно да
бъдат обичани. Някои хора е много лесно да бъдат обичани, но други наистина са предизвикателство за
способността ни да ги обичаме като християни. Някои хора имат такъв стил на живот и такива ценности,
които са коренно противоположни на нашите ценности. Тони Камполо задава много добър въпрос в своето
шоу: “Дали хомосексуалистът е мой ближен?” Ние можем да разширим този въпрос и да попитаме: “Дали
болният  от  СПИН  е  мой  ближен?”  Дали  човекът,  който  е  отхвърлил  християнството,  атеистът,  или
агностикът,  е  мой ближен? А как да гледам на човека,  който постоянно ме подлага на изпитание като
християнин? Въпреки, че не са християни, тези хора постоянно ни казват: “Ние ще наблюдаваме колко
добре демонстрирате любовта, за която говорите.” Дали такъв човек е мой ближен? Можем ли да изпитваме
състрадание към хора, които имат различен стил на живот, различни от нашите ценности, хора които сами
си причиняват проблемите и които не би трябвало да обвиняват никой друг освен себе си? Някои хора е
толкова трудно да бъдат обичани, защото са непокорни. Понякога те даже манипулират или мамят хората.
Те лъжат, усукват, извъртат и изопачават истината.

Аз разговарях с една медицинска сестра от психиатрията, която се грижела за един особено труден
пациент, който пищял, викал и хвърлял каквото му попадне под ръка в стаята. Тази жена има любезен и
сладък характер. Тя е твърда, но любезна. Аз я попитах: “Как успявате да се справяте с този човек по такъв
начин?” Тя ми отговори: “Когато видя човек,  който реагира по такъв начин,  аз просто се  старая да си
припомня, че той е наранен, че целият гняв и ярост, който излиза от него се дължи на това, че е наранен. Аз
просто се старая да помня това. Моля се Бог да ме използва, за да излекува раните на такъв човек. Това ми
дава по-голямо търпение и по-голямо разбиране за начина, по който да се отнасям към подобни хора.”

Някои хора е трудно да бъдат обичани, защото са много непокорни. Някои хора е трудно да бъдат
обичани, защото винаги са жертви на нещо. Независимо от това, колко много им помагате, на тях помощта
никога не им стига. Вие им помагате, помагате и помагате. За малко положението им може да се подобри, но
много скоро те се озовават в обичайните проблеми, които сами си създават. Ако някога сте се грижили за
човек, който е пристрастен към нещо, вие знаете, че често пъти отношенията ви с тях са такива.  Например,
човек, който е пристрастен към алкохола за кратко може да получи някакво подобрение, но за него винаги
съществува опасността да се върне към онова, което му е причинило толкова много неприятности. Понякога
грижите за такъв човек просто ни износват и изтощават. Трудно е да обичаш подобен човек. Трудно е да
изпитваш  състрадание  към  него.  Някои  хора  като  че  ли  постоянно  имат  нужда  от  финансова  помощ.
Независимо от това, колко пари им давате, те като че ли никога не успяват да се измъкнат от дупката, в
която сами се вкарват. Има хора, които постоянно се оплакват, че животът им е труден, а такива хора е
много трудно да бъдат обичани. Вие се притеснявате да ги попитате: “Как си?”, защото знаете, че те ще ви
изнесат цял концерт, цял органов рецитал за всички неща в живота им, които не са както трябва. Трудно е да
се помага на хора, които постоянно се оплакват. На някои хора е трудно да се помага, защото ни нараняват.
Трудно е  да  се  помага на такъв човек,  защото много често,  когато  някой ни нападне,  когато  някой ни
направи нещо лошо, когато някой ни нарани и почувстваме, че това е несправедливо, ние започваме да
гледаме на такива хора като на наши врагове. Трудно е човек да обича враговете си.

Журналист запитал един 102 годишен старец:  “Вие сте живели толкова дълъг живот.  С кое ваше
постижение най-много се гордеете?” Човекът казал: “Най-много се гордея, че нямам нито един враг на този
свят.”  Журналистът  казал:  “Това  е  прекрасно.  Как успяхте  да  го  постигнете.”  Старецът отговорил:  “Аз
просто надживях тези негодници. Всичките ми врагове умряха преди мен.” Ето това е един от начините да
се отървем от враговете си. Знаете ли, че най-добрият начин да се отървете от враговете си е да се молите за
тях? Уверявам ви, че няма да успеете да заобичате някой свой враг,   докато първо не се научите да се молите  
за  него.  Може да се  наложи дълго време да се  молите за  враговете си.  Молете се  дотогава,  докато не
започнете да мислите и да гледате на тях по различен начин. Чак тогава ще започнете да гледате на живота
от тяхната гледна точка и да разбирате тяхната мъка и болка. Всичко започва с молитвата.

Можете ли да определите, кой е човекът в канавката? Нека да попитаме самарянинът какво мисли за
този човек. Добрият самарянин би могъл да каже: “Аз не съм от този район, но често минавам от тук. Имам
много познати и няколко приятели в Юдея. Аз съм от планинската област на север, известна като Самария,
но работата ми ме принуждава да пътувам през Юдея до Йерихон и обратно. Например, ханджията знае, че
аз често минавам оттук. Той винаги е любезен към мен. Той е любезен към всеки, който му плаща. Той знае,
че аз имам пари и ще спазя обещанието си. Аз ще му платя. Когато видях човека в канавката, аз разбрах, че
е ранен. Не знаех дали има някакви приятели, но знам какво означава да нямаш приятели. Аз се опитвам да

40



41

се отнасям към нуждаещите се  хора така, както искам и те да се отнасят към мен. Някои биха нарекли това
правило “Златно”: “Отнасяй се към другите хора така, както би искал и те да се отнасят към теб.” Точно
това ме накара да не отмина този човек в канавката. Пожелах да направя нещо за него, защото знаех, че ако
съм в канавката, аз бих искал някой да ми помогне.”

Един  професор  в  колеж,  който  преподавал  Новия  Завет,  възложил  на  студентите  си  да  прочетат
притчата за фарисея и за добрия самарянин и им казал, че на следващия ден ще имат изпит на същата тема.
Студентите прочели притчата.  Когато на следващия ден отивали в колежа,  те  минали по един тротоар,
където професорът поставил един бездомник, който лежал на земята близо до стената. Всеки от студентите
трябвало да мине покрай този човек. Те били прочели и научили притчата за добрия самарянин, те знаели,
че ще бъдат изпитани, но нито един от студентите не се спрял, за да помогне на този бездомен човек.

Страхувам се, че и ние сме безразлични в подобни ситуации. Страхувам се, че ние също многократно
сме чували,  чели и  изучавали тази  притча.  Ние  сме чували много проповеди на тази  тема.  Ние  знаем
притчата и знаем какво точно е казал Исус. Ние знаем какво би трябвало да направим, но въпросът е, “Дали
наистина го правим? Дали отделяме време, за да правим това, което Исус ни е казал да правим, когато ни е
разказал тази прекрасна история? Толкова е лесно да отминем. Толкова е лесно да гледаме на нуждаещите
се хора като на опасност за нас, все едно че те могат да ни заразят или да ни наранят. Лесно е да се гледа на
хората в нужда като на нещо неудобно, което изисква да му отделяме твърде много време и усилия. Толкова
е лесно да се гледа на хората в нужда като на канал, по който изтичат парите ни. Толкова е лесно да гледаме
на нуждаещите се хора като на врагове, да си мислим, че те са различни от нас, да гледаме на тях като на
отхвърлени от обществото и да ги обвиняваме заради положението в което се намират. Толкова е лесно да ги
отминаваме.

Кой е бил ближният? Законникът може би даже не е произнесъл думата самарянин. Вместо това може
би е казал: “Онзи, който оказа милост.” Това е бил ближният. Исус е казал: “Иди и ти прави така.” Нека да
попитаме Исус. Нека още веднъж да отидем до канавката. Нека за попитаме Господа, който ни разказва тази
история.  Нека  да  попитаме  Исус:  “Исус,  какво  видя,  когато  погледна  този  човек  в  канавката?”  Исус
отговаря: “Когато видях човека в канавката, аз видях теб. Аз видях теб, Кърк Ниили. Много пъти, когато
беше в беда, това се дължеше на собствените ти грешки. Много пъти си действал глупаво и безразсъдно.
Много пъти си бил в грях и си имал нужда от помощ.”

Когато Исус погледне в канавката и види този човек, той вижда всеки един от нас. Исус разказал тази
притча пред една юдейска аудитория. Човекът в канавката е бил юдей. Човекът, с който е трябвало да се
оприличат в тази история е бил човекът в канавката. Ето в това се състои истината в тази притча. Ние сме в
канавката.  Ако не беше милостта на Господ Исус Христос,  който  се  пресегна надолу и ни изтегли от
канавката, който ни взе и ни излекува, ние нямаше да изпитваме милост и състрадание към другите хора.
Исус ни призовава да гледаме на себе си като на хора в нужда и да разбираме, че той е умрял и е дал живота
си заради нас, за да можем ние да живеем. 

Въпросът “Кой е моят ближен?” има само един правилен отговор. Кой е моят ближен? Наш ближен е
всеки човек,    заради който е умрял Господ Исус Христос  . Няма никакво значение какъв е начинът им на
живот, нито каква е ценностната им система. Няма значение в какво вярват, няма значение дали вярват в
Бога или не. Няма значение дали цветът на кожата им е червен, жълт, черен или  бял – всеки човек, заради
който е умрял Христос – е наш ближен. Ние сме длъжни да се отнасяме към тях така, както би се отнесъл
Исус. Вие започвате да разсъждавате и да живеете по този начин, когато приемете Исус като ваш Спасител,
когато  разберете  собственото  си  мизерно  положение  и  когато  позволите  на  Христос  да  ви  измъкне  от
канавката. Някои от присъстващите вече са приели Христос, но все още се намират на голямо разстояние от
Господа. Вие знаете, че отчаяно се нуждаете да бъдете измъкнат от дупката и да се върнете при Господа.
Някои от вас имат нужда от църковен дом и семейство, към което да принадлежат и където да израстват.
Вие сте добре дошли в нашата църква. Това са покани, които Бог ви изпраща. Молим се в името на Господ
Исус Христос да ги приемете. Амин.

Коледните подаръци
Мат. 2:9-11

Ние  започнахме  един  преглед  на  някои  от  важните  християнски  традиции,  които  са  свързани  с
Рождество  Христово.  Миналата  неделя  разгледахме  Коледните  поздравления,  а  сега  ще  говорим  за
Коледните подаръци. Раздавате ли Коледни подаръци? Предполагам, че почти всеки човек прави някакви
подаръци за Рождество Христово. За нас е важно да се запитаме: “Защо си разменяме подаръци на Коледа?
Разменянето на подаръци е прекрасна традиция, но в същото време е вярно, че Коледните ни подаръци
могат да загубят смисъла си и да се превърнат в нещо, което сме принудени да правим. Един млад мъж,
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който сутринта на Коледа седял със семейството си, получил една дълга, тясна и тънка кутия. На пръв
поглед  формата  на  кутията  подсказвала  какъв  е  подаръка.  Мъжът  почти  бил  сигурен,  че  в  нея  има
вратовръзка. Когато разопаковал подаръка и отворил кутията се оказало, че е прав. Връзката била на бяло-
червени квадратчета и той не можел да си представи по-грозна връзка. Лелята, която му направила този
подарък, когато видяла смаяно-ужасеният му вид, казала: “Аз те попитах какво предпочиташ и ти ми каза,
че искаш това.” Младият мъж отговорил: “Когато ме попита кое ми харесва повече, голям или малък шах,
аз не разбрах, че ти говориш за вратовръзка.”

Истина е, че даването на Коледните подаръци може да се превърне в не много приятно занимание и
понякога може да ни причини много притеснения и безпокойства. Даряването може да се принизи и да се
превърне в принудително задължение  ,   което правим без много да му мислим  . Ние съставяме списъците си и
ги проверяваме поне два пъти и когато ги изпълняваме, почти винаги сме подложени да изкушението да
харчим повече, отколкото можем да си позволим, което опустошава семейния ни бюджет. Един мъж ми
разказа колко много се страхува от Рождество Христово. Той сподели: “Семейството ми просто не може да
се  побере  в  границите  на  бюджета,  който съм определил.  През  годината  се  налага  да  изразходвам по-
голямата част от спестяванията, за да плащам дълговете, които семейството ми е натрупало за купуване на
коледни подаръци през миналата година.” 

Понякога даването на Коледните подаръци може добре да ни обърка. Преди няколко години, докато
живеехме в Северна Каролина, ние получихме едно прекрасно писмо от нашия пощальон, в което той ни
благодареше за вкусните шоколадови сладкиши, които според него бяхме оставили за него в пощенската ни
кутия. Ние не разбирахме какво се беше случило. Решихме, че някой е оставил сладкишите в пощенската ни
кутия и пощальонът ги беше взел преди нас. Мисля си, че в този случай важи израза “с чужда пита помен
прави.” Ние въобще не знаехме какво се е случило. Раздаването на Коледни подаръци понякога е свързано с
подобни комични ситуации. 

За да открием отново смисъла на Коледните подаръци, нека да прочетем заедно Мат.2:9-11. Този текст
може да ни обърка. Едно малко момиченце, опитвайки се да преразкаже тази история, казала, че тримата
мъдреци  са  подарили  на  бебето  злато,  Франкенщайн и  Смърфовете.  Трябва  да  си  припомним,  че  тези
мъдреци не са били евреи. Те никога не били чували предсказанието за Месията, който трябвало да дойде,
поне не и преди да са попаднали в двореца на Ирод. Там един от съветниците на Ирод за пръв път им
разказал  за  пророчеството на  Захария.  Те  научили,  че  в  град  Витлеем ще се  роди  един нов  цар.  Тези
мъдреци,  които всъщност били астрономи,  се  занимавали с  наблюдение на звездите,  което обикновено
правели  от  много  високи  кули,  изградени  в  равнините  на  Персия.  Те  вярвали,  че  небето  отговаря  на
ставащото на земята. Те си мислели, че чрез наблюдаване на небето могат да разберат онова, което става на
земята. За тях блестящата звезда, която ги отвела при Исус е представлявала сигнал, че се е родил царски
син. Поради което те последвали звездата, вярвайки, че тя ще ги заведе до мястото, където ще намерят
новия царски син.  В съответствие със собствената им система на вярване, Бог е имал начин да ги накара да
отидат до Витлеем. Известно време след раждането те открили Мария и детето й в една къща, а не вече в
обора. В нашите Коледни драматизации ние показваме, че мъдреците и овчарите са отишли при Исус по
едно и  също време,  но  истината  е,  че  мъдреците  са  отишли при него  месеци,  даже до 2  години след
раждането му. Когато намерили детето, мъдреците му дали много подходящи подаръци: златото е подарък
за цар, според книгата Евреи ливан се подарява на онзи, който става върховен първосвещеник, а смирната е
балсамиращо благоухание. Последният дар би трябвало да е изненадал Мария. Смирната сигнализира, че
синът й ще стане Спасителят, онзи, който ще трябва да умре заради греховете на хората. Мъдреците са дали
дарове, които са били толкова подходящи за този невръстен Христос. Ние също трябва да се научим да
даряваме подходящи дарове.

Разказаха ми за двама колеги, които си разменили Коледни подаръци. Единият подарил на другия
комплект от 250 части, които получателят трябвало да изреже сам с резбарско трионче. Получателят на
подаръка бил смутен и объркан, поради което двамата заедно изрязали парченцата. По време на Коледното
парти в службата и двамата се хвалели, че само за три седмици са изработили пъзел, състоящ се от 250
части. Друг техен колега се учудил, че са изразходвали толкова много време за такава проста задача. Тогава
те казали: “Но на кутията пишеше, че е нормално това да стане за 4-6 години.” Може би това е бил един
подходящ подарък.

Много важно е да се подаряват подходящи подаръци. Ако правите подарък на човек, който познавате
добре, вие трябва да му подарите нещо, което знаете, че ще харесва много, с цел подаръка да го вдъхновява
и да го кара да се чувства добре. Разбирате ли, че подаръците, които мъдреците са занесли на Исус, са дали
кураж на Мария и Йосиф? Представете си трудните условия, в които Мария е родила Исус. Тя го е родила в
един обор. След това трябвало да представи бебето в храма в Ерусалим, а после да живее за известно време
във Витлеем. Представям си, че съобщението на Архангел Гавраил се  е превърнало в далечен спомен за
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Мария, в който обаче тя продължавала да вярва. Библията казва многократно, че тя пазела всички тези неща
в сърцето си и размишлявала над тях.

Тримата персийски мъдреци, които изглеждали малко не на място в малкото градче Витлеем, дошли,
носейки тези дарове. Когато хората изработват костюмите на героите от Коледните драматизации, те искат
да натруфят най-много облеклото на мъдреците. Облеклата на овчарите, на селското момиче Мария или на
дърводелеца Йосиф са доста ясни. Обаче дрехите на тези мъдреци са украсени с корони, дълги роби и
всевъзможни украшения,  които подчертават тяхната специална природа.  Те дошли с  подаръците си,  но
освен това направили нещо друго, което е много важно. Докато били в двореца на Ирод, те усетили, че той е
намислил нещо лошо за Исус. Мисля си, че те са споделили съмненията си с Мария и Йосиф. В Библията се
казва, че един ангел се явил на Йосиф докато спял и го предупредил веднага да заведе семейството си в
Египет, за да го запази. Част от подаръка на окуражение, който мъдреците дали на Мария и Йосиф е било
това предупреждение, което им припомнило, че Бог ги пази и се грижи за тях. 

Джозеф Конрад разказва за един интересен коледен подарък. На Рождество Христово през 1879 г той
се качил на борда на един английски търговски кораб, който превозвал вълна. След изминаването на 18 дни
от напускането на пристанището на Сидней, Австралия, екипажът видял на хоризонта “Аляска,” един малък
кораб от една нова страна, наречена САЩ. Конрад и спътниците му узнали, че този китоловен кораб е в
открито море от повече от 200 дни. Когато двата кораба се доближили един към друг, капитанът на кораба
на Конрад отишъл в кабината си и се върнал с малка бъчвичка, съдържаща две кутии със сушени смокини.
Той завил кутиите с вестници, които били купили от Сидней. След това ги поставил обратно в бъчвичката,
моряците я затворили херметично с восък и капитанът я издигнал високо над главата си.  Когато двата
кораба се доближили, той хвърлил бъчвичката в океана. От “Аляска” незабавно спуснали една малка лодка
във водата, която взела бъчвичката и я отнесла на борда на своя кораб. Бъчвичката представлявала Коледен
подарък, която единият кораб давал на другия, за да го окуражи. В знак на благодарност американският
кораб издигнал знамената си, докато двата кораба се отдалечили един от друг.

Даването на Коледни подаръци не само е нещо добро за човека, на когото подаряваме, но освен това е
знак за  окуражение,  нещо което ни подкрепва,  което ни обновява и ни кара да обичаме другите  хора.
Коледните  дарове,  които  правим,  освен  това  оказват  влияние  и  върху  нас,  защото  те  представляват
инвестиция в нас самите. Един мисионер разказва историята за един африканец, който му подарил морска
раковина като коледен подарък.  Очарован от красотата на раковината,  мисионерът попитал африканеца
откъде я е взел. Африканецът му отговорил: “Намерих я на плажа.” Тъй като морският плаж се намирал на
150 км от тях, мисионерът попитал:” Искаш да кажеш, че си ходил чак до морето?” Човекът му отговорил:
“Да, отидох до морския бряг, за да намеря тази раковина за теб.” “А след това се върна обратно.” “Да.”
“Защо ходи толкова далеч, за да ми намериш подарък?” Африканецът отговорил: “Защото ходенето е част от
подаръка.”

За мъдреците ходенето е част от подаръка. Те извървявали дълъг път, за да занесат подаръците си на
бебето Христос. Самото пътуване е част от подаръка. Когато правим подарък на друг човек, ние му даваме
част от себе си  .    Най-хубавите дарове не са онова  ,    което наричаме подаръци  .    Най-добрите подаръци са  
онези  ,   които напомнят за нашето присъствие  ,   когато подаряваме част от себе си  .

Един мъдър баща закачвал на коледната елха Коледни честитки, които бил написал до всеки член на
семейството  си.  Когато  синът  му  отворил  картичката  си,  той  установил,  че  като  подарък  баща  му
организирал риболовен излет само за двамата. Когато дъщерята отворила честитката си, тя установила, че
като подарък  бащата  е  организирал ски излет  в  планината  само за  двамата.  Когато  жена  му отворила
честитката си, тя установила, че съпругът й е организирал двамата да прекарат една събота и неделя сами,
далеч  от  децата.  Когато  подаряваме  присъствието  си,  когато  даваме  времето  си,  това  наистина  е  най-
хубавият подарък. Когато Бог ни дарил с Коледен подарък,  Той ни дал Емануил, което означава “Бог е с
нас.” Той ни е дал като дар Себе си, като се превъплътил в това малко и наранимо бебе от Витлеем. 

Може  би  сте  чували  една  от  любимите  ми  истории  за  Коледните  подаръци,  “Подаръкът  на
мъдреците,” написана от О. Хенри. Джим и Дела били бедно семейство,  но всеки от двамата искал да
подари  на  другия  нещо  прекрасно  за  Рождество  Христово.  Джим  искал  да  подари  на  жена  си  един
специален комплект гребени за дългата й красива коса. Дела искала да подари на съпруга си една златна
верижка за джобния му часовник, който бил наследствена семейна ценност.  И двамата нямали нужните
пари,  за  да  купят  желаните  от  тях  подаръци.  Когато наближило Рождество Христово,  Джим решил да
заложи часовника си, за да може да купи гребените за красивите коси на жена си. Дела искала да подари
верижката на съпруга си, но тъй като нямала пари, тя отишла при един майстор на перуки и му продала
косите  си.  С получените  пари тя  успяла  да  купи  златната  верижка  за  съпруга  си.  Джим бил страшно
изненадан, когато видял, че жена му си е отрязала косите и я попитал: “Защо поне не изчака да си разменим
Коледните подаръци?” Тя се развълнувала толкова много,  че казала:  “Искам сега да отвориш подаръка,
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който съм ти приготвила.” Джим го отворил, видял златната верижка и казал: “Дела, за да ти купя тези
гребени, аз заложих часовника си.”  На пръв поглед изглежда, че подаръците и на двамата са глупави и
неуместни. Накрая О. Хенри обобщава историята и казва, че тези млади съпруг и съпруга, което в очите на
много хора може да изглеждат глупави, всъщност са много мъдри. На практика те са мъдри хора, защото те
са си подарили един на друг дара на саможертвата.

Пред 1951 г телевизията NBC възложила на композитора Джан Карло Меноти да напише една опера.
От тогава тази проста едноактна опера, наречена “Амахи и нощните посетители” се превърна в най-често
представяната  опера  в  САЩ по  време на  Коледните  празници.  В  началото  на  настоящата  година  една
оперна компания от Детройт помолила 99-годишният Меноти да бъде неин консултант за представянето на
тази  опера.  Когато  започнал  писането  на  операта,  Меноти  обмислял  каква  да  бъде  основната  тема  и
изпитвал  затруднения,  защото  искал  да  напише  нещо  оригинално.  Веднъж,  докато  бил  в  Музея  на
изкуствата “Метрополитен” в Ню Йорк и гледал картината “Поклонението на мъдреците,”  му хрумнала
една  идея.  Той  си  припомнил  собственото  си  детство  в  северна  Италия.  По  Коледа  тамошните  деца
очаквали да получат подарък от любимия си мъдрец. Меноти си спомнил, че негов братовчед, чийто любим
мъдрец се казвал Мелхиор, получил всичко, за което се помоли за Коледа. Меноти си спомнил, че неговият
любим мъдрец се наричал Каспар, но той не му дал нищо от това, което Меноти си пожелал за Коледа.
Братовчед му постоянно му повтарял:  “Твоят мъдрец е глух.” Когато написал операта,  той позволил на
мъдреца Каспар да бъде глух.

В операта Меноти вложил и нещо от себе си. Като бебе той плачел много, но след време се избавил от
този дефект. Меноти описал себе си в образа на Амахи, едно куцо овчарче, което вървяло с патерица. По
цял  ден  Амахи  се  грижел  за  стадото,  като  единственото  му  забавление  било  живото  му  и  силно
въображение. Майка му никога не вярвала на историите, които й разказвал. Всъщност, тя не гледала на тях
като на плод на неговото въображение, а считала, че синът й е лъжец. Амахи често окуражавал майка си:
“Мамо, трябва да разбереш чудесата, които виждам.” Един ден, когато отишъл при нея и й разказал за една
красива блестяща звезда с дълга опашка, майка му не му обърнала внимание, защото си мислела, че това е
още една от многото му измислици.

След няколко дни на вратата им се появили трима непознати, облечени в странни дрехи: Балтазар,
Мелхиор и Каспер. Тъй като майката не била в състояние да им предложи нищо, освен подслон, който те
приели с радост, тя помолила съседите да донесат храна в дома й, за да се нахранят гостите. След като
видяла даровете, които носели на едно дете, което даже не познавали, майката била обхваната от завист и
откраднала част от златните подаръци. Когато разбрали какво е направила, мъдреците й простили. Майката
разбрала, че дарът на прошката е свързана с това дете, което търсели мъдреците. Амахи също разбрал това
и поискал да подари патерицата си на това дете, но майката не била съгласна и казала: “Не, Амахи, ти имаш
нужда от патерицата си.” Момчето възразило: “Мамо, аз съм направил тази патерица и мога да си направя
друга. Детето може да има нужда от патерица.” Докато подавал патерицата си на мъдреците, за да я занесат
на детето, Амахи бил излекуван по един чуден начин и проходил. Красотата на операта е в размяната на
подаръците.  Амахи  подарил  нещо  на  детето  Христос  и  в  замяна  получил  друг  подарък.  Най-важният
Коледен подарък е дарът, който Бог ни е дал в личността на Исус Христос. Знаете ли, какво ви е подарил
Бог? Разбирате ли, че когато Бог е изпратил Синът си при хората  ,   Бог се е превъплътил в детето, родено от  
Мария  ?   Подарявайки Себе си по този начин  ,   Бог ни дарява с дарът на спасението и на вечния живот  .

Едно малко момиченце празнувало рожденият си ден. Ядосано, че възрастните си говорят помежду си
и не й обръщат внимание, момиченцето извикало: “Хей, все пак, чий рожден ден празнуваме?” Това е добър
въпрос за Коледа. Чий е този рожден ден? Вторият по-важност дар е дарът, който ние даваме на Христос.
Тази Коледа какъв подарък дадохте на Христос? В нашата църква ние ви предоставяме възможности да
дарявате за най-различни проекти. Освен това имате много възможности да дарявате на нуждаещите се.
Най-важният дар, който можете да подарите на Христос е да му дадете себе си. Бог даде Себе си на нас и
ние трябва да дадем себе си на Бога. Направили ли сте това? Дари ли сте сърцето и живота си на Господ
Исус Христос? Позволили ли сте на Исус да бъде ваш Господ и Спасител? Има ли по-добро време от Коледа
за да направите това? Това е най-важният дар, който можем да направим. Призоваваме ви да направите това.
В името на Исус се молим. Амин.

Коледните поздравления
Лука 1:26-29

Вие виждате, че часовника, който висеше на задната стена на залата е свален и на негово място е
закачен един венец, който символизира, че сме достигнали планираната сума за дарения за тази година.
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Това беше много висока цел – трябваше да съберем 45 000 долара, за да помогнем за завършването на
параклиса  в  Баптистката  Семинария  във  Варшава,  Полша.  Този  строеж  беше  финансиран  от
Международния  мисионерски  фонд,  към  който  се  присъедини  и  нашата  църква.  Ние  поехме  това
задължение с вяра и увереност, а сърцата ни бяха изпълнени с благодарност към Бога за това, че ни дари със
Своя Син Исус.

Нека заедно да прочетем Лука 1:26-29. Коледните поздравления! Хенри Кол, който бил уредник на
един музей, имал навика да изпраща до всичките си роднини и приятели по едно собственоръчно написано
писмо за Коледните празници. През 1843 г той решил, че просто не разполага с достатъчно време да пише
писмо  до  всеки  човек  по  отделно.  Поради  това  помолил  свой  приятел  да  проектира  и  отпечата  една
картичка, а Кол изпратил по една от тези картички до всеки от своите приятели и роднини. Всички те имали
едни и същи поздравления, а той написал името си и се подписал на всяка картичка. Предполагам, че тогава
Кол  въобще  не  си  е  представял  на  какво  е  поставил  началото.  Изпращането  на  Коледни  картички  се
превърнало в страст за американците или може би не толкова страст, колкото принуждение и задължение.
Ние научаваме, че 95% от всички американски семейства изпращат и получават коледни картички. Само по
Коледа всяко семейство изпраща средно по 75 картички. В този период пощите в САЩ обработват 400 мил.
картички, писма и други форми за изразяване на нашите най-добри пожелания за Рождество Христово.
Само от Белия Дом ще бъдат изпратени 40 000 картички от името на президентското семейство. Моля онзи
от вас, който получи такава картичка, да ми се обади.

Като имаме предвид огромния брой разменени коледни картички, дали наистина обръщаме внимание
на това, което е написано в тях?  Колко голямо е вниманието,  което обръщаме на коледните пожелания?
Някои  семейства  изпращат  коледни  писма,  които  са  с  дължина  3-4  страници.  Може  би  вие  също  сте
получавали такива писма. Признавам си, че аз не чета тези писма. Жена ми ги чете и подчертава онези
пасажи, които преценява, че аз трябва да прочета. Прекрасно нещо е човек да има редактор в къщи, защото
ние получаваме огромен брои писма и картички по Коледа. През 1998 г едно младо семейство, което имаше
навика  да  изпраща писма,  решило да  провери  кой  всъщност  чете  коледните  им  картички и  изпратило
следното писмо:

“Отново  дойде  онзи  период  от  годината,  по  време  на  който  ви  разказваме  да  вълнуващото
приключение, което наричаме живот. 1998 г беше още една година на удивителни чудеса. Лори, която почти
навърши 3 год. е голяма бъбрица. Тя продължава да изумява професорите от университета със склонността
си за научава чужди езици. За нея беше забавление да работи като официален преводач на Уорън Кристофър
по време на Преговорите за мир между Босна и Сърбия. Тя има намерение през празниците да преведе
“Война и мир” на арабски.  Крис, който навърши 5 год., получи първата си поръчка за проектирането на
група от небостъргачи, към които проявява голям интерес. През изминалата година той проектира първия си
небостъргач, който се строи в Хонконг. Прекрасно е да имаш изгряващ архитект в къщата си. Той построи
разширение на дома ни, както и красив павилион в градината ни, от който се открива прекрасна гледка. За
следващата Коледа телевизията ще снима специален филм от там. Мама Бетси имаше много работа през
тази  година.  Освен  че  работи  като  Президент  на  Американското  общество  за  борба  с  рака  и  старши
партньор в една адвокатска  фирма,  тя  започна  де  пише една серия  от детски новели и направи ръчно
изработена колекция от детски дрехи за игра. Тя продължава да се интересува от децата и ги запознава с
йога  и  упражнения  за  спортно  ходене.  Ние  сме  особено  горди  с  нея,  защото  тя  беше  включена  като
централен нападател в първия състав на националния отбор на САЩ по футбол за Световното първенство .
Татко Дейв е потънал в своите изследвания. Заедно с няколко учени той спечели Нобелова награда за едно
откритие в областта на квантовата физика. Освен това той управлява три компании и беше избран в Борда
на директорите на IBM, Coca-Cola и Walt Disney. Освен това той вземаше активно участие в обучението на
един детски балетен състав и помогна на Крис да подобри играта си на голф. През годината успяхме да
осъществим  и  едно  морско  пътешествие.  Тръгнахме  от  Колорадо  и  посетихме  Беларус,  Конго,  Дания,
Етиопия,  Фолклендските  острови,  Гренландия,  Холандия,  Италия,  Япония,  Корея,  Малайзия,  Нова
Зеландия, Венесуела и Заир. За децата беше много полезно да пътуват на новата ни яхта по целия свят.
Научихме се да общуваме с делфините и открихме една неизвестна до сега верига от подводни вулкани .
Нашата немска овчарка Сержант се научи да говори латински. Такава беше изминалата година за нашето
семейство. Освен тях не се случи нищо особено. Бъдете благословени по Коледа. Дано новата година бъде
успешна за вас. Между другото, вчера установихме, че сме спечелили 50 мил. долара от лотарията.”

На това писмо техните кореспонденти изпратили следния отговор: “С радост прочетохме писмото ви.
Прекрасно е да знаеш, че всичко е добре.” Семейството измислило това преувеличено писмо просто за да
провери, колко човека са го прочели. Оказало се, че само малцина са направили това.

През  1903  г  Катерин  Райт  получила  една  телеграма  от  Кити  Хоук,  Северна  Каролина.  Тя  била
изпратена от двамата й братя Оливър и Уилбър Райт и съдържала само 2 изречения: “Прелетяхме около 40
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метра. Ще се върнем за Коледа.” Катерин била толкова развълнувана, че занесла телеграмата на редактора
на местния вестник. Той публикувал следното съобщение: “Братята Оливър и Уилбър Райт ще се върнат у
дома за Коледа.” Той изпуснал да спомене, че братята са успели да полетят със самолет. (Коментар: А баща им

бил епископ и категорично отричал възможността, че човек някога ще може да лети. А синовете му го опровергали. Д.Пр.)
Нали разбирате, че има опасност и ние да постъпваме така? Обръщаме ли внимание какво пише в

коледните честитки? Ако не им обръщаме внимание, съществува голяма опасност да изпуснем нещо, което
е скоротечно и много важно  в живота ни. Обръщаме ли внимание на поздравленията, които изпращаме?

Една жена, която имала навика всяка година много внимателно да подготвя списък на хората, на които
изпращала коледни картички, водела много точен отчет на кого е изпратила картички и от кого е получила.
Ако в продължение на три години подред тя не получавала картичка от някой човек, тя също преставала да
му праща коледна картичка. Тя прочиствала списъка си, поръчвала картичките и ги изпращала на хората,
които са останали в списъка  й.  Когато започнела да получава  коледни картички от  хората,  които била
изхвърлила от списъка си, тя купувала и пращала допълнително картички от своя страна. Веднъж отишла в
магазина по такъв повод и видяла много хубави картички.  Купила няколко кутии,  прибрала се  у дома,
набързо  подписала  картичките,  надписала  пликовете  и  ги  пуснала  в  пощенската  кутия.  Два  дни  след
Рождество Христово, когато започнали да пристигат сметките за направените разходи, тя установила, че в
бързината си не е прочела следния надпис на тези картички: “С тази коледна картичка ви уведомяваме, че
вашият коледен подарък е на път за вас.” Виждате колко грешно е да не знаем текста на поздравлението,
което изпращаме!

Един мъж от Детройт, наречен Хю Куин, решил да разреши проблема си с изпращането на коледните
картички. Той публикувал следното съобщение в един вестник: “Аз не съм виновен, ако някой няма Коледа
и Нова Година. Хю Куин.” Ето това е. Нали е важно да обръщаме внимание на коледните поздравления? Не
ви ли се струва, че е важно да обръщаме внимание на съобщенията, които изпращаме? Нали би трябвало да
четем съобщенията, които получаваме?

Вие можете да кажете, че първата коледна честитка е тази, поместена в Лука 1: 28-29. “И като дойде
ангелът при нея, каза: “Здравей, благодатна! Господ е с теб.” В евангелието се казва, че това обикновено
поздравление  развълнувало  Мария.  Тя  не  знаела  какво  точно  означава  то.  Поздравлението  напълно  я
изненадало. Мария нямала пощенска кутия, където да получава коледните си картички. Един ангел дошъл в
дома  й.   Посещавал  съм  “Църквата  на  благата  вест”  в  Назарет.  В  подземието  на  тази  църква  има
археологически разкопки, където според традицията се е намирал скромния дом, където е живяла Мария и
където е получила това ангелско послание. Мария е била още девойка, която вършела обичайната си работа,
когато този пратеник на Бога я изненадал. Поради това ангелът й казал: “Не се бой.” Освен това, той й казал,
че е получила Божието благоволение, че Бог има план за живота й, който надминава всичките й представи.
От този момент животът й се променил. Целият свят се променил поради този коледен поздрав. Какво ли
щеше да стане, ако Мария беше решила да не обърне внимание на това поздравление? Какво ли щеше да
стане, ако не беше погледнала сериозно на него? Какво ли щеше да стане, ако не беше обърнала внимание
на онова, което се опитал да й каже Бог и на онова, което Бог се опитал да направи в живота й?

Предлагам  ви  да  обръщате  внимание  на  написаното  в  коледните  картички,  защото  те  са  важни.
Миналата  година  нашето  най-важно  коледно  поздравление  пристигна  под  формата  на  едно  телефонно
обаждане от град Манаус, разположен на брега на река Амазонка в Бразилия. От там ни се обади нашият
син Крис. Това телефонно обаждане беше много приятно, защото то ми напомни за едно друго телефонно
обаждане от преди три години, когато другият ни син Скот беше в Индия. Скот ни беше дал един телефонен
номер, на който можехме да му се обаждаме, докато беше в Индия. Не знам, дали някога сте се опитвали да
звъните  до  Индия.  Мога  да  ви  кажа,  че  тяхната  телефонна  система  е  много по-изостанала  от  нашата.
Телефонистката  от  международната  централа  ми каза,  че  трябва  да  имам търпение  и  да  очаквам  край
телефона, докато получа сигнал от нея, че линията е свободна, след което тя ще ме свърже. Аз я избрах и
чаках цели 45 минути, държейки слушалката до ухото си. Най-накрая чух как телефона от другата страна
иззвъня.  Отговори ми един глас,  който говореше на неразбираем за мен език.  Жена ми казва, че когато
срещна човек, който очевидно не разбира английски, аз спонтанно започвам да говоря по-високо. Все едно,
че се надявам,  че ако говоря достатъчно силно, човекът ще бъде в  състояние да ме разбере.  И така аз
започнах  да  говоря  по-високо:  “Говорите  ли  английски?”  След  като  бях  чакал  45  минути,  разговорът
попадна в задънена улица. От другият край на линията се чу глас: “Съжаляваме. Обадете се пак след 1 час.”
Щрак.  Всичко  свърши.  Един  час  по-късно  аз  се  обадих  отново.  Този  път  чаках  час  и  половина  със
слушалката на ухото, за да чуя дали ще звънне телефона от другия край. Когато накрая той иззвъня, аз
отново чух същия глас. Този път аз казах с доста нисък глас: “Говорите ли английски?” В началото имаше
тишина, а после друг глас отговори: “Не много добре.” Аз казах: “Познавате ли Скот Ниили?” “Не, той не е
тук.”  Аз  казах:  “Чакайте  малко.  Не  прекъсвайте  разговора.  Не  познавате  ли  Скот  Ниили,  един  рус
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американец със сини очи?” “О-о, Скот, Скот. Да, обадете се отново след 1 час.” И той затвори телефона.
Обадих се пак след 1 час. Този път не се наложи да чакам чак толкова много. Когато телефона от другата
страна иззвъня, Скот се обади. Това беше едно важно коледно поздравление. Тази година вие също може да
получите такова коледно поздравление от някой, когото обичате и с когото искате да сте във връзка.

Година след година едно семейство от Индиана украсява коледната си елха и поставя подаръците под
него. Точно пред елхата те поставят една коледна картичка, направена от парче червен афиш, която синът
им изработил, докато учел в основното училище. Това била обикновена картичка, на която били изобразени
мъдреците. В горният край на картичката имало надпис: “Весела Коледа, тате.” Тази картичка била толкова
важна за семейството, защото когато малкото момче се прибирало у дома с картичката,  група хулигани
започнали да му се подиграват и поискали да му вземат картичката и да я разкъсат. Момчето направило
нещо, което до сега не било правило за баща си. То се сбило, за да защити честитката, предназначена за
баща му.  То било набито,  а  картичката  била  разкъсана,  но момчето събрало парченцата  и успяло да я
подлепи  с  лепенки,  когато  се  прибрало  у  дома.  С  течение  на  времето  тази  картичка  се  превърнала  в
богатство за семейството и те я поставят на челно място под елхата, защото тя олицетворява дълбоката
любов на сина към баща му. 

Някои коледните картички трябва да бъдат пазени като нещо ценно, защото са свързани със скъпи за
нас спомени. Нали си спомняте, че в Библията се казва, че Мария пазела всички тези неща в сърцето си и
размишлявала над тях? Този поздрав и съобщението, че е бременна, това са били честитки, която тя никога
не забравила. Това е било спомен за  божественото преживяване и за срещата с пратеника на Бога. Мария
пазела и ценяла тези неща до края на живота си. 

По време на Гражданската война в САЩ брат и сестра си разменили коледни картички. Сестрата
изпратила на брат си една ръчно изработена картичка, на която бил написан един стих от евангелието на
Йоан: “В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33). Това коледно поздравление
било изпратено от сестрата на брат й, който бил войник и се сражавал в Гражданската война. Картичката
била толкова  ценна за  него,  че  той я  запазил.  След две години,  когато майка им умряла,  той я  върнал
обратно на сестра си. Тя повторно прочела текста: “В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.”
Така се създала една традиция. Всяка година братът и сестрата започнали да си разменят същата картичка.
В някои години от живота си те нямали повод за голяма скръб, но в други години страдали от болести,
смърт и други нещастия. Тази картичка станала много важна за тях. Когато сестрата умряла, нейният син
продължил  традицията  и  изпращал  картичката  на  вуйчо  си.  Когато  вуйчото  умрял,  двамата  първи
братовчеди продължили традицията да си изпращат картичката един на друг.

Коледните картички са важни. Знаете ли, че поздравът, който Бог изпратил на Мария е поздрав, който
Той е изпратил до целия свят? Това е поздравление, което Бог дава на всеки от нас.  С него Той ни казва:
“Вие  сте  привилегировани.”  Това  не  означава,  че  животът  ви  ще  бъде  лек  и  че  няма да  имате  скръб.
Животът  на  Мария  също  не  е  бил  лек.  Тя  е  била  наречена  “благословена  между  жените.”  Какво
благословение за една жена!  Да бъде извънбрачно бременна?  Да роди бебето си в един обор?  Това ли е
смисълът на думата “благословение?”  Благословението е,  че Бог е с  нас. Ето това е казал ангелът (Лука
1:28). Името Емануил означава: “Бог е с нас.” Поздравлението, което получаваме на Коледа, идва от Самият
Бог.

Преди няколко години аз получих една от най-странните картички в живота си. Тя циркулираше и
имаше собствен живот и оттогава често се появява. Тя произхожда от съня на един пастор в нощта срещу
Рождество Христово. Той сънувал, че Христос не е дошъл. В съня си той погледнал към рафтовете на своята
библиотека и видял, че там няма нито една книга с коментари за Новия Завет, нито книгите, в които се
споменава името Исус.  Били изчезнали коледните звънчета и картините с яслата. Не се чували коледни
песни. В съня си пасторът бил извикан да отиде в дома на една умираща жена. Застанал край леглото й, той
отворил Библията си, но открил, че тя завършвала с книгата Малахия. Новият Завет липсвал. Коледната
картичка пита: “Какво щеше да стане, ако Христос не беше дошъл?”

Можете ли да си представите как би изглеждал света, ако Христос не беше дошъл? Знаете ли, че най-
важния поздрав, който получаваме по Коледа е потвърждението, че се роди едно дете. Това дете е Исус,
Божият Син. Много от стотиците картички, които виждаме през Коледните празници носят едно напомняне
за  това раждане.  Приканвам ви да се  присъедините към мен и да се  отнасяте сериозно към коледните
поздравления, които получавате от членове на нашата църква, от хора, които слабо познавате и от приятели,
с които сте изгубили контакт. Тази година се отнесете сериозно към коледните картички. Мога да ви кажа,
че миналата година беше много важна за семейството ми. Ние получихме много картички, като много от
тях,  поради  смъртта   на  сина  ни  Ерик,  бяха  пълни  със  съболезнования  и  с  изрази  на  загриженост  и
съчувствие. Ние сме благодарни за всяка картичка, защото те са много важни за нас.

Изпращането на коледни поздравления не са просто някаква повърхностна формалност и не е нещо,
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което трябва да правим по задължение. Трябва да се отнасяме сериозно към коледните картички. Ние трябва
да помним, че Бог има нещо да ни казва. Той ни го казва по толкова много начини по време на коледните ни
богослужения. Бог ни напомня, че много ни обича, напомня ни и за Своята любов към нас в Исус Христос.
Ние не само трябва да се отнасяме сериозно към тази любов, но и да се отнасяме със същата любов към
другите хора. “Идете и кажете на планините и хълмовете и на целия свят, че Исус Христос се роди.” Ето
заради това е нашето Коледно богослужение. Ето заради това ние демонстрираме Христовата любов към
другите хора. Ние получаваме поздравлението: “Бог е любов.” Той обича достатъчно, за да изпрати най-
хубавото и очаква от нас да се отнасяме към другите по същия начин.

Ген Лезиер е  бивш пастор на  Втора  презвитерианска  църква  в  нашия град.  Той ми разказа  една
история,  която искам да споделя с вас.  След една коледна служба той затварял и заключвал вратите на
църквата.  В  това  време  през  ливадата  пред  църквата  към него  се  приближил  един  безпризорен,  който
пасторът разпознал, тъй като бедният човек много често се хранел в трапезарията на църквата. Същата
вечер пасторът планирал да се прибере у дома, където го чакало цялото му семейство. Той си помислил:
“Този човек идва да иска нещо от мен и аз съм в капан.” Безпризорният се доближил до него и му казал:
“Радвам се, че ви видях. Просто искам да ви благодаря за всичко, което сте направили за толкова много
хора. Искам да ви кажа, че Бог ви обича.” След това безпризорният се обърнал и изчезнал в тъмната нощ.
Той не помолил за нищо, а само предал съобщението. Това било изненадващо съобщение за пастора, защото
то не му казвало нищо ново. Ген каза, че със съобщението Бог все едно му напомнял едно от най-важните
характерни черти на Коледата. Бог ви обича. Това е съобщението, което Бог иска да ви изпрати. Той ви
обича и иска вие да споделяте любовта му с другите хора.

Ще се присъедините ли към мен и ще се отнасяте ли сериозно към честитките, които получавате? Ще
се  присъедините  ли  към  мен,  за  да  се  отнасяме  сериозно  към  отговорността  да  изпращаме  тези
поздравления на другите хора? Няма ли да е  чудесно за  нашето църковно семейство,  ако понякога ние
просто се изненадваме един друг. Вие може да изпратите картичка на някои член на църквата, който не
познавате добре, който може би е ангажиран постоянно, за да се грижи за някое дете или за болен човек у
дома и за когото изминалата година не е била лека. Бихте ли възприели сериозно тази чудесна  възможност
да споделите с някой човек любовта на Христос?

Познавате  ли  Христос  като  ваш  Спасител?  Признали  ли  сте  го  за  ваш  Спасител?  Взели  ли  сте
решение да станете християнин и да вървите след Христос? Ако до сега не сте направили това, има ли по-
подходящо време от Коледа, за го направите? Няма по-подходящо време да живеете като християнин, да
позволите на Божията  любов да проникне в сърцето ви,  за  да заживеете в  съответствие с  тази любов.
Приканвам ви да направите това. Това е покана, която Бог ви отправя. Отговорете положително на нея. В
името на Господ Исус Христос. Амин.

Колко важен е Празникът на Благодарността?
Пс.100

Празникът на Благодарността е най-малко комерсиализираният от всичките ни празници. Вероятно по
тази причина той е един от любимите ми празници. Знам, че по това време някои хора с нетърпение очакват
Коледните празници с техният блясък и оживление. Денят след Празника на Благодарността е най-важния
ден за участниците в разпродажбите с намаление. Толкова съм благодарен, че имаме специално определен
ден в годината, в който трябва само да благодарим. Съществува опасност, че можем да започнем да си
мислим,  че  този  ден е  просто  “Денят  на  пуйката”  или пък,  че  е  това  е  ден,  отделен  преди всичко  за
провеждане  на  футболни  мачове  или  на  паради.  Истината  е,  че  собствения  ни  дух  изпитва  нужда  да
благодари на Бога.

Днес искам да ви говоря за важността на Празника на Благодарността. Защо този празник е толкова
важен за нас? Защо имаме нужда от подобен ден? И нещо още по-важно, защо имаме нужда изричането на
благодарности  към  Бога  да  бъде  част  от  живота  ни  като  християни?  Самото  благодарене  е  част  от
библейската традиция. Ако се вгледате внимателно в празниците на еврейското общество, вие ще видите, че
тези празници са изградени върху основата на изразяването на благодарности към Бога. По време на Изхода
Бог се намесил в живота на хората Си, поради което те започнали да празнуват Пасхата. Когато след 50 дни
евреите стигнали до планината Синай, Бог се намесил отново и им дал Завета, поради което те празнуват
Празникът на Петдесятницата. Това са били дни, в които евреите са благодарели на Бога. От собствен опит
знаем колко е важно да се спираме и да благодарим на Бога. 

През 1621, така наречените “пилигрими” или “пуритани” от колонията в Плимут решили, че трябва
да отделят един специален ден за благодарене. Те преживяли една неописуемо сурова зима. Умрели почти
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половината от хората, които пресекли Атлантическия океан на борда на кораба “Мейфлауър,” но въпреки
това губернаторът Братфорд обявил  ,    че те трябва да направят пауза и на благодарят на Бога  . По време на
Американската революция Конгресът определил цели 8 дни като национални празници на Благодарността.
За  пръв  път  през  1789  президентът  Вашингтон  определил  един  общонационален  Празник  на
Благодарността.  По  време на  Гражданската  война  президентът  Линкълн  определил  този празник  да  се
чества  през  последния  четвъртък на  Ноември.  Този празник  се  е  родил от  трудностите.  Когато хората
направили пауза, за да благодарят, те не са направили това, защото са живеели добре. Те са благодарели,
защото даже по време на най-големите трудности и на най-жестоките изпитания те са били в състояние да
видят как ги благославя грижовната ръка на Бога. Благодарен съм, че имаме този ден, който е важен за нас.
Не трябва да го предоставяме на комерсиализацията, а да го пазим като ден, по време на който можем да
извисяваме  съзнанието  си  и  да  позволяваме  на  бъдем  мотивирани  преди  всичко  от  чувството  си  за
благодарност.

Докато говорела пред класа си в Неделното училище, една учителка попитала учениците за какво
трябва да са благодарни. Децата дали всевъзможни отговори: за родителите си, за дядовците и бабите си, за
братята и сестрите си, за църквата, за училището и за дома си. След като всички възможни отговори били
дадени, учителката попитала: “Може ли някой да измисли още нещо?” Тогава едно малко момченце станало
и казало:  “Аз съм благодарен,  че не съм пуйка.”  Важно е  човек да благодари за  малките благословии.
Призовавам ви да се замислите за благословиите, които вие лично сте получили през миналата седмица.
Вземете един лист хартия и си съставете списък на нещата, заради които сте благодарен. Започнете списъка
днес след обяд. Когато дойде време да си легнете вечерта, добавете още няколко неща към този списък.
Всеки ден през следващата седмица добавяйте онези неща, за които сте благодарен. Ако вече не знаете
какво да запишете в списъка, добавете че сте благодарен, че не сте пуйка. Приканвам ви да се упражните в
съставянето  на  такъв  списък.  Съставянето  на  този  списък  е  равностойно  на  извършването  на
инвентаризация и на припомняне на онези големи и малки неща, което Бог е извършил за нас. Бог ни е
благословил. Извършването на този преглед е важна задача, защото за нас е много важно да благодарим на
Бога.

Психиатърът Ханс Сели изучавал проблема на стреса в живота на човека. Той твърди, че един вид
поведение, което можем да култивираме в себе си оказва пряко и непосредствено влияние за намаляване на
стреса     и това е отношението ни на благодарност към Бога  . Аз обичам да се занимавам с градинарство.
Сегашния период е времето, когато се подготвя почвата за засаждане. Разбира се, през пролетта почвата
отново трябва да се обърне. Много градинари употребяват хербициди, за да предотвратят поникването на
плевелите.  Влиянието  на  благодаренето     е  подобно  на  влиянието,  което  хербицидите  оказват  върху  
плевелите  .   Когато сърцата и душите ни са изпълнени с благодарност към Бога  ,   в тях няма място за такива  
чувства като омраза, желание за отмъщение, горчивина, недоволство и оплакване от житейските трудности .
Тези  емоции  нямат  достъп  до  сърце,  което  е  пълно  с  благодарност.  Когато  култивираме  в  сърцата  си
поведението да сме благодарни, ние изкореняваме отрицателните неща, които иначе биха ни унищожили.
Когато култивираме в себе си чувството на благодарност, ние започваме да гледаме по различен начин на
много неща, които се случват в живота ни.

Един от любимите ми герои е Апостол Павел. Той е живял труден живот. Но във всяко от писмата на
Павел, даже в най-краткото, има поне няколко реда, които са посветени на благодарността. Независимо от
трудностите в живота си, Павел се научил да култивира в себе си прекрасното поведение да благодари на
Бога.  Нека  да  прочетем  1Сол.5:16-18.  Нека  да  се  спрем и  да  се  замислим над това  указание.  “Бъдете
благодарни  ,    независимо от обстоятелствата, в които се намирате  .” Можете ли да наистина да направите
това, което казва Павел? Как да благодари човек, което трябва да се справя с безработицата? Как може да
благодари  болен  човек,  който  очаква  да  бъде  опериран?  Как  може  да  бъде  благодарен  човек,  който  е
преживял тежка загуба? Възможно ли е да бъдем благодарни във всички обстоятелства? Вие виждате, че
Павел  казва:  “За  всичко  благодарете.”  Следователно  той  казва:  “Бъдете  благодарни  независимо  от
положението в което се намирате.” (Коментар: Марксизмът учи, че битието определя съзнанието, т.е. когато е добре,
човек  може  да  благодари,  а  когато  е  зле  –  трябва  да  е  недоволен.  Но  Бог  ни  учи,  че  не  трябва  да  сме  подвластни  на
обстоятелствата в които се намираме, а да сме подчиняваме на Бога. Ние не сме като кучетата на руския учен Павлов, с които
той доказва научно, така наречения “условен рефлекс.” Д.Пр.)

Наскоро  се  срещах  с  няколко  човека,  които  боледуват  от  рак.  Когато  си  мисля  за  тези  хора,  аз
постоянно си спомням за способността им да намират нещо, за което да са благодарни: за някакво ново
лекарство, което може да се окаже ефикасно, за навременното откриване на болестта им или за грижите и
подкрепата, която получават от семейството и от приятелите си. Възможно ли е да благодарим във всички
обстоятелства?  В  Рим.5  Павел  казва,  че  се  е  научил  да  се  радва     даже  когато  страда  .    Той  казва,  че  
страданието може да постави началото на една верига от реакции  ,    които завършват с неугасима надежда  ,  
която няма да ни разочарова. Научаването да намираме във всяко обстоятелство нещо, заради което сме
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благодарни  е  една  от  характерните  черти  на  християнската  зрелост.  Притежаването  на  желание  да
благодарят на Бога позволява на хората да възприемат нещата по различен начин. Такива хора се научават
да благодарят за всичко, което се случва в живота им.

Виенският психиатър Виктор Франкл бил в концлагер по време на Втората световна война. Той бил
евреин и разказва за едно преместване на концлагеристите от един лагер в друг. Докато пътували с влак,
някои от концлагеристите гледали през цепнатините на конските вагони и се възхищавали от красотата и
величието на  Баварските  Алпи.  Той  казва:  “Онези  от  нас,  които  отделяха  време,  за  да  се  откъснат  от
нещастното си състояние и да погледнат към Баварските Алпи  ,   установяваха, че сърцата им се изпълват с  
благодарност към Бога.” Според неговите наблюдения  хората, които успяват да намерят смисъл да бъдат
благодарни на Бога даже в моментите на най-големите изпитания имат най-голям шанс да оцелеят. Поради
това е изключително важно да култивираме в себе си чувството на тиха благодарност към Бога.

Поне няколко години Павел е бил в затвора в Рим. Докато бил под домашен арест, условията може би
не са били толкова лоши. Но по едно време е бил окован с вериги, вероятно към двама римски войници.
Нека да прочетем какво пише във Фил. 4:4-9. Спомнете си, че когато е писал тези редове, Павел е очаквал
да бъде изпълнена смъртната му присъда. Павел казва да отправяме нещата, които ни тревожат с молитви,
молби и благодарности към Бога. А след това Павел прави следното забележително обещание: “И Божият
мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус” (Фил.4:7). Как
да изминете пътя от безпокойството до мира? Това се постига чрез молитви и благодарности. Павел казва,
че е научил тайната да бъде доволен. Да бъдеш доволен, когато очакваш да бъдеш убит? Да, Павел се е
научил на това, защото е бил благодарен на Бога.

В  2Кор.9  Павел казва,  че  трябва  да  сме  благодарни  за  възможността,  която ни се  предоставя  да
даваме. Аз казах на жена си, че според мен, че най-щедро даряват хората от югоизточната част на САЩ.
Мнозина от вас са открили великата радост на даването. Павел казва, че ние трябва да сме благодарни за
възможността,  която  ни  се  предоставят  да  даваме.   Ако  даваме  с  радост,  другите  хора  се  изпълват  с
благодарност заради подаръците, които сме им дали. А тъй като са се изпълнили с благодарност, те на свой
ред  ще  пожелаят  да  дават  на  другите  хора.  Даването  е  заразително.  Трябва  да  сме  благодарни  за
възможността да даваме. Бог ни позволява да бъдем част от онова, което прави около нас или пък на другия
край на света. Той ни кани да бъдем негови партньори в това служение на даването и то се превръща в
чудно благословение в живота ни. Някои от вас даряват не само парите, но и част от енергията си. Това
даване помага на другите хора да култивират в себе си поведението на даването. В почти всяко писмо Павел
пише, че ние трябва да бъдем благодарни и за наличието на други християни. Нека да прочетем Фил.1:3-6.

Благодарни ли сте заради другите християни? Много християни по целия свят се покланят в днешния
ден пред Бога,  много от които вие познавате много добре,  защото им помагаме:  в  Полша,  в  Румъния,
индианците от резервата в  Южна Дакота, църквата в корейския град Хинес, в Грузия, от Баптисткия център
в Ню Йорк, от църквата в руския град Тамбов, от църквите в Бразилия и Венецуела и от много други места,
с които сме имали контакти през годините. Ние сме благодарни за това, което другите християни правят за
Бога. 

Павел винаги е писал за благодарността си към Бога за своето спасение.  В Рим.7:24-25 се казва:
“Благодаря  на  Бога,  който  ме  освободи  от  това  тяло  на  смъртта.”  А  в  1Кор.15:57  казва:  “Но  да
благодарим  на  Бога,  Който  ни  дава  победата  чрез  нашия  Господ  Исус  Христос .”  Тъй  като  е  бил
благодарен, че Бог го е спасил чрез Исус Христос и го е освободил от закона на греха и на смъртта, Павел е
искал да сподели тази добра новина с колкото се може повече хора. Ето това е смисълът на евангелизацията.
Най-доброто определение на евангелизма е следното  : “  Един гладен човек казва на друг гладен човек къде  
може да намери нещо за ядене.” Евангелизмът е споделяне с другите хора на онова, което е ценно за нас.
Павел е знаел, че дарът на спасението е много ценен. 

С ваше разрешение ми се иска да ви разкажа нещо, което е много интимно за мен. Всяко преживяване
наистина помага да разберем важността да възпитаваме в себе си чувството на благодарност към Бога.
Миналият понеделник ние отбелязахме 4-тата годишнина от смъртта на сина ни Ерик. Ние с жена ми сме
много благодарни на Гейл и Паула, за химна “Бъди кротка, душо моя,” които изпяха миналата неделя. Това
беше един прекрасен подарък за нас. Когато Ерик умря, хората ни казваха: “От сега нататък за вас ще бъде
унищожен  Денят  на  благодарността.”  Днес  съм  тук,  за  да  ви  кажа,  че  това  не  е  вярно.  Ерик  умря
непосредствено  преди  Деня  на  Благодарността,  но  даже  онзи  първи  Ден  на  Благодарността  не  беше
унищожен за нас. И това продължава със сигурност и до ден днешен. Нещо повече, вместо да благодарим
по-малко на Бога, ние с жена ми започнахме още повече да му благодарим.

Миналият понеделник, на годишнината от смъртта на сина ни, ние с жена ми отидохме на ресторант д
се нахраним. Ние винаги се стараем да направим заедно нещо, на което Ерик би се зарадвал. А той най-
много  би  се  зарадвал,  ако  отидем  на  се  нахраним  в  ресторант.  След  това  отидохме  на  гробището  и
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поседяхме известно време край гроба му. Докато бяхме там, аз получих обаждане от църквата по мобилния
телефон. Попитаха ме за мнението ми относно идеята да раздаваме понички в неделя в църквата. Понякога
ми е трудно да понеса тежестта на тези пасторски решения. След като приключихме разговора, аз казах на
жена си: “Клер, това обаждане беше за поничките.” Ние се смяхме, защото нищо не би зарадвало Ерик
повече от това да знае, че ние ще ядем понички в неделя. Един анонимен член на църквата беше автор на
тази идея.

В онзи момент пие просто се засмяхме, защото си спомнихме за Ерик. Нека да ви кажа още нещо.
Смъртта е жестока. Някои от вас преживяха смъртта на обичани от тях хора през тази година. Мъката е все
още прясна за вас. Но смъртта     не трябва да унищожава вашия Ден на Благодарността  . Да бъдете благодарни
във всеки момент означава да гледате отвъд трудностите и да виждате благословията. Една от най-големите
ни благословии за нас е любовта, подкрепата и окуражението, което ни дава нашата църква. Даже сега,
четири години след смъртта на сина ни, ние получихме няколко красиви картички и възпоменания от вас.
Често пъти е трудна работа да обичаш едно дете.

Искам да споделя нещо с вас. Преди няколко месеца един човек ми каза: “Толкова съжалявам, че
загубихте сина си.” Аз му отговорих: “Ерик не е загубен. Аз знам точно къде е той. Той е на небето.” Ерик е
на небето, поради спасението, което Бог ни предоставя чрез Исус Христос. Смъртта на сина ни породи
много  благословии  за  нас:  възможността  да  помагаме  на  други  родители,  чиито  деца  са  умрели,
възможността да говоря с вас за онова, което става с децата ви, особено с онези, които са връстници на Ерик
и възможността просто да ви кажа  ,   че нашата най-голяма надежда е във възкресението на Исус Христос и в  
обещанието за вечен живот. Колко прекрасно е това благословение! Това винаги ни дава основание да сме
благодарни.

Искам да ви окуража на днешния Ден на Благодарността, за да възпитавате в себе си чувството на
благодарност към Бога. Нека Бог да ръководи мислите ви. Определете за себе си причините, поради които
трябва да благодарите. Отделяйте време, за да казвате: “Господи, благодаря ти за твоите благословения.”

Тази връзка с Бог в Христос започва, когато ние приемем Исус като наш Спасител. Направили ли сте
това? Поканили ли сте го да влезе в сърцето ви и да стане Господ на живота ви? Ако до сега не сте го
направили, направете го днес. Това е вашия шанс. Приемете поканата на Бога. Молим се в името на Господ
Исус Христос. Амин.

                     
Колко здрав е фундамента?

Мат. 7:24-27

Чух за един човек, който цял живот искал да има къща на брега на морето. Най-после преценил, че
може  да  осъществи  мечтата  си  и  купил  една  къща,  която  се  намирала  на  един  от  островите  по
крайбрежието на Северна Каролина. След като огледал много други къщи, той избрал да купи точно тази
къща, която била построена преди няколко години. Човекът бил щастлив с новата си придобивка.  През
първото лято, което прекарал в нея, новодомецът просто се наслаждавал на почивката си. Рано сутринта
излизал и сядал на верандата пред нея с чаша кафе в ръка. Наоколо имало малки пясъчни дюни и голяма
площ,  покрита  с  бял  пясък.  Когато  дошли есента  и  зимата,  в  тази  област  имало много  бури.  Човекът
редовно ходел да проверява какво е състоянието на крайбрежната му къща. Забелязал, че плажната ивица
пред  къщата  му  започнала  застрашително  да  се  стеснява  и  се  разтревожил.  Обадил  се  на  фирмата  за
недвижими имоти, от която бил купил къщата и ги попитал какво става с плажа. Те му отговорили да не се
тревожи, че е нормално през този сезон плажната ивица да се стеснява, но през лятото всичко ще бъде както
трябва и той отново ще се радва на отпуската си. Дошло следващото лято, но се оказало, че ширината на
плажната ивица е намаляла наполовина в сравнение с предната година. Човекът продължил да се съмнява и
да се тревожи.

Една вечер бил на ресторант със семейството си. Там на стената видял карта на същия остров, на
който се намирала къщата му. Вгледал се в нея и се опитал да открие къде точно се намира къщата му.
Сторило му се, че къщата му би трябвало да се намира по средата на един залив. Попитал собственика на
ресторанта: “Колко стара е тази карта?” Той му казал, че е на около 5 години. Човекът казал: “Но аз не знам
къде се намира този залив? Можете ли да ми обясните?” Собственикът на ресторанта му отговорил: “О,
този залив изчезна преди 4 години след един страхотен ураган, който просто го запълни с пясък. После на
мястото на  този залив построиха  къщи.”  Човекът бил почти сигурен,  че неговата  къща е  една  от  тези
новопостроени къщи. Обадил се на фирмата за недвижими имоти, от която я купил и го попитал така ли е.
От там му отговорили: “Да, къщата ви е построена точно в средата на един бивш залив. Не се безпокойте за
това. Пясъкът се намира там от 4 години. Нямате никакъв повод да се безпокоите.” През следващата зима
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имало поредица от бури. Човекът ходел да проверява къщата си. Плажът продължава да се стеснява. Накрая
вълните стигнали до края на верандата пред къщата. По време на прилив вълните започнали да се удрят в
стените на къщата. Собственикът отчаяно се опитвал да получи разрешение да построи един вълнолом пред
къщата си, за да запази остатъка от плажна ивица. За съжаление разрешението не можело да се получи
бързо, а през следващото лято имало много урагани. По време на един от тях прекрасната му къща била
отнесена в Атлантическия океан.

Нека да прочетем Мат. 7:24-27. Колко здрав е фундамента на вярата ви? Има хора, които ще идват у
вас,  за  да  проверяват  колко  здрав  е  фундамента,  на  който сте  изградили  къщата  си.  Преди  седмица в
Шарлот, Северна Каролина, около 80 човека вървели по един бетонен пешеходен мост, който се срутил.
Мостът не бил стар, но носещите въжета били корозирали и се скъсали, поради което мостът паднал. Много
хора бяха ранени. Опитах се да си представя какво са почувствали тези хора, когато моста е започнал да се
разпада под краката им. В медиите имаше разкази на ранените. Един човек каза: “Аз си помислих, че много
съм се напил.” Други разказваха са ужаса си, за паниката, за това колко е объркан човек, когато се раздвижи
почвата под краката му и пропадне надолу. Опитвах се да си представя как са се чувствали тези хора и знам,
че в емоционално и духовно отношение и други хора са се оказвали в такава трагична ситуация. В такъв
момент на човек му се струва, че е разклатено или пропада точно онова нещо, на което се крепи живота му.

Има няколко неща, които причиняват разклащане на фундамента ни. Едно от тези неща е промяната.
Почти всяка промяна може да разклати фундамента. Преди много години Алвин Тофлер е написал книгата
“Шокът на бъдещето.” Книгата е стара, но принципите са едни и същи. Според него, ние сме обърквани не
толкова от самата промяна, а от скоростта на промяната. Промените ни връхлитат с такава скорост, поради
което на нас ни е трудно да се справим с тях. Скоростта на промените може да се обясни по много начини,
но едно от най-добрите обяснения е свързано с нарастване на населението на земята. През 1850 на света са
живеели 1 млрд. човека. През 1930 са били 2 млрд. човека. През 1960 са станали 3 млрд. човека. През 1990 е
имало 5 млрд. човека. Сега населението на земята е 6 млрд. Човека.  (Коментар: На 22.08.2020 населението на

земята беше 7 824 522 350 и расте с всяка секунда. Д.Пр.) Скоростта на промяната става все по-голяма. В началото на
тази статистика – от 1850 до 1830 год. - са били нужни 80 год., за да се увеличи населението на земята с 1
млрд. В края – от 1990 до 2000 год. - само за 10 години населението на земята се е увеличило с 1 млрд
човека. 

В нашата  църква  има хора,  които могат  да  си  спомнят  времето на  Голямата  Депресия.  Повечето
очевидци се чудят,  какво забележително има в нея.  Хората,  които си спомнят моделът “Т” на Форд си
спомнят, че тогава хората не са имали чешми вътре в домовете си, а климатиците са били много рядко
срещани. Животът ни се е променял. В романа си “Приказка за двата града,” Чарлз Дикенс казва: “Това
беше както най-доброто, така и най-лошото от всички времена.” Истината е, че тази оценка е валидна за
всяко време. Доброто и лошото се преплита във всяко от тях. В известен смисъл добрите стари времена
съвсем не са били добри.  Но в същото време добрите стари времена са притежавали ценности, които са
скъпи и много високо ценени от много хора.

Аз имам любими спомени от детството си,  но едно от най-ценните неща, за които си спомням е
лятото, когато заедно с братята и сестрите бяхме поставени в карантина, защото бяхме плували в езерото
Люр. На следващия ден един от братовчедите ми се разболя от детски паралич. Поради това през цялото
лято бяхме държани под карантина. Сега никой не се безпокой, че ще се разболее от детски паралич. В
Пс.31:15  се  казва:  “В Твоите  ръце  са  времената ми.”  Ако помним това,  то  ще ни дава  увереност,  че
независимо от  характера  на  времето,  независимо дали е  вчера,  днес  или утре,  Бог  държи в ръката  си
всичките ни времена, добри и лоши. Даже промените в живота ни се подвластни на Бога.

Мислех си за скоростта на промяната и за промените, през които е преминал дядо ми през живота си
– например промените в придвижването. В края на 19 век повечето хора са се придвижвали, яздейки на кон.
Максималната скорост на придвижване с кон е около 35 км/час. После са дошли парните локомотиви. Един
домошар казал: “Опасно е хората да се возят с влак. Пътуването с 90 км/час напълно ще унищожи човешкия
организъм. Хората ще полудеят. Онези, които са достатъчно устойчиви и не полудеят, ще пелтечат до края
на живота си. Опасно е да се пътува със скорост 90 км/ч.” Дядо ми няколко пъти е пътувал с колата си със
скорост 90 км/ч и доколкото знам, не е полудял. Може би е накарал някои други хора да полудеят, но той
самият не е полудял. През 1952 самолетите са летели със скорост 450 км/ч. Дядо ми поне няколко пъти е
пътувал със самолет. Преди да умре, той научи, че космонавтите се движат със скорост 24 000 км/ч. Дядо ми
е преживял големи промени в живота си.

Хората се съпротивляват на промените. Едва ли има друга област, в която се съпротивляваме толкова
упорито на промените, отколкото в църквата. Ние искаме църквата ни да бъде стабилна и да е нещо, на
което може да се разчита. Ние не искаме в нея да се извършват големи промени.  В края на 19 век един млад
пастор в една  американска църква  загубил работата  си.  Дяконите в  църквата  препоръчали той да  бъде
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уволнен.  Уволнили  го.  Дяконите  били  против  него,  защото  го  обвинявали,  че  омърсява  църквата  със
светските си методи. Нека да ви обясня в какво са се състояли тези светски методи. Той донесъл един
бархетен парцал в Неделното училище, с който бършел черната дъска. Това е било светското омърсяване,
което той е въвел в църквата.

Не  е  мъдро  да  се  прави  промяна  просто  заради  самата  промяна.  Някои  от  промените  ни  дават
възможност да свидетелстваме по-ефикасно за Христос. Преди две години в църквата ни беше дошла една
китайка, която не говореше английски, а аз не знам китайски. За щастие тя носеше със себе си един лаптоп
компютър, на който имаше инсталирана програма за превод от английски на китайски и обратно. С помощта
на този компютър,  седейки на първата пейка в тази зала,  в присъствието на няколко човека от нашата
църква, аз успях да предам на тази жена спасителната информация за Исус Христос и тя го прие за свой
Спасител. Тя направи това, защото бяхме в състояние да използваме този лаптоп компютър.

Много промени, които ни се случват, наистина са добри. Промените са трудни за семействата. Когато
видя противопожарна кола, линейка или катафалка, аз винаги казвам една кратка молитва за семейството,
което  е  засегнато  от  тази  трагедия.  Преди  няколко  дни  двамата  с  жена  ми  бяхме  поканени  от  едно
семейство,  което  е  емигрирало  тук  от  Словения.  Те  празнуваха  завършването  на  гимназия  на  един  от
синовете си.  Там имах възможност да разговарям с  неговия по-голям брат,  който завършва първата си
година в един колеж. Когато го попитах какво ще прави през лятото, той ми каза, че ще отиде в Словения, за
да преподава английски език на деца от детска градина. Семейството му преминаваше през една огромна
промяна, но въпреки това този млад човек обичаше толкова много сънародниците си, че беше решен да
направи всичко възможно, за да стане света по-добър.

Промяната може да разтърси фундамента на живота ни. Същото важи и за лишаването от илюзиите.
Понякога  тъкмо  онова  нещо,  на  което  разчитаме,  се  срутва  и  това  разтърсва  опората  под  краката  ни.
Наскоро разговарях с една студентка,  която току-що беше завършила първата година от обучението си.
Попитах я как се е чувствала през първата година в колежа. Тя ми отговори: “Най-трудното нещо за мен
беше, че когато заминах да уча в колежа, мама и татко се разведоха. Аз исках да уча и да се представя добре
на  изпитите,  но  бях  толкова  подтисната  от  онова,  което  направиха  родителите  ми,  че  не  можех  да  се
концентрирам. Аз чувам мои колеги да говорят за трудностите, с които са се сблъскали по време на първата
година в колежа, но за мен най-трудното нещо беше развода на родителите ми.”

Веднъж разговарях с един фермер, който отглеждаше праскови. Преди него с това се занимавали баща
му,  дядо  му  и  прадядо  му.  Той  ми  разказа  колко  рискован  е  този  бизнес.  В  някои  години  има  ниски
температури, дърветата измръзват и не раждат. Тогава на пазара няма праскови. В други години има толкова
голямо плодородие, че предлагането на пазара е прекомерно голямо и цените на прасковите падат. Тогава не
могат  да  си  покрият  разходите  за  производството  и  ежедневните  си  разходи,  независимо  че  продават
огромни количества праскови. Фермерът установил, че стойността на земята е по-голяма от печалбата от
прасковите  и  решил  да  продаде  фермата,  която  е  принадлежала  на  семейството  му  от  4  поколения.
Лишаването от илюзиите наистина може да разтърси фундамента на живота ни. Това се случва и в църквата.
Може би сте чували за църкви, в които някой пастор или друг служител е извършвал някакъв грозен грях,
който разклаща основите на църквата.

Житейските трагедии също могат да разклатят нашия фундамент. Внезапна смърт на близък човек,
преглед при лекар, завършил със съмнения за нещо, даване на проби за изследване, чакане на резултатите от
изследванията и на диагнозата,  научаване на новината, че резултатите не са добри, преминаването през
различни процедури на лечение, които ви довеждат до слабост и немощ, това просто ви износва, вие се
борите с всички сили, надявате се с всички сили, а после изпадате в състояние, когато ви се иска да се
предадете.  Житейските  трагедии  наистина  могат  да  разклатят  основите  ни.  През  седмицата  ходих  до
болницата, за да посетя един болен. Там влязох в асансьор, в който имаше няколко човека, включително
едно малко момиченце и дядо й. Когато асансьорът тръгна, той се разтресе и момиченцето се изплаши.
Тогава дядо й се наведе и я взе  в силната си прегръдка,  а детето постави глава върху рамото му и се
успокои.  Тогава  си  помислих:  “Ето това  се  случва  и  с  нас,  когато  фундамента  ни се  разклати.  Ние  се
изплашваме. Тогава имаме нужда от вечните ръце на небесния Отец. В такъв момент имаме нужда от нещо
стабилно.”

Учениците седели на склона на хълма, а Исус им обяснявал какво означава да си благословен. На
пръв поглед Блаженствата противоречат на представите им. Той им говорел, че законът не е достатъчен и че
той трябва да се изпълнява с любов. Исус взема елементи от закона и казва: “Чували сте да се казва ..., но аз
ви казвам ...” Той отива отвъд закона с любовта на Христос. Той им говори за безпокойството и им казва:
“Погледнете птиците, обърнете внимание на цветята.” Той ги учи да се молят. Молете се, търсете, чукайте.
Той им дал модела на Господната молитва. После обобщил всичко, което им бил казал с думите: “Този,
който  чуе  тези  думи  и  им  се  подчини  е  като  човек,  който  е  поставил  фундамента  си  върху  скала.
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Фундаментът на онзи, който чуе тези думи и не им се подчини, със сигурност ще се разруши.” 
Учениците са имали нужда от този урок, защото им е предстояла промяна. Някои от тях изоставили

лодките, мрежите и семействата си, за да последват Исус. Със сигурност им предстояло да се лишат от
илюзиите си, защото тъкмо онези религиозни ръководители, в които вярвали, сега се обърнали срещу тях,
понеже тръгнали след Исус. Те разбрали какво означава да бъдеш преследван заради вярата си. Те научили
какво представлява трагедията да бъдеш предаден, измъчван и разпънат на кръста. Те са имали нужда от
скала. Когато Петър пръв направил признанието и казал на Исус: “Ти си Христос, Синът на Живия Бог,”
тогава Исус му казал: “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (скала)  и на тази скала ще съградя Моята
църква.” (Мат. 16:18). Често пъти си мислим, че с това Исус казва, че ще изгради църквата си върху този вид
вяра, която прилича на вярата на Петър. Но ние знаем колко непостоянна е била вярата на Петър. Поради
това считам, че когато е произнасял думите и на тази скала ще съградя Моята църква,  Исус е посочил с
пръст себе си.  Защото Библията казва,  че Исус е крайъгълния камък, той е здравата скала,  върху която
трябва да полагаме своя фундамент.  Фундаментът  на църквата е Исус Христос,  нейният Господ. Само
тогава сме поставили фундамента си върху нещо стабилно.

На брега на океана в Нова Скотия има една малка църква.  В тази част на света бушуват ужасни
урагани. Посетителите на църквата се чудят как тя устоява на бурите и какво я задължа на това място. Ако
влезете в мазето на църквата, вие ще видите, че тя е построена върху стоманени греди, които посредством
огромни вериги са привързани здраво към една огромна скала. Това е обяснението: тази църква е построена
върху здрава скала. Така трябва да бъде и в живота ни. Ние трябва здраво да се държим за скалата Исус
Христос. Има някои вериги, които ни привързват към тази скала. Една от тях е Библията. Тя е непроменима.
В един от преводите на 2 Тим. 2:19 се казва: “Истината на Бога стои като велика скала. Нищо не може да
я поклати. Ние сме хората на Библията, на Божието Слово. То е непроменимо. То е здраво звено от
веригата,  която  ни  привързва  към  скалата.”  Втората  верига  е  интимната  връзка  с  Бога,  на  което  се
наслаждаваме, когато живеем с молитва. Апостол Павел е чакал да бъде изпълнена смъртната му присъда в
римския затвор, когато е обяснявал колко важна е молитвата: “Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо
с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение” (Фил.4:6). Вземете онези неща, за
които се безпокоите, които заплашват да разрушат фундамента ви и ги предайте на Бога с молитва. Тук има
едно обещание. “И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в
Христос Исус.” Интимната връзка с Бога, която имаме, когато се молим е звено от веригата. 

Присъствието на Бога в живота ни е трето звено от тази верига. Нали си спомняте, че израелтяните са
били водени през пустинята от един облак през деня и от огнен стълб през нощта, което е олицетворявало
Божието  присъствие?  Господ  Исус  Христос  ни  е  обещал,  че  ще  ни  изпрати  Утешителят,  невидимото
присъствие на Бога, който винаги ще бъде с нас. Той е обещал: “Никога няма да ви изоставя и никога няма
да ви забравя.” Светият Дух представлява Божието присъствие. Звената от веригата, която ни привързва към
Бога  са:  Библията,  връзката  с  Бог  чрез  молитва,  присъствието  на  Бога  в  живота  ни  и  църквата  като
семейство на Бога.

По време на Втората Световна война, англо-френските войски били обкръжени в района на Дюнкерк.
Съюзниците  били  обхванати  от  отчаяние  и  не  знаели,  дали  ще  могат  да  измъкнат  войските  от
обкръжението. Германските войски стягали обръча около тях. Тогава (в края на май 1940 ) Уинстън Чърчил
бил министър-председател само от 11 дни.  Парламента излязъл с призив към цяла Англия да се обяви
национален ден на молитва. Някои, включително Кентърбърийският Архиепископ, се съмнявали, че това ще
помогне. Но Чърчил подкрепил тази идея. Народът на Англия се молил. Църквите се напълнили с хора и
около 340 000 войници успели да измъкнат от обкръжението и били превозени с хиляди кораби, лодки и
рибарски гемии до Англия. Това е бил един от многото случаи през Втората Световна война, които са дали
повод на Чърчил да казва, че този случай е бил звездният миг на Англия. През цялата война англичаните се
безпокоели за безопасността на кралското семейство, което имало две дъщери: Елизабет и Маргарет. Някои
хора настоявали децата да бъдат отведени в някоя друга страна (Канада,  Австралия,  Нова Зеландия) на
безопасно място.  Кралицата-майка казала: “Децата няма да напуснат Англия без мен  .    Аз няма да замина  
без Краля  ,   а Кралят няма да замине  .   Ние ще останем заедно като едно семейство  .”

Знаете ли какво става, когато фундамента се разклати? Църквата и семействата, които са привързани
към скалата не заминават. Те не се поклащат, а стоят здраво. Много неща в църквата може да не ви харесват
и това се отнася почти за всяка църква. Когато една църква върви след Исус Христос, когато членовете й се
придържат към Библията, когато това са хора, които се молят заедно, тогава това семейство на вярата се
превръща в здраво звено, което помага на хората да стоят стабилно, когато фундамента под краката ни се
разклати.

Благодаря ви, че сме такава църква. Това е нашата история и нашето бъдеще като църква. Редовно
трябва да проверяваме в какво състояние е фундамента ни, за да сме уверени, че е здрав. Нашите корени са
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в Божието Слово. Ако се молим редовно и поддържаме интимна връзка с Бога, ако се намираме постоянно в
присъствието на Живият Бог, който е обещал, че никога няма да ни остави и да ни забрави и ако като църква
сме като едно семейство и се обичаме помежду си, тогава нашият фундамент е здрав.

Но всичко това започва, когато приемем Христос като наш Спасител и признаем, че имаме нужда от
него. Поканете го да влезе в живота ви. Ако до сега не сте го направили, не отлагайте за друг път, а сега
вземете решение. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Колко много е достатъчно?
Марко 6:30-44; 8:1-6; Лука 9:10-17

Мнозина  от  вас  знаят,  че  всяка  година  пиша  оригинална  Коледна  история,  която  прочитам  пред
църквата в неделята преди Рождество Христово. На този ден ние заменяме катедрата с един голям и удобен
стол,  в  който  сядам  и  чета  тази  история.  През  настоящата  година  проповедта,  свързана  с  Рождество
Христово, е планирано да бъде произнесена на 19 декември.

За да напиша тази история, аз се нуждая от известно време за съсредоточаване. Обикновено в средата
на Ноември двамата с Клер отиваме някъде, където се усамотявам, за да напиша тази история. Миналата
седмица  ние  напуснахме  града,  но  се  върнахме  един  ден  по-рано,  защото  трябваше  да  извърша
погребалната служба за Алберт Смит. Написал съм около 5.000 думи и историята е почти завършена. Нужни
са много думи, дълго време и значително концентриране, за да се напише Коледна история. Някои хора си
казват:  “Всеки би могъл да го направи. Човек просто отива някъде и прекарва една седмица някъде на
крайбрежието.” Понякога аз буквално се откъсвам от околния свят, втренчвам се в компютъра и пиша с
часове.

Обикновено се налага Клер буквално да ме влачи, да ме рита и да пищи, за да ме изведе на плажа.
През миналата седмица тя успя на три пъти да направи това. Последният път беше по време на дъжд, в деня
в който си тръгнахме да се прибираме. Когато бях на плажа, аз се срещнах с един човек от Гриинвил.
Докато си говорехме му споменах, че съм от Спартанбърг. Той ме попита какво работя и аз му казах, че съм
пастор в тази църква. Той беше чувал за Морнингсайт и имаше известна представа за работата на нашата
църква. Аз го уверих, така както правя винаги, когато разговарям с хора, които имат някаква информация за
църквата ни, че тя от много отдавна е добра църква и че ние имаме прекрасни хора, които са се посветили
да служат на Бога. Искам да знаете, че църквата ни се радва на добра репутация като църковно семейство. 

В Лука 9:10-17 се разказва за чудотворното нахранване на 5000 човека, което е описано и в четирите
евангелия.  Това чудо, както и чудото на възкресението са единствените две чудеса,  които за описани и в
четирите евангелия. Ако отидете до Светата земя и ако посетите северната част на “Морето на Капернаум,”
понякога наричано “Галилейско море” или “Тибериатско море,” вие ще видите една малка църква, която е
построена на самия бряг.  Вътре в църквата,  която някои наричат “Църквата на умножението” има един
олтар, който е изграден върху една скала. Традицията твърди, че върху тази скала Исус е поставил петте
хляба и двете риби и е извършил това чудо. В църквата има мозайка, на която е изобразена тази сцена. След
като благословил хляба и рибите, Исус успял да нахрани повече от 5000 мъже, без да се броят жените и
децата, които са седели заедно с тях на този затревен хълм. Ние знаем, че това чудо се е случило в късна
пролет, защото по това време на годината тревата около Галилейското море все още е зелена. Сега мястото,
където книжниците са повярвали в Исус и учениците са нахранили тълпата е долина, засадена с бананови
дървета.

Това чудо е описано и в четирите евангелия. Учениците са искали да бъдат напълно сигурни, че това
събитие е описано, защото са разбирали добре колко чудно е било то. Вероятно то е поразило по-силно
учениците, отколкото 5000-те човека, които са били нахранени. Не съм сигурен, дали нахранените хора
всъщност са разбрали колко чудно е това събитие. Спомнете си случаите, когато сте били канени да вечеря,
в която участват много хора. Вие седите и се наслаждавате на яденето и много малко се замисляте за всичко,
което е свързано с планирането и подготовката на това събитие. На този хълм учениците разбрали, че Исус е
извършил чудо. Те разбрали колко невероятно е това, че толкова много хора са били нахранени с толкова
малко ядене.

Виждате ли какво е казал Исус на учениците? Те отишли при него, защото работили много и упорито,
за да изпълнят задачата, която им е бил възложил. Когато после се върнали при него да се отчетат, самият
Исус бил измъчван от огромна скръб, поради смъртта на Йоан Кръстител. Исус казал  на учениците: “Нека
да отидем някъде и да се усамотим  и да си починем малко.” В Библията се казва, че когато отишли там, те
даже нямали време да се нахранят, защото били заобиколени от огромни тълпи от хора.

Уморени,  изтощени и имащи нужда от почивка,  Исус  и учениците тръгнали да пресичат с  лодка
Галилейското море, за да стигнат до отсрещния усамотен бряг, който се намирал на разстояние около 4
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мили. Но тълпите от хора толкова жадно се стремели да видят Исус, че бягали по брега и стигнали преди
него до отсрещния бряг, независимо, че е трябвало да изминат около 15 км по заобиколния път. Когато
лодката с Исус и учениците пристигнала на другия бряг, тълпите вече били там. На това изолирано място ги
чакали повече от 5000 човека.  Каква изолираност и каква самота! Исус слязъл от лодката, погледнал към
тълпата и както казва Библията, изпитал съжаление към хората. Той направил това, което правел винаги –
удовлетворявал  нуждите  на  нуждаещите  се,  поучавал  ги  и  ги  водел.  Така  всъщност  Исус  обучавал
учениците си и им показвал как трябва да отговарят на тълпите и как трябва да се отнасят с хората.  През
този ден те не можали да си починат.

Можете да си представите, че сте част от тази изморена и изтощена група. Всеки пожарникар знае, че
когато изглежда, че работата за деня привършва, това може съвсем да не е вярно. Онзи, който е работил като
полицай знае,  че  когато работното време на смяната му изтича,  той може да продължи да работи.  Със
сигурност лекарите знаят това. Още от първата си година в университета те се научават, че понякога се
налага да извървят втора миля и че са длъжни да продължават да работят, даже когато са уморени. Военните
също знаят това. Но може би никой не знае по-добре тази истина от майката  ,   която има малки деца  .   Нейната  
работа  никога  не  свършва. Колкото  и  да  е  уморена  в  края  на  деня,  тя  все  още  има  много  работа  за
свършване. Истината е, че много пъти на нас ни се иска да си починем, но не можем да си го позволим. В
това положение са се намирали Исус и учениците му.

Павел ни казва, че като християни  ние сме длъжни да имаме разума на Христос.  Това означава, че
трябва  да мислим за  другите хора така,  както Исус  мисли за  тях.  В разглеждания случай вие  виждате
състраданието, което е имал Исус към тълпите. Тази история играе ролята на указание за нас. Ние трябва да
се отнасяме към хората по същия начин. Учениците са станали свидетели на състраданието на Исус към
хората. Те са наблюдавали как онзи, който е наричал себе си с думите “добрият пастир,” се е отнасял към
хората като към стадо, което е останало без овчар. Павел пише: “Да не ни дотяга да вършим добро; защото
ако не се уморяваме; своевременно ще пожънем. ... А на вас братя, да не ви дотяга да вършите добро”
(Гал. 6:9; 2Сол.3:13). С тези думи Павел като че ли се опитва да ободри самия себе си.

Тъй като слънцето залязвало, учениците казали иронично на Исус: “Това място е отдалечено. Кажи им
да си ходят.” Кой от нас не се е чувствал по този начин? Иска ни се да си починем, но не можем да си го
позволим. В този случай ние бихме казали: “Сега е време да ги изпратя да си ходят,  за  да мога да си
почина.” Уверявам ви, че всеки учител се чувства така в края на деня. Всеки човек, който се е грижил за
малки деца в детската градина познава това усещане. Учениците са се чувствали така, но не и Исус. Той е
служел на хората.

Късно една вечер аз се отбих в кафенето на Джон Уайт. Той все още беше там, но се оплакваше, че
краката му го болят от продължителния му работен ден. Попитах го дали скоро ще затваря. Той ми каза:
“Да, но утре сутринта отварям в 5:00 часа, защото постоянно имам клиенти.” Независимо от работата, която
работите, понякога ви се иска тълпата да си отиде, за да останете сам. Учениците на Исус са били готови да
си отидат у дома или поне да могат да си починат. Поради това казали на Исус: “Късно е. Тези хора имат
нужда да си отидат у дома и да се нахранят. Изпрати ги да си ходят.”

Вие виждате голяма разлика между поведението на Исус и на учениците. Те са искали хората да бъдат
отпратени, но Исус им разпоредил: “Вие ги нахранете. Ние няма да ги изпратим да си отидат гладни. Ние
сме длъжни да ги нахраним.” Отговорът му очевидно е изумил учениците. Те не са считали, че са длъжни
да нахранят тълпата. Те не виждали как би могло да бъде извършено това. Един от тях възкликнал: “Това ще
струва около едногодишната заплата на един работник. Ние просто не можем да си го позволим. Как можем
да направим това, което ни възлагаш?”  Те не можели да си позволят да нахранят който и да е човек, защото
ресурсите им били твърде ограничени.

Тогава Исус им казал да проверят сред хората с колко храна разполагат. Те намерили пет ечемични
питки и две малки рибки. Представете си тази храна като пет тънки като палачинка хлебчета и две малки
сардинки. Исус поставил тази храна върху скалата и я благословил. След това дал храната не нуждаещите
се, а на учениците, за да я раздадат на хората, които били разпределени на групи по 50 човека. След като
представили проблема си пред Бога, той извършил чудото на умножението и така им дал възможност да
направят това, което си мислели, че не могат да направят. Чудото на умножението станало още по-очевидно,
след като всички хора се нахранили и си заминали, а учениците събрали 12 кошници с неизядена храна.

През миналата седмица си мислех много за вас, както и за човека на плажа, с който разговарях за
нашата църква. Мислех си за това, че през последните 8 години нашата църква спонсорира изграждането  на
една нова църква ежегодно. Мислех си за това, как църквата ни подпомага изграждането на нови църковни
сгради, на изграждането на една нова семинария и на параклиси.   Църквата ни подпомага църкви по целия  
свят. Мислех си за онези от вас, които работят като доброволци и раздават на храна на нуждаещите се, или
които посещават болниците, или които работят в приюта за деца или в затвора. 
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Често съм ви говорил за тази история за  нахранването на 5000 човека,  за да ни напомня, че със
собствени сили ние не можем да направим нищо. Ние можем да изпълним задачата, която Бог ни възлага,
само ако посветим себе си и ресурсите си на Бога.  Той извършва чудото на умножението.  Ние просто
правим това, което Той ни е казал да правим. Ние много лесно можем да се самоизмамваме и да считаме, че
сме много добри     поради това което правим     и поради това да престанем да изпълняваме онова  ,   което Бог  
ни казва  .   Но истината е  ,   че Бог извършва чудото  ,   а не ние  . Нека да прочетем Марк 8:1-5.

Можете да си мислите, че ако сте направили това, което Исус ви е казал да направите – да нахраните
5000 човека с 5 хляба и 2 рибки –  това чудо е достатъчно. Само 2 глави по-късно, учениците направили
това отново. Този път Исус ги накарал да нахранят една огромна тълпа от 4000 човека. Той трябвало да им
напомни отново, че трябва да му имат доверие със собствените си ресурси, за да се осъществи онова, което
той им е възложил да направят.  За нас е много лесно да се почувстваме много горди от онова, което е
станало тук     и даже да си помислим, че ние сме го направили  .   На нас ни е толкова лесно да се наслаждаваме  
на добрата си репутация и да си казваме  : “  Виж какво хубаво  нещо направихме  .”  Ако постъпваме така, ние
ще приличаме на известната карикатура, на която е нарисувано момченцето Джак Хорнер, който седи на
един камък и яде парче Коледен пудинг. Той бърка с пръст в пудинга, изважда от там парченце сладко от
сливи и казва: “Вижте колко добро момче съм аз!”

Бог не е престанал да работи с нас. Той е работил много върху нас и ние сме му позволили да свърши
много неща в живота ни. Но аз не знам още какви неща е планирал Бог за нас. Той ще извърши още много
неща заедно с нас. Ако считаме, че вече сме направили всичко, че няма какво повече да правим,  ако си
мислим, че сме изпълнили ролята си и вече е ред на някой друг да работи, тогава ние правим една тъжна
грешка.

Колко много е много? Колко пъти трябва да храните тълпите? Докато бъдат нахранени.  Толкова пъти.
Колко вяра е нужда, за да се направи това? Исус казва, че човек може да направи много неща, ако има вяра,
голяма колкото едно синапен зърно, но Исус казва, че тази вяра трябва да израсте. Той очаква вярата ни да
расте. Колко от нашите ресурси са нужни за изпълнение на задачата? Всичко, което имаме – 5 хляба, 2 риби,
7 хляба. Нужно е да предоставим всичко, което имаме. Ние предоставяме ресурсите си на Бога, а той прави
чудото  на  умножението.  Още  колко  църкви  ще  спонсорираме?  Толкова  много,  за  колкото  Бог  отвори
възможности да го направим. Още колко члена ще приемем в нашата църква? Всички, които дойдат. Колко
много е достатъчно? Ние може да сме уморени и да сме съгласни с учениците, когато казват “Отпрати ги да
си отидат,” но Исус ни нарежда: “Вие ги нахранете.” Както се казва в текста на песента: “Ние ще работим,
докато дойде Исус. Ние ще работим, докато дойде Исус. А тогава ще бъдем отведени у дома .” Исус ни е
възложил да вършим тази работа.

През  Втората  световна  война  почти  целият  германски  град  Дрезден  бил  разрушен  от
бомбардировките. В една разрушена църква имало статуя на Исус, върху постамента на която бил поставен
надписа: “Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя” (Мат. 11:28).
Статуята представяла Господа с протегнати ръце, за да прегърне всички отиващи при него. В резултат от
бомбардировките ръцете на статуята били счупени, а на постамента някой добавил следния надпис: “Вие
сте моите ръце.”

Ние сме ръцете на Господ Исус Христос. Ние сме църквата на умножението. Ние сме тези, които Исус
е призовал да се погрижат за множеството. Не трябва да сме самодоволни и да угаждаме на себе си..

Ако до сега не сте приели Христос като ваш Спасител, грижата за множеството хора ще ви изглежда
невъзможна задача. Но след като обявите, че Исус Христос е ваш Спасител, вие започвате да съзирате как
работи той в живота ви и начинът, по който той ви дава възможност да извършвате неща, които вие сам не
бихте могли да извършите. Ако до сега не сте приели Христос, каним ви да го направите. Някои от вас може
би си търсят църковен дом и усещат, че Бог ги е довел днес при нас. Елате при нас, ние ще ви приемем с
радост.  Може ми има да  вземате  и  други решения  за  живота  си.  Приемете  тези  покани,  които Бог  ви
отправя. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Къде е Бог, когато имам нужда от Него?
Пс. 6, 42, 139 

Понякога  хората  питат  жена  ми  Клер:  “Кога  Кирк  започва  да  пише  проповедите  си  и  кога  ги
завършва?” Обикновено Клер им отговаря така: “Той започна да ги подготвя преди 38 години, а ги завършва
в последните секунди преди да спрем да пеем хвалението.” В нейният отговор има голяма доза истина.

Днес,  докато  слушах  пеенето  на  хора,  аз  си  помислих:  “Тази  сутрин  започваме  нова  серия  от
проповеди, посветени на съмнението.” Казах си, че ако това ще е серия от проповеди, добре е да я наречем
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“Сенките на съмнението.” Често пъти казваме, че вярата и съмнението са две противоположни неща  ,   които  
взаимно се изключват  .   Както често се получава  ,   истината е,     че ние сме някъде по средата между вярата и  
неверието. Със сигурност имаме вяра и аз се надявам и се моля вярата ни постоянно да расте. Любимият ми
стих от Библията за потвърждаване на вярата е казаното от бащата на епилептичното момче:  :”Вярвам,
Господи! Помогни на моето неверие” (Марк 9:24). Истина е  ,   че сенките на съмнението никога не са далече  
от нас.

Темата за съмнението ми припомни за историята на Катлийн Норис, която изпаднала във финансова
нищета и потърсила спасение в един бенедиктински манастир. Там се изповядала пред една от монахините,
че животът й е изпълнен със съмнения. Тази любезна римокатолическа сестра се засмяла и казала: “Това е
добре, защото съмненията са семената на вярата.”  Обмислянето на нашите съмнения е един от начините  ,  
чрез които повишаваме вярата си. Сигурен съм, че всеки от присъстващите иска да вярва още по-силно.

Сега ще разгледаме Пс.42, който е един от най-хубавите псалми от Стария Завет. Той е написан от
тъгуващ музикант или човек, който си спомня “добрите стари дни.” Той е бил в състояние да изпее една от
тези песни на изкачването, когато някога, заедно с огромното множество, е влизал в храма на Йерусалим.
Сега певецът е тъжен, защото е отделен от храма и не може да го посещава. Тъй като живее в изгнание, той
вече не е в състояние да пее така, както е пял в миналото. Накратко казано, той пее блус и задава един
натрапчив въпрос: “Къде е Бог?” Мнозина от нас задават този въпрос, може би оформен като въпроса, който
ми зададе един човек преди няколко години: “Къде е Бог,  когато наистина имам нужда от Него?” Този
въпрос произлиза от сенките на съмнението. 

Някога играли ли сте на детската игра “Криеница?” Повечето от нас я познават. Криеницата е забавна
игра на интригата. Един от проблемите, който може да се  появи при нея е, че играчът, който търси просто
не може да ви намери. Може би той въобще не ви търси. Друг проблем се появява, когато търсещият въобще
не е способен да ви намери.  Понякога в отношенията ни с Бога ние през цялото време го търсим     не там,  
където трябва     и ни се струва  ,   че не можем да го намерим  . Още по-лош е страхът, че вероятно Бог въобще не
се интересува от нас. Може би Той е забравил за нас. Ние откриваме тази тема в книгата Псалми. В една
реклама за глукомери по телевизията се казва: “Трябваше да ме заболи, за да запея блус.” Явно певецът от
Пс.42 не е сам. Той е изпитвал болка, поради което е уведомил искрено Бога за болката си.

Не знам как у нас се е създала представата, че не трябва да задаваме въпроси към Бога. Не знам кой е
казал, че Бог не иска да го питаме. Със сигурност тази забрана   не   е от Библията  . В нея се казва, че ние  
сме свободни да задаваме всякакви въпроси на Бога. Няма никакво доказателство, че не трябва да питаме
Бога. Тъкмо обратното, в Библията има много примери за задаване на въпроси. В псалмите откриваме много
целенасочени въпроси, които са отправяни към Бога. Нека например да прочетем Пс.6:1-3; 6-7.

В Пс.22, който понякога е наричан “Псалмът на Исус,” ние срещаме думи, който Исус е казал на
кръста: “Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, нито внимаваш в
думите  на  стенанието  ми?”  Обикновено  ние  сме  учени  да  се  молим  така.  Аз  знам,  че   правилно
оформената  молитва  трябва  да  започва  с  възхвала  и  величаене  на  Бога.  В  молитвите  трябва  да  има
благодарности и да завършват с потвърждение на Божията доброта. Но тук виждаме неоформени молитви,
изпълнени със сълзи и въпроси.

“Къде е Бог, когато наистина имам нужда от Него?” Някога чувствали ли сте се така? Чувствали ли
сте, че Бог си играе на някаква жестока игра на “криеница” с вас, чувствали ли сте, че се опитвате да го
намерите, а Той като че ли въобще не се интересува от вас? Някога чувствали ли сте се изоставен? Имали ли
сте усещането, че молитвите ви стигат само до тавана и се връщат обратно, което означава, че не могат да
стигнат до Бога? След като самият Исус е можал да плаче с кървави сълзи и с агония, тогава сигурно и ние
можем. Със сигурност Бог очаква да му задаваме въпроси.

Когато бях в семинарията, на мен много ми помогна книгата “Искрен към Бога” на Джон Робинсън.
Авторът твърди, че трябва да сме искрени към Бога. Когато някой ме попита “Къде е Бог, когато наистина
имам нужда от Него?” аз имам отговор. Наистина, отговорите ми не са всеобхватни, но аз искам да ви
предложа три неща, които може да са ви от полза, когато имате подобна сянка на съмнение в живота си.

Първото ми предложение е да питате Бога: “Къде си? Къде си, когато имам нужда от Теб?” Кажете му
как се  чувствате.  Понякога  ни е  трудно да  направим това,  защото не  сме  учени да  се  молим по така.
Независимо от това съм сигурен, че Бог високо цени подобна искреност. Ние знаем, че Бог иска да има
интимно отношение с нас. Ние говорим за това колко е важно да имаме лична връзка с Бога в Христос.
Замислете се за най-близките си взаимоотношения, за отношенията си с хората, на които най-много вярвате
и които най-силно обичате. 

Можете ли да бъдете искрен с тези хора? Не е ли вярно, че в отношенията ви с най-близките ви хора
не трябва да има забранени теми за обсъждане. Когато сте с тях, вие трябва да казвате това, което мислите.
Понякога думите ви няма да са приятни за събеседниците ви. Считате ли, че Бог, който иска да има интимна
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връзка с всеки от нас  ,    би се разгневил  ,    защото сме откровени с Него  ?    Аз не мисля така  .    Бог се радва на  
всеки честен въпрос, който му задаваме.

Когато задаваме въпроси на Бога, тогава се случва нещо удивително. Научих тази истина, още докато
бях млад. Нека да ви разкажа как стана това. Двамата с Клер бяхме женени от около 4 години и много
искахме да имаме деца. Тя вече беше направила един спонтанен аборт, но аз я уверявах, че това може да се
случи на всяка жена. Лекарите ни казаха, че е възможно никога да не си родим свои деца и ние започнахме
да се замисляме за осиновяване. През този етап от живота ни даже започнахме процедура по осиновяване.
Междувременно Клер направи втори спонтанен аборт.  Тогава отидох сам в гората, защото бях вбесен от
болката, която трябваше да понесе жена ми. Казах на Бога всичко, което се беше насъбрало в главата ми .
Казах му: “Боже, аз не разбирам! Не разбирам защо хората по цял свят се плодят като зайците, а ние въобще
не можем да си родим дете.” Бог не пророни нито дума. От небето не се чу никакъв гръм, но един отговор
разяждаше душата ми: “К  и  рк, как е възможно да очакваш да станеш родител  ,    преди да си се научил да  
понасяш болката?” Колко пророческо се оказа това.  Да бъдеш родител означава  ,    че успоредно с всички  
радости  ,   човек ще бъде нараняван  .  Това е така даже за Бога. В този случай се научих, че първо Бог го е
боляло и че първо Самият Той е нараняван.

Когато отидем при Бога с нашите тревоги, с нашата болка и с нашите въпроси, Той не се прави на
глух, а ни съжалява и ни разбира. Той не избухва и не се вбесява от нашите искрени въпроси. Той може да
не  отговори  по  начина,  по  който  предпочитаме,  но  интересното  е,  че  ние  ставаме  много  искрени  в
отношението си с Бога. Бариерите биват премахнати. Когато разговарям искрено с Бога,  аз се чувствам
много по-близък с Него. Библията казва: “Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас”
(Як.4:8). Бог иска да има искрени и лични отношения с всеки човек. Бог не ни отхвърля  , а тъкмо обратно,  
той ни привлича към себе си.  Когато сме искрени към Бога,  тогава получаваме известно облекчение и
частичен отговор на въпроса ни: “Къде е Бог, когато имам нужда от Него?”

Второ,  никога не трябва да  се объркваме и да считаме  , че когато Бог мълчи,    Той отсъства  . Това че  
мълчи не означава,    че Бог не е тук  . Понякога Той няма какво да каже,    защото ние всъщност не обръщаме  
внимание на онова  ,   което Той вече ни е казал  . В Библията Той ни е казал толкова много за Себе си и за това,
което  очаква  от  нас.  Ако  ние  не  обръщаме  внимание,  Той  просто  мълчи  и  чака.  Никога  не  бъркайте
мълчанието на Бога с Неговата липса, защото Той може да мълчи, но е наблизо. Миналото лято Уилям
Фрей, епископален епископ от Колорадо, говори на един семинар и ни разказа, че на младини, в началото на
служението си,  пожелал да  чете  на  един сляп младеж,  наречен Джон.  Фрей го  попитал как е  загубил
зрението си и Джон му казал, че това е станало в резултат на химическа експлозия, когато бил 13 годишен.
На въпроса: “Как се чувствал след това?” слепият младеж отговорил: “Считах, че живота е свършил за мен.
Бях безпомощен. Мразех Бога. През първите 6 месеца не направих нищо, за да подобря живота си. Даже у
дома се хранех сам в стаята си. Но един ден баща ми дойде при мен и ми каза: “Джон, зимата наближава.
Трябва  да  поставим щормовите  капаци на  прозорци на  къщата.  Това  е  твоя  работа  и  аз  очаквам да  я
свършиш.” След като каза това, баща ми излезе от стаята.” Този млад мъж, който ослепял на 13-годишна
възраст си призна, че се ядосал на баща си. Той си казал: “Аз ще му дам да  разбере.” Отишъл в хамбара и
взел стълбата и щормовите капаци на прозорците. Взел нужните инструменти и пипнешком започнал да
обикаля къщата. Докато монтирал щормовите капаци на прозорците, той си мислел: “Ще падна от стълбата
и баща ми ще съжалява, че ме е накарал да върша тази работа.” 

Джон продължил да работи и когато поставил последният щормови капак,  един глас зад него му
казал: “Благодаря.” Чак тогава синът разбрал, че през цялото време баща му е бил на една ръка разстояние
зад него и че всеки път, когато се е качвал на стълбата, баща му е бил до него, независимо че е мълчал .
Никога не обърквайте мълчанието на нашия небесен Отец с отсъствието.  Бог винаги е само на една ръка
разстояние от нас. Понякога той ни поставя в ситуации, в които наистина трябва да се борим. Т  ой знае, че  
борбата е нещо добро за нас  ,    защото ще задълбочи духовния ни живот и ще ни направи по-силни  . Така е
станало с Апостол Павел. Той е имал болезнен трън в плътта и се молил Бог да го премахне, но Бог му
отказал. След това Павел писал: “Защото когато съм немощен, тогава съм силен” (2Кор. 12:10). Понякога
Бог мълчи и ни позволява да издържим в борбата. Самата борба ни позволява да израстваме и да ставаме
все повече такива хора,     каквито Той иска да бъдем  . 

Понякога  авторите на псалмите са чувствали, че Бог мълчи или липсва и не може да бъде открит.
Друг път те са уверени, че Бог е близо до тях. Нека да прочетем Пс. 139: 1-10. Понякога боледуваме от една
болест, наречена “агорафобия,” която означава, че се страхуваме, че можем да бъдем хвърлени на някакво
широко място,  далече от Бога. Понякога сме толкова изплашени, че ще останем сами, все едно,  че сме
космонавти, които се разхождат в космоса. 

Спасителното въже се скъсва и ние пропадаме в бездната, без никаква надежда за спасение. Друг път
страдаме от някаква духовна клаустрофобия. Чувстваме се така, все едно, че Бог ни е затворил в някаква
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тясна килия и ни е привързал с твърде късо въже към Себе си. Вероятно истината е някъде между тези две
крайности.

В книгата си “Нашият най-голям дар” Хенри Нюман разказва една чудесна притча за брат и сестра. Те
били близнаци, които още се намирали в утробата на майка си и си разговаряли. Сестрата казала на брат си:
“Аз вярвам, че има живот след смъртта.” Братът не бил съгласен и казал: “Не. Смъртта просто е смърт,
просто едно тъмно място. Не трябва да правим нищо друго освен да се държим за пъпната връв, което ни
храни.” Момичето настоявало: “Трябва да има нещо повече от това тъмно място,  друго място, където да
имаме  простор и свобода да се движим.” Но тя не можала да убеди брат си. След известно време сестрата
добавила: “Искам да ти кажа още нещо, но се страхувам, че ти няма да ми повярваш. Разбираш ли, аз си
мисля, че има майка.” Братът се ядосал: “Майка! Какво говориш? Аз никога не съм виждал майка, нито пък
ти си виждала! Кой ти постави тази глупава идея в главата? Единственото място, с което разполагаме е това,
в което се намираме. Защо искаш нещо повече? Защо не можеш да бъдеш доволна?”

Сестрата помълчала за малко, защото казаното от брат й я озадачило. Известно време нямала какво да
каже, но не могла да се освободи от мислите си. Тъй като можела да разговаря единствено с него, накрая тя
казала: “Не усещаш ли тези контракции, които понякога са неприятни и даже болезнени?” “Да. А какво
представляват те?” Сестрата отговорила: “Мисля си, че тези контракции ни подготвят за да отидем в едно
друго място, което е много по-добро от мястото, което познаваме, където ще видим лицето на майка ни.
Мисля си, че това наистина ще бъде вълнуващо преживяване.”

Въпреки че не виждаме Бога, това не означава, че Той не съществува. Знаете ли къде е Той? Той е до
нас. Чухте ли какво се казва в Пс. 139: “Ти си ме обкръжил и отпред и отзад. Колкото и нависоко да се
изкача или колкото и на дълбоко да се спусна, не мога да избягам от Теб (Това е вертикалното измерение).
Колкото и на изток да отида, даже до мястото на изгрева или колкото и на запад да отида  (Това е
хоризонталното измерение),  аз не мога да избягам от Теб.” (мой превод). Истината е, че Бог е около нас.
Той ни притиска.  Понякога животът ни притиска.  Животът е неудобен, неприятен,  даже болезнен. Тези
притискания ни подготвят за нещо много по-добро от онова, което можем да си представим.

Къде е Бог,  когато наистина имате нужда от Него? Не се срамувайте да Го питате? Задавайте му
въпроси.  Той ще се радва, че разговаряте с него. Разговаряйте с Него така, както говорите с най-близкия си
приятел. Какво трябва да правите, когато Бог мълчи и изглежда отсъстващ? Вярвайте Му. Той винаги е до
нас на една ръка разстояние. Какво трябва да правите тогава, когато не сте сигурни? Можете ли да усетите
притисканията? Можете ли да усетите тези контракции, които понякога са болезнени и неудобни.  Това
означава, че Бог ви подготвя за нещо по-добро.

Обичайте Бога  . Обичайте го, защото Той ви обича толкова много.   Най-висшият израз на тази любов е  
Исус Христос. Бог обикна хората толкова силно, че изпрати Сина си в нашия свят,  за да стане част от
живота ни и даже част от нашата агония. Той иска да има интимни отношения с всеки от нас. Ние можем да
имаме това посредством Исус Христос. Чрез вярата си в Него ние лично можем да опознаем Бога. Ние се
нуждаем най-много от такава връзка с Бога. Тя е на ваше разположение. Единственото, което се изисква от
вас е да я приемете. Даже не е нужно да казвате и една дума. Просто елате при мен и аз ще се помоля за вас.
Така днес ще започнете връзката си с Бога.

Някои от вас вече имат такава връзка с Исус, но може би усещат, че от доста време са се отдалечили
от Него. Вие чувствате, че Бог липсва от живота ви или че си играете на криеница с Него. Други от вас
трябва да си изберат църковен дом. Вие знаете, че Бог ви е довел днес при нас, където можете да станете
част от нашето семейство. Отправяме към вас тези покани на Бога. Приемете ги. Молим се в името на
Господ Исус Христос. Амин.

 

                     
Лечителят
Марк 2:1-12

Докато бях в семинарията,  веднъж работих като  стажант-пастор в Главната болница на  Луисвил.
Току-що бях постъпил на работа и нямах опит. Веднъж чух името си по вътрешната уредба и отидох да се
обадя от най-близкия телефон. Търсеше ме един приятел от семинарията, който ми каза: “Кирк, не знам
какво става, но пред отделението за което отговаряш стои една жена, която е коленичила на пода и държи в
ръката си бутилка с олио.” Аз отговарях за женско хирургическото отделение, в което имаше 40 легла. Вече
няма такива болници, но можете да си представите една огромна стая, която има пътека по средата, а от
двете й страни са подредени по 20 легла. Веднага отидох в отделението и видях жената, която седеше на
колене и се подпираше с ръцете си на пода пред вратата на залата. Само преди няколко месеца тя беше
претърпяла много сериозна операция и докато лежала в същото отделение, някой дошъл и я помазал с олио.
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Тя беше убедена, че излекуването й се дължи тъкмо на това помазване. Сега коленичеше смирено пред
вратата на отделението,  държейки бутилка олио в ръката  си и искаше да помаже всички лежащи  там
пациентки. 

Каква е ролята на изцелителното служение на църквата? Ние заедно размишлявахме над евангелието
на Лука. Това е четвъртата серия от проповеди, посветени на евангелието на Лука. Ние разсъждавахме за
призива на Христос да бъдем с него. След това говорихме за пътешествието, на което се отправяме като
ученици, когато се подчиним на призива му: “Следвай ме.” Миналата седмица говорихме за начина, по
който Исус е прогонвал злите духове от хората. Днес ще говорим за Исус като Лечител. Ние ще направим
това не само за да разберем по-добре какъв е Исус и неговото лекуващо служение, но и за да разберем каква
е нашата роля в това изцелителното служение. Всъщност, дали църквата трябва да се занимава с такъв вид
служение?

И в четирите евангелия се разказва, че Исус се е изявявал като лечител. В Марк 1 четем, че след като
поучавал в синагогата, Исус отишъл в дома на Петър. Тъщата на Петър била много болна и имала силна
треска, но Исус я излекувал. Тя трябва да е била забележителна жена, защото в евангелието се казва, че
веднага след като оздравяла, тя станала, сготвила и нахранила всички присъстващи в дома й. Тази жена
много ми прилича на моята тъща. Тя винаги се стараеше да бъде перфектна и гостоприемна домакиня. През
същата нощ Исус бил приветстван от жителите на целия град Капернаум, които се събрали пред вратата на
къщата, в която се намирал. Било е събота, поради което хората не можели да отидат там преди залеза на
слънцето, за да молят Исус да ги излекува.

След като работил до късно през нощта, на следващата сутрин станал рано, още преди разсъмване,
отишъл сам на едно усамотено място и прекарал известно време насаме в молитва. Докато бил там, при
него дошли Петър и другите ученици и му съобщили, че всички хора го търсят. Тогава Исус произнесъл
една  знаменателна фраза:  “Да  идем другаде в  другите  градчета.  Защото там трябва да  проповядвам за
Божието царство.” В Капернаум е имало много хора, които са се нуждаели от помощта му. Имало е много
болни хора, които са се нуждаели от излекуване. Но Исус е поставил проповядването на Божието царство на
първо място в служението си и го е правил, обикаляйки населените места. Веднъж срещнал един прокажен
човек.  Проказата  е  била  страшна  болест,  нещо  подобно  на  СПИН  в  наши  дни.  Когато  прокаженият
доближавал но някакъв човек, той трябвало да го предупреждава с висок глас: “Нечист. Нечист.” Но Исус
протегнал ръка и докоснал прокаженият. Интересно е да се отбележи, че Исус е докоснал прокажения преди
да го е излекувал. Когато го докоснал, той казал: “Бъди чист.” По този начин той все едно отговорил на
думите на прокажения “Нечист. Нечист” с думите си “Бъди чист.” Човекът бил излекуван. Абсолютно ясно
е, че Исус е загрижен за всичко, което се случва в живота ни. Той е загрижен както за физическото, така и за
духовното ни здраве. В евангелията са описани случаи на изцеления, от които ни става ясно, че даже най-
интимните подробности от здравето ни са важни за Исус.

Една жена имала кръвотечение от 12 години. Това е бил много интимен  и таен проблем за тази жена.
Докато Исус се движел сред тълпата, тя се пресегнала и докоснала дрехата му. От ритуална гледна точка
тази жена е била нечиста. На жена с кръвотечение е било забранено да има всякакъв контакт с равина, но
тази жена се протегнала и докоснала дрехата на Исус. Той усетил, че от него изтича сила. Жената, която от
12 години имала това интимно и тайно заболяване, била излекувана. Исус разбила отчаянието на болните
хора.

Нека да прочетем Марк 2:1-12, защото този текст ще ни помогне да разберем ролята на Исус и нашата
роля в изцелителното служение на църквата. Не знам в чия къща се е намирал Исус, когато се е случило
това. Може би Исус е имал някаква къща в Капернаум, където е живеел, когато е посещавал този град. Чудя
се кой ли е ремонтирал след това покрива на къщата, след като хората са пробили дупка в него? Можем
само да се  догаждаме какво ли си е  мислел собственикът на къщата,  когато е наблюдавал какво се  е
станало. В покрива на къщата била направено толкова голяма дупка, че през нея спуснали човек на носилка.
Когато четем тази история, ние имаме склонността да се фокусираме върху болния човек, но Исус привлича
вниманието ни към нещо друго. Много често евангелието ни изненадва. Така е и в този случай. Представете
си  тези  четирима  приятели,  които  са  носели  болният  и  са  преодолели  всички  възникнали  на  пътя  им
препятствия,  за  да го внесат  в  къщата през покрива.  Исус  казал:  “Синко,  прощават ти се греховете.”
Религиозните лидери казали, че това е богохулство, тъй като само Бог притежавал властта да оправдава
грехове. Исус е демонстрирал неочаквани способности да лекува.

Исус е въвел приоритет. Той погледнал през физическата парализа на този човек и видял неговата
духовна парализа. Исус видял, че най-голямата му беда не е, че не може да ходи  .   На първо място този човек  
имал нужда от опрощение на греховете  , поради това удовлетворил най-голямата му нужда  . Но не това е бил
поводът приятелите му да го донесат при него. Те искали да бъде излекувана физическата му парализа.
Може би си представяте, че когато Исус е опростил греховете му, приятелите, които се намирали горе на
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покрива  и  са  надничали  през  дупката  са  започнали  да  настояват:  “Моля  те,  излекувай  го.”  Исус  го
излекувал, но той никога не правел чудо по поръчка. Той го излекувал, защото религиозните лидери си
мислели, че той няма властта да прощава греховете. Исус им казал: “Но за да познаете (да разберете), че
Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове.” Всяко еврейско ухо, което чуе тези думи, ще си
спомни за пророк Даниил. Човешкият Син е другото име на Месията. Тук Исус казва, че е Месията, Синът
на Бога. Поради това той казал: “За да разберете, че Човешкият Син притежава властта да прощава
греховете, (обръщайки се към паралитика той казал): “Стани, вдигни постелката си и ходи.” Така човекът
бил излекуван както духовно, така и физически.

Искам да изразя възхищението си от четиримата приятели. Не знам кои са били те. Очевидно това са
хора, които са били толкова дълбоко загрижени за здравето на паралитика, че го занесли при лечителя. Аз
виждам,  че  и  вие  правите  същото.  Между  вас  има  хора,  които  придружават  членове  на  църквата  в
болницата, говорят с лекуващия лекар и им помагат да си купят нужните лекарства. Освен това се грижите
за много от ежедневните нужди на болните братя и сестри. Четирите приятели са направили най-важното
нещо за един болен човек – завели са го при Исус. Исус му е дал онова, от което паралитика най-много се е
нуждаел – опрощаване на греховете. Когато Исус напуснал Капернаум, той го е направил в изпълнение на
най-важната си задача – да проповядва за Божието царство. Лечението е било второстепенна по важност
задача.  Исус никога не се е стремял към шумна популярност.  Той никога не е лекувал хората с цел да
привлича  вниманието на  публиката  и е  отказвал  да върши чудеса  по поръчка.  Той винаги е  използвал
излекуването с цел да подпомогне постигането на основната си цел   –    прокламиране на наближаващото  
Божие царство.   Той е демонстрирал, че притежава такава власт, която е достатъчна, за да прощава греховете  
на хората.

Когато Йоан Кръстител изпратил двама свои ученици да попитат Исус: “Ти ли си Онзи, Който трябва
да дойде, или друг да очакваме?” (Лука 7:19), Исус отново им припомнил за силата си да лекува. По този
начин доказвал, че е дошъл да проповядва скорошното установяване на Божието царство.  Изцеляването
само  е  демонстрирало  властта,  които  е  притежавал  Исус.  Наближавало  е  установяването  на  Божието
царство. (Коментар: Което е било установено с възкресението на Исус. Следователно, Божието царство вече е тук. Д.Пр.)

Когато  занесли  паралитика  при  Исус,  настъпила  всеобща  изненада.  Хората  наблюдавали,  как  от
тавана се посипват строителни отпадъци, а след това през направения отвор бил спуснат парализирания
човек.  Тогава  Исус  казал:  “Греховете  ти  са  простени.”  Ето  с  това  започва  процесът  на  изцелението.
Изцелението винаги започва със спасението. Всъщност спасението е изцеление на болната душа на човека.
Излекуването на душата ни от греховете е най-важното нещо, от което имаме нужда. Без това опрощение
ние сме парализирани духовно. Ето заради това е дошъл Исус.

В Лука се разказва, че Исус влязъл в синагогата в Назарет и прочел един цитат от Исая:  “Духът на
Господа  е  на  Мен,  защото  Ме  е  помазал  да  благовествам  на  сиромасите;  пратил  Ме  е  да  проглася
освобождението на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася
благоприятната  Господна  година” (Лука  4:18).  Всяко  едно  от  тези  твърдения  има  дълбоко  духовно
значение. Основната задача, с която е дошъл Исус,   не е да излекува телесните болести на хората  ,   а да обяви  
настъпването на Божието царство. Според религиозните лидери това е било скандално твърдение. “Кой
може да  прощава?  Само и единствено Бог.”  Чрез  опрощаването на  греховете  Исус  е  демонстрирал,  че
притежава  власт.  Скандалът  се  състоял  в  това,  че  човекът  не  отишъл  в  храма,  за  да  направи
жертвоприношение,  както се изисквало от закона на Моисей.  Този човек даже не помолил да му бъдат
опростени греховете. Той не е дал доказателства, че се разкайва. Исус простил греховете му въз основа на
вярата му, която му е дала сили да бъде толкова настоятелен, че е минал през покрива на къщата, както и
поради вярата на приятелите му, които се грижели за него.

Нека да се запитаме: Дали Исус изцелява  и в наши дни? Случва ли се и ние да бъдем излекувани?
Някои хора може би ще кажат: “Не, това изцеление е приключило със смъртта на Исус.” Но Исус е един и
същ в миналото, сега и завинаги. Според едно изследване на списанието “Нюзуиик” 48% от запитаните
потвърдили, че в живота им са се случили чудеса. 63% отговорили, че или в собственият им живот, или в
живота на техни близки и познати са ставали чудеса. И в наши дни се случват чудеса. Христос продължава
да е състрадателен и да се грижи за нас. Прочутият проповедник Ян МакЛарен казва, че основната цел на
всяка проповед трябва да бъде успокоението, да се утешават хората, които скърбят, да се успокояват хората,
които боледуват, да се успокояват хората, които са в грях. Излекуването все още се случва и е много важно
нещо.

Поставя се въпроса: “Има ли хора, които притежават специална дарба да лекуват?” За нас е важно да
знаем, а и всеки лекар-християнин би потвърдил,   че единственият Лечител е Бог  . Ние можем да бъдем само
агенти  (представители)  на  изцелението,  но  само  Бог  изцелява.  Той  е  източникът  на  изцелението.  Той
използва много хора, за да прилагат в живота тази изцелителна власт. Всъщност Бог е вложил в телата ни
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съпротивителни сили срещу заболяванията.  Цялата медицинска наука, лекарите, сестрите и фармацевтите
са агенти на Бога,     които довеждат до хората тази изцелителна сила  .  Лекарствата също са насочени към
изцелението, което е дар от Бога. Членовете на църквата също са част от това изцелително служение. В
нашата църква има здравен комитет, който извършва периодични проверки на кръвното налягане, кръвната
захар и на холестерола. Неговите членове се грижат за здравето, защото знаят, че изцелителното служение е
част от служението на църквата.  В Яков се казва:   “Болен ли е някой от вас,  нека повика църковните
презвитери.” Много пъти съм чел този откъс, в който по нататък се казва, че те дойдат, ще помажат болния
с масло и ще се помолят за него. Там се казва: “Голяма е сила има усърдната молитва на праведния човек.”
Мисля си, че тук думата “презвитери” не се отнася за хора, които заемат някаква длъжност в църквата.
Според мен това са хора, които са зрели, които добре познават болния, които са състрадателни и знаят как
да се молят.

А как да разбираме помазването с масло?  Важното е да помните,  че при кръщението  не  водата ви
спасява. По същия начин, по който водата в която се кръщаваме е символ на вътрешната милост,  така и
маслото е само символ. Маслото е само външен и видим символ на вътрешната и невидима милост. Аз
окуражих жената, която беше коленичила пред вратата на хирургическото отделение в болницата. Казах й,
че ако иска да помаже някой човек, тогава нека да помаже мен. Казах и кой съм и че съм пастор на 40-те
жени  в  отделението.  Ако  тя  ме  помаже,  аз  ще  предам  това  Божие  благословение  до  всички  жени  в
отделението. Това изглежда я удовлетвори. Маслото е само символ, който се използва в Новия Завет, за да
обозначи силата на Бога да лекува.

Важно е да се запитаме: “Тогава защо някои хора биват излекувани, а други  - не? Всеки от нас е
принуждаван  понякога  да  си  задава  този  въпрос.  Колкото  и  да  са  големи  съпротивителните  сили  на
човешкото тяло, истината е, че всички ние сме смъртни и всички ще умрем. Св. Августин казал, че когато се
роди едно дете, ние трябва да се наведем над люлката му и да кажем: “И то няма да се отърве от смъртта.”
Истината е, че всички ще умрем. В Еклесиаст се казва, че има време за раждане и време за умиране. Рано
или късно всеки от нас ще умре.  Знаете ли,  че всеки човек,  който е бил излекуван от Исус,  в края на
краищата е умрял. Понякога ние ставаме свидетели на чудотворно излекуване, но то има само временно
действие. Чрез него само се продължава живота на човека на земята. Павел е имал ужасен трън в плътта си.
Ние не знаем точно какъв е бил този трън, но той е бил болезнен. Павел се помолил на Бога да премахне
този трън от тялото му, но Бог отказал. Понякога Бог отговаря с “не.” Той казал: “Павле, Аз имам нещо по-
добро за теб. Искам да ти дам милост, която да е достатъчна за всеки твой ден. Трънът ще остане в тялото
ти, но всеки ден ти ще имаш милост.” Павел казал: “Научих се, че когато съм слаб, тогава съм силен. Когато
стигна до края на силите си, тогава имам силата, с която Бог ме дарява.”

Петър писал, че не трябва да се изненадваме, когато се срещнем с трудности  .   Той казва, че тези неща  
се  случват  на  всички  християни. Павел  казва,  че  сегашните  ни  страдания  не  си  заслужава  да  бъдат
сравнявани със славата, която ни е разкрита. Не винаги се случват физически изцеления, но даже когато се
случат,  те  имат временен характер.  Има ли някаква връзка между заболяването и греха? Понякога тази
връзка е съвсем пряка. Веднъж един мой познат отишъл при лекаря си, който му казал: “Ако не спреш да
пушиш толкова много, ще те препоръчам. Моят познат го попитал: “На кого ще ме препоръчате?” Лекарят
му казал: “Ще трябва да те препоръчам на гробаря.”

Понякога  поведението  ни  оказва  пряко  влияние  върху  здравето  и  върху  възможността  да  бъдем
излекувани. Един сляпо роден човек бил отведен при Исус. Учениците му запитали: “Кой е грешен? Този
човек или родителите му?” Исус отговорил: “Нито той, нито родителите му са грешни. Този човек е сляпо
роден, за да може да се открие силата на Бога.” Може ли Бог да ни използва като свои агенти за извършване
на  изцеление?  Важно  е  да  помним,  че  единствено  Бог  е  лечителят.  Основният  въпрос  е:  “Дали  Бог  е
излекувал  лично  вас?”  Усещали  ли  сте  изцелителната  сила  в  живота  си?  Може  би  все  още  тялото  ви
боледува  както  по-рано,  въпреки  че  сте  се  надявали  да  се  излекувате?  Въпросът  е,  дали  душата  ви  е
излекувана от греха? Дали Христос ви е излекувал духовно?

Имало един чудесен проповедник, който се наричал Норман Шандс.  Той се срещал с хора,  които
страдали от трайно осакатяване. Понякога това осакатяване било причинявано от нещастни случаи, друг
път било последица от участието във военни действия. Самият той видимо накуцвал и страдал от силни
болки в краката. Понякога инвалидите, с които се срещал го питали защо куца. Той повдигал крачолите на
панталона си и им показвал краката си, които били обезобразени от ужасни рани и им разказвал как ги е
получил. Когато бил малко момче, веднъж плувал в една река в Южна Флорида и бил нападнат от един
огромен алигатор. Белезите по краката му били от зъбите на този алигатор. Когато го питали как е успял да
се отърве и да остане жив, Норман повдигал ръкавите на ризата си и им показвал други ужасни белези по
ръцете  си.  След  това  казвал:  “Майка  ми седеше на  мостчето и  ми викаше да  се  връщам,  когато  видя
алигатора. Аз заплувах към нея с всички сили, а алигаторът ме преследваше. Точно когато майка ми ме
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хвана за ръцете, за да ми помогне да изляза от водата, той ме захапа за краката. Белезите по ръцете ми са от
ноктите на мама, която ме дърпаше да изляза.  Белезите по краката ми са от нападението на алигатора,  а
белезите по ръцете ми са белези на любовта.”

Някога били ли сте нараняван? Дали вашите белезите ви разкриват любовта на Христос към вас?
Може  би  страдате  от  някаква  физическа  инвалидност.  Ако  сте  били  наранен  и  ако  сте  получили
изцелителната сила от Исус Христос, независимо че още имате проблеми, вие можете да бъдете част от
едно изцелително служение. Хенри Нютън казва, че единственият човек, който може да излекува друг човек
е онзи, който сам е бил наранен. Единствено раненият човек може да бъде лечител. В Исая 53 се говори за
Исус. Със сигурност той взе върху себе си нашите грехове и нашите мъки. Ние го считахме за ударен от
Бога,  за  наказан  от  Бога,  но  той  беше  наранен  заради  нашите  грехове.  Той  беше  бит  заради  нашето
беззаконие.  Той  пое  върху  себе  си  наказанието,  благодарение  на  което  ние  имаме  мир.  Ние  бяхме
излекувани благодарение на неговите рани.

Единствено  раненият  човек  може  да  бъде  лечител.  Знаете  ли,  че  вие  можете  бъдете  част  от
изцелителното служение на църквата? Вие можете да се молите за хората, които са немощни. Вие можете да
бъдете като четиримата приятели, които са отнесли парализираният човек при Исус. Вие можете да водите
хората, които имат нужда от прошка при Христос. Всичко това започва, когато приемете Исус Христос за
ваш Спасител и когато го обявите за изцелител на живота ви. Когато направите това и бъдете докоснат от
Исус Христос, той може да ви използва за своята служба. Каним ви да приемете тази покана от Бога. Молим
се в името на Господ Исус Христос. Амин.

                     
Майките

3Царе 3:16-28

Днес е Денят на майката и аз искам да благодаря на всички присъстващи майки. Благодаря ви за това,
което правите за семейството си. Благодаря ви, че правите света по-хубав. Днешният ден наистина е важен
и това ми даде повод да посветя тази проповед от серията “Отношения, които са важни” на отношението ни
към собствената ни майка. 

Нека да прочетем заедно 3Царе 3:16-28. Искрено казано, това не е любимият ми откъс от Библията за
Денят на майката. Обаче ми се струва, че е важно, специално през тази година да се опитаме да разберем
истината, която Бог ни разкрива чрез него. Докато четях този откъс, аз се опитвах да си представя, че тези
две жени са застанали пред някой съвременен съдия. Можете ли да си представите как би постъпил той в
този случай? В наши дни ние имаме утвърдено отношение към проститутките. Но по времето на Соломон
хората  също  са  имали  някакво  възприето  отношение  към  проститутките.  В  случая  в  Библията  не  се
споменава нищо по този въпрос. И двете жени са били проститутки и майки. Ние живеем с представата, че
проститутката, така наречената жрица на “най-старата професия” в света, върши работата си чрез измама и
съблазън. За нас проститутката е жена с лоша репутация, чиято почтеност е съмнителна. Нито един мъж не
е предявил претенции, че е баща на спорното дете и ние не знаем нищо за него.

За тези две жени, които са живеели заедно и са родили децата си почти едновременно, е било много
важно да имат жив син. Важно е да знаем, че по онова време жените са били третирани като собственост.
Жената не е можела да притежава имот. Жената, която нямала мъж, се е намирала на най-долното стъпало в
обществото на тогавашната кастова система. Най-голямата надежда на жената за измъкването от бедността
и от този стил на живот е била да има син, който, когато порасне, би могъл да я дари с достойнство и чест и
да накара хората да я уважават. В тази история ни се казва, че не е имало свидетел на случилото се. Поради
това съдията е трябвало да избира на коя от двете проститутки да повярва. Царят, който в случая е играел
ролята  на  съдия,  се  е  намирал  в  затруднено  положение.  Тезите  на  двете  страни  били  крайно
противоположни и всяка от жените настоявала, че живото дете е нейно. 

Царят  даже  повторил  казаното  от  двете  жени.  Описанието  на  случилото  се,  което  очевидно  не
предлагало изход от положението, се повтаря 4 пъти, преди цар Соломон да заповяда да му донесат меч.
Когато мечът бил донесен, той произнесъл най-суровата присъда: “Разделете на две живото дете и дайте
половината на едната жена и половината на другата.” Едната от жените приела тази присъда. Според нея
това решение е било добро – и двете да страдат по равно и нито една от тях да не спечели нищо. Ако гледате
на детето като на собственост, вие ще се съгласите, че присъдата е основателна и е в хармония с еврейския
закон.  В  Изх.21  и  в  2Царе  19  пише,  че  начинът  да  се  реши  справедливо  някакъв  заплетен  спор  за
собственост е  имота да се раздели по равно между двете страни.  Ако считате,  че детето е имот,  както
очевидно е считала една от майките  ,   тогава логичната присъда е имота да бъде разделен  . Разделете детето
на две.
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Когато чета за това алтернативно решение, аз си мисля за присъдите, които понякога се произнасят в
нашите съдилища. Мисля си за случаите, когато по време на някой горчив развод съдът трябва да реши, при
кого ще отидат децата. Дали ще трябва да живеят с майката или ще трябва да живеят с бащата? Миналата
седмица говорих за скритите жертви на развода: за бабите и дядовците и за самите деца. Понякога даже
сред юристите има несъгласие относно разделянето на децата и на собствеността по равно при развода.
Понякога  се  произнася  присъда  за  попечителство,  чиято  основната  цел  е  да  се  раздели  по  равно
собствеността на бившото семейство. Всъщност проблемът е, че целта на присъдата е да се уреди спора
между враждуващите възрастни, но може би не защитава по най-добър начин интереса на децата. 

Едната майка е била съгласна, че разделянето на детето на две е добра присъда. Но другата майка
била  изпълнена  със  състрадание.  Смисълът  на  думите  в  еврейския  текст  още  повече  подсилва  това
състрадание. Вълнението на майката е било подчертано дълбоко и е стигало до дъното на сърцето й. Някои
преводачи го описват като майчина любов. Майката бързо отговорила: “Не! Дайте бебето на другата жена и
го оставете живо. Не го убивайте.” Тя била готова да се откаже от правата си, но не и да пожертва детето.
Майката била готова да се откаже от детето, за което мечтаела и което обичала. За доброто на детето, тя се
помолила: “Дайте  й  детето  и  го  оставете  живо.”  Авторът  на  3Царе  е  използвал  тази  история,  за  да
илюстрира мъдростта на Соломон. Ако прочетете предната глава (3Царе 2), вие ще видите, че Соломон се е
молил за Бог да го дари с мъдрост и да му даде сърце, което е способно да слуша и да разбира. Той молил
Бога да го дари със способността да прави разлика между   доброто   и   лошото  . Подобни истории се разказват
и в другите култури, народи и религии от Средния Изток и Индия, за които се предполага, че водят началото
си от тази история за Соломон. В нея можете да видите нещо повече от мъдростта на Соломон. Тук се
вижда мъдростта на майката.  Соломон веднага разпознал тази мъдрост и заповядал да дадат детето на
майката, която била готова да се откаже от правото си, за да остане живо детето.

Когато четете тази история вие ще разберете, че в нея не се разказва за една добра и за една лоша
жена. Библията ясно обяснява това. И двете жени са били лоши. И двете жени са били проститутки. И двете
жени са имали лоша репутация. Истината е, че даже най-добрите майки се чувстват така, все едно че са се
провалили. Даже майките, които са постигнали големи успехи в отглеждането и възпитанието на децата си
често пъти са убедени, че не са постигнали най-доброто. Повечето майки считат, че са претърпели неуспех.
Не познавам майка, която би претендирала, че е Майка на годината. Миналата седмица прочетох следното
сравнение:  “При майчинството чувството за  вина е  толкова  често  срещано,  колкото често  вали дъжд в
Сиатъл.” Предполагам, че със същото основание може да се каже: “При майчинството чувството за вина е
толкова често срещано, колкото често е горещо през лятото в Южна Каролина.”  Майките постоянно се
съмняват  ,   че са постъпили правилно и че са взели правилното решение  . Те постоянно се връщат мислено в
миналото  и  се  питат,  дали  не  са  сбъркали  преди  години.  “Дали  постъпих  правилно?  Къде  сбърках?”
Повечето майки, които познавам са убедени, че по един или друг начин постоянно са плашили децата си с
нещо.

В разглежданата  история  вие  виждате  контраста  между  майката,  която  е  готова  да  се  откаже  от
правата си и майката, която действа под влияние на егоизма. Трябва да разгледаме този откъс от Библията
на днешния Ден на майката, защото съм убеден, че много хора се ужасяват от този ден. Те знаят, че на този
ден мнозина от нас ще разказват за чудесните си майки. Някои хора мразят този ден, защото имат ужасни
спомени, свързани със собствените им майки. За тези хора Денят на майката е повод да си припомнят
болезнените спомени, свързани с насилие, пренебрежение и изоставяне. Някои хора имат майки, които са
гледали на тях като на собственост за собствена употреба и наслаждение. Призовавам онези от вас, които
имат подобни лоши спомени от миналото, свързани с майка си да положите всички усилия и да се опитат да
мислят за някоя друга жена, който може би е най-добър пример за майчинството в живота ви. Може би това
е баба ви или майката на доведения ви баща. Може би това е някоя леля, учителка или съседка. Опитайте се
да си мислите за някоя жена, който според вас е образец на майчинството. На Деня на майката аз нося една
роза на ревера си в чест на майка ми, която е на небето. Това е третият Ден на майката без нея.

Този откъс обрисува яркото различие между една егоистична майка и друга жертвоготовна майка.
Истинското различие между тях се състои в начина, по който те гледат на децата си. Винаги е опасно да
гледате на децата си като на лична собственост и от гледната точка на изгодата, която можете да получите
благодарение  на  тях.  Преди  много  години  работих  като  пастор  в  Щатската  болница  на  Кентъки  за
душевноболни хора. Там срещнах една болна жена, която от дълги години живееше и по-късно умря в тази
болница. Тя беше преживяла страшна трагедия в живота си.  Дванадесетте й деца загинали при пожар в
къщата им, която била разположена на един хълм. Жената напълно обезумя и никога не се възстанови. Тя
постоянно носеше със себе си 12 бебешки кукли, независимо дали отиваше в столовата да се храни, в
църквата да се моли или си лягаше в леглото да спи и никога не ги изпускаше от погледа си. Всяка от
куклите носеше името на едно от децата й. Мъката й беше невероятна,  но в основата на проблема й се
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намираше  представата  й  за  собствеността.  Тя  си  мислеше,  че  собствените  й  деца  й  принадлежат.  Аз
разбирам предпазващата природа на майчинството. Миналата седмица работех у дома на двора и случайно
се оказах много близо до гнездото на един дрозд. Когато навлязох в опасна близост до гнездото, от него
излезе майката и се втурна като камикадзе срещу мен с явното намерение да ме изплаши и прогони, за да
защити малките си. Всички ние сме чували истории за крехки майки, които са извършвали героични дела.
Може би под въздействие на прилив на адреналин, майката може да повдигне кола, за да измъкне детето си,
което е попаднало под нея или да премести невероятно тежки предмети, понякога с риск за собствения си
живот. Тази предпазващата природа на майката се различава от чувството за собственост.

Тази представа се илюстрира най-добре от библейската история за Авраам и Сара.  В нея образът на
Сара не е описан много ясно, особено до момента, когато Авраам завел Исак на върха на планината Мориа,
за да го принесе в жертва на Бога. Сара не е отишла с Авраам. Аз не знам, дали е била поканена или
преднамерено е отказала да отиде или пък дали въобще е знаела какво се е готвел да направи Авраам.
Почти съм готов да ви гарантирам, че ако е знаела какво се е искал да направи, Сара щеше да се опита да го
спре. В  Библията се казва, че Авраам станал рано сутринта и според мен - преди Сара да се събуди. Той
взел това обещано дете, което вече било пораснало достатъчно и можело да носи наръча с дърва и го отвел
на върха на планината Мориа, за да го принесе в жертва. Чета тази история и се питам: “Защо е трябвало
Бог да поиска подобно нещо?” По-нататък в историята се оказва, че в един овен, блокиран в близък храст,
послужил като заместител за жертвоприношението.  После Авраам слязъл от планината с Исак.    След това  
преживяване той се убедил  ,   че Исак не им принадлежи  .   Исак принадлежал на Бога  . Абсолютно същото е  
валидно и за нашите деца. Това е валидно за всяко дете, което е представлявано от майка си в нашата
църква. В едно стихотворение се казва: “Вашите деца не са ваше притежание. Те са като стрели в ръката на
Великият Стрелец с Лък, а вие сте лъка. Вие бивате огъван и отпускан, за да ги изстреляте в посоката, в
която Стрелецът иска да тръгнат.” Родителството няма нищо общо със собствеността.     Нашите деца са ни  
дадени на заем   и ние сме техни слуги  . Ние   трябва   да отгледаме и да възпитаме децата, за да станат такива  
личности,   каквито Бог иска да бъдат  . Те са изпратени на този свят,   за да бъдат деца на Бога  .

Когато се замисля за майчината любов, аз разбирам, че е невъзможно тя да бъде възнаградена. Ние
понякога казваме: “Невъзможно е човек да бъде по-щедър от Бога.” Мога да добавя, че никое дете не може
да бъде по-щедро към майка си, отколкото тя е била щедра към него, поне не в случай, че е имало добра
майка. Една година, по случай годишнината от сватбата си, майка ми получи като подарък чифт бейзболни
обувки. Не че тя искаше да ги получи, но аз исках да й ги подаря. Много години преди това родителите ми
бяха изправени пред дилемата или тя да получи подарък по случай годишнината от сватбата им или да ми
купят бейзболни обувки. Аз получих бейзболните обувки. Аз бях най-голямото от 8-те им деца. Майка ми се
грижеше за мен, когато се разболях от ужасна пневмония. Без малко щях да умра, когато бях в 7 клас.
Когато мама ме намери, аз почти не можех да дишам. Тя ми бръкна в гърлото, за да ме накара да повърна.
Това прочисти трахеята ми и аз бях в състояние да дишам. Понякога когато имах силна треска, тя по цяла
нощ седеше край леглото ми. Друг път тя прекара много време край мен, когато се гърчех от болка, защото
бях наранил много лошо лявото си коляно. Тя премина заедно с мен през много разочарования. Тя положи
много усилия, за да ми помогне да укротя буйния си характер     и да ме научи да го контролирам  . Тя казваше:  
“  Или ти ще го контролираш  ,   или той ще те контролира  .” Тя ме научи да обичам книгите и четенето. Тя ме
научи да запомням наизуст текстове от Библията, да се моля и да се съобразявам с другите хора. Майка ми
прекарваше  много  време  с  мен.  Веднъж  по  случай  Денят  на  майката  аз  исках  да  й  направя  подарък.
Разполагах само с 10 цента. За тях можех да купя бутилка Кока Кола или вероятно бутилка Кока Кола и
шепа фъстъци. Отидох в един магазин “Всичко за 10 цента,” за да проверя, какво бих могъл да купя за тази
сума и то да се хареса на майка ми. Купих й един комплект игли за шиене, опаковах ги и й ги подарих. Мама
ме роди на този свят, грижеше се за мен, когато бях болен от пневмония и си бях наранил коляното, много
пъти ми кърпеше дрехите, успокояваше ме, когато бях тъжен и разочарован, помогна ми да се науча да
контролирам характера си, научи ме да чета Библията и да се моля, а аз й подарих игли за шиене. И знаете
ли кое е забавното в цялата тази история  ? Забавното беше, че    аз си мислех, че по този начин съм й се  
отплатил и не й дължа нищо  .   Аз даже не я прегърнах  .   Никога не можете да се отплатите на майка си  . А
знаете ли какво направи мама с първата игла от подаръка? Тя взе иглата, нагря я с клечка кибрит за да я
стерилизира и извади едно трънче от крака ми. Вие никога не можете да надминете щедростта на майчината
любов и никога не можете да й се отплатите.

Наскоро бях в една болница и там една жена от нашата църква ми зададе следния въпрос: “Д-р Ниили,
как е възможно една майка да е в състояние да отгледа и да се грижи за 4 деца, а тези четири деца не са в
състояние да се грижат за една майка?” Не можете да се отплатите на майчината любов. Майчината любов е
отражение на Божията любов. Най-доброто описание на любовта се намира в 1Кор. 13. След като ни дава
един списък на онова, което любовта не е, Павел казва: “Любовта ... всичко премълчава, на всичко хваща
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вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада” Този откъс е описание не само на
Божията, но и на майчината любов. Тя премълчава, вярва, надява се, търпи и никога не отпада.

Преди  няколко  години  сестра  ми  Меми  подари  на  жена  ми  Клер  един  гоблен,  на  който  беше
избродиран следния текст: “Майчината любов е вечнозелена.” С други думи сезонът на майчината любов
никога не отминава. Майката никога не се отказва от детето си. Тя може да бъде принудена да отиде в
кабинета  на директора на училището,  в  килията на полицейския участък,  в  болницата или в спешното
отделение. Тя може да отиде в съда или на свиждане в затвора. Майчината любов никога не се отказва от
детето си.   Тя е мотивирана не от егоизма  ,   а от саможертвата и от желанието да даде от себе си  .

Преди години една млада християнка, която била студентка в колеж, работела в един квартал, в който
живеели крайно нуждаещи се хора. Тя си помислила, че поради това, че работи в този район, тя трябва да
живее там.  Наела си един апартамент в този район на града,  в  който почти никой не искал да живее.
Родителите й се безпокоели, защото тя живеела сама и работела с хора, които живеели в съседство с нея.
Една  вечер  младата  жена  влязла  в  апартамента  си  и  установила,  че  в  него  е  проникнал човек,  когото
познавала. Той я заплашил с нож и я изнасилил. Тя забременяла. След това дойде да се консултира с мен. Аз
бях много млад пастор, но докато се молех Бог да ми даде мъдрост, аз се сетих за историята от 3Царе 3:16-
28. Прочетох й я и първият й коментар беше: “Аз ще позволя на детето да живее. Аз няма да убия детето.”
По онова  време абортът  беше разрешен,  но  тя  реши,  че  няма да  направи аборт.  Ние  продължихме да
разговаряме  и  отново  се  върнахме  към  тази  история.  Тя  каза:  “Знаете  ли,  по  същия  начин,  по  който
истинската майка е решила да даде детето си на другата жена, така трябва да постъпя и аз.” Тя реши да даде
детето за осиновяване.  Когато детето се роди, аз я посетих в болницата.  Заедно с родителите й ние се
молихме за това малко бебе. На следващия ден то беше предадено на семейството, което го осинови. Никога
не  се  срещнах с  новите  му  родители  и  не  ги  познавам.  След  2  години младата  жена  ми  се  обади  по
телефона. Тогава тя вече живееше в друг град и ме покани да извърша сватбената им церемония.. Тя беше
срещнала  и  се  беше  влюбила  в  един  прекрасен  християнин.  Отидох  в  техния  град  и  извърших
бракосъчетанието. След още 2 години тя и съпруга й дойдоха да се срещнат отново с мен, защото искаха да
посветя бебето им на Христос и аз го направих.

Майчината любов е отражение на Божията любов  . Тази любов е неегоистична, това е любов, която е  
готова да обича до смърт, даже до смърт на кръст. Това е любов, която демонстрира перфектния акт на
самоотдаването.

Питам ви: “Познавате ли Божията любов по този начин?” Знаете ли, че Бог ви обича безгранично в
Исус Христос? Това е любов, която никога няма да ви изостави и да ви подведе. Независимо от това, каква
майка сте имали, Бог ви обича. Ако до сега не сте приели Христос, ние ви каним да го направите. Каним ви
да отговорите положително на тези покани, които Бог ви отправя.  В името на Господ Исус Христос се
молим. Амин. 

Мария, майката на Исус
Йоан 19:16-30 

Много преди са стана пастор в тази църква, тя ми оказа известна помощ. Както знаят много от вас, аз
съм най-голямото дете в семейство с 8 деца и имам трима братя и четири сестри. Три от сестрите ми се
омъжиха за младежи, които  са израсли в тази църква. В продължение на много години църквата, в която
служих преди да дойда тук, по време на Великден представяше една пиеса, наречена “Мъките Христови,”
едно често използвано име за пиеси, които разказват за живота и особено за смъртта и възкресението на
Исус.  Зет ми Брус играеше ролята на Исус  в  тази пиеса.  Всяка година след Рождество Христово Брус
преставаше да се бръсне и си оставяше брада. Както знаете, той е фармацевт и когато хората влизаха в
неговата аптека, за да си купят лекарства, някои от тях казваха: “Понякога изпитвам странното усещане, че
Исус  изпълнява  рецептата  ми.”  Уверявам  ви,  че  Брус  притежаваше  най-забележителното  чувство  за
скромност относно това, че играеше ролята на Исус.  Спомням си първия път, когато видях тази пиеса.
Когато завесата се вдигна, за да се открие сцената на разпъването на кръста, уверявам ви, че бях изненадан,
когато видях на кръста човека, който познавах и обичах. Въпреки, че това беше театър, да видиш на кръста
някой, който познаваш и обичаш е много по-различно от това да видиш някой непознат човек.

В серията от проповеди “В подножието на кръста” размишляваме за хора, които са били очевидци на
разпъването на кръста на Исус. Вече говорихме за Пилат Понтийски, за Варава, за Симеон Киринееца и за
центуриона. Разпъването на кръста е оказало съдбоносно влияние на тези хора. За всеки от тях човекът  на
кръста е бил някакъв непознат галелиянин. Днес ще говорим за хората, които са познавали Исус, които са
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разговаряли с него и които са го обичали. 
В Новия Завет са описани много срещи на Исус с жени. Трудно ни е да си представим огромното

влияние, което той е оказал върху тях. Една част от тези жени са били вдовици. Той е изпитвал огромно
състрадание  към  вдовиците,  може  би  защото  собствената  му  майка  е  била  вдовица.  След  разказа  за
раждането на Исус в Библията не се споменава нищо за Йосиф. Вероятно той е умрял по времето, когато
Исус е бил юноша или младеж. Трябва да помним, че по онова време жените не са имали социални права в
обществото.  Тогавашната вдовица не е можела да притежава някакъв имот и била принудена изцяло да
разчита, че някой роднина ще се грижи за нея. Убеден съм, че това е една от причините, поради която Исус е
възкресил синът на една вдовица, за да може синът й да се грижи за нея.

Ние четем, че Исус е служил и на други жени, нарушавайки строгите ограничения през първия век.
Той спрял край кладенец в Самария и разговарял с една самарянка, която имала лоша репутация. Тъй като
видял, че тя има търсещ дух, Исус й дал да пие от живата вода. Друг път Исус се срещнал с една жена, която
от 12 год. имала кръвотечение. Според книгата Левит обществото би трябвало да я счита за нечиста. Тя се
пресегнала с вяра, докоснала дрехата на Исус и той я излекувал. Трета жена с лоша репутация влязла в дома
на един фарисей, помазала краката на Исус със сълзите си и ги избърсала с косите си. Друг път Исус се
намесил,  когато щели да убият с камъни една жена-прелюбодейка. Той казал на мъжете, които се били
събрали около нея, за да изпълнят изискването на закона на Моисей “Нека онзи, който е безгрешен, пръв да
хвърли камък върху нея.”  Всички обвинители пуснали камъните на земята и се разотишли. Исус я попитал:
“Жено, никой ли не те осъди?” Тя му отговорила: “Никой.” Тогава той й казал: “И аз не те осъждам; иди си
и отсега нататък не съгрешавай вече.” (Йоан 8:1-11) 

От учението му за развода е ясно, че Исус е издигнал общественото положение на жените по онова
време. Трябва да помним, че жените са играли важна роля в неговото служение, защото са били негови
ученички. Когато вървял по Вия Долороса към Голгота, жените вървели след него и плачели. Евангелието
на Лука ни разказва, че Исус се обърнал към тях и казал: “Дъщери ерусалимски, недейте плака за Мен, но
плачете за себе си и за децата си.” (Лука 23:28). По онова време човек да отиде до кръста и да изрази
съчувствието по някакъв начин към осъдения, това означавало да рискува собствения си живот, защото
римляните биха могли да го счетат за съучастник. В такива случаи понякога те решавали да осъдят на смърт
и онзи, който съчувствал на осъдения. Освен това, ако съчувствате на Исус, който е бил считан за еретик от
тогавашните  религиозни лидери, те също щели да ви дамгосат с позорния печат. Страхът от тези наказания
обяснява защо повечето ученици не са отишли там. Според Библията, само Йоан е бил на Голгота заедно с
жените.

Въпреки че има известни различия относно имената на присъстващите и в четирите евангелия се
казва, че жените са присъствали на разпъването на кръста. Йоан пояснява, че там са били четири жени.
Интересен е и факта, че    първо жени са влезли в гроба  , а после    пак жени са се срещнали с възкръсналия  
Исус. Йоан изброява имената на четири жени, започвайки с Мария, жената на Клеопа, за която не знаем
почти нищо.  Ние  не знаем кой е  Клеопа.  Някои предполагат,  че  е  възможно този Клеопа  и Клеопа от
евангелието на  Лука  да  са  един и  същи човек.  Нали си  спомняте  двамата  ученици,  Клеопа  и неговия
спътник, които отивали до Емаус след смъртта на Исус. Библията ги описва като отчаяни и тъжни хора.
Тогава  към  тях  по  пътя  се  присъединил  някакъв  непознат  човек.  Той  отворил  Писанията  и  им  ги
разтълкувал. Когато стигнали до техния дом в Емаус, те поканили непознатия да се нахрани при тях. Чак
когато разчупили хляба, те разбрали, че това е възкръсналия Исус и сърцата им се стоплили. Възможно е
тук да не става въпрос за Клеопа и друг мъж, а за Клеопа и за жена му Мария. 

Втората жена на Голгота, наречена Мария Магдалена, била от град Магдала, намиращ се на брега на
Галилейско море, близо до Назарет. Името й е свързано с много традиционни предположения. Говори се, че
това е била жена с лоша репутация. Една група жени от нашата църква наименуваха своя клас в Неделното
училище на името на тази жена. Аз се пошегувах по този повод с тях, но те ми отговориха, че са избрали
това име, за да покажат,  че една жена може да падне     и след това да се изправи  .  Наистина нейното име е
подходящо за Неделното училище. От Библията знаем, че Мария Магдалена е била обладана от 7 демони,
които били изгонени от Исус. По онова време да се каже, че някой човек е обладан от 7 демони, е било
равностойно да се каже, че този човек е имал седемкратно по-големи тревоги от обичайното. Ние не знаем
какви са били нейните безпокойства,  но знаем, че Исус я е  излекувал и тя  заживяла като здрав човек.
Според някои изследователи Мария Магдалена е била същата жена,  която влязла в къщата на фарисея,
докато Исус бил там и измила краката му със сълзите си и ги избърсала с косите си. Ако е станало така, това
означава, че тя е имала репутацията на проститутка.  Други изследователи, както е показал и Мел Гибсън
във филма “Страстите Христови,” Мария Магдалена е била жената, която е била хваната в прелюбодейство
и е щяла да бъде убита чрез хвърляне на камъни. Но в Библията няма доказателство, че това е така.

Колкото по-дълга ставала църковната история, толкова повече се подобрявала репутацията на Мария
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Магдалена.  Напоследък  някои  хора  считат,  че  Мария  Магдалена  може  би  даже  е  била  жена  на  Исус.
Уверявам  ви,  че  в  Библията  няма  никакво  доказателство  за  такова  предположение.  Според  мен  това
предположение се основава на факта, че от всеки равин се е очаквало да се ожени. Трудно е да се определи,
коя точно е била Мария Магдалена, но това е всичко, което знаем за нея. Каквито и да са били нейните
демони и проблеми – може би разбит брак, някаква болест, усещане за безнадеждност или живот белязан от
грях – Исус я е излекувал и донесъл цялостност в живота й. Тя е била толкова благодарна заради любовта на
Исус към нея, че също му отговорила с любов и извикала: “Боже мой и Господарю мой.” Мария Магдалена
е била вярваща жена, която е познавала и обичала Исус. Тя е вървяла след Него, мотивирана от тази обич и
вярност.

Третата  от  жените,  присъствали  на  разпъването  на  Исус  на  кръста,  е  наречена  от  Йоан  просто
„сестрата на майка му Мария.“ Доколкото знам, това е единственото място в Библията, където се говори за
тази жена по този начин. В останалите три евангелия се споменава за една жена, наречена Саломе. Уилям
Баркли предполага, че Саломе и сестрата на майката на Исус, Мария, са една и съща жена. Нека за момент
да поразсъждаваме над това. Ако наистина Саломе е била сестра на Дева Мария, тогава тя е леля на Исус.
Тази леля присъства на разпъването и наблюдава как племенникът й умира на кръста. Ако тази леля се е
казвала  Саломе,  тя  е  била  съпруга  на  Зебедей.  Нейни  синове  са  били  Яков  и  Йоан,  авторът  на  това
евангелие. Вероятно Йоан описва собствената си майка, която е присъствала на разпъването на кръста, като
просто я е нарекъл сестрата на Дева Мария, а в другите евангелия тя е наречена с името си Саломе.

В Мат.20  ни се  казва,  че  Саломе  отишла  при Исус  и  го  помолила  да  даде  на  двамата  й  синове
почетните места, когато влезе в своето царство. Би ли могъл Исус да постави Яков и Йоан от лявата и от
дясната си страна, когато се възцари? Тя е знаела, че предстои да се установи ново царство и е искала
синовете й да бъда високо уважени от техният пръв братовчед Исус. Тази майка е била амбициозна. Исус я
порицал, като й отговорил, че тези почетни места не са негови, за да решава кой ще ги заеме. Тази жена,
която е присъствала на разпъването на кръста, е познавала Исус през по-голямата част от живота си като
негова леля и като учител на двете й момчета, Яков и Йоан. Тя се примирила и приела упрека на Исус и сега
стояла и наблюдавала разпъването и смъртта му на кръста.

В пиесата за мъките Христови, за която говорих в началото, участват много хора: актьори, голям хор,
понякога оркестър и сценични работници. Една година даже трима от синовете ни взеха участие в тази
пиеса.  Ерик,  който беше вече доста едър и играеше футбол, изпълняваше ролята на римски центурион.
Задачата му беше да се изкачи на една стълба и да снеме тялото на Исус от кръста. Аз се безпокоях, защото
синът ми, който тогава беше ученик в последния клас на гимназията, трябваше да повдигне и да носи на
раменете си брата на жена ми, докато слиза по стълбата. Изпитвах известно напрежение, докато наблюдавах
как 17-годишният ни син сваля вуйчо си от кръста, защото аз самият бях изработил стълбата. Синът ни Скот
играеше ролята на едно малко момче, а най-големият ни син Кирк работеше зад кулисите като сценичен
работник. Той изпълняваше една роля, за която не беше ни уведомил. Когато завесата се вдигна и се откри
сцената на разпъването на кръста, моят шурей Брус Каш висеше на средния кръст, а нашият син К ирк беше
на левия кръст. Колкото бях впечатлен, когато видях Брус на кръста, още по-изумен бях, когато видях, че
синът ми играе ролята на крадец.

Можете ли да си представите Мария,  майката на Исус по време на разпъването и смъртта му на
кръста? Можете ли да си представите тази майка, която преди години е била посетена от един ангел, който й
е казал, че е удостоена с привилегията да зачене дете от Светия Дух? Можете ли да си представите Мария,
която се е покорила като слугиня на Господа? Бременна не от съпруга си, тя напуснала дома си и отишла в
една хълмиста местност, за да посети Елисавета, вероятно търсейки спасение от злите езици в Назарет.
Можете ли да си представите Мария, която е пътувала към Витлеем и е родила детето си в един обор?
Когато детето й било само на две седмици, тя отишла с него в храма в Ерусалим, за да го посвети на Бога.
Тогава  старецът  Симеон  я  предупредил:  “Сърцето ти ще  бъде  пронизано  като от меч.”  Елизабета  я
нарекла “благословена между жените,” но сърцето й е било прободено.

Не знам да има нещо по-болезнено за един родител от това да гледа, как детето му страда. Повечето
от родителите биха предпочели да страдат самите те, вместо да наблюдават как детето им страда. Мария,
която го е родила и го е откърмила, която го е къпала и го е учила у дома си, която го е отвела в синагогата и
го е наблюдавала как се е превръщал в мъж. Независимо, че понякога той й се е противопоставял, както
това се случило, когато е бил само на 12 години и разговарял в храма със старейшините, Мария “пазеше
всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си,” както се казва в Лука 2:19. Това размишляващо
сърце е било пронизано като с меч.

Дева  Мария  посвещавала  детето  си  на  Бога  не  само  веднъж.  Подобно  на  всеки  от  нас,  който  е
родител, тя многократно е посвещавала детето си на Бога. Тя се е молела ежедневно за него. Тя е знаела, че
след време ще трябва да му позволи да тръгне по собствения си път и да служи така, както сам реши. Сега
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бил моментът тя да му позволи да тръгне по пътя си.
Мисля си за борбата, която е имал Исус в Гетсиманската градина, когато се е молил с думите: “ Но да

бъде не моята воля, а Твоята.” Мислех си за тази молитва и си представях,  че тя е била по-трудна за
произнасяне от Мария, отколкото от Исус. “Да не бъде моята воля за детето ми, а да бъде Твоята воля за
моят син.” На кръста се е намирала собствената й плът и кръв. Мога да си представя как е въздъхнала
облекчено, когато Исус е отпуснал главата си и е произнесъл последните си думи “Свърши се,” преди да
предаде духът си.

Художниците  се  опитват  да  нарисуват  Мария  основно  по  два  начина.  Единият  от  тях  е  така
нареченият образ на “Мадоната,” изобразен като млада жена,  която прегръща малкото си дете. Другият
начин е наречен “Пиета” и изобразява Мария, държаща тялото умрелия си син след снемането му от кръста.
Мария е изживяла разпъването на Исус на кръста по уникален начин. На Голгота тя е наблюдавала смъртта
на своя син, когото вероятно е познавала по-добре от всеки друг човек.

А знаете ли как тя е реагирала на неговата смърт? Тя би могла да бъде изпълнена с много голяма
горчивина и отчаяние. Можела е да бъде толкова ядосана на Бога, но някъде в дълбините на сърцето си тя е
знаела още от самото начало, че това дете не й принадлежи. То принадлежало на Бога. На кръста е бил
разпънат не само синът на Мария, но и Синът на Бога. Мария е знаела това. Мисля си, че Самият Бог е бил
натъжен. Джеймс Ръсел Лоуел казва: “Стоейки скрит в сянката, Бог продължавал да наблюдава от висините
всичко, което принадлежало на Него.” Убеден съм, че тази смърт е натъжило най-дълбоко сърцето на Бога,
независимо, че самият Той бил организирал това да се случи.

Когато  гледаме  към  тези  жени  и  особено  към  Мария,  ние  виждаме,  че  това  са  личности  с
изключителна вяра, които са притежавали забележителна смелост и са били мотивирани от любовта. Те са
били обичани и са отговорили с любов. В Деян. 1:14 се казва, че Дева Мария е била сред онези вярващи,
които се отишли при учениците след разпъването на кръста и възкресението на Исус, за да чакат заедно
пристигането на Светия Дух. Мария решила, че мястото й е сред вярващите.

Вие намерихте ли своето място сред вярващите? Вярвате ли, че Исус, Синът на Бога е умрял заради
вас, защото ви обича? Ще му отговорите ли с любов? Ще го приемете ли като ваш Господ и Спасител? Ще
решите ли да тръгнете след Него? Каним ви да отговорите положително. Каним ви да се върнете обратно до
Голгота и отново да погледнете какво се е случило там и да отговорите на тази божествена любов. Можете
да отговорите, като обявите вярата си и като се присъедините към нашата църква. Молим се в името на
Господ Исус Христос. Амин.

Милостта на Рождество Христово
Йоан 1:14 и 16

Нека да прочетем следните две стиха: Йоан 1:14 и 16. В тези недели преди Рождество Христово ние
празнуваме заедно някои от най-любимите ни християнски традиции. Ние отново си припомняме какво
означава да се поздравяваме с Рождество Христово и да си подаряваме подаръци. Разбира се, зад нашите
традиции, скрити зад поздравите и подаръците и много други неща, които правим по това време, ние трябва
да виждаме милостта на Рождество Христово и незаслужената от нас любов на Бога, която е предназначена
за всеки от нас. Ето това празнуваме на Рождество Христово.

Бог  ни дарява  с  милостта  си  по много начини.  Може би някои от  присъстващите  са  достатъчно
възрастни, за да могат да си спомнят за Адам Смит и Крекър Джакс. Може би сте ги слушали да пеят под
акомпанимента на своите китари и даже може би си спомняте рекламата: “Ако нагарът на свещите на колата
ви е твърде  голям, това е лошо. Купете си препарат за почистване на свещите “Тюбероз.” Казвам ви тази
реклама, за да ви припомня певците, а не за да ви накарам да си купувате този препарат. Знаете ли какво е
тюбероз? Виждали ли сте тюбероз? Миналата пролет намерих няколко от тези цветя в полето и ги пресадих
в градината си. Те цъфтят през втората половина на лятото, но моите цветя въобще не цъфнаха. За моя
изненада няколко дни преди Рождество Христово, в средата на декември видях, че едно от тези цветя беше
цъфнало с много красив цвят. Оказа се, че температурата не беше паднала достатъчно ниско, за да убие тези
цветя. Аз го откъснах, внесох го вътре и ароматът му изпълни цялата къща. Бог ни даде този подарък за
Рождество Христово.

Тези доказателства за милостта на Рождество Христово идват при нас толкова изненадващо, че ни
карат да се радваме. Нали си спомняте, че овчарите били на хълма и пазели стадата си през нощта. Харесва
ми написаното от Фредерик Битнър. Той казва, че небесата се разцепили през тази нощ, когато въздуха се
изпълнил със светлина и ангелски гласове. Изплашените овчари били успокоени с думите: “Не бойте се,
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защото,  ето,  благовестявам  ви  голяма  радост,  която  ще  бъде  за  всичките  човеци”  (Лука  2:10).
Изненадите на Рождество Христово често ни карат да реагираме радостно. Библията казва, че мъдреците
вървели след звездата, обхванати от голяма радост. За тях както звездата, така и радостта, са представлявали
знаци и символи. Милостта на Рождество Христово често пъти ни изненадва с радост. Ние сме като децата,
които се събуждат на Рождество Христово и се радват на подаръците, които ги очакват под елхата.

Милостта на Рождество Христово ни благославя вътрешно. Ние се стремим да имаме мир в сърцето
си и мир в разума си. Толкова често конфликтите на този свят ни карат да си мислим, че няма мир. В един
химн се казва: “Няма мир на земята.” Да, само вътре в нас самите може да има мир. Милостта на Рождество
Христово ни дава това чувство за вътрешен мир. Подобен мир намираме и в Библията.

Веднъж един човек ми каза:  “Защо вярваш,  че  девица  може да  роди?”  Аз  му отговорих:  “Както
евангелието на Матей, така и евангелието на Лука свидетелстват за това.” Този човек, който беше начетен,
ми  каза:  “Да,  но  в  други  свидетелства  за  живота  на  Исус  не  се  споменава  за  раждане  на  девица.  В
евангелието на Марк не се споменава за такова нещо. В Галатяни, където Павел разказва за раждането на
Исус, също не се споменава за раждането на девица. Защо вярваш в това нещо?”

Аз му отговорих: “Когато Бог казал на Мария и Йосиф, че ще се роди това дете, аз вярвам, че Мария и
Йосиф са го възприели като лично благословение. Библията многократно казва, че Мария пазела всички
тези неща и размишлявала над тях  сърцето си.  Мисля си,  че Йосиф също е пазел тази информация в
сърцето си. Убеден съм, че раждането на девица е нещо, което Мария и Йосиф са знаели, но не са споделяли
с другите хора, поне в началото. Женените хора, които се обичат, си имат семейни тайни. Мисля си, че
непорочното раждане е било семейна тайна за Мария и Йосиф. Вярвам, че чак след разпъването на Исус,
Мария е решила, че би могла да сподели тази информация с ранната църква. Освен това, нали разбирате, че
в  непорочното  раждане  има  много  логика.  До  този  момент  Мария  е  пазела  за  себе  си  тайната  в
размишляващото си сърце. Защо вярвам в непорочното раждане? Вярвам, защото Библията казва, че това е
така.”

Човекът, от когото най-много се е изисквало да вярва в непорочното раждане, е бил Йосиф. Мария е
била сгодена за него. Ако Йосиф е вярвал, че една девица е в състояние да роди, това не е нещо, което може
да е обект на религиозен дебат. За Йосиф това е бил много личен въпрос. 

Много  често  милостта  на  Рождество  Христово  е  лична  работа.  Когато  получим  тези  специални
докосвания на Божията милост, ние се изпълваме с чувството на вътрешен мир, който откриваме в Мария и
Йосиф. Милостта на Рождество Христово може да ни донесе успокоение и надежда, която е една от онези
характеристики на християнския живот,  които е  много трудно да бъдат дефинирани.  Когато говорим за
надеждата, ние често говорим за белезите и символите, които получаваме от Бога.  Може би един от най-
прекрасните знаци на надеждата за всички хора е небесната дъга, която Бог е дал на Ной. Ангелът обещал:
”Това ще бъде знак за вас. В едни ясли вие ще откриете бебе, увито в пелени.” Бог продължава да ни дава
знаци и белези на надеждата.

Една жена от църквата ми разказа какво се случило с нея миналата седмица. Един приятел на нейното
семейство, който е бил неин учител в гимназията, умрял преди десетина дни. Този сравнително млад човек
боледувал от няколко години. Той обичал да се занимава с градинарство и скоро преди смъртта му заедно с
жена си почистили цветните лехи от сухите стебла. Когато неочаквано умрял, жена му се помолила на Бога
да й даде просто някакъв знак и потвърждение, че съпругът й е отишъл на небето. На следващия ден жената
отишла в градината. Предполагам, че същото топло време, което стана причина да цъфне тюбероза в моята
градина, е накарало в нейната градина да цъфне един прекрасен ирис. По време на погребението в миналата
неделя след обяд пасторът показал този ирис на присъстващите. За нея цветето се превърнало в символ на
надеждата.

Бог ни дава тези малки докосвания, които вливат в нас надежда и това ни успокоява. Актрисата Сали
Мидълтън от Северна Каролина описва един период от живота й, когато се чувствала много подтисната и
обезверена, защото имала много проблеми. Веднъж отишла да се поразходи в гората и една сойка изпърхала
с криле точно пред краката й. Сали се навела и я взела и от този момент за нея тази сойка се превърнала в
символ на надеждата. Миналата година на Рождество Христово падащите снежинки се превърнаха за нас в
символ на надеждата. Тогава валеше сняг в деня на погребението на синът ми Ерик. Ние си мислехме, че
може би Ерик беше помолил Бог да ни даде някакъв специален знак за нежната си милост, просто за да ни
помогне да се справим. Когато дойде пролетта,  вече не снежинките,  а пойните птички се превърнаха в
символ за нас. Дъгата на Ной, Витлеемската звезда, ангелите в нощното небе, снежинките, цъфналият ирис,
сойката  и  пойните  птички  –  това  са  начини,  с  помощта  на  които  Бог  докосва  живота  ни.  Ако  сме
внимателни, ние ще съзрем тези специални доказателства, че милостта на Рождество Христово е за всички
нас.

Милостта  на  Рождество  Христово  ни  възприема  такива,  каквито  сме.  Бог  ни  приема  със  своята
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безусловна любов. Не е нужно да очистваме делата си, преди да отидем при Бога.  Той ни иска такива,
каквито  сме.  Бог  знае  от  какво  най-много  се  нуждаем.  Ако  най-много  се  нуждаем  от  информация  и
познание, Бог ще ни изпрати някой опитен професор. Ако най-много се нуждаем от някаква технология, Бог
ще ни изпрати някой инженер.  Ако най-много се нуждаем от пари и  от  финансова  помощ, Бог  ще ни
изпрати някой, който е добре запознат с икономиката. Ако най-много се нуждаете от удоволствия, Бог ще
ни изпрати някой забавен човек. Ние се нуждаехме най-много от опрощаване на греховете ни, поради което
Бог изпрати Спасителят. В Христос Бог отговаря на най-дълбоката нужда на човешкото сърце.

Един човек в продължение на много години избягвал църквата и не влизал в нея даже на Рождество
Христово.  Той  се  чувствал  виновен  заради  начина,  по  които  живеели  синовете  му,  което  много  го
разочаровало. Двамата му сина разбивали сърцето му. Веднъж този човек отишъл в църквата, защото един
от  внуците  му  играел  ролята  в  мъдрец  в  една  малка  драматизация  на  Рождество  Христово.  Докато
наблюдавал как внука му излязъл на сцената и коленичил пред яслата, във възрастния мъж се надигнало
непреодолимо желание да коленичи край същата ясла и да остави пред бебето Христос товара на вината си.
Когато  направил  това  и  признал  греха  и  вината  си,  които  го  измъчвали  от  толкова  дълго  време,  той
установил, че е в състояние да прости на синовете си.

Прошката винаги има две измерения.  Прошката,  с която Бог опрощава собствените ни грехове,  е
вертикалното измерение. Когато приемем Божията прошка, това ни окуражава и възбужда в нас желанието
да прощаваме на другите хора, което е хоризонталното измерение. Точно за това се молим в Господната
Молитва: “Прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.” Окуражавам ви сега, по
време на Рождество Христово, да получите прошката на Бога, както и да подарите на другите хора своята
прошка. Ако изпитвате неприязън срещу някого, нека това да бъде онова Рождество Христово, по време на
което вие сте се освободили от тази неприязън. Предложете на другите хора наистина онова, от което най-
много се нуждае човешкото сърце – прошката.

Милостта на Рождество Христово ни изненадва с радостта, благославя ни с мира, успокоява ни с
надеждата и ни приема с безусловната си любов. Милостта на Рождество Христово ни принуждава да й
отговаряме с вяра. Когато разберем какво е направил Бог за нас в Христос Исус, ние пожелаваме да му
отговорим. Обстоятелствата в които живеем са много трудни. Може изминалата година да е била много
трудна за нас. Може да сме загубили скъпи за нас хора или неща. Но ние искаме да отговорим на Бога. Каня
ви да се приближим до яслата. Представете си, че сега влизате в обора, където се е родил Исус. Погледнете
лицето на бебето. Можете ли да видите това дете, което носи образа на своя Баща? Можете ли да разберете
онова, което казва Йоан в своето евангелие, че в Исус ние видяхме славата на Бога, пълна с благодат и
истина? Когато приближим до яслата, ние разбираме какво е направил Бог. Ние разбираме, че Словото се е
превърнало в плът. Самият Бог се е превъплътил в човек. Милостта на Рождество Христово е едно бебе,
което е толкова нежно и лесно наранимо. Милостта на Рождество Христово е Божият перфектен дар Господ
Исус Христос.

Жена ми ме помоли да ви разкажа една от любимите ни истории, свързани с Рождество Христово,
която някои от вас може би вече са чували. Тази история, която е в пълна хармония с политическия живот в
САЩ, всъщност е една история за бившият президент Джими Картър. Може би си спомняте, че той беше
разказвал,   че се е родил отново като християнин докато бил губернатор  . Медиите реагирали грубо на това
признание. Много хора изразили неверието си, защото не разбирали какъв е смисъла на това да си роден
отново  християнин.  Точно  когато  бил  обсипан  от  жестоки  критики  в  медиите,  той  говорил  пред  едно
събрание във Флорида.  До него на трибуната стояла г-жа Роуз Кенеди, която е преживяла много мъка в
живота си: най-големият й син Джозеф беше убит като военен пилот по време на Втората световна война,
вторият й син Джон беше убит като Президент на САЩ през 1963 г, а третият й син Робърт беше убит като
кандидат-президент през 1968 г.

В един кратък разговор с губернатора Джими Картър,  г-жа Кенеди казала:  “Разбирам, че вие сте
новороден християнин.” Картър потвърдил. Тогава тя казала: “Аз също.” Това изненадало Джими Картър,
защото той знаел, че тя през целия си живот е била католичка. Тя обяснила: “Нека да ви разкажа какво се
случи с мен. По време на Коледните празници аз нямах никакво настроение за празнуване. Животът ми
беше  толкова  труден.  Не  исках  да  имам  нищо  общо  с  радостта  и  празнуванията,  които  съпътстват
Рождество Христово. Една жена, която работеше като слугиня в дома ми, продължаваше да пее Коледни
песни, докато работеше, а аз не исках повече да ги слушам. Накрая й казах: “Млъкни. Не искам повече да
пееш каквато и да е християнска Коледна песен. Не искам повече да ги слушам. Нямам настроение за това.”
Жената ме погледна и каза: “Г-жо Кенеди, вие имате нужда от една ясла в сърцето си.” Аз се ядосах толкова
много, че веднага я уволних. Същата вечер не можах да заспя. Станах посред нощ, коленичих край леглото
си и се помолих Бог да постави тази ясла в сърцето ми и Той го направи. На другия ден отново наех жената
на работа.”

72



73

Всеки от нас може да има такива случки в живота си, които променят живота, тъй като са плод на
милостта  на  Рождество  Христово.  “Изхвърли  греха  ни  и  влез  в  нас,  бъди  днес  роден  в  нас!”  Ние
приближаваме до яслите и поглеждаме към детето. Ние отиваме заедно с онези, които са отишли преди нас.
Идваме с едно младо момиче от Назарет което било извънбрачно бременно и роди това дете. Идваме с един
мъж, който бил изморен дърводелец, който трябва да е бил победен от своите отговорности. Ние идваме с
мъдреците  от  изтока,  които  носеха  подаръци  и  бяха  доведени  до  това  място,  водени  от  една  звезда.
(Коментар: Астрономи са доказали че тогава планетите Сатурн и Уран са се оказали в положението „конюнкция на планети“ –
траекториите им се пресекли така, че гледани от земята, образът им приличал на голяма и ярка звезда. Д.Пр.)

Ние  идваме,  заедно  с  тъгуващите  родители  с  побелелите  си  коси.  Ние  идваме заедно  с  тъжната
вдовица, която носи един ирис, който е цъфнал в неподходящото време. Ние идваме, самотни и отчаяни,
греховни  и  пропити  от  грехове.  Ние  пристъпваме  към  яслите.  “Елате,  всички  които  сте  верни  и
триумфиращи, елате, нека да се възхитим на Христос, нашият Господ!”

Вие имате ли ясла в сърцето си? Поканили ли сте Христос да влезе в живота ви, да го промени и да ви
спаси от греховете ви? Знаете ли, че Бог ви обича? Защото Бог толкова обикна света, че ни подари този дар,
дарът  на  Своя  Син.  Знаете  ли,  че  днес  Бог  ви  е  довел  в  тази  църква,  за  да  станете  част  от  това
богослужение? Може би с това Бог ви кани да станете член на нашата църква? Ние просто ви молим да
отговорите положително на чудния дар на милостта на Рождество Христово. Молим се в името на Господ
Исус Христос. Амин.

                     

Мисия
Деян. 1:8

През изминалата седмица имахме проливни дъждове, нали? Вече не чувам хора да се оплакват от
засушаването. Не знам дали тази година ще бъде сушава или не, но поне за сега имахме 8 дни дъжд и 2 дни
хубаво слънчево време. Няма по-подходящо време за скубане на плевелите от периода непосредствено след
дъжд. По-голямата част от времето в петък след обяд и в събота прекарах на колене в градината, за да
почиствам плевелите. Когато вършите тази скучна и досадна работа, вие не трябва много да мислите за
това, което правите. Просто трябва да внимавате и да скубете само плевелите, а не някое друго полезно
растение. Поне за мен плевенето е време, през което мисля и се моля.

Вчера обмислях тази серия от проповеди, посветена на целите на живота ни. Знам, че много от вас са
прочели книгата “Целенасочен живот” на Рик Уорън. (Коментар: Превел съм тази книга. Можете да я намерите на

http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.)  Доста хора споделиха с  мен колко много им е  помогнала тази серия от
проповеди. Молих се специално и за днешната ни среща. 

Ние  говорихме,  че  сме  създадени  да  се  покланяме  пред  Бога,  да  го  обичаме  и  вечно  да  му  се
наслаждаваме. Ние сме създадени не само да бъдем част от собственото си семейство, но и да сме част от
църквата,  която е  Божието  семейство.  Ние  говорихме за  това,  че  сме  призовани  да  бъдем ученици  на
Христос и да гледаме на Исус не само като на наш Спасител, но и като на наш Господ, на който трябва да се
подчиняваме. Миналата седмица се фокусирахме върху изискването всеки християнин да има сърцето и
поведението на слуга. Днес сме  в края на тази серия от проповеди и ще се спрем на друга цел от живота ни:
нашата мисия.

Нека да прочетем Деян.1:8  в който много ясно е опис  ана   задачата ни  . Ние рядко разглеждаме този
стих в който ни се поставя Великото поръчение, но всъщност това е точно така. Може би си спомняте за
някой  филм,  в  който  един от  героите  отива  на  някакво  уединено място,  примерно в  тоалетната  или  в
телефонна кабина. Там отваря куфарчето си и изважда един магнетофон и плик със снимките на някакъв
човек, за който още от самото начало на филма се знае, че е лошият герой. Уединилият се човек прослушва
записа  на  магнетофона  и  чува  какво  трябва  да  направи.  Заключителните  думи  на  записа  са  примерно
следните: “Ако решите да я приемете, задачата ви е ... Този запис ще се самоунищожи след 5 секунди.” След
няколко секунди действително магнетофонът избухва в пламъци.

Когато Исус ни е оставил Великото поръчение,  той не ни е казал, че трябва да се крием в някое
уединено място, за да го прочетем. Тъкмо обратното, той е отвел учениците си на върха на планината. Те са
получили нашата мисия “черно на бяло,” в писмен вид, за да можем постоянно да я четем. Мисията е много
проста – да свидетелстваме. Какво означава да бъдем свидетели? Веднага ни идва на ум клетвата, която
свидетелят произнася в съда: “Да казвам истината, цялата истина и нищо друго освен истината, заради това
Бог да ми помага.” Това означава да говорим онова, което знаем, че е истина за Исус Христос.

Ние се притесняваме от думата “свидетелствам.”  Може да сме посещавали религиозни събирания
или богослужения, по време на които хора са се изправяли и са свидетелствали за ужасното състояние, в
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което са  се  намирали и  как  са  потъвали в  ямата.  Толкова  често  описанието на  живота  на  тези  хора  е
изпълнено с такова унижение,  че на нас ни е трудно даже да го слушаме. След това те продължават и
разказват  за  драматичната  промяна,  която  настъпва  в  живота  им,  когато  приемат  Христос  като  свой
Спасител. Вярно е, че Христос променя живота ни и ние сме благодарни на Бога, че може да измъква хората
от толкова дълбок грях. Вярно е, че много от нас са израсли в семейства на християни. Тези хора никога не
са живели мизерен живот, но техния живот също е бил променен драматично, след като са приели Исус
Христос.  Сутринта  разговарях с  едно  младо момиче  от  нашата  църква,  която  беше  решило  да  приеме
Христос  за  свой  Спасител.  Аз  я  попитах:  “Покани  ли  Исус  да  влезе  в  сърцето  ти?”  Тя  ми  отговори:
“Поканих го и той влезе в сърцето ми.”

Когато започнем нашето продължително пътуване, което наричаме християнски живот, в нас започват
да се извършват промени. На всеки етап по този път ние имаме възможност да кажем на другите хора за
онова, което Исус е направил за нас и какво означава за нас да живеем с Бога. Много често свързваме
свидетелстването само с красноречивото разказване на онова,  което Бог е направил за  нас пред голяма
аудитория  от  слушатели.  Но  думата  “свидетелстване”  не  означава  това.  Свидетелстването  означава  да
разказваме   със свои думи   за добрата новина,     такава както я знаем  . Опитайте се да отговорите на следните
въпроси: “По какъв начин връзката ви с Бога е променила живота ви, когато сте се намирали в затруднение?
Как се отнесе Бог към вас, когато страдахте и ви болеше? На какво ви научи Бог, когато имахте финансови
проблеми или бяхте безработен? Как работеше Бог в живота ви, докато трябваше да чакате и търпението ви
беше поставено на изпитание?”

Когато съобщаваме на другите онова, което Бог иска да им кажем, тогава изпълняваме мисията си.
Това не означава, че всички сме длъжни да правим това съобщение по един и същи начин. Това означава, че
просто разказваме за промените, които Бог е направил в живота ни. Понякога ще разказваме това пред наши
съученици, които познаваме от годините в училището. Друг път ще са колеги, с които някога сме работили.
Трети път ще са приятели или съседи. Родители, дядовци и баби, не пропускайте да разкажете на децата и
на внуците си какво означава Бог за вас. Най-важното от всичко е да предавате това съобщение на членовете
на собственото си семейство. Дайте им възможност да научат как Бог е работил през различни периоди от
живота ви и как ви е променял. Това е вашето послание. Това е посланието, което всеки от нас трябва да
споделя с другите хора.

Миналата неделя участвах в погребалната церемония на един чудесен мъж, който се казваше Лоурънс
Чапман. Може би много от вас го познават. В продължение на 31 години той беше Водач на скаутите към
Лютеранската църква “Сейнт Джон.” Не знам колко много момчета са преминали през неговия отряд, но
мога да ви кажа, че не всеки от тях беше удостоен с почетната титла “Орел.” Само 113 скаути я получиха.
От 100 скаути, само 2-3 достигаха до този чин. Колко много скаути се научиха да казват клетвата: “С цялото
си същество ще правя всичко, на което съм способен, за да изпълнявам задължението си към Бога и към
родината си”? Върху характерите на колко много хора оказа влияние този човек, който с такова желание
работеше в свободното си време като Водач на скаутите?

Лоурънс  Чапман  освен  това  работеше  като  учител  в  системата  за  обществено  образование.  Ако
имахте възможност да го попитате: “Лоурънс, каква е мисията на живота ти? Каква работа ти е възложил
Бог?” аз съм убеден, че той щеше да ви отговори, че мисията му е да работи с младите хора. Той буквално
изразходваше живота си с младите момчета и момичета. Не всеки човек има тази конкретна мисия, но на
всеки от нас е дадено поръчението да разказваме онова, което е станало в живота ни. Понякога разказваме
собствения си опит, друг път разказваме онова, което сме чули и научили от други хора.

Преди няколко дни разговарях с едно семейство, което правеше първите крачки по пътя на скръбта,
защото беше умрял обичан от тях човек. Те си разказваха случки, свързани с любимият им човек, който бяха
загубили. Те споделяха, че той им беше разказвал за християнската вяра и че за тях той самият е бил пример
за такава вяра. Този човек беше моят чичо, който ние наричахме чичо Бъз. Той носеше името на моя дядо.
Днес следобед ние ще го погребем. Чичо Бъз съвсем не приличаше на Лоурънс Чапмън. Очевидно мисията
му беше много по-различна,  но в  най-съществената си част тя  е  една и съща:  да  споделяте с  другите
съобщението така, както вие го знаете. Чичо ми беше прекрасен бизнесмен, чиято философия би могла да
се обобщи със следните няколко думи: “Купувай и продавай,  но не забравяй,  че всичко принадлежи на
Бога.” Ето така живееше чичо ми. Той не говореше много,  но много се вълнуваше, когато трябваше да
споделя  сърдечните  си  тайни.  Обикновено  говореше  тихо  и  със  сигурност  би  отказал  да  говори  пред
микрофон. Неговото послание беше живота му. Чрез начинът си на живот той говореше за спасението, до
което е стигал благодарение на Исус Христос. Той беше убеден, че Бог контролира всичко и че да живееш с
вяра, това означава да живееш с надежда и любов. Чичо Бъз беше много мъдър, великодушен и смирен
човек с благочестиво сърце.

Нека всеки от нас да се запита какво върши в този свят за прослава на Христос? Бог призовава всеки
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от нас. Той не изключва нито един човек от този призив, независимо от нашата ограниченост и несигурност.
Бог призовава всеки човек да изпълнява мисията и да разпространява съобщението. Преди няколко седмици
ви  разказах  за  собственото  си  съобщение.  Разказах  ви  за  времето,  когато  бях  студент  в  университета
Фурман. Разказах ви са семинара в Райджкрест, който беше организиран от Баптисткия студентски съюз,
където имах една забележителна среща с Христос. Той ме попита: “К  и  рк, искаш ли да вършиш онова, което  
ще ти кажа?” Споделих с вас до какво ме доведе това мое решение незабавно след тази среща.

А сега ще ви разкажа останалата част от тази история. Аз продължих да следвам биология и химия в
университета Фурман. Мислех си, че Бог иска от мен да стана мисионер. Аз се възхищавах от мисионера
Бил Уоланс, който работеше в Китай и от Алберт Швайцер и даже взех участие в една кратка мисионерска
работа в една болница в Родезия. Бях решил да стана лекар и да работя като лекар-мисионер. Забележете, че
постоянно подчертавам  моя план, моето желание, моето намерение. 

Молбата ми за постъпване в медицинския университет беше приета с благосклонност, но проблемът
беше,  че  по  онова  време  ние  воювахме  във  Виетнам.  Тогава  държавата  беше  взела  решение  всички
новопостъпващи в щатския университет в Северна Каролина да подпишат декларация, че са съгласни след
завършване на образованието си да бъдат изпратени във Виетнам. Но тъй като аз исках да работя като
мисионер, ректора на медицинския факултет ми каза, че молбата ми за постъпване ще бъде отложена за
следващата  година.  На  мен  ми  предстоеше  да  завърша  университета  Фурман  и  двамата  с  Клер  бяхме
решили да се оженим. Поради това се чудех какво ще правя цяла година. Един от професорите във Фурман
ми каза: “Ако искаш да бъдеш медик мисионер, ти трябва да си преминал поне една година обучение в
семинария.” Малко преди това бях отказал да получа финансова подкрепа за пълен курс безплатно обучение
в семинарията в Принстън. Тогава кандидатствах в семинарията в Кентъки, бях приет и двамата с Клер се
преместихме в Луисвил. 

Нека да уточня, че отидох там с нежелание. Там попаднах сред синове на проповедници. Реших, че не
искам да бъда “синът на проповедника,”  без да осъзнавам,  че точно това беше волята на Бога. Все още
исках  да  се  уча  в  медицинския  университет,  поради  което  реших  да  изучавам  само  задължителния
академичен  минимум  за  едногодишно  обучение  в  семинарията:  Стар  Завет,  Нов  Завет,  Библейска
археология, гръцки и еврейски. Оказа се, че семинарията изисква да поработя за известно време някъде като
мисионер.  Разгледах  един  списък  с  възможни  места  за  работа  и  забелязах  едно,  което  беше  наречено
“болничен пастор.” Реших да отида там с надеждата, че там ще работя с лекари и това ще ми помогне да
постъпя в медицинския университет. Аз бях последният човек, който се регистрира в курса за болнични
пастори,  воден  от  професор  д-р  Вейн  Оутс,  който  ме  погледна  и  каза:  “Може  би  нямате  желание  да
участвате в този курс?” Аз се съгласих: “Да, аз искам да уча в медицинския институт.” 

Той ми каза: “Добре, положението е следното. Ние ще ви изпратим в една болница. Там ще трябва да
проверите дали ще можете да работите като болничен пастор.” Моят учител д-р Оутс по-късно стана мой
голям приятел и настойник. Изпратиха ме в една туберкулозна болница, в която имаше два вида пациенти:
болни  от  туберкулоза  и  хора  с  белодробни  заболявания.  При  всяко  влизане  и  излизане  от  болницата
трябваше да се мия продължително и да се обеззаразявам, защото туберкулозата е много заразна болест.
Започнах да  изпълнявам задълженията  си  и  да  посещавам пациентите.  В началото проявявах по-голям
интерес към медицинското им състояние, отколкото към онова, което ставаше в сърцата им.

След няколко месеца, през които бях с раздвоено сърце, веднъж влязох в една болнична стая, в която
лежаха трима баптисти и един католик. Посетих баптистите и накрая, като знак на учтивост, минах покрай
леглото на католика, който се казваше г-н Дробър. Погледнах го и видях, че на вид беше само кожа и кости.
Забелязах, че дишането му беше затруднено. По устните му имаше бяла засъхнала слюнка, а той жадно се
бореше за всяка глътка въздух и беше загубил контрол над всички функции на тялото си. Той ме погледна и
ме попита с характерния шепот на туберкулозните хора: “Господине, каква е мисията на живота ви?” Аз бях
толкова изненадан от този въпрос, че не можах да му отговоря. Нямах какво да му кажа. Казах със запъване
нещо, а после си излязох и си отидох у дома, където се опитах да обясня на Клер как се чувствах по време
на тази среща. След това се нахранихме и аз седнах да чета книгата “Служителят и грижата за душите на
хората” на Даниел Уилямс. Когато стигнах почти до края на книгата, аз прочетох коментар на автора за
“последния съд.” Той казваше, че в процеса на самото служение ние се срещаме с живия Христос, който
ни се явява в лицето на хората, които обслужваме. Тогава се сетих за болният католик г-н Дробър, веднага
се качих в колата си и се върнах обратно в болницата. Когато минавах покрай стаята на сестрите, дежурната
сестра ме попита, защо съм се върнал и аз й обясних, че искам да поговоря с г-н Дробър. Тогава тя ми каза,
че той е умрял преди 1 час.

Въпросът “Каква е мисията на живота ви?” на г-н Дробър промени посоката на живота ми. Замислих
се какво би трябвало да направя през следващата година и какво ще направя, когато се осъществят всичките
ми планове. Питах се как ще служа на Бога, когато всичко си отиде на мястото според моя график, според
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моето желание и според  моя проект.  Внезапно разбрах,  защо Бог ме беше поставил сред тези умиращи
хора. Всеки от тях имаше нужда и от духовно, а не само от телесно лечение. Аз разбрах, че Бог искаше да
бъда лечител, който не работи със статоскоп, с рентгенови снимки и с рецепти, а със силата на Светия Дух,
чрез живота в молитва и чрез Светото Слово, което едновременно прави диагноза и предписва начина на
лечението. Бог ми беше дал мисията на живота ми.

Интересното е,  че  Бог ми говореше чрез въпросите:  “Искаш ли да направиш онова,  което ще ти
възложа?” и “Господине, каква е мисията на живота ви?” Убеден съм, че Бог ми говори чрез тези въпроси,
защото Той знае, че аз обичам да задавам въпроси. Аз отговорих с “да” на задачата, която ми възложи. От
тогава до сега се опитвам да правя точно това, въпреки че понякога не успявам да се справя много добре. От
тогава до сега аз много добре знам каква е мисията ми и какво би трябвало да съобщавам на хората.

Каква  е  вашата  мисия?  Какво  правите  на  този  свят  за  прослава  на  името  Христово?  Много  съм
благодарен, че църквата ни има мисионерско сърце. Понякога сме склонни да казваме: “Моето задължение е
да се моля и да дарявам. Някой друг ще свърши останалото, което трябва да бъде направено.” Вярно е, че
сме длъжни да се молим и да даваме, но освен това сме длъжни да бъдем изпълнители на Божието Слово, а
не само слушатели. Бог ни е възложил мисия и ви уверявам, че подобно на заглавието на един популярен
филм, понякога тази мисия изглежда невъзможна и неизпълнима.

Онези от вас, които са членове на църквата ни поне от 6-7 години знаят, че е удивително онова което
Бог направи тук. Всеки, който е бил част от тези чудесни неща може да ви каже, че не сме достатъчно умни,
за да направим онова, което беше направено тук. Ние не притежаваме достатъчно сила, енергия и мъдрост,
за да сътворим онова,  което направи Бог. Ако църквата е пълна с хора, които са казали “да” на задачата,
която Бог им е възложил, няма никакви ограничения пред Бога да извърши чудеса. Вижте какво е направил
Той с тези ученици, които са стояли на върха на планината с отворени уста, докато Исус се е възнасял на
небето. След това те отишли в Ерусалим и се криели заедно в горната стая. Тогава Светия Дух дошъл в тях
и те приели мисията си. А защото я приели, съобщението на Исус Христос е било разпространено по целия
свят.

Днес е  Цветница.  На  този ден Исус  тръгнал от Витания,  възседнал едно необяздено магаре и се
спуснал надолу по Маслинената планина.  Той се спрял на склона на планината и оплакал града,  който
виждал да блести в далечината. Той е плакал,  защото е знаел, че този град няма да го приеме.  (Коментар:
Само 40 години след този момент, Йерусалим е бил разрушен до основи през 70 г.н.е. Римският император Тит, който е царувал
заедно с баща си Веспасиан, заповядал камък върху камък да не остане в Йерусалим. Всички евреи били откарани в плен. Д.Пр.)
Той влязъл в града, а през това време хората размахвали палмови клонки в ръцете си, застилали пътя пред
него с палтата си и викали “Осанна.” Ние стоим, наблюдаваме влизането на Исус в Йерусалим и се питаме:
“Какво е това? Дали с този парад се отдава почест на Исус?” 

В  очите  на  хората  той  прилича  на  клоун,  който  язди  това  магаре,  а  краката  му  се  клатушкат .
Вглеждаме се в обстоятелствата в живота му и си казваме: “Не, това трябва да е бил поход на протеста.”
Исус се изправя срещу религиозните и гражданските власти. Когато виждаме как Исус почиства храма, ние
можем да потвърдим, че влизането му в Йерусалим е било протестен поход. Но когато застанем на Голгота и
погледнем назад към това събитие, ние казваме: “Не, това беше погребална процесия. Исус се беше запътил
към смъртта си.” Той е умрял в петък. 

Християните гледат на деня Цветница от позицията на празния гроб. Ние казваме: “Негово влизане в
Йерусалим е  парад на  победата.  Хората  го  обявяват  за  цар.”  Следващата  седмица ще бъдем помазани,
защото Исус е възкръсналият Господ.  Знаете ли защо Исус е влязъл в Йерусалим, яздейки едно магаре?
Защото е имал мисия. Един-два дни преди влизането си в града, той казал на Закхей: “Човешкият Син
дойде да потърси и да спаси погиналото” (Лука 19:10).

Знаете ли какво е направил Исус за вас? Той е умрял на кръста. Питам ви, какво правите    ВИЕ   в този  
свят    за прослава   на името Христово  ? Начинът, по който отговаряте на този въпрос ще извърши всички  
промени в живота ви. Уверявам ви, че Христос има мисия за всеки от вас, част от която е да разказвате
какво е направил той в собствения ви живот.    Гледайте начина, по който Исус е изпълнил собствената си  
мисия     и следвайте примера му  .

Мисията ви започва, когато приемете Христос като ваш Спасител. Ако до сега не сте направили това,
днес е подходящ ден за вашето спасение. Ако нямате църковно семейство, ние ви каним да станете част от
нашата църква.  Може би Бог иска да ви възложи някаква специална задача,  но вие подобно на мен се
съпротивлявате. В сърцето си вие знаете, че днес е денят да приемете възложената ви работа. Каним ви да
направите това за прослава на името на Господ Исус Христос, в чието име се молим. Амин.
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Моисей 
Изх. 3 

Вече няколко недели подред изучаваме нашето духовно наследство на вярата като християни. Днес ще
разгледаме главният герой от Изхода, който познаваме с името Моисей. Той е бил тримесечно бебе, което
било оставено от майка му да плава в една кошница в реката Нил. По онова време фараонът бил издал
заповед всички мъжки бебета от еврейски произход да бъдат убивани. Майката на Моисей го крила докато
станал на три месеца, но повече не можела да го крие. Поради това направила една тръстикова кошница,
поставила в нея малкия Моисей, пуснала я по течението на река Нил в района, където идвала да се къпе
дъщерята  на фараона и изпратила дъщеря си Мариам да наблюдава какво ще се случи.  Както правела
обикновено, дъщерята на фараона дошла до реката и видяла плаващата кошница с бебето. Тя решила да го
осинови, за да го възпита и да го подготви като принц от царското семейство. Тогава при нея се появила по-
голямата му сестра Мариам и предложила на дъщерята на фараона да й помогне да намери жена, която да
кърми бебето. Тази жена била майката на Моисей. Така заедно с майчиното мляко Моисей възприел от
майка си и вярата на израилтяните.  Дъщерята на фараона го нарекла Моисей или може би Моше, което
означава “изваден от водата.” Но Моисей не само е бил изваден от Нил, той е бил избран от Бога да отведе
израилтяните до Обещаната земя. Тогавашният фараон забравил за Йосиф и поробил децата на Израел. Те
били заставени да работят като роби, поради което Моисей щял да бъде човекът, който щял да ги изведе от
робството.

Когато Моисей станал на 40 години и живеел като принц в двореца на фараона,  той още не бил
подготвен да бъде водач. Веднъж докато се разхождал, той видял как един египтянин бие жестоко един
евреин. Моисей бил обхванат от необмислен гняв и убил египтянина. Убийството било наблюдавано от
други хора.  На следващия ден Моисей разбрал,  че убийството е  разкрито и избягал от правосъдието в
Медиамската земя. Така Моисей сменил местоживеенето си и от царския дворец се преместил да живее в
пустинята. В Медиам Моисей срещнал един човек, наречен Йотар, който му станал тъст и духовен учител.
Той научил Моисей на много неща и му възложил да пасе овцете му. Едва когато Моисей усвоил и научил
великия урок на смирението, чак тогава станал готов да води народа на Израел.

Един ден, когато Моисей се намирал в подножието на планината Синай, Бог му се явил в един храст,
който горял, но не изгарял. Когато Моисей се доближил, за да огледа този странен храст, гласът на Бога му
проговорил от храста: “Моисей, събуй си обувките. Това е свята земя.” Моисей се събул бос и Бог му
говорил от храста. Бог му казал да отиде в Египет и да каже на фараона да пусне народа на Израел да си
замине. Моисей имал много причини да отхвърли предложението. Повечето от тях се дължали на личната
му преценка, че е неспособен да изпълни тази задача. Той даже казал на Бога, че не може да говори добре и
заеква. Но Бог не приел отказа му. Той оборил всички аргументи на Моисей и казал,  че се нарича “АЗ
СЪМ,” а на английски език това е доста странно име. Така Бог разкрил на Моисей, че говори с  Йехова и му
казал: “Аз съм Бог. Моисей, в моето име и сила иди при фараона, вземи и Аарон със себе си и му позволи
той да бъде твоя говорител.” 

Моисей се съгласил с нежелание и отишъл в Египет. Фараонът се оказал упорит човек със закоравяло
сърце. Моисей се опитвал да го убеди и Бог му дал силата да предизвика множество нещастия в Египет.
Първите 9 бедствия били ужасни: водата на река Нил станала кървава, имало нашествие от жаби, комари и
мухи. Всичкият добитък се разболял.  После египтяните били поразени с цирей и градушка,  скакалци и
непрогледна  тъмнина.  Но  последното  бедствие  било  най-лошото.  Бог  казал  на  Моисей,  че  поради
коравосърдечието на фараона ще изпрати Ангелът на Смъртта, който ще посети всеки египетски дом и ще
убие най-голямото дете и домашно животно. Бог направил подготовка, като казал на Моисей: “Говори на
всички израилтяни да  заколят  агнета.  Да  вземат  кръвта  на  агнетата  и с  нея  да  намажат стълбовете  на
входната врата на къщите си. Когато Ангелът на Смъртта видел врата, която е белязана по този начин, той
нямало да влиза в тази къща“. Така всички домове на израилтяните били предварително маркирани. Дошъл
Ангелът на Смъртта, но израилтяните не пострадали от смъртоносното бедствие. Най-накрая фараонът бил
убеден и с голямо нежелание позволил на израилтяните да излязъл от Египет. 

Евреите тръгнали толкова набързо, че взели със себе си невтасалия хляб, защото нямали време да
чакат.  Това е причината, поради която понякога наричат Пасхата “Празник на безквасния хляб.” Евреите
взели  хляба  и  покъщнината  си  и  заедно с  целите  си  семейства  излезли  в  пустинята.  Скоро  след  това
фараонът променил решението си и изпратил армията си да преследва народа на Израел. Той ги преследвал
и почти ги настигнал, когато те стигнали до брега на Червено море. Евреите попаднали в капан. Пред тях се
намирало морето, а отзад ги настигала армията на фараона. Тогава Бог направил чудото и разделил водите
на Червено море, за да минат израилтяните по дъното до отсрещния бряг. След тях в направеният пролом
тръгнала  египетската  армия,  но  тогава  водите  на  морето се  върнали на  мястото си  и  египтяните  били

77



78

издавени. Моисей продължил да води хората и ги отвел до планината Синай. 
Този преход бил извършен за около 50 дни. По тази причина на Петдесятница се казва, че това е

времето, през което са били дадени Десетте Заповеди. Моисей бил извикан да се изкачи на планината,
където Бог в пушек и гръмотевици му дал двете каменни плочи с Десетте Заповеди, с които се подпечатвал
договора между Бога и хората Му. Бог определил Моисей да бъде лидера на израилтяните. Това не е била
лека работа. В продължение на много еднообразни и трудни дни Моисей се е чувствал изморен. Краката му
отичали. Имало е моменти, когато е бил на границата на издръжливостта си и искал да се откаже. Той е
знаел, че е воден от Бога. Той е знаел, че е длъжен да води израилтяните, докато стигнат до Обещаната Земя.
През целия период Бог продължавал да изпраща напомняния на Моисей. Понякога тези напомняния са били
доста впечатляващи, като например разделянето на водите на Червено море или връчването на каменните
плочи с Десетте Заповеди. В други случаи Бог водел Моисей чрез такива прости неща като облак през деня,
огън през нощта или вода, която извира от някоя скала. Бог се грижел за израилтяните, докато вървели през
пустинята и се приближавали до Обещаната Земя. Хората можели да виждат даже от светещото лице на
Моисей, че Бог е с тях. Библията ни казва, че Моисей е разговарял с Бога като с приятел, а след тези срещи
лицето му сияело. Моисей водил хората чак до границата на Обещаната Земя. Той умрял на 120 години на
върха  на  планината  Нево.  В Библията  се  казва,  че  зрението му не  е  било отслабнало и  силите  му не
намалели. Моисей е бил Божият лидер, който през целия път през пустинята е бил окуражаван от простите
доказателства за Божието присъствие.

Моисей искал да завещае на израилтяните някакво видимо напомняне за онова, което Бог е направил
за  тях,  когато  ги  е  освободил  от  египетското  робство.  Поради  това  въвел  празнуването  на  Пасхата.
Пасхалното ястие е просто и до ден днешен се спазва от всеки еврейски дом. То представлява напомняне за
начина, по който Бог е освободил хората си. Исус е празнувал Пасхата с учениците си в една малка стая на
горния етаж. Тогава Исус им обяснил значението на хляба и виното, за да разберат смисъла на Новия Завет,
който Бог е сключил с нас.

Един човек бил дълбоко отчаян. Той бил загубил работата си и семейството му го напуснало. Намирал
се в такава силна депресия, че даже мислел дали да не се самоубие. Той се помолил Бог да му даде някакъв
знак, че продължава да го обича. Веднъж, когато се прибирал в къщи, той видял нещо, което го изумило. На
входната  врата  на  къщата  си  той  видял  един  малък  дървен  кръст,  изработен  от  правоъгълни  дървени
гредички. Когато го огледал по-внимателно, той видял, че на него е изписан адресния номер на дома му.
Тогава му се сторило,  че този дървен кръст прилича ужасно на дървения кол,  на която била закрепена
пощенската му кутия. Обърнал се обратно и погледнал към мястото, където би трябвало да се намира тя.
Оказало се, че я няма. Тогава видял следите от камион. Очевидно някой се бил отклонил от пътя и толкова
силно се блъснал в пощенската му кутия, че я изтръгнал от земята заедно с опорния кол, на който била
закрепена. Докато летяла във въздуха, пощенската кутия се отделила от основата си и паднала в храстите, а
опорният кол долетял чак до входната му врата. Все едно, че някой бил поставил кръста пред вратата му
като знак, че Бог го обича.

Не е ли удивително, че Бог може да използва такива прости неща, за да ни напомни за любовта си? В
някои случаи Бог прави впечатляващи неща и чудеса, като например разделянето на Червено море. Но Бог
най-често ни дава прости знаци. Исус е казал: “Този хляб е моето тяло, което за вас се разчупва. Тази чаша е
новият завет в моята кръв, която е пролята за вас.” Това са простите елементи на Господната трапеза, която
ни напомня, че Господ е този, който ни освобождава. Господ е Спасителят. Бог може да ни освободи от
робството на греха и смъртта, точно така, както е спасил израилтяните от робството в Египет. Бог прави
договор с нас, за който си спомняме чрез Господната Трапеза.

Независимо дали напомнянето става чрез някоя счупена пощенска кутия или е чрез разчупен хляб.
Това може да е някое сиво птиче перце или някоя красива пеперуда. Може да е песента на първата пролетна
птичка или първият цъфнал минзухар.  Бог има начини да използва простите неща,  за да ни напомни са
любовта си и за обещанието си никога да не ни изоставя и  никога да не ни забравя. Великият Бог Йехова е
водил децата на Израел. Той ежедневно води и нас, за да живеем съобразно волята Му. Когато приемаме
Господната Трапеза, ние приемаме поканата на Бога. Това е Божият дом и това е Божията трапеза. Всеки,
който  вярва  в  Господ  Исус  Христос  е  поканен  да  вземе  от  това  ядене.  Нека  сега  да  вземем  заедно
Господната Трапеза и отново да си припомним, колко силно ни обича Господ. Той ни обича толкова силно,
че умря заради нас на кръста.

В нощта, когато беше предаден, Господ Исус взе хляба, разчупи го и каза: “Това е моето тяло, което
заради вас се преломява.” Нека да се помолим заедно за хляба:

Скъпи Отче, в началото беше Словото и словото беше у Бога и Словото беше Бог. Словото дойде на
земята в човешко тяло. Господи, твоето тяло беше измъчвано и разпънато на кръста заради нас. Ти беше
роден в един мръсен обор и умря на един груб кръст.  Ти направи това заради нас,  защото ни обичаш.
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Господи, когато вземаме този хляб и го ядем заедно, направи ни да си спомним за онова, което си направил
за нас. Единственото, което искаш от нас е да те обичаме и да те приемем. Ти се казал: “Всеки, който иска
да ме последва, нека да пресметне цената.” Господи, докато ядем хляба, позволи ни да пресметнем цената.
Нека да изследваме връзката си с теб. Благослови ни, докато ядем този хляб. Благодарим ти за това, че ни
обичаш. В името на Исус се молим. Амин.

А сега нека да се помолим заедно за виното:
“Небесни Отче, благодарим ти за това време и че можем да пием от това вино. Помогни ни да си

припомним жертвата на Твоя Син на кръста заради нас. Боже, ние сме грешни хора, но сега сме спасени
благодарение на Сина ти, чиято кръв се проля на кръста заради нас,  за да бъдем изкупени от смъртта.
Благодарим ти, Боже, за новия завет. Благодарим ти за това време и за новия живот, с който ни даряваш. В
името на Христос се молим. Амин.

Бог ни говори чрез тези прости неща – хляба и виното. Той ни напомня за великата си любов, която
най-пълно се разкрива в Исус Христос и която иска да й отговорим. 

Може би сред присъстващите има хора, които до сега не са приели Христос за свои Спасител. Каним
ви днес да вземете това решение. Други може би са се отклонили от Божия път и сега повторно трябва да
вземат решение да се върнат при Него. Каним ви да отговорите положително на тези покани. Ако ви липсва
църковен дом и семейство, каним ви да дойдете в нашата църква. В името на Господ Исус Христос. Амин.

Молитвата на майчиното сърце
1 Царе 1:10-18

Днес е Денят на Майката. Когато произнасям проповед на този празник аз знам, че има хора, за които
той е свързан с някаква болка. Искам да спомена три вида хора. Има хора, които днес празнуват Денят на
Майката, като в същото време тъгуват за собствената си майка. Ако наскоро сте загубили майка си, аз знам,
че ви е много трудно да празнувате. Ние искаме да ви уверим, че молим Бог да ви благославя и да излива
изцелителната си сила в живота ви. Може би днес има хора, на които им е трудно да честват този празник,
защото спомените свързани със майките им не са от най-добрите. Може би майките им са били груби и не
са  полагали  грижи  за  тях.  За  тези  хора  Денят  на  Майката  им  напомня  за  болезнените  спомени  от
собственото им минало. Може би днес тук има хора, които отчаяно искат да си родят деца, може би има
жени, които страдат от безплодие. Да празнуват Денят на Майката, даже да се гледат децата, които седят на
подиума може да е болезнено напомняне за техните затруднения.  Докато празнуваме,  ние искаме да си
припомним, че подобно на повечето спомени от детството, Денят на Майката е един от онези спомени,
който е горчиво-сладък. Със сигурност този празник е свързан с радост и веселие, но за някои от нас той е
пълен с болка и тъга. 

Библията ни разкрива много истини, свързани с родителството.  Днес ще разгледаме историята на
забележителната майка Анна, майката на Самуил. Моля ви заедно да прочетем тази история, описана в
1Царе 1:10-18. Анна е жена, която се е молела на Бога. Молитвата на сърцето й може да ни научи на много
неща. Тази жена, която се е молела толкова страстно Бог да я дари с дете, е била пример и източник на
вдъхновение  на  много  християни  от  всички  поколения.  Хората  са  се  взирали  в  нея  и  са  коментирали
молитвата й. 

Джон Калвин казал, че постоянството и търпението на Анна задължително трябва да бъде част от
молитвения живот на всяко дете на Бога. Евелин Ъндерхил посочва молитвата на Анна и казва, че тя не е
просто някакво бърборене. Анна се е молела от дъното на сърцето си и с цялото си същество. Ето така
трябва  да се  молим и ние.  Това е молитва на майчиното сърце,  една проста,  лишена от усложнения и
искрена молитва.  Молитвата на Анна била  възнаградена и тя  родила  дете.  Нейният син Самуил е  бил
ключова фигура в историята на хората на Бога, която се разкрива пред нас в Стария Завет. Понякога на него
се гледа като на последния от съдиите и първия от пророците. Истината е, че той е централна фигура в
превръщането на народа на Израел от хлабава конфедерация от племена, управлявани от поредица от съдии,
за да се стигне до времето, когато Израел има помазан цар. 

Всъщност, Самуил е действал от името на Бога, когато е помазал Саул, а после и Давид. Пророкът,
съдията и свещникът Самуил е притежавал забележителна вяра. Докато четем описанието на живота му, ние
виждаме, че той е бил много мъдър, вярващ и силен човек. Този посветен човек на молитвата, обучен от
свещеник Илий, заел мястото му в храма в много ранна възраст. Илий имал неприятности със синовете си.
На практика собствените му синове посрамили целия институт на свещеничеството. Ясно е, че намерението
на Бога е било Самуил да стане лидер, който да замени синовете на Илий. Илий е оказал влияние върху
живота на Самуил, но зад Самуил се е намирала вярващата му майка Анна, която се е молила за детето си,

79



80

даже още преди то да е било заченато. Тя се е молила за детето си, когато то е било сукалче и когато го е
посвещавала на Бога. Аз не се съмнявам, че през целия си живот Анна се е молила за Самуил. Ето такава
майка е имал Самуил. Ето такава майка и баби съм имал и аз. Такава е и жена ми Клер. Тя също е жена,
която се моли. Така живеят жените, които вярват в Бога и оказват влияние върху пътя, по който се движи
света. 

Някой беше казал, че зад всеки велик мъж     има една велика жена  ,   която може би не е във фокуса на  
прожекторите  ,   а се спотайва зад кулисите  . Считам, че най-често когато хората споделят това твърдение, те
имат предвид съпругата. За Самуил ролята на великата жена зад него е била играна от майка му. Китайците
имат следната поговорка: “Ръката, която люлее люлката, управлява света.”  Истината е, че жената, която се
моли за децата си партнира с Бога. Когато тя се моли за децата си и ги възпитава да се прекланят пред Бога,
тя прави голяма промяна в този свят. Благодарение на такава жена света  става по-добър. Тя може би се
моли със следната молитва: “Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на
земята!” (Мат.6:10). Най-вече Божието царство идва, благодарение на вярата на майките. 

Абрахам Линкълн е  бил само на 9 години,  когато  майка  му умряла.  Нанси Хенкс  Линкълн била
необразована жена от село, родена в Нова Каролина. Преместила се да живее в Кентъки. Много от вас са
виждали дългата барака, в която ни казват, че е живяло семейство Линкълн. Там тя е отгледала сина си.
Въпреки, че е живял само 9 години под влиянието на майка си, Линкълн казвал: “Всичко което съм или се
надявам да бъда, дължа на ангела на майка си.” Тя е била необразована жена, която е имала тежък, кратък и
смирен живот. Тази жена е оказала влияние върху сина си Абрахам. Защо? Защото се е молела на Бога.
Всяка вечер малкият Абрахам коленичел край коленичилата си майка и е слушал как тя се моли за него.
След това тя го карала самият той да се моли така, както го била научила. Абрахам Линкълн възприел от
майка  си  дисциплината  на  християнската  молитва.  От  нея  научил,  че  Бог  е  нашата  молитва.  Абрахам
Линкълн, който е бил президент на САЩ по време на един труден период, наричан Гражданската война,
когато страната ни е била разделена на две и брат се е бил срещу брат си,  е бил човек на молитвата. В
късните години на живота си той казал: “Спомням си молитвите на майка ми. Те винаги са с мен и аз ще ги
помня до края на живота си.” (Коментар: Ако прочетете биографията на Линкълн, ще се удивите през какви трудности и

провали в живота си е преминал, но не се отказал да се бори и не се е отчаял. Д.Пр.)
Самуил е имал подобни спомени. Молитвите на майка му дали посоката на живота му. Сърцето на

Анна  е  било  отворено  пред  Бога.  Тя  е  изливала  душата  си  в  молитва  пред  Бога.  Една  национална
организация, наречена “Сърцето на Анна” играе ролята на подкрепа за хората, които страдат от безплодие и
изпитват силно желание да имат деца, но по някаква причина това не става. Проблемът на Анна е ставал
още по-тежък от културата  на  обществото,  в  което е  живяла.  Тогава  се  е  считало,  че бездетна  жена е
прокълната  от  Бога.  Бездетната  жена  е  живеела  със  силното  усещане,  че  е  отхвърлена  от  Бога.  Тя  е
чувствала, че по някаква причина Бог е оттеглил благоразположението си от нея. Съпругът на Анна е бил от
племето на Леви, което е племето на свещениците. В Стария Завет никъде не се уточнява, дали той въобще
е служил като свещеник, но Самуил е израснал в свещеническо семейство. Библията казва, че Анна, първата
жена на Елкана, е била любимата жена на съпруга си. Освен нея, той имал и втора жена, наречена Фенина,
която имала много деца и е играела ролята на съперница на Анна. Можете ли да си представите колко
трудно е било на Анна да живее в дом с много деца, родени от втората жена на мъжа й? Колко болезнено е
това! Колко тежко е било бремето й!

Първоначалната идея на Бога е била семейството да се състои от един мъж и една жена, които са
съединени  завинаги  чрез  брака. За  нещастие,  някои  от  хората,  описани  в  Стария  Завет  решили  да
възприемат културата на съседните народи и да имат по няколко съпруги.  Но идеята един съпруг да има
няколко жени не е добра. Някой беше казал, че проблема с многоженството е, че по този начин мъжа се
сдобива  с  много  тъщи.  Аз  имам  прекрасна  тъща.  Прекрасно  е  мъжа  да  има  една  тъща.  Проблемът  с
многоженството  се  състои  в  конфликта,  който  многоженството  поражда  в  семейството.  Можете  да  си
представите болката на Анна. Нейната съперница й досаждала денонощно, постоянно й се е подигравала и
надсмивала, защото е била бездетна.  Китайците имат един символ    на изтезанието   –  две жени под един
покрив. Точно това е направил Елкана. В дома си той е имал всичко, което е нужно за да наличието на
проблем – две жени, едната с деца, а другата без деца. Конфликтът е бил много силен. Болката в сърцето на
Анна е била подсилвана от факта, че тя не е имала деца. Болката й е била още по-непоносима, защото е била
осмивана от другата съпруга.

Анна е била жена, която се е молела. Тя е пример за всички нас. Искам  внимателно да се вгледаме в
начина, по който се е молила Анна. Искам да посоча 5 характерни неща за нейния живот в молитва, които
ни вдъхновяват да бъдем молещи се хора. 

На първо място,  Анна е била настоятелна в молитвите си. В ст.3 се казва, че всяка година Елкана
отивал заедно със семейството си в Сило, за да се покланят на Бога. Година след година, отново и отново,
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Анна отивала в храма, за да се моли. Анна се молела без да спира, така както ни учи апостол Павел. Аз съм
сигурен, че Анна се молела с отворени очи. Понякога се молела на колене, друг път изправено, трети път
докато готвела или вечер, когато се подготвяла да си ляга, или сутрин, когато се събуждала. През цялото
време тя се е молела така, както се молят майките. 

Второ, не съм сигурен, дали можем да кажем,  че Анна е била особено търпелива личност,  но със
сигурност знаем, че е трябвало да чака дълги години, преди Бог да удовлетвори молитвите й. Не знам, дали
е станала търпелива, докато се е молела. От гледна точка на Анна, Бог закъснявал с отговора на молитвите
й. Бог определя времето по начин, който ние често пъти не разбираме. Анна е била в такова положение.
Година след година тя искала Бог да я дари с дете, но Бог е искал това да стане в подходящия момент. Ако
копринената буба си направи пашкул, погрешно е да пробиваме дупка в него и да се опитваме да помогнем
на намиращата се вътре пеперуда да излезе по-рано, защото тя ще умре. Има си подходящо време, когато
пеперудата сама ще пробие пашкула отвътре. Ако отглеждате домати, вие знаете, че има подходящ момент,
когато трябва да откъсвате домата от стъблото. Има време, което е подходящо и то е определено от Бога,
поради което Анна е трябвало да чака, докато Бог прецени, че е дошъл подходящия момент. Вие можете да
видите как историята се  разкрива пред очите ви.  Вие виждате,  че  Бог е имал планове за  този младеж,
наречен Самуил, за които Анна въобще не е можела да се представи. Бог е знаел, че има нужда от нов лидер
за хората Си. Той е знаел, че Самуил ще трябва да посвети живота си на Бога. Може би това е причината,
поради която в този случай Анна за пръв път се заклела да посвети Самуил на Бога. Може би Бог се е
опитвал да подготви сърцето на Анна за подходящото време, когато ще трябва да се раздели със сина си и
да го остави в храма.

Третата характерна черта от молитвата на Анна, че сълзи са придружавали молитвите й. Мисля си, че
всяка майка знае, че понякога човек се моли с плач. В Пс.6:8-9 се казва: “Господ е чул гласа на плача ми;
Господ е послушал молбата ми.” Убеден съм, че понякога ни е толкова нетърпимо тежко, че се молим с плач
на Бога. И това е добре. Бог чува сълзите ни. Според Библията, докато се молела, Анна не е произнасяла
гласно нито дума, а само мърдала устните си. Тя се е молела със сърцето си, а не с гласа си. Молела се е и е
плачела. Мисля си, че Бог е чул сълзите й и плача й. Повечето майки, които познавам, рано или късно се
молят с плач. Да иска човек да бъде родител, това означава, че ще трябва да се бори за детето си. Да бъдеш
родител, това е рисково задължение. Да бъдеш родител, това е свързано с трудна работа. На света няма по-
трудно задължение от задължението да бъдеш майка.  Майките биват наранявани.  Майките на някои от
присъстващите  са  се  молили със сълзи,  защото децата  им са  били бунтовни и непокорни и защото са
постъпвали глупаво. Майките се молят плачейки.

Рут Бел Греам разказва, че историята за майката на Св. Августин и е била от голяма полза, когато
трябвала  да се  справя  с  детето  си,  което било толкова  трудно и се  наричало Франклин.  Августин бил
младеж,  който  искал  да  живее  според  волята  си.  Занимавал  се  с  религии,  които  били  различни  от
християнството. Той бил доста непокорен и вършел много неморални неща. Майка му Моника се молела
непрестанно за него. Веднъж Моника отишла при Амброз, епископа на Милано и го поискала да се молят
заедно. Той чул как се моли с плач в градината му и й казал: “Сигурно е, че синът, за който се проливат
толкова много сълзи ще бъде отведен до спасение от Бога.” Майките знаят какво означава да имаш дете, за
което да плачеш толкова много. Някои майки в нашата църква плачат, докато се молят за нас. Бог чува
техния плач, даже когато те се молят мълчаливо. Бог е Богът, който вижда във всички сърца и за когото няма
тайни. 

Четвърто, вие виждате, че  молитвата на Анна е била много конкретна. Тя е казвала на Бога точно
какво иска и е споделяла с него желанието на сърцето си. Двамата с жена ми се молим редовно всеки ден, в
повечето пъти по няколко пъти. През тази седмица едно от децата ни ходи до Чарлстън. Докато се молех за
него, аз помолих Бог да го пази и закриля по време на пътуването му до там. Клер ме попита: “Защо не се
помоли Бог да се грижи за него и по време на връщането му от Чарлстън?” Аз й отговорих: “Защото просто
си помислих, че Бог сам ще се сети за това.” Но тя ми каза: “Когато се молиш за децата си, трябва да си
много подробен.” Бог няма нужда от подробности, за да отговори на молитвите ни, но когато сме конкретни,
това ни предпазва да не се молим с общи думи. Анна се е молела много подробно. Яков казва: “Вие не
притежавате, защото не се молите.” Когато молитвите ни са конкретни, това ни помага. 

Петата характерна черта в молитвата на Анна е нейната посветеност и решимост. Анна дала обет, че
синът й Самуил ще бъде посветен на Бога и че бръснач няма да докосне главата му. Това означава, че той
щял да има специално място в Божието царство. Това се наричала “Назорейска клетва.” Самата Анна взела
това решение. Виждате, че молитвата, която извира от сърцето не само е акт на посвещение, но понякога е и
акт на саможертва. Ние се молим с жертвоготовна молитва. Анна се е молила по този начин. Тя е искала да
даде  сина  си  на  Бога.  След  като  детето  й  престанало  да  суче,  тя  го  посветила  да  служи  на  Бога.
Застъпническата молитва винаги е  акт на решимост.  Когато се молим за  друг човек,  особено когато се
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молим за децата си и се обръщаме към Бога да извърши нещо конкретно в живота им, ние даваме обет да
бъдем  на  разположение,  да  бъдем  инструмент,  чрез  който  Бог  да  отговори  на  тази  молитва.  Анна  е
направила така. Тя взела решение да бъде инструмент, чрез който Бог да отгледа това дете, за да се превърне
в такъв човек, какъвто Бог е планирал да бъде.

Когато се родило детето на Анна,  тя го нарекла Самуил, което означава:  “Бог чува.” Самото име
показва, че Анна е живеела с молитва. Тя е знаела, че Бог й обръща внимание и че отговаря на молитвите й.
Самият Самуил се научил да слуша. Сигурен съм, че вие знаете добре случката, когато като момче Самуил
служел в храма. През нощта той чул глас, който го викал по име. На два пъти момчето отишло при Илий,
който му обяснил: “Иди и си легни; и ако те повика, кажи: Говори, Господи, защото слугата Ти слуша”
(1Царе 3:9). Самуил зачакал. После чул гласа и казал: “Говори (Господи),  защото слугата Ти слуша.” Бог
му дал указания. Бог чува молитвите ни, но освен това Бог иска и ние да чуем гласа си. Понякога ние
чуваме гласа на Бога, когато четем Библията, друг път чуваме гласа Му чрез някой друг християнин. Бог
иска от нас да се молим, не само защото Той ни слуша, но и защото иска ние също да слушаме.

Понякога  молитвата  на  Анна  е  наричана  “Хвалебствения  химн”  на  Стария  Завет.  Ако  прочетете
молитвата на Мария от Лука 2 вие ще видите,  че тя по някакъв начин подражава на песента на Анна,
описана в 1Царе 2.  Там виждаме изрази на радост и благодарност заради това,  което Бог е направил в
живота на Мария. На Мария й е било съобщено, че ще роди дете и евангелието на Лука продължава с
описание на ставащото в сърцето на Мария. “А Мария пазеше всичките тези думи и размишляваше за тях в
сърцето си” (Лука 2:19). Мария посветила Исус в храма, но по-късно била изненадана и удивена, когато той
бил  открит  в  храма,  докато  разговарял  със  старейшините.  Мария  го  наблюдавала,  когато  той започнал
служението си. Аз не се съмнявам, че Мария се е молела, когато Исус е бил подлаган на изкушенията в
пустинята. Сигурен съм, че тя се е молела за него през цялото му служение. Понякога не е разбирала, но
Мария винаги се е молела за сина си. Нейният живот в молитва е приличал на живота на Анна. Когато Исус
умрял на кръста, Мария е била там, наблюдавала го е и се е молела за детето си. Някои от най-вълнуващите
творби  на  изкуството  на  нашата  цивилизация  изобразяват  така  наречената  Пиета  –  Мария,  държаща
мъртвото тяло на своя син Исус.

Характерното за сърцето на майката е, че то разсъждава и премисля. Сърцето на майката трябва да се
подчинява с решителност на Бога. Мария е имала и други деца. Един от братята  на Исус се е наричал Яков.
Той е авторът на малката книжка с неговото име от Новият Завет. В Як.5:16 се казва: “Голяма сила има
усърдната молитва на праведния човек.” Мария се е молела не само за Исус, а и за Яков и за останалите си
деца.  Молитвите на праведната жена могат да извършат големи промени. Те притежават “голяма сила.”
Нашите деца не ни принадлежат. Те принадлежат на Бога. По начина, по който младите семейства на Анна
и Мария са посветили децата си на Бога и ние всеки ден оставяме децата си на грижите и плановете на
Бога. В едно стихотворение се казва, че децата ни не ни принадлежат. Там се казва, че децата ви са като
стрели в ръката на Великия Стрелец с лък. Вие сте лъкът, и вие бивате огъван и напряган когато се молите в
живота си. Вие сте натяган, за да можете да ги изстреляте към целта, която е избрана от Великия Стрелец.
Молитвата  на  сърцето  на  Анна  е  молитва  на  всяка  майка.  Това  е  модел  за  живот  в  молитва  за  всяка
християнка. Вашата майка се е молила за вас. Ако не се е молила майка ви, за вас са се молили приятелите
ви християни. В 3Йоан 1:4 се казва: “Няма по-голяма радост за мен от това, да слушам, че моите чеда
ходят в истина.” Желанието на всеки християнка е децата й да живеят, подчинявайки се на истината в Исус
Христос.

Ако до сега не сте взели това решение, в какъв подарък по случай Денят на Майката може да се
превърне решението да приемете Христос като ваш Спасител и да стенете Негов последовател. Може би
Бог  ви  внушава  да  вземете  и  някои  други  решения  и  вие  знаете,  че  днес  е  денят,  в  който  трябва  да
отговорите.  Някои от  присъстващите  знаят,  че  Бог  ги е  довел  днес тук и че тази  църква  трябва  да се
превърне във техен църковен дом. Бог е поставил това решение в сърцето ви и ви приканва да отговорите
положително. В името на Господ Исус Христос. Амин.

Надбягването
Евр. 12:1-3

Нека да отворим Библиите си и да прочетем  Евр. 12:1-3. Подобно на много от вас и аз спортувах,
докато бях ученик в гимназията. Опитах се да играя футбол, а след това и баскетбол, който наистина беше
любимият ми спорт. Но състоянието на коляното на левия ми крак никога не ми позволи да участвам във
всички мачове даже от един сезон на тези отборни спортове.  Накрая започнах да се  занимавам с  лека
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атлетика и по-специално с бягане. Треньорът ми беше треньор по футбол, който се беше специализирал в
трениране  на  състезатели  по  американски  футбол.  Той  използваше  заниманията  с  лека  атлетика  като
пролетна подготовка на футболния отбор и се беше специализирал в тренирането на бегачи. Аз се стараех с
всички сили,  но  после  отидох  да  уча  в  университета  “Фурман,”  където имаше новопостроена  писта  и
национално известен треньор. Оказа се, че търсеха бегачи за попълване на отбора и аз си помислих, че това
може да ми даде шанс да получа стипендия.

Разговарях с треньора, който се казваше Карнес и му казах, че съм тренирал в гимназията. Той ме
попита дали мога да бягам и казах, че мога. Тогава той ми каза, че след 10 минути ще ме чака на пистата.
Когато се срещнахме там, той държеше хронометър в ръката си и ми даде следните указания: “Искам да
пробягаш 12 обиколки на пистата, (по 400 м всяка) за под 70 секунди за всяка обиколка. Ако искаш, можеш
да бягаш по половин обиколка за здраве между всяка обиколка.” До тогава никога не бях пробягвал толкова
дълго разстояние (около 5 км). Наистина си помислих, че се шегува с мен, когато ми възложи тази задача.
Уверявам ви, че този треньор въобще не се шегуваше. Аз бягах и бягах и бягах. Той веднага установи, че не
съм във форма.  По-голямата част от лятото бях прекарал в Африка и през голяма част от този период
боледувах. Но тъй като имаше нужда от бегач, треньорът ми каза, че мога да бъда включен в отбора на
първокурсниците. Когато го попитах дали мога да получа стипендия, той ми отговори: “Виж, ние имаме
един  шкаф с  учебници  и  литература.  Ако  мислиш,  че  някои  от  тях  съответстват  на  програмата  ти  на
обучение, ние можем да ти дадем да ги ползваш. Освен това можеш да идваш в спортната зала, за да се
переш безплатно. Ето това беше цялата стипендия, която ми дадоха.

Този треньор, Джими Карнес,  (който по-късно тренираше американския национален отбор по лека
атлетика за Панамериканските игри), знаеше как да накара бегачите да дадат най-доброто от себе си. Аз
бягах за него така, както не бях бягал никога в гимназията. До следващата пролет ние бяхме подготвени да
участваме в състезанието във Флорида.  Треньорът ме постави да  бягам на  800 м,  което никога  не  бях
правил. Това е бягане на средна дистанция и за него се изисква много по-висока скорост, отколкото имах
както  тогава,  така  и  сега.  Тогава  пробягах  тази  дистанция  и  постигнах  най-доброто  си  време  като
състезател, но финиширах на трето място.

На  следващата  есен  участвах  в  национално  състезание.  Един  ден,  докато  тренирахме,  треньорът
Карнес стоеше в центъра на едно баскетболно игрище, играеше си с една топка и ни каза: “Момчета, мисля
днес да поиграем баскетбол.” Баскетболът е любимия ми спорт. Той продължи: “Аз имам да свърша няколко
неща, а през това време вие трябва да се загреете. Бягайте до върха на хълма Париж и обратно. Тогава ще
играем баскетбол.” Ако някога сте ходили в университета Фурман, вие знаете колко далече е хълма Париж.
Той искаше от нас да бягаме 14 км до върха на хълма и още 14 км на връщане  .   Помислих си, че се шегува.  
Но той не се шегуваше. Когато стигнахме върха на хълма, той ни очакваше там с колата си. На капака на
багажника  на  колата  му  имаше  по  една  чаша  вода  за  всеки  от  нас.  Той  ни  каза:  “Ще  се  видим  на
баскетболното игрище в университета.” Ние се обърнахме кръгом и бягахме още 14 км до университета.
Бягането надолу е  почти толкова трудно,  колкото и бягането нагоре.  Когато се  върнахме,  той стоеше в
средата на корта, играеше си с баскетболната топка и ни попита: “Готови ли сте да играете баскетбол?” Ние
разбира се бяхме изтощени, но играхме.

След това преживяване краката ми никога не се възстановиха. Започнах да страдам от една много
силна болка, която бегачите наричат “разцепване на пищялите.” Краката ме боляха постоянно. Когато дойде
време да участвам в Състезанието на Южната конференция,  аз почти се движех с патерици. Треньорът
разтри прасците ми някакъв балсам и те се отпуснаха и се загряха. Тогава направих най-доброто си бягане в
национално състезание и завърших на 13-то място. След състезанието наистина се движех с патерици.

Подобно на някои от вас,  аз  имам известен опит в бягането.  Ако бягате за  здраве или просто се
разхождате, вие имате някаква представа за това, което се изисква от участниците в Олимпийските игри.
Изумителна е нивото на подготовка и дисциплината на тези атлети. Олимпийските игри са много стари.
Началото им е поставено по времето, когато пророците Амос и Осия са служели в южното царство Юда.
Всяка четвърта година атлетите участвали в игри, провеждани в различни места, като например малкото
градче Истиам в Коринт. Както Истиамските, така и Олимпийските игри, които са били част от гръцката
култура, давали на атлетите възможност да демонстрират способностите си.

Историята   на  маратона  започва  през  490  г.пр.Хр.,  малко  преди  Езра  и  Неемия  да  се  върнат  в
Ерусалим, за да възстановят градската стена и храма. Според легендата персийският цар Дарий (Коментар:

Той е завладял и Вавилонското царство – Дан.6:31. Д.Пр) воювал с един град-държава, в който живеели йонииците.
Когато йонииците се обърнали за помощ към другите гръцки царства, Дарий решил да отмъсти на всички
гърци. В продължение на няколко дни атиняните водили жестоко сражение срещу персите в една местност,
наречена  Маратонската  равнина.  По  време  на  битката  атиняните,  които  били  много  по-малобройни  от
персите,  имали нужда  от  подкрепление.  Техният  военачалник изпратил  най-бързият  си  бегач,  който се
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наричал  Филипидис до Спарта, която се намирала на около 230 км разстояние. Той трябвало да помоли
спартанците да изпратят помощ на атиняните. Когато пратеникът стигнал в Спарта, оказало се, че в този
момент спартанците имали религиозни тържества и отказали да помогнат. Филипидис се върнал обратно, за
да съобщи на началника си техния отговор.  Когато се  върнал в Маратонската равнина,  той разбрал,  че
междувременно атиняните били спечелили невероятна победа в сражението, в което загинали  192 техни
бойци. Убитите били погребани в един общ гроб, който е останал до наши дни. От своя страна, персийците
дали 6400 убити. Те се изтеглили и се качили на корабите си, като решили да не атакуват отново откъм
морето. Тогава командирът на атинската армия изпратил Филипидис до Атина, за да съобщи за победата.
Вестоносецът вече бил изминал разстоянието до Спарта и обратно. Сега трябвало да пробяга 42.195 м от
маратонската равнина до Атина. Когато стигнал там, той успял само да каже: “Радвайте се! Победата е
спечелена!”, а след това паднал на земята от изтощение и умрял.

В продължение на много векове Олимпийските игри не били провеждани, но били възстановени през
1896 в Атина. В чест на героичния атлет Филипидис, в тях е включено маратонско бягане с дължина 42.195
м, което е най-трудната лекоатлетическа дисциплина. Днес, на 22.08.2004, жените, които се състезават в
маратона, ще стартират от мястото на древното полесражение и ще направят една обиколка около древния
гроб. След това ще тичат до Атина, където ще влязат в древния стадион и ще направят една обиколка, за да
завършат маратонската дистанция. Следващата неделя същото ще направят и мъжете-маратонци.

В National  Geographic  е  поместена  статия  за  маратонското бягане,  в  която се  твърди,  че  един от
сегашните  проблемите  на  бегачите  в  Атина  е  замърсяването  на  въздуха.  Друг  проблем  е  високата
температура.  Предполага  се,  че  Филипидис  е  умрял  от  сърдечен  удар.  Много  хора  се  интересуват  от
Олимпийските игри, защото телевизията ни дава възможност да ги наблюдаваме. Вероятно вчера някои от
вас  са  наблюдавали  баскетболния  мач.  Един  играч  от  отбора  на  Университета  в  Мериленд  доведе
националния отбор на родината си Латвия до победата над отбора на нашата страна, който е съставен от
високоплатени професионалисти.  По време на този мач ние наблюдавахме как спечелиха играчите, които
бяха  считани  за  “паленца.”  В  състезанията  на  гимнастиците  наблюдавахме  забележителни  и  почти
невероятни постижения на юноши и девойки. Ако при приземяването си след скока гимнастикът направеше
крачка назад, за да запази равновесие, коментаторите го обявяваха за грешка. Ние имаме склонността да
очакваме безгрешно изпълнение даже от младите състезатели.

Ние, американците, очаквахме много от 19-годишния плувец Майкъл Фелпс, който участва в 8 плувни
дисциплини  на  Олимпиадата.  Снимката  му  беше  поставена  на  челната  страница  на  списанието  Time.
Независимо, че току-що беше завършил средното си образование, от него се очакваше да спечели 8 златни
медала в плуването и по този начин да “счупи” рекорда на Марк Шпиц, който спечели 7 златни медала.
Една компания го спонсорира и обеща, че ще го награди с 1 мил. долара, ако спечели 7 златни медала. Но
Майкъл Фелпс не успя да спечели 7, а само 6 златни медала и 2 бронзови медала. (Коментар: На следващите

Олимпийски игри в  Пекин, Китай, през 2008,  Майкъл Фелпс успя да спечели 8 златни медала.  Д.Пр.) Той спечели повече
медали от всеки друг американски спортист, който е участвал на Олимпиада. Някои хора бяха разочаровани
от неговото представяне. Вие считате ли, че е провал спечелването на 6 златни и 2 бронзови медала?

На  Олимпиадата  Майкъл  Фелпс  участва  във  17  подборни  и  финални  състезания.  Той  участва  в
състезание по съчетано плуване и спечели златен медал, побеждавайки съотборника си Иан Крокер с част
от секундата. Вчера той спечели златен медал в едно финално състезание, без въобще да влиза в басейна.
Това  беше  най-важният  от  всички  останали  медали.  По  право  той  трябваше  да  застане  на  старта  със
съотборниците си и да участва във финалното плуване, но Майкъл Фелпс се отказа от правото си и отстъпи
мястото си на Иан, който му е пряк съперник в много дисциплини, за да получи и той един златен медал .
Майкъл Фелпс се радваше на победата на съотборниците си и заради това, че получиха златните медали и
подобриха световния рекорд. Колко героична беше постъпката на този 19-годишен спортист!

Чрез четенето на посланията на Апостол Павел ние, християните, наблюдаваме игрите и откриваме в
тях един по-дълбок смисъл. Изглежда Павел е бил опитен атлет. Аз не знам в какви състезания е участвал,
но в писмата си той споменава спортовете бокс, борба и бягане. Павел е имал познания за тези спортни
състезания. Той е роден в Тарс, където влиянието на гръцката култура е било много силно. Не се съмнявам,
че понякога той е наблюдавал спортни състезания, а като млад вероятно е участвал в тях. Авторите на ранни
християнски книги разказват, че Павел е бил прегърбен, кривокрак и с гола глава. Носът му е приличал на
клюн, а веждите му са се събирали в средата. Харесвате ли неговия образ? Той е преживял много умора и
премеждия в живота си. В писмата си до християните Павел използва спортни метафори, за да ги окуражи
да остават твърди, да издържат и постоянно да се стараят да стигнат до финалната линия. Забелязали ли сте,
че медалистите от тазгодишната Олимпиада в Атина носят лавров венец? Павел нарича този венец с думата
“корона”  и казва, че с течение на времето, клонките на този спечелен венец ще увехнат, ще изсъхнат и ще
умрат. Но в същото време добавя, че християните ще получат неувяхващ венец (1Кор.9:25).
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Самият живот е като едно надбягване. Но животът на християнина не е спринт, а маратон. Ние не се
състезаваме  помежду  си.  Това  не  означава,  че  някои  от  нас  ще  победят,  а  други  ще  загубят.  Ние  сме
съотборници. Ние или всички ще победим, или всички ще загубим.  Нашата задача е да бъдем верни по
време на надбягването, да тичаме с всички сили и да се окуражаваме помежду си . Павел е постъпвал така.
Когато стигнал до края на живота си, той можал да каже: “Времето на моето напускане настава. Аз се
подвизавах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мен венецът
на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на всички,
които  са  обикнали  Неговото  явяване”  (2Тим.  4:6-8).  Награда  очаква  всеки  от  нас.  Това  е  неувяхваща
награда. Това не е златен медал. Това е одобрението на Самия Бог, който казва, когато влизаме в Неговото
царство: “Добре си направил, добри и верни служителю.” Павел ни призовава всички да се стремим да
стигнем до финала, да се навеждаме напред, за да изпълним задачата, която Бог ни е възложил да изпълним
тук на земята и да живеем така, че да Му харесаме.

Харолд Абрамсон спечелил спринтовото бягане на 100 метра и златния медал от първата съвременна
Олимпиада. След няколко дни Ерик Литл участвал в  бягането на 400 м, може би най-трудното от всички
бягания, защото за него се изисква издръжливостта на бегач на дълги разстояния и скоростта на спринтьор.
Ерик Литл стартирал толкова добре, че всички си мислели, че той е направил фалстарт, но те грешели и той
спечелил златен медал. Но в надгробния надпис на Ерик Литл не се споменава нищо за този златен медал  .  
Там е написано: “Ерик Литл, мисионер в Китай.  ” Отдолу има един стих:   “Онези, които чакат Господа, ще
подновяват силата си” (Ис.40:31).

Ерик Литл е знаел,  че спечелването на златния медал е несравнимо по-маловажно от опазването на
вярата. Павел, както и авторът на Евреи, ни казват същото. Ние сме като бегачи, които влизат в стадиона,
пълен с публика. Трибуните са пълни с хора, които са пробягали дистанцията преди нас, които са спечелили
надбягването и са финиширали добре – светците на църквата, родители, дядовци и баби, лели и чичовци. Те
ни приветстват и ни окуражават да се държим до край и да завършим състезанието. Това окуражаване да
имаме търпение и издръжливост е възможно, защото притежаваме една личност, Исус, която върви пред
нас.  Ние  гледаме  към  Исус.  Той  определя  темпото  на  бягането,  а  ние  го  следваме  в  това  житейско
надбягване.

Задачата ни не е да се съревноваваме помежду си. Задачата ни е да бъдем съотборници. Задачата ни е
да останем верни до самия край на живота си. Когато наблюдавате сегашните Олимпийски игри, нека те да
ви напомнят за дисциплината, за решимостта и най-вече за вярното ни издържане до края на християнския
ни живот.  Помнете,  че  ние сме съотборници. Окуражавайте се помежду си.  Винаги гледайте към Исус.
Християнският живот е надбягване.

Приели ли сте Исус като ваш Спасител? Този вид живот започва, когато го приемете. Когато приемем
Исус за наш Спасител, това ни поставя на стартовото блокче. След като го направите, вие ще имате водач,
когото ще трябва да следвате до края. Някои от вас са християни, които търсят църковен дом и църковно
семейство. Уверявам ви, че ние с радост ще ви приемем в нашата църква, ако решите да се присъедините
към нас. Отправяме към вас тези покани със сърца, които са пълни с радост и благодарност. Ще ги приемете
ли? Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Надежда, когато живота ни изглежда безнадежден
Поема за пеперудата
Рим. 8:1-2, 9-11, 18-39 

Павел е написал “Римляни,” вероятно докато се е намирал в Коринт. Това послание се различава от
всичките му останали послания, защото преди неговото написване Павел не е бил в Рим. Той се е надявал
да отиде в Рим. Той не е познавал лично християните в Рим, но е искал да ги посети и да се срещне с тях.
Всъщност Бог е разкрил на Павел, че ще отиде в Рим и ще проповядва евангелието там. Павел е написал
“Послание до Римляните” с две цели. Едната е, че е искал християните от Рим да се молят за него. В това
послание той много ясно пише в какво вярва.  Някои хора наричат това послание Евангелието на Павел.
Други го наричат “Завещанието и заветът на Павел.” Той наистина много ясно описва каква е вярата му в
Исус Христос, какъв е начинът, по който този велик дар от Бога оказва влияние върху живота ни, по какъв
начин  смъртта  на  Христос  допринася  за  нашето  спасение  и  как  възкресението  на  Христос  ни  дава
християнска  надежда.  Втората  причина,  поради която Павел пише до християните  в  Рим е,  че  е  имал
намерение да посети Испания. В момента на написване на посланието той е знаел, че му предстои да отиде
в  Йерусалим и е писал до християните в Рим с молба да се молят за него. Павел е знаел онова, което е
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известно  на  всички  мисионери  -  че  когато  за  тях  се  молят  даже непознати  хора,  те  стават  нещо като
роднини, въпреки че никога не са се срещали. Той е искал римските християни да се молят за него, докато
той извършва опасното пътуване до  Йерусалим, където щял да отнесе помощи за тамошните гладуващи
християни.  Той  е  знаел,  че  рано  или  късно  ще  посети  Рим,  който  щял  да  се  превърне  в  база  за
мисионерските му пътувания в западната част на Средиземноморието. В Рим. 15 той пише, че се надява да
отиде до Испания и изразява надеждата си за църквата и за начина, по който християните ежедневно живеят
с вяра. Как разбираме тази вяра? Когато животът ни е труден, как да разбираме надеждата, която имаме в
Исус Христос? Нека да прочетем Рим. 8:1-2, 9-11 и  18-39. Последният откъс е считан за един най-важните,
ако не и най-важният откъс от цялата книга Римляни.

Будилникът  е  чудесно  изобретение.  Поне  за  някои  хора.  Други  считат,  че  будилника  е  дяволско
изобретение. Някои хора разчитат, че будилника ще ги събуди, а други се дразнят от неговия звън. Те са
готови да станат в момента, когато го чуят. Когато будилникът звънне  и ние натиснем бутона да го спрем и
да  подремем  още  малко,  ние  разполагаме  с  няколко  минути,  за  да  си  помислим  за  предстоящия  ден.
Понякога изпадаме в паника, когато се сетим какво ни очаква. Как ще успея да се справя с всичко, което ме
очаква? Когато си мислим за предстоящия ден, ние биваме обхващани от вълни на отчаяние. Каква е ползата
от всичко това? Може би ставаме с усилие от леглото. Стъпваме на пода и се запътваме към така нареченото
голямо предизвикателство. Влизаме в банята.  Някои хора стъпват на теглилката и за тях това е трудният
сблъсък с реалността. Други се оглеждат в огледалото. Виждайки собственото си лице, те също се сблъскват
с реалността. В този момент ние решаваме да направим най-доброто с това, с което разполагаме и да се
опитаме да се справим с предстоящите задачи. Може би, докато се бръснем, ние успяваме да се порежем.
Откъсваме парченце тоалетна хартия и я поставяме на порязаното място, за да не кърви. Пием чаша кафе.
Казваме една молитва и тръгваме по задачите, като понякога забравяме да свалим тоалетната хартия от
лицето си.

Такъв е живота. Християните вероятно посрещат настъпващия ден с увереността в Божия Дух. Ние се
надяваме, че той присъства и действа в живота ни. Това е първото нещо, което трябва да си спомняме. Този
Дух е невидим. В откъса от Рим. 8 Павел прави ясно разграничение между живота по плът и живота по Дух.
Той казва, че тези, които живеят в подчинение на Духа имат тази увереност в Божието присъствие в живота
на хората. Точно това присъствие е източникът и вдъхновителят на надеждата. Защото, ако Бог наистина
работи в живота ни, Неговата ръка насочва всяка стъпка от ежедневието ни. Преди няколко седмици в една
друга проповед споменах за пиесата на Юджийн О’Нийл озаглавена “Лазар се е смял”. Можете ли да си
представите,  как Лазар е излязъл от гроба? Исус му извикал да излезе и той се появил от гробницата.
Присъстващите  са  били  загрижени,  защото  си  мислели  за  ужасният  мирис,  който  се  е  разнасял  от
разлагащото се тяло на Лазар, който бил умрял преди няколко дни. Когато излязъл от гроба, саванът паднал
от тялото му, той останал гол и (поне в пиесата е така) Лазар се разсмял. Според мен е твърде вероятно
Лазар да се е разсмял в този случай, защото е съвсем нормално човек да се радва, когато е възкресен.

Павел казва,  че ако човек е в Христос,  той е ново създание. Старата му природа е умряла и той е
изцяло нов човек. Това е описание на промяната в живота на човека, която е подобна на превръщането на
гъсеницата в пеперуда. Чрез тази промяна ние се превръщаме в ново създание, което притежава власт над
смъртта.  В Рим.8 Павел на три пъти използва една дума,  която е преведена “копнея,  стена,  въздишам.”
Павел казва, че цялото творение копнее. Но не копнее само творението, а въздишат и онези, които имат
първите плодове на Духа. Ние искаме да се извърши осиновяването ни като деца на Бога. 

После Павел казва нещо много интересно. В ст. 26 той казва, че ние не знаем как трябва да се молим.
Божият Дух стене заедно с нас и се застъпва за нас с въздишки, които не могат да се опишат с думи. Можем
да се заблудим, че тези въздишки и стенания са причинени от мъката, но думата, използвана от Павел е
свързана с пъшкане при работа, подобно на стенанието на майката при раждане. Накратко казано, Павел
казва:  “Чуйте,  даже болезненото ни пъшкане е пълно със съзидателен потенциал.  Даже страданието ни
притежава способността да е продуктивно. Не трябва да считаме, че страданието ще продължи до края на
земния ни живот. Опитът, който придобиваме по време на страданието, позволява на Бога да ни дава нов
живот, даже когато ни е най-трудно. 

Страданието ни не е напразно. Това е съзидателен процес, защото така, както кръста на Христос дава
нов  живот,  нашето  страдание  дава  нов  живот  на  другите  хора.  Нашето  страдание  ги  вдъхновява  и
окуражава. То им служи за пример. При мен идват за съвет родители, които преминават през някакъв много
труден период в живота си и са готови да се предадат, но аз им напомням: “Начинът, по който се справяте с
тази ситуация ще послужи за пример на децата ви. Ще дойде ден, когато децата ви също ще изпаднат в
трудна ситуация и ще бъдат притиснати от отчаянието. Когато в живота си се срещнете с такива пречки,
помнете, че начинът, по който ги преодолявате ще се превърне в пример за децата ви.” Често пъти съм
установявал, че децата на хора, които са преживели трудни периоди в живота си, са по-добре подготвени да
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се справят с трудностите на живота. Те просто разполагат с добри примери за  начините за справяне с
житейските трудности.

Страданието не е напразно.  Всъщност то е съзидателно и продуктивно. Павел казва, че утешението, с
което се обръщаме към страдащите е утешението, което сме получавали, когато ние самите сме били в
трудно положение. Нека отново да прочетем Рим. 8:24-25, които са ключови стихове за днешната проповед.
Страданието е съзидателно. Бог присъства и работи в живота ни. Зорба Гъркът, главният герой на един
прекрасен роман, е бил нетърпелив човек. Когато видял един пашкул, който висял на едно клонче, той
нетърпеливо го разрязал, за да види какво има вътре в него. От пашкула изпълзяла една пеперуда, която
разперила крилата си, за да изсъхнат. После се оказало, че пеперудата не може да лети. Тогава Зорба научил
най-важното нещо, което знаят биолозите. Пеперудата заздравява крилете си в процеса на борбата да се
освободи от пашкула  .    Важна е  самата борба  .  Силата се  придобива в  процеса на борбата.  Само чрез
борбата ние можем да придобием силата, от която се нуждаем, за да станем наистина такива, каквито Бог
иска да бъдем. Павел говори за същата борба в 2Кор., когато споменава за тръна в собственото му тяло. Той
казва: “Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос,
защото когато съм немощен, тогава съм силен” (2Кор. 12:10).  Това звучи като голяма загадка.  С това
Павел казва: “Когато стигна до края на силите си, тогава откривам силата на Бога.” (Коментар: В подкрепа на
тази наша активна позиция  са и народните поговорки: „Помогни си сам, и Бог ще ти помогне“ и „Бог помага, но в кошара не
вкарва.“ Д.Пр.)

Надеждата изисква търпение. Човек не може да накара реката да тече по-бързо, нито пък да накара
реката на живота да тече по-бързо.  Една от най-ярките отличителни черти на християнската надежда е
търпеливото очакване  на  намесата  на  Бога.  Исая е  казал  това по следния  начин:  “Онези,  които чакат
Господа, ще подновяват силата си, ще се издигат с криле като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще
ходят и няма да отслабнат” (Ис. 40:31). В Рим. 8:28 Павел казва, че всичко работи за доброто на онези,
които  обичат  Бога  и  които  са  призовани  според  Неговото  намерение.  Какво  означава  това  “всичко?”
Наистина ли Бог има предвид всички неща? Дали Бог счита, че трагедиите, които се случват в живота ми по
някакъв  начин могат да бъдат използвани за добро? Счита ли, че това се отнася за моя развод, за смъртта на
обичан от мен човек, за това, че съм без работа, или бе съм болен и бъдещето ми е несигурно? Дали Той
счита, че всички тези неща по някакъв начин могат да работят за мое добро? Дали Бог е планирал тази

трагедия, в която се намирам?  Отговорът е: “Не.”  Бог не е планирал тази трагедия. Бог може да събере
всички житейски събития, които са толкова тежки.  Той ги взема, смесва ги, обработва ги и ги оформя с
ръцете на милостта, за да ги превърне в нещо добро. Псалмистът казва, че през нощта може да плачеш, но
на сутринта идва радостта. Пророкът казва, че пепелта на тъгата ще бъде превърната в масло на радостта.
Трябва да приемаме събитията такива каквито са и с вяра да ги предаваме в любящите ръце на Бога.

В Рим. 8:31 се казва: “Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” Не е ли вярно, че същия Бог,
който не пожали Собствения си Син, а го пожертва заради нас,  ще бъде милостив към нас във всички
случаи? Кой може да ни отдели от Божията любов? Възможно ли е  това да направи смъртта или най-
трудния и нещастен живот? Възможно ли е това да стори най-мъчителната и болезнена смърт? Възможно ли
е това да стори смъртта, или живота, или оголяването, нещастията, глада или меча? Може ли някое от тези

неща да ни отдели от любовта на Христос? Отговорът на Павел е твърдо: “Не.” Нищо не може да ни отдели
от любовта  на  Христос.  Павел  казва:  “Убеден съм,  че  ние  сме  повече  от  победители във  всички  тези
обстоятелства и че няма такова нещо, което може да ни отдели от Христос, който ни обича и е дал живота
си за  нас.”  Нищо няма да ни отдели от любовта на Бога.  Тази любов е  постоянна и неизменна.    Бог е  
абсолютно верен  .   Той е дал обещанието  : “  Никога няма да ви изоставя и никога няма да ви забравя  .”

Най-често надеждите ни не се осъществяват така, както ние си представяме. Павел мечтаел да посети
Рим. И той го посетил. И знаете ли как е отишъл в Рим. Той отишъл в Рим във вериги, като затворник,
охраняван от римски войници. Това не е съответствало с плана на Павел, а е било съобразно Божия план.
Павел е получил точно това, за което си е мечтаел  ,   но то се е осъществило не по начина, по който си го е  
представял. Надеждата не ни разочарова, когато сме решили да живеем по волята на Бога, когато сме готови
да  се  подчиним на  Бога  и  да  му  позволим да  ръководи живота  ни.  Надеждата  не  ни разочарова.  Ако
настояваме да живеем по собствената си воля, ние неизбежно ще се разочароваме. Единственият път е пътят
на Бога.

В Деяния на апостолите се казва, че когато Павел стигнал близо до Рим, той спрял на едно място,
наречено Трите кръчми. Там го посрещнали християни от Рим. В Библията се разказва, че когато Павел се
срещнал с тях, той благодарил на Бога и се окуражил. Понякога най-добрият начин, чрез който Бог ни
вдъхва надежда е чрез други християни, които ни обичат и се молят за нас. Това е причината да се събираме
всяка сряда и да се молим един за друг. Ние знаем, че когато се молим един за друг, ние се окуражаваме да
благодарим на Бога и да ставаме по-смели. По този начин реагираме като хора на надеждата. Надеждата
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носи със себе си такъв вид благодарност към Бога, която е неразбираема за невярващите. Ние благодарим,
че сме благославяни от Бога даже в най-тежките моментите от живота си. 

Една жена от нашата църква отишла със семейството си на пикник сред природата. Тя била тъжна,
защото наскоро умряло едно от децата й. Разстлали едно одеяло, наредили трапезата и се помолили Бог да
ги благослови. Жената тихо се помолила: “Боже, дай ми знак, че детето ми е добре при теб.” Когато след
това си отворила очите, тя видяла една красива пеперуда, която била кацнала на одеялото. Това е изиграла
ролята на съкровен знак от Бога за нея.  В Плачът на Йеремия се казва, че Бог е верен и всяка сутрин
благословиите Му се подновяват. Знаете ли,  че нежните докосвания на Бога, които понякога са толкова
краткотрайни, са един от начините, чрез които се подхранва  вярата на християните. Ние виждаме намесата
на Бога в живота си. Тази майка казала: “Боже, чудя се дали тази пеперуда е просто едно съвпадение. Отче,
би ли ми дал някакво потвърждение, че този знак е от Теб?” Жената се помолила и когато отново отворила
очи, на одеялото пред себе си видяла друга пеперуда.

Разбирате ли, че християнската вяра не ни изключва от житейските трудности? Християнската вяра не
е някаква ваксина,  благодарение на която ние сме предпазвани от бедите,  с които се срещат атеистите.
Разбирате  ли,  че  понякога  Бог  ни  окуражава  чрез  такива  нежни  докосвания  на  милостта  си,  които  са
символизирани  от  такова  малко  създание,  като  пеперудата?  Според  мен  в  известен  смисъл  самата
християнска вяра има криле  .   Тя е свързана с всички неща, които са блестящи и красиви, независимо дали са  
големи или малки. Нашият Отец е сътворил всички неща и понякога ги използва, за да ни окуражава.

В края на 1Кор. 13 Павел пише: “И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов.” Може би
той ще ни позволи поне за днес да кажем: “Но най-голямата е надеждата.” Има моменти, когато се нуждаем
от надежда. Когато животът ни изглежда безнадежден, ние имаме нужда от надежда. Аз знам, че животът е
труден. В такива моменти ние имаме нужда от малки напомняния, че Бог е милостив и ни обича, че Той
никога няма да ни изостави и да ни забрави. Неговият Свят Дух винаги е с нас.

Ще отговорите ли на Божията любов? Ако до сега не сте опознали Исус Христос като ваш Спасител,
днес ви каним да го приемете, да вземете решение да му позволите да влезете в живота ви. В името на
Господ Исус се молим. Амин.

Народ, който се подчинява на Бога
Пс.33

Моля ви да намерите в Библиите си Пс. 33 и да го прочетем заедно. Някои служители на Бога биха
казали, че не би трябвало да се произнася проповед като тази, която ще чуете сега. Нали трябва да сме
патриоти.  Но  още  когато  бях  малко  момче,    аз  бях  научен  ,    че  трябва  с  всички  сили  да  са  старая  да  
изпълнявам задълженията си към Бога и към страната си. И двата вида задължения са важни. Ние имаме
двойна отговорност, както към Бога, така и към родината си.

Никой не беше изненадан от решението, което беше взето миналата седмица от Апелативния Съд в
Калифорния в съотношение 2:1 гласа. Единият от двамата съдии, гласували в подкрепа на това решение
беше назначен от Президента Ричард Никсън, а вторият съдия, гласувал “за” беше назначен от Президента
Джими Картър. Гласовете на тези двама съдии надделяха над гласа на третия съдия,  който защитаваше
тезата, че произнасянето на Клетвата за вярност към знамето на САЩ не противоречи на конституцията.
Клетвата за вярност, която беше въведена още през 1892 год, е била израз на патриотична почит, която
учениците отдават на националния флаг. С течение на времето текста на тази клетва претърпял няколко
промени, преди да бъде одобрен от Конгреса на САЩ през 1942 год. Една година по-късно Върховния Съд
превърнал този текст в доброволна клетва, която учениците произнасят пред националното знаме. 

Мнозина  от  вас  си  спомнят,  че  през  1954 г  “Колумбийските  Рицари”  предложиха  на  Президента
Айзенхауер към текста на клетвата да се добавят думите “подчинявайки се на Бога.”  Айзенхауер беше
Президент  през  много  труден  период,  който  наричаме  Студената  война.”  Когато  беше  направена  тази
добавка към текста на Клетвата за вярност, Айзенхауер говори пред нацията и каза: “По този начин ние
препотвърждаваме ръководната роля на религиозната вяра в миналото и в бъдещето на Америка; по този
начин ние постоянно ще заздравяваме онези духовни оръжия, които вечно ще бъдат най-могъщата опора на
страната ни във време на мир и във време на война.” Трудно е да си представим по неподходящ момент за
произнасяне  на  това  решение  на  Апелативния  съд  от  времето,  когато  честваме  първото  годишнина  от
събитията на 11 септември 2001 г. Моментът за обявяването на това решение на съда е много неподходящ.
Може би самото решение, чието влизане в сила беше незабавно отложено, развълнува в нас нещо, което е
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толкова важно, толкова дълбоко и толкова жизненоважно за добруването на страната ни. Ние видяхме, че
страната ни се чуди по кой път да тръгне.  Изглежда, че ние отново изключваме Бога от обществения си
живот; Върховния Съд взе решение, че молитвата в обществените училища не е задължителна и че текста
от Десетте Заповеди трябва да бъдат премахнат от стените на обществените места. Сега един баща, който
притежава магистърски степени по право и по медицина, вярва, че правата на дъщеря му са нарушавани,
когато тя слуша, че съучениците й доброволно произнасят Клетвата за верността.

Ще ви кажа, че този проблем не трябва да се разглежда само от гледна точка на конституцията. Онова,
което наистина е важно е, как да се отнасяме към духовното си наследство като хора.  В Декларацията на
Независимостта има едно забележително твърдение. Там се казва, че нашият Създател ни е дарил с някои
неотменими права, като правото на живот, на свобода и стремеж към щастието. Ясно е че онези, които са
написали  и  подписали  Декларацията  за  Независимостта,  като  по  този  начин  за  заложили  живота  си,
имуществото си и честта си, са вярвали, че свободата, на която ние като хора се радваме и свободата да
избираме,  ни  е  дарена  от  Бога.  Когато  се  е  провеждал  Учредителния  Конгрес,  който  е  изработил
Конституцията, определяща структурата на САЩ, се е водила интензивна борба. Имало е голям спор между
големите щати и малките щати. Един възрастен конгресмен, наречен Бенджамин Франклин, (Коментар: Той е

откривателя  на  гръмоотвода  и  е  бил  първият  дипломатически  посланик  на  новосъздадените  САЩ  във  Франция.  Д.Пр.)
представител  на  Филаделфия,  Пенсилвания,  излязъл  на  трибуната  и  се  обърнал  към  Конгреса.  Той
напомнил на събралите се, че когато е била създавана Декларацията за Независимостта, в началото на всяко
заседание авторите й са  се молили заедно на Бога и след това са  започвали работа.  Той предложил на
Учредителния  Конгрес  да  се  помолят.  От  този  ден  нататък,  подчинявайки  се  на  предложението  на
Франклин, в началото на всяко заседание за приемане на текстовете от Конституцията, конгресмените се
молели,  докато  накрая  тя  била  подписана.  Считате  ли,  че  хората,  които  са  написали  и  подписали
Конституцията са  можели да си представят,  че  текста на Първата добавка ще бъде толкова лош,  че да
елиминира Бога от всяка област от обществения живот в нашата страна?

Много  от  вас  знаят  историята  на  късата  Гетисбъргската  реч на  Абрахам Линкълн.  По навик  той
записал речта си на гърба на един пощенски плик, докато пътувал с влака от Вашингтон до Гетисбърг,
Пенсилвания. Аз не знам точно как Линкълн е написал речта си, но мога да ви кажа, че тя е една от най-
прекрасните  речи,  произнасяни  в  страната  ни. Има  малки  различия  между  това,  което  е  написал
предварително и онова, което е казал. Линкълн е написал: “Нашата нация има нужда от раждането на нова
свобода,” а по време на речта си в Гетисбърг е казал: “Подчинявайки се на Бога, нашата нация има нужда от
раждането на нова свобода.”  Смятате ли,  че тази малка разлика се  дължи на неволна езикова грешка?
Считате ли, че Президента Линкълн е знаел онова, което са знаели много от великите ни лидери – че ако не
се подчинява на суверенната власт на Бога, страната ни просто не би могла да бъде нацията, която Бог иска
да бъдем? Ние трябва да сме народ, който се подчинява на Бога. Но дали наистина се подчиняваме? Можем
ли искрено да кажем, че САЩ е страна, която се подчинява на Бога? Със сигурност в нашата страна се
разрешава изповядването на различни религии. Най-бързо растящата религия в САЩ е исляма. Около 134
000 американци се  самоопределят  като  езичници,  които се  покланят  пред множество богове  и  богини.
Можем ли да кажем, че ние сме народ, който се подчинява на Бога?

През 1997 г Джордж Барна и неговите сътрудници извършиха едно проучване. Според него 95% от
американците по някакъв начин свързват себе си с  Библията.  Това не означава,  че те  вярват в Бога по
начина,  по  който вярват  повечето християни.  В най-лошият случай името на Бога  ги кара да  изпитват
някакво преклонение и някакъв страх от Него. Може би ние не сме народ, който се подчинява на Бога, но е
ясно, че лидерите на страната ни вярват, че трябва да признаваме господстващата роля на Бога. Един от
любимите ми представи за Президента на САЩ е портрета на Джордж Вашингтон, коленичил в молитва в
Долината Фордж. Винаги ще ценя високо този образ на един от нашите лидери, който е застанал смирено
пред Истинския Лидер на страната ни.  Искрено се надявам, че всички лидери на страната ни ще бъдат
толкова смирени и ще познават Бога като наш Върховен Господар.

Можем да погледнем назад в историята на човечеството и да видим какво се е случвало. Народът на
Израел, избраните хора на Бога, направили огромна грешка. Те си помислили, че Бог ги е избрал, защото са
били велики. Но точно обратното е било вярно. Те станали велики, защото Бог ги бил избрал. Убеден съм,
че  Бог  продължава  да  избира  народите  за  свои  цели.  Убеден  съм,  че  когато  народа  на  Израел  станал
“коравоврат” и  започнал да се бунтува срещу Бога, Бог е използвал други народи, за да  смири и подчини
Израел. 

Например, да вземем народа на Вавилон. Когато Вавилон трябвало заслужено да бъде наказан, Бог
използвал Персия, за да победи Вавилон. На Персия също й харесало да бъде велика сила. След време Бог
вдъхновил един млад грък, наречен Александър, който пожелал да покори целия свят. И той го направил.
Той покорил света и превърнал гръцкия език в световен език. Според мен по този начин Бог е трасирал пътя
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за Новия Завет, който е бил написан на гръцки език. След това гърците били победени от римляните и
станали част  от  Римската  империя,  в  която имало невероятна  смес  от различни народности,  с  нейната
система от пътища, с нейните кораби и с нейното мореплаване. Това дало възможност на Евангелието за
Исус Христос да се разпространи сред целия тогавашен свят.  

Аз вярвам, че Бог е в състояние да издига и да поваля народите. Чухте ли ясно думите от Пс.33?
“Намеренията на Господа стоят твърди до века, мислите на сърцето Му – от род в род. Блажен онзи
народ,  на  когото  Бог  е  Господ  –  народът,  който  е  избрал  за  Свое  наследство .”  Заслужава  си  да  се
замислим, че един народ, който е считал, че Бог е негов Господ, а после се отказва от Него, когато реши, че
повече не трябва да се подчинява на Бога и че Бог вече не е негов Господар, тогава Бог е принуден да
действа по някакъв начин, така както е правил по време на цялата човешка история. Великият проповедник
Филип Брукс е казал: “Не разбирам, как човек може да е американец, ако не е християнин и не е разбрал
нещо за Бога и за Неговата цел за тази велика земя.” Повечето от нас знаят, че Бог е нашият Господар, но не
съм сигурен за бъдещето.

Не съм сигурен, дали думите “подчиняващ се на Бога” ще бъдат извадени от текста от Клетвата за
вярност, но се чудя от къде ще дойде следващата атака. Дали няма да се вземе решение, че нашето мото:”In
God we trust”  вече  няма да бъде изписвано на монетите ни?  (Коментар:  Това  вече  е  направено.  Този  надпис  е

премахнат.  Д.Пр.)  Дали няма  да  бъдат  цензурирани  някои  от  патриотичните  ни  песни?  Обърнали ли  сте
внимание на текстовете на песните, които пеем напоследък в църквата? “Ти си Богът на бащите ни, Авторът
на свободата, на тебе пеем ние; нека цялата ни огромна страна бъде огрята от светлината на Твоята свята
свобода;  пази  ни  с  Твоето  могъщество,  велики  Боже,  Царю  наш!”  Това  е  потвърждение  на  Божия
суверенитет. А какво да кажем за песента на Лии Гриинууд? “Горд съм, че съм американец, където знам, че
съм свободен човек. Няма никога да забравя хората, които са умрели, за да ми дадат това право. Днес с
радост заставам редом до вас в нейна защита, защото обичам тази земя. Боже, благослови САЩ.”

Хорът  изпя  толкова  прекрасно  “Бойният  химн  на  републиката.”  Тази  песен,  пята  от  армията  на
северняците, за да вдъхновява войските на Съюза по време на Гражданската война, беше любимия химн на
майка ми. Ако някоя жена би могла да се нарече южна красавица, това беше майка ми. Тази песен пяхме на
погребението й. Веднъж я попитах: “Мамо, защо харесваш толкова много “Бойният химн на републиката?”
А тя ми отговори: “Заради последния стих: “В красотата на лилиите Христос беше роден на другата страна
на морето, със слава на гърдите си, която преобразява и теб и мен. Защото Той умря, за да направи хората
святи, нека да живеем, за да освобождаваме хората, нашият Бог върви напред.” Ървин Берлин е написал
една песен, наречена “Боже, благослови Америка.” В началото той смятал да я запише на грамофонна плоча
заедно с други песни, но тъй като преценил, че тази песен е твърде важна, за да бъде включена сред други
весели  песни,  той  я  запазил  и  я  публикувал  чак  след  20  години.  Почти  незабавно  “Боже,  благослови
Америка” започнала да си съперничи с песента “Флаг,  окичен със звезди” като национален химн.  Със
сигурност след 11 септември 2001 тази песен е била пята толкова често, колкото е пят националния химн.
Тя е била пята по време на спортни състезания и по време на всякакви чествания и на многобройните
чествания на 4 Юли тази година. Песента започва с думата “Боже.” Това е една молитва. “Боже, благослови
Америка, земята която обичам. Защитавай я и я води през нощта с небесна светлина. От планините, от
прериите до бушуващият океан, Боже благослови Америка, моя дом, моят сладък дом.” Ървин Берлин е
евреин, който се преселил от Русия в САЩ. Той израснал бедняшките квартали на Ню Йорк, където бил
принуден да пее, за да се прехранва. Двамата със съпругата си, която е римокатоличка, имат три дъщери,
които станали протестантски християнки. Не считате ли, че Ървин Берлин е осъзнал нещо много важно,
нещо много фундаментално за нашата страна, когато е писал “Боже, благослови Америка.” Когато чувате
тази песен, в нея няма ли истина? Не предава ли тя искрената молитва и вяра на сърцето ви, че Бог ще
благославя Америка?

Пс.33:12  ни обяснява  точно как може да  си  обезпечи тази  благословия:  “Блажен онзи  народ,  на
когото Бог е Господ.” Ако отстъпим от това, ние ще се лишим от благословението. Точно сега Бог е много
снизходителен към нас. Аз знам, че най-важното нещо не е думите “подчинявайки се на Бога” да присъстват
в Клетвата за вярност, въпреки че се надявам, че те ще останат в този текст. Най-важното нещо е смисълът и
значението на тези думи да бъдат записани в сърцата и умовете на хората от нашата страна и да разбираме,
че сме народ, който трябва да се подчинява на Бога. Върховенството на Бога не е някаква дреболия, която
може да бъде пренебрегната. Ние посрещаме с отворени обятия хората, които пристигат при нас от цял свят.
На Статуята на свободата са написано: “Дайте ми вашите уморени, бедни и притискащи се един към друг
тълпи, които жадуват да дишат свободно.” Ние радушно посрещаме хората, които идват тук и ги въвеждаме
в благословението на страната си. Но даже когато ги посрещаме добронамерено, не е ли истина, че искаме
те да разберат, че голяма част от нас вярват във върховенството на Бога? Аз съзирам мисионерски смисъл в
думите “подчинявайки се на Бога.” Ние сме народ, който се подчинява на Бога, ние сме Негови поданици, а
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Той  е  нашия  Господар.  Тази  седмица  чествахме  нашата  Декларация  за  независимостта.  Даже  когато
обявяваме нашата независимост,  ние трябва  ясно да кажем,  че сме зависими единствено от Бога.  Нека
отново да прочетем 2Лет. 7:14: “И (ако) народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и
потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя
греховете му и ще изцеля земята му.” 

Защо трябва да признаваме върховенството на Бога? Трябва да правим това, защото той е велик, а ние
не  сме.  Единствено  Той  е  велик.  В  нашата  страна  много  често  употребяваме  прилагателното  “велик.”
Нашето величие бледнее в сравнение с величието на Бога. Бог е велик, но ние не сме велики. Неговото
величие е вечно и това е нещо, което ние едва ли ще можем някога да разберем. Това просто означава, че
Бог  винаги ще пътува за  там,  където вече е  бил.  Той присъства навсякъде.  Невъзможно е  да разберем
Неговата мощ и величие. Трябва да признаваме върховенството на Бога, защото Той е добър, а ние не сме.
Ние трябва да Му благодарим за толкова много неща, а не само за храната. Трябва да сме благодарни на
Бога, който ни дава всеки добър и безгрешен дар.

Един от  членовете  на нашата  църква  ми даде  да прочета  книгата  на  Стефан Амброс,  озаглавена
“Бандата на братята.” Това е една чудесна книга, описваща историята на 101 въздушно преносима дивизия
на  американската  армия  по време на  Втората  световна  война.  Тази дивизия  била  наричана  “приятната
компания,”  но  всъщност  живота  й  съвсем  не  бил  приятен.  На  нея  възлагали  най-трудните  задачи:  те
направили парашутен десант във Франция по време на нахлуването на нашите войски в деня “Д;”  с боеве
си проправяли път през защитаващата се Европа, докато накрая стигнали до Орловото гнездо на Хитлер; те
оцелели, въпреки студовете и глада. 150% от личния й състав бил раняван. Орденът “Пурпурно сърце” не е
бил рядкост в тази “приятна компания,” а се превърнал почти в надписна табелка на ревера на всеки неин
член. Защо са се сражавали по такъв начин? Защото са се сражавали за свободата ни. Свободата никога
не е безплатен дар. (Коментар: Колко велики са били Раковски и Левски, които са казали: „Който ни освободи – той ще ни

пороби.“ Само Бог ни освобождава безплатно. Д.Пр.) Ние сме задължени много на всички групи от хора, подобни на
тази “приятна компания.” Ние сме задължени към Бога за дара, наречен Исус Христос, който чрез смъртта
си на кръста ни дари с несравнимото освобождение от робството на греха и на смъртта.

Един изследовател на Арктика бил загрижен за спасяването на някакви птици, които били заплашени
от изчезване. Той отишъл в ледения район на Арктика, събрал двойки от тези птици и ги натоварил на един
кораб.  На връщане към страната си,  една от птиците избягала от намиращия се насред океана кораб и
отлетяла към хоризонта. Докато тя отлитала, изследователят си казал: “Никога няма да видя отново тази
птица.”  След  време  пътуващите  с  кораба  били  изненадани,  когато  видели  същата  птица  да  се  връща
изтощена към същото място на палубата на кораба, откъдето избягала. Птицата разбрала нещо много важно.
Най-безопасната свобода е свободата с онзи,  който се опитва да те спаси от унищожение.  Свободата не
означава, че ние можем просто да правим онова, което ни се иска.   Свободата означава, че ние избираме на  
кого в края на краищата да бъдем верни. 

Ако искаме истински да бъдем свободни, ние трябва да се подчиним като служители на Бога, който е
нашия  Господар.  Ние  признаваме  Неговото  върховенство  и  се  прекланяме  пред  Него.  Ние  празнуваме
нашата  Декларация  за  независимостта,  но  декларираме  зависимостта  си  от  Бога.  Ние  сме  далеч  от
състоянието, при което заслужено можем да бъдем наречени християнска нация, но ние сме народ, който се
подчинява на Бога. Това е единствения начин. Това е казано ясно в Пс.33:12: “Блажен онзи народ, на когото
Бог е Господ.”

Това не е изискване. Това е покана. Каня ви да станете и да произнесете клетвата за вярност към
знамето на САЩ. “Заклевам се във вярност към знамето на САЩ и към Републиката, в името на която се
развява – една нация, подчиняваща се на Бога, която е непобедима и където има свобода и справедливост за
всички хора.”

Разбира се аз знам, че ние имаме вярност от по-висок приоритет от верността към флага на САЩ и към
нашата страна. Колкото и да обичам страната си, нашата най-голяма вярност трябва да е към Бога. Той е
Господарят. Вие се заклевате във вярност към Бога, когато предадете сърцето си на Исус Христос и когато
решите да ме си подчините, да приемете Неговата любов и дара на Неговото спасение. За нас да се оставим
в ръцете на Христос означава да познаем най-голямата свобода в целия свят. Ако до сега не сте взели това
решение, каним ви днес да направите това. Бихте ли признали, че Исус Христос е Син на Бога и е ваш
Спасител? Другите знаят, че Бог ви е довел днес в тази църква и че това е вашия църковен дом. Трябва да
вземете решение да станете член на нашето църковно семейство, да израствате, да се покланяте пред Бога и
да му служите на това място. Каним ви да отговорите положително на тази покана. В името на Исус, Амин!
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Наръчник за спасяване при корабокрушение
Деян.27:13-44

Само два пъти съм посещавал Светът на Уолт Дисни. За пръв път го посетих, когато имахме 4-те
момчета, а дъщеря ни Бетси още не беше родена. Преди да отидем, аз събрах много съвети. Някой ми каза:
“Когато влезете там, не отивайте веднага в замъка. Посетете някои други места. Тълпата веднага се стреми
да отиде в замъка, но вие тръгнете по друг маршрут и така ще избегнете чакането на дълга опашка пред
замъка.”  И така,  ние  влязохме вътре  и  тръгнахме наляво,  към онази част,  която се  нарича  “Земята  на
приключенията.” Там синовете ми бързо откриха къща, построена на едно огромно дърво, направено от
бетон, за да е здраво и сигурно и ние се изкачихме чак до върха. Къщата представляваше точно копие на
къщата от филма “Швейцарското семейство Робинзон,” в който се разказваше за едно семейство,  което
попада  на  измислен  необитаем  остров  след  морска  катастрофа.  На  острова  имаше  индийски  слон,
африкански щраус и един тигър. Семейството имаше поредица от приключения, най-забележителното от
които беше среща с пирати. Разбира се, цялата история имаше един от най-щастливите завършеци. Това е
сладка история, но едва ли е типична за една морска катастрофа.

Историята  за  “Швейцарското семейство Робинзон” е  била  написана  и разказана от швейцарският
пастор Йохан Дейвид Вис, който имал четири синове. Интересното е, че и четирите момчета са включени
като персонажи от измисленото семейство. Един от синовете, който по-късно станал професор, попитал
баща  си,  дали  е  съгласен  той  да  редактира  и  да  представи  ръкописа  на  някой  издател.  Книгата  била
преведена  на  няколко  езика.  Уолт  Дисни  направили  филм по  книгата,  в  които  има  някои  различия  от
първоначалния  текст.  Самият  пастор  Вис,  при  написването  на  тази  история  е  заимствал  от  книгата
“Робинзон Крузо” на Даниел Дефо, която от своя страна се базирала на реалните преживявания на един
моряк,  наречен Александър Селкирк.  Този шотландски моряк заминал на  плаване  на  16 год.  възраст и
поради стечение на обстоятелствата станал част от екипажа на един пиратски кораб. През 1704 год, след
скарване с капитана на кораба, той бил оставен на един необитаем остров край чилийското крайбрежие.
Морякът прекарал четири и половина години на този остров. Историята на Александър Селкирк е тъжна,
защото той никога не се оправил напълно след това преживяване. След като бил спасен от един кораб и бил
отведен обратно в Шотландия, той си построил един навес край бащиния си дом, където живял в уединение
през по-голямата част от живота си. Той не можел да понася да живее с други хора. После се върнал към
плаването,  но  умрял  от  треска  на  45  год.  възраст.  Истината  е,  че  в  корабокрушението  няма  нищо
очарователно. Това не е някакво завладяващо приключение. Корабокрушението е борба за оцеляване, която
може да има много трагичен край.

През 1958 година във Великите Езера бил пуснат на вода един огромен за времето си кораб, наречен
“Едмонд Фиджералд.” Тогава това бил най-големият кораб, плаващ във Великите Езера. През 1975 год този
кораб бил натоварен с 26 000 тона желязна руда от пристанището Уискънсин. Корабът пресичал Горното
Езеро, когато в района на Великите равнини се зародила голяма буря. Капитанът Ърнест МакСорли знаел,
че трябва да предпази кораба от бурята, поради което се движел близо до канадското крайбрежие, където
бреговете са по-високи, с надеждата, че те ще защитят кораба от силния вятър. Докато плавал близо до
канадския бряг, корабът минал покрай един малък остров, наречен “Карибо.” Точно между този остров и
брега се намирали едни плитчини, наречени “Десет метровите плитчини.” Предполага се, че когато кораба
минавал над тези плитчини, те може би са разрязали дъното на корпуса на кораба. В този момент корабът се
срещнал с огромни вълни с височина 5-6 метра и с вятър със скорост около 100 км/час. Друг кораб, плаващ
в същия район свидетелствал, че се срещнал с две огромни вълни, които се сгромолясали на палубата му.
Членовете на екипажа на този кораб предполагат, че това са били същите вълни, които са ударили и кораба
“Едмонд Фиджералд.” В 19:15 часа на 10.11.1975 капитан МакСорли съобщил по радиото, че корабът му е
претърпял авария и потъва. След 19:22 радиовръзката с кораба се прекратила. Корабът потънал много бързо
на дълбочина около 200 м заедно с 29 членния си екипаж.

Канадският певец Гордън Лайтфут написал песента “Гибелта  на  Едмунд Фиджералд,”  в  която се
казва: “Знае ли някой къде изчезва любовта на Бога, когато ветровете превръщат минутите в часове? Всички
специалисти казват, че кораба би стигнал до залива Уайтфиш, ако бяха успели да изминат само още 15
мили, преди да бъдат застигнати от бурята. Може би корабът се е разцепил на две или се е преобърнал.
Може би носът му се забил дълбоко във водата и е загребал вода и всичко, което остана от него са лицата и
имената  на  жените,  на  синовете  и  на  дъщерите.”  В  корабокрушението  няма  нищо очарователно.  То  е
нещастие, което може да има фатални последици. Нека да прочетем Деян.27:13-44.

Предполагам, че има случаи, при които можете да кажете, че последиците от корабокрушението даже
са добри. Обикновено човек не вижда веднага добрите резултати от корабокрушението. Всъщност, понякога
минават години, даже векове, след което се виждат позитивните резултати от някое корабокрушение. На
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16.08.1653 един холандски кораб потънал край малък остров близо до Корея. Един от офицерите, наречен
Хендрих Хамел си водел грижливо дневник, в който записал точно как е станало корабокрушението. Той
записал,  че  до  брега  успели  да  стигнат  36  човека,  а  26  човека  се  удавили.  На  четвъртия  ден  след
корабокрушението  те  видели  първият  човек,  един  кореец,  който  избягал  незабавно,  когато  ги  видял.
Очевидно този кореец за пръв път виждал човек от Западния свят. На следващия ден при тях дошли няколко
селяни, които наблюдавали от далече непознатите хора. На следващия ден дошли около 100 войници, които
завели 36-те оцелели в Сеул. Хамел и другите членове на екипажа останали в Корея в продължение на 15
години. Позитивният резултат от това корабокрушение е културната обмяна между изтока и запада.  До
тогава Корея не е била посещавана от хора от Западния свят, който имал много слаба представа за Корея.
Този позитивен резултат може да се види чак когато изминали векове от това корабокрушение.

Друго корабокрушение, което се е случило край бреговете на Флорида, близо до залива Пенсакола,
все още не е изяснено.  През 1559 год в тези води плавал един стар испански галеон. Той бил един от
единадесетте кораба, плаващи под командването на Тристан де Луна, който имал за задача да достигне до
бреговете на Флорида и да се установи там, за да обезпечава безопасно плаване на испанския флот. Планът
бил  разработен  и  осъществен  добре.  С  корабите  пристигнали  стотици  хора,  включително  занаятчии  и
фермери, за да основат една изнесена напред военна база и да създадат нова цивилизация на това място.
Само един месец след като  започнали да създават  новото общество,  един ужасен ураган потопил 8 от
единадесетте кораби. Този древен испански галеон, който потънал в топлите води на залива Пенсакола, сега
е забележителна археологическа атракция. От дъното на океана са извадени повече от 5 000 предмета. Сега
хората  разбират  как  се  е  извършвал  корабостроителния  процес  в  Испания  през  16  век.  Освен  това  те
научават за начина на живота по онова време. След столетия се оказва, че има положителни последици от
корабокрушението.

Защо Лука е включил такова дълго описание на пътуването на Павел и за това корабокрушение в
книгата  Деяния  на  апостолите?  Защо  Лука  си  е  губил  времето  да  описва  толкова  подробно  това
корабокрушение?  Ако  прочетем  2Кор.11:25,  ние  ще  видим,  че  Павел  на  три  пъти  е  претърпявал
корабокрушения.   Той  разказва,  че  е  прекарал  цял  ден  и  цяла  нощ  в  морската  вода.  За  другите
корабокрушения  не  се  споменава  нищо,  но  това  конкретно  корабокрушение  е  описано  с  големи
подробности. Мисля си, че това корабокрушение е било включено, защото тук, в Божието Слово, ние имаме
един  наръчник  и  едно  ръководство за  спасяване  по  време  на  корабокрушение.  Как  да  оцелеем  при
корабокрушение? Това е важно, не защото всеки от нас може в буквалния смисъл да стане участник в някое
корабокрушение, а защото тази история ни напомня какво става в живота на човека. В живота на всеки
човек има корабокрушения, които въпреки че не стават в открито море, се случват в ежедневието ни.

Веднъж един човек ми каза следното по повод на развода си: “Живота ми катастрофира. Всичко, за
което съм работил и всичко, в което съм вярвал, се провали и е унищожено от този развод.” Друг човек,
които имаше финансови проблеми, каза: “Животът ми е провален. Аз не се оказах такъв съпруг и баща,
какъвто трябваше да  бъда.”  Една  жена  ми каза::  “Тъй като  съпругът  ми е  пристрастен към пиенето и
хазарта, семейството ни е унищожено. Ние бяхме унищожени поради пристрастяването и безразсъдството
на мъжа ми.” Понякога ставаме жертва на корабокрушения в живота ни, които са породени от обстоятелства
извън нашия контрол. Понякога се случват събития, които въобще не можем да управляваме: смърт или
смъртоносна болест, даже серия от смърти. Ние никога не ги избираме. Когато тези неща се случат, ние се
чувстваме така, все едно че животът ни е в голяма опасност, все едно че се намираме сред буря в океана.
Тъкмо нещата, които ценим, може да се окажат изгубени и така да станем жертва на емоционално и духовно
корабокрушение.

Понякога собствения ни грях става причина за трудностите, с които се срещаме в живота си. Аз съм
размишлявал над това нещо. Струва ми се, че ако се върнем назад и прочетем Десетте Заповеди, ние ще
установим, че те служат като някакво предупреждение и ни посочват опасните места, десетте места, където
е възможно да катастрофираме или да заседнем в плитчините.  Това са десетте места, където вероятно ще
претърпим корабокрушение.  Избягвайте тези места. Все едно, че Бог ни е дал предупреждение.  Една от
истините на живота е, че ние сме принудени да живеем с последствията от собствените си грехове. Павел
казва, че Бог не е за подиграване. Това което посеем, това и ще жънем. Понякога бурите в живота ни са
последица от собственото ни глупаво непокорство.  Как да се спасяваме,  когато животът ни прилича на
ревящ ураган, когато сме подхвърляни от бурята и когато има реална възможност да катастрофираме? Ако
се вгледаме в този откъс от Деян.27, ние ще видим, че моряците от екипажа на кораба са правели всичко,
което са знаели, че трябва да бъде направено. Преди всичко, те се опитвали да плават срещу вятъра. Това е
една от най-древните мъдрости на мореплаването. Когато духа ураганен вятър, вие се опитвате да плавате с
кораба си срещу вятъра. 

Синът ми Крис разговарял с един човек от Саутпорт, Северна Каролина, който започнал да работи на
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риболовните  кораби  на  баща  си  още  когато  бил  малко  момче.  Тогава  риболовната  промишленост
процъфтявала. Когато ураганът Хезел доближил до техния район, те не могли да изведат в морето 4 от
големите си кораби. Това са предпочитали моряците, в такова време да са в морето. Бащата помолил 16 год.
си син да се качи в рулевата рубка  и да изведе един от тези големи риболовни кораби в морето по време на
бурята. Този човек разказал на сина ми: “Всичко, което се опитвах да правя в този момент беше да държа
носа на кораба срещу вятъра. Когато бурята ме връхлетя, аз я яхнах и нямах никаква представа накъде ме
отнася.” Оказа се, че бурята го отнесла в една крайбрежна борова гора.

Моряците  от  Деян.  27  предпочитали  да  плават  срещу  вятъра,  но  претърпели  неуспех.  Тогава  се
оставили  на  вятъра  да  ги  тласка,  с  пълното  съзнание,  че  корабът  им  е  в  опасност.  Те  взели  въжета,
прекарали ги под корпуса на кораба и го овързали така, все едно че се опитвали да завържат заедно корпуса
на кораба и хората, пътуващи с него. Така се опитвали да заздравят обшивката на корпуса и се надявали
тези  огромни  въжета  да  предпазят  кораба.  Моряците  направили  всичко,  което  знаели,  че  трябва  да  се
направи, като стигнали до там, че изхвърлили в морето товара на кораба. Три дни по-късно те изхвърлили
зад борда корабните принадлежности и онези неща, които в обичайни условия се считат за ценни. 

Една от истините е, че когато се окажем в подобно трудно положение в живота си, материалните неща
просто губят стойността си. Животът трябва да се опростява. Ние трябва да изхвърлим зад борда някои от
украшенията на живота си. Накрая моряците отишли при Павел. Правили ли сте някога нещо, за което след
това да сте си казвали, че не е било правилно да го правите? Вие знаете, че това е било грешно решение.
Онова, от което най-малко се нуждаете е, някой да ви каже: “Аз ти казвах, да не го правиш.” Точно това е
направил  Павел.  Когато  най-после  моряците  отишли  при  него  за  съвет,  той  им  казал:  “Ако  бяхте  ме
послушали, това нямаше да се случи.” Това е едно от качествата на Павел, което го прави толкова човечен и
привлекателен. Той толкова много прилича на нас. След това Павел ги успокоява, че лошото вече е минало и
всичко ще бъде добре. Предстояли им още трудности и ще загубят кораба, но той ги окуражава: “Сега ви
съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът; защото ангел
от Бога, на Когото аз принадлежа и на Когото служа, застана до мен тази нощ.” Въпреки, че моряците
били изгубили надежда, Павел ги ободрил и ги призовал да вярват в добрия изход и в съобщението на
ангела.

Вие  забелязвате,  че  когато  наближили  сушата,  моряците  започнали  да  измерват  дълбочината  на
водата. Как правите това в духовния си живот? Аз смятам, че начина, чрез който измерваме дълбочината на
духа е молитвата. Човек се моли и излива сърцето си пред Бога. Вие измервате дълбочината на отношенията
си с Бога. Когато моряците наближили да сушата, те хвърлили четири котви, за да ги държат здраво. В
книгата Евреи се казва, надеждата е котвата на човешката душа. Когато Хамел описвал преживяванията си
на  корейска  земя,  той разказва,  че  те  постъпили по  същия  начин.  Дълбочината  на  водата  била  твърде
дълбока и котвите им не можали да стигнат до дъното и да се задържат за него, защото скоростта на кораба
им е била твърде висока. Тъй като не могли да намалят скоростта си, те се ударили в скалите. 

С Павел се случило нещо подобно. Моряците спуснали котвите и те вероятно са успели да задържат
кораба на място, но под ударите на вълните корабът започнал да се разрушава и да се пълни с вода. Някои
моряци казали, че искат да поставят още една котва в носовата част на кораба, поради което започнали да
спускат спасителната лодка във водата. Павел усетил, че те се опитват да спасят собствената си кожа и
предупредил стотника:  “Ако тези не останат в кораба,  вие не можете да се  избавите.”  Поради това
стотникът  заповядал  на  войниците  да  отрежат  въжетата,  на  които  висяла  лодката.  Войниците  се
противопоставили на моряците. С този съвет Павел казвал: “Ако сме общо -  ще се спасим, ако се разделим
– ще загинем. Заедно ще се спасим, а ако действаме всеки за себе си – ще загинем.” Когато сте в бурята и
корабокрушението е напълно възможно, едно от нещата, което семействата трябва да правят е да са заедно,
а не да се разделят. Вие трябва да стоите заедно. 

В чудесната си новела “Гроздовете на гнева”, Джон Стайнбек описва едно семейство, което се намира
в период на ужасна бедност. Един от синовете заедно със свой приятел решават, че ще се спасяват сами,
защото  преценили,  че  така  имат  по-добър  шанс  да  оцелеят,  отколкото  ако  останат  заедно  с  цялото
семейство. Главата на семейството е жена, която се нарича Ма Жод. Тя взела една автомобилна щанга и
казала на двамата младежи:  “Вие няма да заминете.  Всичко което ни остана е  да запазим неразделено
семейството, като останем заедно.” 

Павел повтаря същия съвет. Моряците трябвало да останат и да работят общо, за да оцелеят. После
Павел прави нещо удивително. Моряците не били яли от дълго време, тъй като в продължение на 14 дни
постили,  опитвайки  се  да  запазят  оскъдните  си  хранителни  запаси.  Павел  им  казал,  че  е  време  да  се
нахранят. Той взел хляб, благословил го, разчупил го и им дал да ядат. Сцената прилича на Господна вечеря.
Аз знам, че моряците не са имали никаква представа за смисъла на Господната вечеря, но благославянето на
хляба и разчупването му са като при Господната вечеря. 
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Участници от един тежък и опасен пешеходен преход се събрали веднъж с желанието да си спомнят
за него и решили да вземат Господната вечеря. Проблемът бил, че нямали нито хляб, нито вино. Тогава те
просто застанали един до друг, взели въображаем хляб и въображаемо вино, благословили ги и всеки от тях
направил жест, че ги приема. Те участвали в Господната вечеря, без да притежават както хляб, така и вино.
Защо е важно да се прави това? Защото в подобни случаи ние не се нуждаем само от материалната храна.
Павел е постъпил така,  защото моряците имали нужда да подкрепят не само телата,  но и духа си.  Ние
получаваме  духовно  подхранване  от  хляба  на  живота,  от  Божието  Слово,  от  Исус  Христос.  Един  от
начините за спасяване при корабокрушение   е да продължаваме да се храним с този хляб и с тази духовна  
храна, от която имаме толкова голяма нужда. Павел им раздал хляб и благодарил на Бога.

Моряците знаели, че ако кораба остане привързан към котвите, той ще бъде унищожен от вълните.
Поради това отрязали въжетата на котвите и оставили кораба да се носи от вятъра и течението, без да са в
състояние да го контролират. Те просто се оставили в ръцете на Бога. Това е акта на пълното предаване. По
този начин те казали: “Оставяме се на Божията милост.” Ето така оцелява човек при корабокрушение. В
края на тази история вие ще забележите, че всички хора се спасили. Някои искали да убият затворниците,
но стотникът ги убедил, че само докато са заедно, те ще оцелеят.

Може ли да произлезе нещо добро от подобно корабокрушение? Когато попаднем в подобна опасност
от  корабокрушение,  можем  ли  да  извлечем  някаква  полза?  Аз  чух  една  история  за  човек,  който  след
корабокрушение се добрал до един остров. Той бил абсолютно сам и в продължение на няколко дни се
опитвал да си намери храна. Успял да си построи навес от налични материали и след това се борил, за да
запали огън.  Когато най-после  запалил огъня,  вятърът духнал от обратната  посока и  искрите  запалили
навеса, който успял да построи с толкова усилия и всичко било обхванато от пламъците. 

Човекът стоял и гледал как изгарят и се превръщат в дим усилията му. Той се бил молил Бог да го
спаси, а сега се оказвало, че даже упоритата му работа е напразна. Само след няколко часа до острова се
приближил един кораб и го прибрал.  Когато попитал капитана на кораба,  как са разбрали, че той е на
острова,  капитана  му  казал,  че  е  видял  дима  от  пожара.  Според  него  запалването  на  пожара  е  била
прекрасна идея, благодарение на която е бил забелязан и спасен. Не е ли истина, че понякога, в мигове на
най-горчиво разочарование, по-късно осъзнаваме, че ръката на Бога се е намесвала? Понякога си спомняме,
че когато сме се намирали в крайно затруднено положение, Бог се е намесвал, за да ни помогне.

Хорацио Спафорд,  който е  автор на  един от  химните,  който нашия хор изпя  днес,  е  притежавал
фабрика  в  Чикаго.  Той  е  живял  в  началото  на  19  век.  Веднъж заедно  със  семейството  си  заминал  на
посещение в Англия.  Били стигнали само до Ню Йорк,  когато Спафорд получил телеграма,  с която му
съобщавали,  че  фабриката  му  е  изгоряла  напълно.  Той  се  върнал  сам  в  Чикаго,  а  семейството  му
продължило с кораб към Англия. По средата на Атлантическия океан корабът потънал. Спафорд получил
кратка телеграма от жена си от Англия,  с която тя го уведомявала,  че  само тя е  успяла да се  спаси,  а
всичките им деца са загинали. Спафорд решил веднага да замине при жена си в Англия, тъй като мъката им
по умрелите им деца е  била огромна.  Докато пътувал с  кораб през Атлантическия океан,  той помолил
капитана да му покаже мястото, където са загинали децата му. Когато стигнали до това място, Спафорд взел
лист хартия и една писалка и написал следните прекрасни думи: “Когато мир като река застане на пътя ми,
когато мъката като огромни вълни се стовари върху мен, каквато и да е съдбата ми, Ти, Боже си ме научил
да казвам, че всичко това е добре за душата ми.”

Всеки човек може да стане жертва на корабокрушение. Всеки човек може да попадне в бушуваща
буря. Повечето хора попадат в такива ситуации. Задавам ви следния въпрос: “Дали това е добре за душата
ви? Когато се намирате в период на голямо затруднение, знаете ли, че това е добре за душата ви? Имате ли
увереност в дълбоката любов на Исус, която е по-дълбока от океана? Уверен ли сте, че колкото и труден да е
животът ви, Христос се грижи за него и вие ще бъдете добре? 

Може да загубите много неща, но никога няма да загубите Онзи, който е обещал: “Никога няма да те
забравя и никога няма да те изоставя.” Ние получаваме тази увереност за спасението на душата си, когато
приемем Христос като наш Спасител. Вие решавате да му позволите да ви спаси от греховете ви и да бъде
Бог в живота ви. Може би знаете, че имате нужда да приемете Христос. Ако търсите църковен дом, ние ще
ви приемем. Вие имате нужда да сте част от група християни, които могат да ви помогнат да се справите с
бурята.  Ние  ще  станем  вашето  църковно  семейство.  Приемете  тези  покани  на  Бога.  В  името  на  Исус
Христос. Амин.
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Наследството
Кол. 1:3-14

Нека да прочетем заедно Кол. 1:3-14. Всеки ден по пътищата срещам коли, на чиито заден капак е
поставен надписа: “Ние прахосваме наследството на децата си.” Не знам какво е мнението на децата  за
това, но възрастните, които се возят в колите очевидно си живеят добре. Те са решили да изразходват част
от спестяванията, които са натрупали през живота си, за да осъществят някои от мечтите си. Предполагам,
че може би искат да пътешестват. Когато говорим за наследство, обикновено имаме предвид материалното
богатство. Когато хората говорят за онова, което са наследили, те говорят за пари или други финансови
инструменти,  като акции или ценни книжа.  В други случаи,  когато говорят за  наследство,  хората имат
предвид къщи, мебели или земя. Понякога чуваме някой да казва, че е наследил нещо друго. Наскоро една
жена ми каза, че от баба си е наследила един гроб. Сигурен съм, че любовта и способността ми да се грижа
за градината са неща, които съм наследил може би от дядо и баба си. Един друг човек ми каза, че е наследил
болката в гърба си от баща си. Очевидно болката в гърба е била характерна за семейството му и хората,
които страдат от нея имат склонността да я предават на децата си.  Трети човек ми каза, че е наследил
избухливият характер на майка си. Предполагам, че по същия начин можем да припишем всяка наша лична
черта на наследството.

В  писмото  си  до  Колосяни,  Павел  говори  за  наследството  на  светиите.  На  днешният  ден,  който
наричаме  “Вси  светии,”  е  подходящо  да  се  запитаме  какъв  е  смисълът  на  това  наследство.  Какво  е
наследството на светиите? Ако християните от Колос, до които е било адресирано писмото на Павел, са
получили това наследство, значи и ние можем да го получим. В първата глава на това писмо Павел пише с
големи подробности, което е обичайно за него, когато хвали членовете на църквата. За нас е важно да знаем,
че самият Павел никога не е посещавал тази църква. Павел е стигал до Ефес, който се намира на около 150
км от Колос. Възможно е евангелието да е било занесено до колосяните от Епафрас. Павел чул за други
християни, които създали тази църква и е харесвал начина, по който църквата и членовете й са израствали
във вярата. В Кол. 1 Павел отделя доста място, за да похвали християните от Колос. Но Павел им пише със
загриженост, защото се безпокоял за фалшивите учения, които се разпространявали. 

От години изследователите спорят относно вида на колосянската ерес. От текста на писмото е трудно
е да се разбере каква точно е била тази ерес.  Ясно се вижда безпокойството на Павел,  но той започва
писмото си с думи на похвала, казвайки, че колосяните притежават любов и вяра. Вярата в Бога и любовта
към  другите  хора вървят  ръка  за  ръка.  Павел  казва,  че  любовта  им  извира  от  надеждата  им  във
възкресението, една надежда, която постоянно стои пред тях и никога не е напускала живота им. Той казва,
че те  са  получили словото на истината,  което ги е стимулирало към растеж,  който е  толкова  желан за
християнския живот. Павел казва, че колосяните са верни християни, които извличат изгоди от молитвите
на другите,  включително и от неговите лични молитви.  Павел се молел те  да имат духовна мъдрост и
познание за волята на Бога. Той казва, че животът им е ценен, защото са откупени и опростени от Христос,
не заради нещо,  което са  направили самите те,  а  поради милостта на Христос.  Той казва,  че  силата и
здравината, които произлизат от Христос, ще им даде способността да са издръжливи, търпеливи, радостни
и благодарни хора. 

Откровено  ще  ви  кажа,  че  когато  невярващи  хора  четат  подобен  текст,  по  някакъв  начин  те  се
отдръпват от тези думи. Ако се замислите над онова, което казва Павел, ако свържете всички тези неща с
наследството на светиите, вие може би ще си кажете, че това е твърде хубаво, за да е вярно. Наистина ли е
такъв  християнския  живот?  Дали  е  пълен  с  вяра,  любов,  надежда,  търпение,  радост  и  издръжливост?
Наистина ли християнският живот е просто една поредица от добри, полезни и щастливи събития? Това
прилича на телевизионна игра, която предлага: “Избери номер 1 и ще получиш всичко това.” Но Павел не
казва това. 

Какво  можем  да  очакваме  от  наследството  на  светиите?  С  цел  да  разберем  смисъла  на  това
наследство, ние трябва да разгледаме живота на Павел и да видим, какъв може да бъде живота на всеки от
нас. Павел, който преди това се е наричал Савел, е бил роден в Тарс и израснал в семейство, което му
осигурило прекрасно образование.  Ние знаем, че той е говорел добре и е проповядвал поне на три езика.
Тъй като прекарал детството си в Тарс, той получил добри познания и образованието, което можели да си
позволят  гърците.  Освен  това  той  бил  римски  гражданин,  едно  предимство,  което  не  трябва  да  бъде
подценявано, особено като се проследят случките от собствения му живот. Павел бил и добре образован
евреин, който се обучавал при Гамалаил. По престиж обучението при Гамалаил се равнявало на сегашното
обучение в университетите от “Бръшляновата лига” (Коментар: Петте най-престижни университети в САЩ. Д.Пр.).
Тъй като имал късмета да притежава такова образование,  Павел вероятно е станал член на престижния
Синедрион. По времето, когато бил млад мъж, Павел е притежавал много неща: образование, добър доход,
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обществено  положение  и  собствено  излъчване,  което  почти  всеки  младеж  би  желал  да  има.  Тези
постижения биха го поставили на корицата на списание “Тайм,” а името му е щяло да се нарежда сред
имената на онези, които притежават сила и влияние. 

От Тарс,  Павел се преместил в Ерусалим. Там станал “Фарисей на фарисеите” или превъзходния
фарисей.  Тъй  като  бил  агресивен  човек,  Павел  преследвал  християните.  Никой  не  бил  толкова
последователен и решителен от Павел в изпълнението на тази задача. Той казва, че самолично е осъждал на
смърт някои християни.  Той е  стоял и е  наблюдавал,  докато първия  християнски мъченик Стефан бил
убиван с камъни и даже държал дрехите на хората, които пряко са участвали в екзекуцията. (Деян.7:58)
После заминал за Дамаск, за да продължи работата си на преследвач на християните. Докато пътувал за
Дамаск се случило нещо. Една светкавица го ослепила. От този момент до края на живота си той очевидно
получил увреждане на зрението си. По време на тази случка той се срещнал с живия Христос. Там, на пътя
за Дамаск, в живота на Павел се извършила промяна в посоката на живота му на 180°. Той вървял в една
посока, но се обърнал кръгом и тръгнал в обратната посока, защото Христос го призовал да се промени. 

От този момент нататък се променило както името, така и животът на Павел и той вече не бил същия
човек. След това за около 10 години Павел отишъл в Арабия. Ние не знаем какво е правил там. Не знаем
какво се е случило с него в Арабия, но знаем, че през това време изпаднал в дълбоко отчаяние. В 2Кор. 1
той пише, че по време на престоя си в Арабия бил толкова отчаян, че даже мислел да се самоубие. Очевидно
той казва, че неговата скръб и униние са били толкова дълбоки, че искал да сложи край на живота си. След
това Павел отишъл в Антиохия, където християните видели в негово лице онези способности, които били
виждани от Бога. След като повярвал в Исус на пътя за Дамаск, Бог изпратил Анания да посети Павел. Бог
казал на Анания следното за Павел: “Той е съд за моя употреба, който много ценя.” 

Хората от Антиохия видели това и изпратили Павел и Варнава на мисионерска обиколка, за да занесат
евангелието в онези части на света, където хората не били чували за него. Павел и Варнава пътували с
младия  Йоан  Марк,  който  ги  изоставил  в  началото  на  първото  им  мисионерско  пътуване.  Двамата
обикаляли  градовете  в  Мала  Азия  и  навсякъде  били  приемани  добре.  Въпреки,  че  понякога  били
заплашвани или изгонвани от някой град, те упорствали да разпространяват евангелието на Христос. След
това пътуване той изпитал непреодолимо желание отново да пътува. Този път вместо с Варнава, той тръгнал
със Сила. Варнава и Павел се скарали относно това, дали отново да вземат Йоан Марк със себе си. По този
начин Бог ги разделил и удвоил производителността им, за да може евангелието да се разпространява на
повече места. Павел и Сила, придружени от други спътници, имали намерение да занесат евангелието на
такива места като Колос, но им било попречено, защото на Павел му се присънило, че трябва да отидат в
Македония. Докато бил в Троя, на сън му се явил един човек, който му казал: “Ела в Македония и ни донеси
евангелието.” Чрез това пътуване до Македония евангелието преминало от Азия в Европа и така Павел
занесъл христовото евангелие в гръцкия полуостров.

Павел е направил третото си пътуване окован във вериги. Той мечтаел да отиде в Рим, столицата на
Римската империя. Когато му се отдала възможност, той отишъл там, даже като затворник. В Деяния на
апостолите се казва, че в Рим той бил в състояние да преподава евангелието на Исус Христос.

На пътя за Дамаск, Бог взел живота на Павел и го насочил в обратната посока. Завинаги се променил
както живота му, така и целия останал свят. Павел се отказал от общественото си положение и от своя
престиж. За да стане такъв, какъвто Бог искал да бъде, той даже изоставил религията си. 

Дали животът му като християнин е бил лесен? Дали наследството на светиите означава, че живота
ще бъде гладък и безпроблемен? Нека да прочетем свидетелството на самия Павел, записано в 2Кор. 11:23-
28. Дали наследството на светиите означава, че животът ни ще бъде лесен? Означава ли, че Бог ще ни дари с
вярата, любовта и радостта, към които се стремим? Тези неща наистина са част от християнския живот, но
този живот е труден. Възможно е Павел да е писал това писмо от затвора, докато очаквал да бъде осъден на
смърт. Той е писал до колосяните, казвайки им, че е доволен от тях и се моли за тях. Той им казва: “Дръжте
се здраво за вярата.” Тъй като знаел, че коринтяните се борят с големи трудности, Павел ги окуражил да се
държат  здраво  за  Христовото  евангелие.  В  началото  на  нашата  пасторска  молитва  ние  се  молихме  за
членовете на църквата, които починаха тази година. Някои от вас загубиха и други близки хора. Те не са
споменати в нашия списък, просто защото не са членове на нашата църква. Към този списък бих могъл да
прибавя имената сина си Ерик и майка ми, които умряха пред изминалата година. Преди време някой ме
попита за Ерик, като каза: “Аз не се безпокоя за Ерик. Безпокоя се за четирите си деца, но не и за Ерик,
защото зная, че той е добре.” Друг човек също ми говори за загубата на сина ми. Моят брат ми помогна
много в този случай. Той каза: “Как може да говорите, че се е загубил, след като знаете точно къде се
намира.” Аз знам къде се намира той.

Ние знаем, че светец е всеки човек, който е избран, за да живее християнски живот. Светец   не   е този  ,
който е обявен за светец от църквата. Истината е, че хората, за които казваме, че са светци, са били твърде
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земни хора, обикновени хора от всички слоеве на обществото, хора, които много приличат на нас, хора,
които са се  стремели да живеят като християни,  като са  отказвали да се  подчинят на егоизма си и на
плътските си слабости.  Св. Патрик наричал себе си “кален камък” и казвал, че Бог го е извадил от калта,
измил го е от мръсотията и го е поставил в стената, наречена църква. Същата идея се изразява и от Петър в
първото му послание, където казва, че ние сме като живи камъни, които са вградени заедно в една сграда,
наречена църквата. Всеки от нас е бил донякъде кален. Никой не е безгрешен. Ние все още се борим, за да
постъпваме като Христос, но даже онези хора, които ни изглеждат най-възвишени, хора като Св. Франсиск
например, се е налагало често да падат на колене пред Бога и да се разкайват заради греховете си. Амброз
Биарс казал: “Светецът всъщност е грешник,    който е бил приет и ре  цикли  ран от Бога  .  ”  Всички ние сме
рециклирани грешници. Бог ни е взел и ни е вдъхнал желание да живеем в съответствие с примера, който
ни е оставил Господ Исус Христос.

Майка ми беше човек като нас. Когато си мисля за наследството на светиите, аз си мисля за онова,
което съм наследил от нея. От нея ми останаха няколко книги и някои други неща. Но за мен най-ценни са
три нематериални неща, които наследих от нея. 

Първото от тях е това чувство за приоритет, съгласно което Бог винаги трябва да се поставя на първо
място. Майка искаше от мен да разбера, че Бог винаги трябва да бъде на първо място в живота ми. Тя
искаше да се науча, че Бог винаги трябва да има върховен приоритет в живота ми. Всяко лято майка ми
изискваше от децата си да запомнят по един стих от Библията. Тя ни казваше кой ще бъде този стих и ние
трябваше да сме готови да го кажем, когато ни попита за него. След като завърших 7 клас, тя ме помоли да
запомня наизуст Рим. 12:1-2. Аз ги научих. През следващото лято, когато завърших 8 клас, тя отново ме
помоли да ги науча наизуст Рим. 12:1-2. Аз й казах: “Но мамо, аз вече ги научих.” А тя ми каза: “Аз искам
тези думи да се запишат в сърцето ти.” През лятото, когато завърших 9 клас, тя отново ми даде да науча
същите стихове. Нека да прочетем Рим.12:1-2. 

Второ, майка ми ме научи да мисля и за другите хора. Тя притежаваше невероятен капацитет да обича
всякакви хора. Предполагам, че когато имате 8 деца и 46 внуци, вие трябва да се научите да обичате всички
хора. Тъй като имаше дара да е гостоприемна, тя наистина знаеше как да организира едно тържество. Тя
знаеше как да накара хората да се чувстват добре дошли в нашия дом. Някои от хората, които ни гостуваха
бяха  високопоставени,  като  сенатори  или  например  Кори  Тен  Буум.  Много  други  хора,  които  не  бяха
прочути,  се чувстваха точно толкова важни в дома й,  колкото би се чувствал всеки популярен гост.  Тя
посрещаше у дома си хора от цял свят, от Полша или от Индия, като членовете на един индийски детски
хор. В дома й идваха хора от цял свят. Там най-специални се чувстваха децата от всяка раса и цвят на
кожата. Тя обичаше децата. Тъй като майка ми е била осиновено дете, в сърцето й имаше специално място
за осиновените хора. Тя искаше всички да знаят, че в Божието семейство няма второкласни граждани. Всеки
има място. Тя правеше всичко възможно, за да се убеди, че хората знаят това.

Трето, от майка си наследих убеждението, че всеки човек притежава уникална индивидуалност и Бог
очаква всеки от нас да бъде верен и да се придържа към собствената си индивидуалност, с която Бог го е
създал. Един неин прадядо я беше научил да спазва в живота си следното правило: “Бъди такава, каквато си  ,  
а не се стреми да бъдеш такава, каквато не си  ,   защото ако изневеряваш на собствената си индивидуалност  ,  
ти няма да знаеш какво представляваш.”  Бъди такъв, какъвто си. Бъди такава личност, каквато Бог те е
създал и позволи на Божията любов да се изяви чрез теб, докато му отдаваш чест и му се подчиняваш. Аз си
мисля за думите от Пс. 16:6: “За мен делът падна на приятни места. Да! Получих прекрасно наследство.”
Аз наистина получих наследство от една свята майка. Тя сигурно нямаше да хареса, че я наричам светица.
Истината е, че всички сме светци, ако сме призвани от Бога да следваме Исус Христос. А ние всички сме
призвани.

Някои хора нямат такова наследство. Те не притежават някой родител или прародител, който да им
служи за пример, но това не е важно. Какво е вашето наследство?  Наследството ви наистина няма нищо
общо с хората, които са ви родили. Вашето наследство е свързано с Онзи, който ви е дал ново раждане.
Наследството на светиите означава, че Исус Христос ни е поканил да се присъединим към семейството на
Бога, не защото ние сме спечелили, нито пък защото заслужаваме да бъдем там. Той ни е поканил да влезем
в семейството на  Бога  поради Своята  милост,  която е  демонстрирана  най-пълно на  кръста  на  Голгота,
където  самият  Исус  плати  дълговете  заради  греховете  ни,  за  да  бъдем  освободени  ние  и  да  получим
опрощението.  Нашето наследство на светиите е нетленно. То притежава непреходна стойност. Всъщност
това е вечния живот.

Един богат млад управник, който очевидно е притежавал всичко, отишъл при Исус и попитал: “Какво
трябва да направя, за да наследя вечния живот?” Въпреки, че той спазвал всички заповеди, Исус му казал да
продаде имота си и да раздаде получените пари на бедните. Исус е знаел, че притежанията на този човек
влизат в противоречие с истинското му наследство. Аз четох една история за един много богат човек. Синът
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очаквал баща му да умре, защото двамата не се разбирали добре. Майката на младежа умряла, когато той
бил още дете. Той знаел, че някога баща му ще умре и той ще наследи цялото му богатство. Бащата остарял
и се разболял. Синът чакал. Той знаел, че след като умре, бащата ще му липсва малко, но с нетърпение
очаквал да  получи  наследството.  Когато бащата  умрял,  синът  отишъл при нотариуса,  който му прочел
завещанието на бащата,  в което пишело: “Дал съм указания на моя нотариус как да се разпорежда със
собствеността ми. На единственият си син, когото много обичам, аз оставам Библията си.” Младият човек
се ядосал жестоко, когато разбрал, че баща му решил да раздаде наследството на други хора, а на сина си е
оставил само Библията.  Той поставил Библията  на  една  лавица  и  въобще не я  отворил.  Седмица след
седмица, месец след месец и година след година сърцето на сина все повече се изпълвало с ярост, защото
собственият  му  баща  го  измамил  и  го  лишил  от  наследството.  Веднъж,  когато  бил  сам,  младия  мъж
погледнал към лавицата и видял Библията. Решил да я вземе и да я отвори. Отворил на Кол.1:12, където
били подчертани думите за наследството на светиите. За отбелязване на тази страница баща му използвал
една сто доларова банкнота, която синът взел за себе си. На самата банкнота бил написан номера на друг
стих от Библията. Синът намерил това място, където намерил втора сто доларова банкнота, на която бил
написан друг номера на  друг стих от  Библията.  Така един след друг  синът открил всички подчертани
стихове в бащината му Библия. Когато стигнал до края и пред него се разкрил Божият план за спасението,
младият  човек  паднал  на  колене,  помолил  се  Бог  да  прости  омразата  срещу  баща  му,  която  се  била
натрупала  в  сърцето  му  и  да  прости всичките  му  грехове.  В  този  момент той приел Христос  за  свой
Спасител.

На  следващия  ден,  когато  отново  взел  Библията,  той  отворил  корицата  й  и  погледнал  първата
страница. Там видял, че е написан Мат. 6:33. До този стих намерил една бележка от баща си, в която се
казвало, че в нотариуса се намира друго допълнение към завещанието, съгласно което цялото му наследство
вече му принадлежи.

Искате ли да притежавате наследството на светиите? То е следното: Приемете любовта на Бога, която
най-пълно е демонстрирана в Неговия Син Исус Христос, който умря на кръста, за да ви спаси от греховете
ви и който победи смъртта чрез възкресението, за да ви дари с дара на вечния живот. Ако вярвате в това,
Божията милост и доброта няма да се отдели от вас през целия ви живот. Това не означава, че животът ви
ще бъде лесен. И живота на Апостол Павел не е бил лесен. Това означава, че животът ви трябва да се
промени. Симон Петър изоставил мрежите и лодката си, за да стане лидер на църквата. Павел се отказал от
общественото си положение и даже от религията си, за да се превърне във великият апостол, какъвто Бог го
призовал да бъде. Св. Игнаций, един воин, свалил меча си и нарамил овчарската гега.  Жана Дарк, една
проста слугиня, изоставила вретеното си и взела меча, за да защити Христовата кауза. Бог ще промени
живота ви, ако подредите нещата според правилния им приоритет.

Наследството  на  светиите  изисква  да  поставим  Божието  царство  на  първо  място  в  живота  си.
Направили ли сте това? Взели ли сте решение да позволите на Христос да поеме контрол над живота ви?
Никой от нас не е безгрешен? Никой не може да следва Христос безгрешно. Ние трябва да позволим на
Христос  да  ни  спаси  от  греховете  ни и  да  бъде  нашият  Господ.  След  като  вземем  това  решение,  ние
тръгваме на пътешествие на вярата, което продължава цял живот. То не винаги ще бъде леко, но това ще
бъде живот, който е много по-добър, отколкото животът без Христос.

Приканвам ви днес да вземете това решение. Подчинете се на Бога, независимо накъде ви води. В
името на Христос се молим. Амин.

                     

Нашето пътуване с Исус
Марк 1:14-20; 16:1-7 

Евангелието на Марк е най-късото от всички евангелия и е написано преди тях. В това евангелие Исус
ни е представян като пътник. Нека да прочетем Марк 1:14-20. Тук се разказва как Исус е вървял по брега на
Галилейското езеро и е видял рибари. Той просто им казал: “Вървете след Мен” и те тръгнали след него.
Оставили лодките и мрежите си и тръгнали след него. В самия край на евангелието на Марк е описано
възкресението.  Жените  отишли до  гроба  на  Исус  рано  в  неделя,  защото  тялото  му  не  било  правилно
подготвено за погребението. Когато стигнали там, те били поздравени от един ангел, който им казал, че
Исус е възкръснал и е отишъл в Галилея. “Там ще Го видите, както ви каза.” От първия до последния ден
Исус е вървял пред учениците си, а те е трябвало да го следват. Днес ще разсъждаваме за нашето пътуване с
Исус.

Джон  Стайнбек  е  написал  книгата  “Пътуване  с  Чарли,”  в  която  описва  пътешествието  си  през
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Съединените щати. Чарли е бил застаряващ пудел. Стайнбек преустроил един малък камион в каравана, в
която имало елементарни условия за спане и живот за него и за кучето му. Това е много интересно описание
на едно необикновено пътешествие. По време на пътуването Стайнбек минал през Вермонт и решил да
отиде на църква. От книгата разбирам, че Стайнбек не е бил редовен посетител на църквата. И така, след
като посетил църквата,  той пише:  “Сега разбрах защо не посещавам църквата  много често.  Като имам
предвид впечатленията си от това посещение, не мисля, че скоро ще отида отново на църква. В тази църква
нямаше  дух  на  приятелство.  Хората  очевидно  бяха  тъжни и  намръщени.  Не  почувствах  ни  най-малко
вдъхновение от посещението си.”

Страхувам се, че понякога посетителите идват в църквата ни и остават с впечатлението, че нашето
пътуване като християни съвсем не е вълнуващо и радостно. Няма нищо заразително в обстановката, което
да ги накара да дойдат отново и да станат част от нашата църква. Като християни ние наистина трябва да
изследваме Библията, за да разберем как трябва да вървим след Исус, какъв е смисъла на това пътуване и на
християнския живот. Ако наистина гледаме на християнския живот като на вид пътуване, тогава начинът, по
който участваме в това пътуване, начинът според който намираме смисъл и цел на това пътуване, се намира
в пряка връзка с поведението ни като християни. Когато Исус извикал учениците си, той само им казал:
“Вървете след мен” и те го последвали. 

В евангелията на Матей и Лука се разказва, че Исус е пътешествал още от самото начало. Мария и
Йосиф пътували от Назарет за  Витлеем, където се  е родил Исус.  После трябвало да бягат в Египет от
преследването на Ирод. После се върнали обратно в Назарет. Всички тези пътувания са се случили през
първите няколко години от живота на Исус. Той започнал земното си служение от района около река Йордан
в Юдейската пустиня. Там е бил кръстен, а след това отишъл в пустинята за 40 дни и нощи. После се върнал
в Назарет. Там, от района на Галилея, той подбрал учениците си. Те тръгнали след него. Евангелията ни
разказват, че са пътували от град на град.  Петър е живеел в Капернаум. Изглежда, че Исус е отсядал там,
поне по време на част от служението си в Галилея. Един ден, когато били в едно отдалечено място, наречено
Цезария Филипи, Исус задал на учениците си важният въпрос: “Според вас кой съм аз?”  Този въпрос се
превърнал в повратна точка на евангелията. Петър веднага отговорил: “Ти си Христос, синът на живия
Бог.” Най-после те разбрали кой е той. 

В Лука се разказва, че след като осъзнали това, Исус се запътил към Йерусалим. Тома казал: “Нека да
отидем в Ерусалим и умрем с него.” Стигнали до Йерусалим и Исус се настанил в дома на Марта, Мария и
Лазар във Витания. Прекарал 40 дни в Йерусалим, като ежедневно ходил да проповядва в храма и да се
среща там с хората. Той и учениците му яли Последната вечеря. След това отишли в Гетсиманската градина
и той бил арестуван. Още веднъж той тръгнал сам на път. Имало е тълпа от зяпачи, но по “Виа Долороса”
Исус наистина е бил много самотен. По нея се изкачил до Голгота и там умрял. Навсякъде учениците му
вървели след него и са били свидетели на всичко, което се е случвало в живота му.  Както тяхното, така и
нашето пътуване с Исус е процес  ,   чрез който израстваме и се развиваме като християни  .

Има много хора, които считат, че след като веднъж са приели Христос като свой Спасител  ,    това е  
всичко, което трябва да направят като християни  .    Но това не е вярно  .    Ние приемате Христос като наш  
Спасител  ,    но това е само началото  . След като решим да тръгнем след Исус, ние започваме да пътуваме
заедно с него.  Някой може да каже: “Кирк,  не мога да направя това пътуване.  Аз съм затворен в един
старчески дом. Аз лежа неподвижно в едно болнично легло или седя в инвалидна количка. Няма никакъв
смисъл да ми говориш, че християнския живот е някакво пътуване.” За нас е важно да разберем, че когато
говорим на християнски живот като на вид пътуване, ние говорим не за географско, а за духовно пътуване.
Дължината на това пътуване не се измерва в километри. За нас е важно да разберем  ,    че дълбочината на  
християнският ни живот постоянно трябва да се увеличава. Докато пътуваме с Господа, ние израстваме на
дълбочина. Тук разстоянията нямат никакво значение. Важно е духовното израстване.

Джон Бъниан е бил баптист, който е бил в затвора заради вярата си и там е написал една класическа
християнска книга, озаглавена “Пътуването на пътешественика.” В този алегоричен разказ Бъниан описва
живота на главния герой, наречен Християн, който преминава през различни изпитания. Докато е писал
тази книга, Бъниан не е напускал затвора, но въпреки това описва християнския живот като пътуване. 

Всеки християнин е поканен да вземе участие в това пътешествие. Исус е казва: “Върви след мен” и
кани всеки от нас да вземе участие в това приключение. Вие може да се извинявате и да отказвате, но
възраженията ви няма да бъдат приети. Един човек казал на Исус: “Аз не мога да дойда. Ожених се и не
мога да тръгна след теб.” Исус не приел това извинение. 

Друг човек му казал: “Нека първо да се погрижа за възрастните си родители. Нека първо да погреба
баща си както подобава.” Но Исус не приел това извинение. Ние нямаме право на извинения  . Отправена ни  
е покана: “Върви след мен”   и ние имаме две възможности  :    да се подчиним   или   да не се подчиним  .    Няма  
трета възможност.
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Има  7  неща,  над  които  трябва  да  се  замислим,  когато  гледаме  на  християнския  живот  като  на
пътуване. 

1. Трябва да си отговорим на следните въпроси, които са от съдбоносно важно значение за живота ни:
“Дали Исус ме кани да бъда просто някакъв турист? Дали ме кани просто да се разходя, за да видя някакви
интересни неща? Дали имам само временен интерес към онова, което Исус казва и прави при срещите си с
другите  хора?  Наистина  ли  се  интересувам  от  онова,  което  Той  ми  казва,  че  трябва  да  направя.
Съдбоносният въпрос е: дали съм турист, който задоволява любопитството си или съм пътешественик,
който  постоянно  иска  да  се  променя.”  Веднъж  разговарях  с  една  жена,  която  ми  разказа  за  едно
пътешествие,  което  семейството  й  я  насилило  да  направи.  Тя  ми  каза:  “Накараха  ме  да  направя  едно
пътешествие до Европа. Заведоха ме в Пиза, Италия, за да ми покажат една наклонена кула. В нашия град
си имаме достатъчно наклонени сгради. Във фермата на баща ми също имаме сгради, които са наклонени,
но те ме накараха да обиколя половината земно кълбо за да видя тази наклонена кула. Когато имаме силни
бури у нас понякога даже къщите падат на земята.” Така разсъждава един турист, който е посетил интересни
места,  но няма интерес да открие какъв е смисъла на живота. Трябва да си задаваме въпроса: “Дали сме
туристи или сме пътешественици?” Ако сме туристи, пътешествието ще окаже малко влияние върху нас.
Трябва да се разделяме с навиците си. Томас Мертън описал пътешествието си в Азия. Той твърди, че ние
стигаме до момент, когато биваме извеждани от обичайния си рутинен начин на живот. Аз никога няма да
забравя случая, който имахме заедно със сина ми Крис в  Йерусалим. Препоръчаха ни един ресторант в
който сервират прекрасни кебапчета и ние решихме да го посетим.  На път за  този ресторант минахме
покрай МакДоналдс. Там имаше стотици американци, които чакаха на опашка, за да си купят точно същия
вид храна,  който си купуват тук,  в САЩ. Ние ставаме пленници на навиците си.  Това е характерно за
туриста, но пътешественикът трябва да е отворен към по-широките възможности, които Бог му предоставя.
Единственият начин да опитаме всички неща, които Бог е подготвил за нас, е да бъдем пътешественици.

2. Трябва да правим ясна разлика между това, какво означава да сме туристи и какво означава да сме
пътешественици.  Да  си  турист,  това  означава  да  обръщаш  основно  внимание  на  външния  вид.
Пътешественикът се концентрира върху вътрешното преживяване. Туристът пита: “Още колко ще трябва да
пътувам? Какво ще стане с мен? Докъде ще стигна?” Пътешественикът се концентрира върху сегашното си
изживяване и пита: “Какво означава това за мен? Как ще се отрази това на живота ми?” Когато вземем
решение да вървим след Исус, ние наистина не го познаваме много добре. Може би най-добрата аналогия на
тази връзка е брака. Когато се оженим, ние всъщност не познаваме човека, за който се женим, нито пък в
бъдеще ще го опознаем напълно  .    Ние даваме обещание  .    За добро или лошо, ние сключваме договор  .    В  
процеса на живота ни с брачния партньор ние започваме да го опознаваме по-добре и по-интимно. Същото е
вярно и за връзката ни с Исус. Той ни казва: “Върви след мен” и ние тръгваме с него на път. Пътувайки ние
развиваме връзката си с Господа и го опознаваме по-интимно, което се постига, когато живеем с молитва.
Ние започваме да се отнасяме към него не само като спътник и приятел, но и като към нашия Спасител и
наш Господ.

Учениците са пътували с Исус. Те са го наблюдавали как се моли. Те му казвали: “Господи, научи ни
да се молим.” Те са искали да се научат да се молят, защото са опитали молитвения живот на Исус. Всички
ние израстваме по този начин. Опитът от пътуването е духовен опит и се характеризира с израстване и
задълбочаване на връзката с Христос. Джефри Чосър е написал книгата “Кентърбърийски разкази,” в която
описва група пътешественици, които отивали до Кентърбърийската катедрала, където се намира гроба на
Томас Бекет. Чосър разказва за един пътешественик, който е нарекъл Продавачът на индулгенции. Той е
професионален  проповедник  и  си  придава  вид  на  много  религиозен  човек.  Обаче  той  всъщност  е
манипулатор, който мами спътниците си, с цел да излъже онези, на които е длъжник. Религиозността му е
фалшива и той всъщност е турист,  който се е  маскирал като пътешественик.  Исус описва фарисеите и
лицемерите по същия начин. Това са хора, които си придават вид че са религиозни, но всъщност са само
наблюдатели. 

Мисля си, че Юда Искариотски може би е бил турист, а не пътешественик. Замислете се за живота на
Юда и опита, който е имал, който е бил абсолютно същия като опита на Петър. Замислете се над различното
влияние, който този опит е оказал върху живота на тези двама ученици. Влиянието върху живота на Юда е
било негативно, докато същия опит е променил живота на Петър.  Ето това онагледява разликата между
туриста и пътешественика. Марк Твен е написал една чудесна книга, озаглавена “Праведници в чужбина.” В
нея  описва  собственото  си  пътешествие  до  Светата  Земя  заедно  с  група  епископални  християни.  Той
установил, че някои от тях са просто туристи, които се преструват, че са искрено вярващи. Други наистина
искрено се вълнуват от видяното и се стараели да се подчиняват на Бога.  Описанието на Марк Твен е
сатирично. Той разказва, че посетил Назарет и там не видял нито една хубава жена. Той не можел да си
представи,  че  Мария  е  била  много  по-различна  от  жените,  които  видял  там.  Тази  книга  се  чете  с
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удоволствие и осмива някои от сантименталните порядки на пътешествениците от 19 век.
3. Трябва да обърнем внимание на истината, че за разлика от туриста,  пътешественикът пътува  с

много малко багаж.  Туристът  винаги търси къде  се  намира  магазина  за  подаръци.  Той иска  да  събира
сувенири, с които да се хвали.  Той прави снимки, а  пътешественика търси да разбере смисъла на онова,
което  вижда.  Туристът  винаги  се  връща  от  пътуването  с  повече  багаж,  отколкото  е  тръгнал:  снимки,
сувенири,  книги.  Туристът се  стреми да  напълни албумите си със  снимки,  а  пътешественика  търси да
напълни сърцето си със спомени. Всъщност, когато говорим за материалните неща, пътешествениците имат
склонността да се освобождават от материалните неща. Не си ли спомняте какво е казал Исус, когато ги
изпратил на мисионерска обиколка: “Не си вземайте резервни сандали. Не си вземайте резервна туника. Не
си вземайте тояга. Не носете със себе си кесия с пари.” С други думи Исус казал на учениците си, че те
нямат нужда от тези неща. Туристът може би има нужда от тях, но пътешественика – не. Пътешественикът
знае, че Господ ще се погрижи за всичко  . Ние не трябва да трупаме материални неща  . Трябва да се стремим
да трупаме опит в сърцето си и да помним онова, което е записано от Бога в човешкото сърце. Ето към това
ни е призовал Исус – да вземаме кръста си на рамо и да вървим след него. Пътешественикът върви с малко
багаж.

4. Туристът очаква да бъде глезен. Той очаква да бъде настанен в най-добрия хотел, да бъде хранен
добре и да се върне у дома без наранявания.  Пътешественикът знае,  че  ще има трудности.  Несъмнено
християнският живот е пълен с трудности, но някои хора очакват, че това няма да се отнася за тях. Те не
очакват никакви трудности. Нали си спомняте, че Исус е казал: “В света ще имате скръб” (Йоан 16:33).
Той не е казал: “В света няма да имате скръб.” Точно обратното, той е казал, че ние ще имаме скръб. Трудно
е човек да живее като християнин.  Всички велики класици, които описват живота като някакво пътуване
твърдят, че живота е труден. Одисей, героят на Омир, разказва за трудностите, които е имал, докато се е
връщал към дома си в Итака след войната за Троя. Той многократно се срещал с трудностите. Туристът има
склонност  да  се  измъчва  и съжалява  за  изгубения  си  багаж,  докато пътешественика  не  се  страхува  от
трудностите, защото знае, че те допринасят за повишаване на качеството на християнския живот. Както
Павел,  така  и  Петър  са  писали  за  това.  Пътешественикът  разбира,  че  трудностите  ни  предоставят
възможност  да  опитаме  Божията  милост.  Когато  първите  заселници  пътували  към  Америка  с  кораба
Мейфлауър,  те  се  срещнали  с  буря  и  потърсили  убежище в  един залив,  който нарекли “Провидънс”  -
„Провидение,“ което означава “Бог се погрижи.” Те са знаели, че са били спасени само благодарение на
Божията милост.

5.  Пътешественикът има чувството за  целенасоченост.  Той има своя мисия.  Туристът следва своя
собствен маршрут. Той планира къде ще бъде на следващия ден по това време. Ние правим плановете си, но
пътешественикът знае, че планът трябва да бъде одобрен от Бога. Пътешественикът е дълбоко въвлечен в
процеса на пътуването, а туриста остава непроменен от житейския опит. Павел казва, че където и да отидем,
ние сме “посланици на Христос.”  Понякога той се нарича странник и чужденец. В известен смисъл всички
ние сме чужденци в този свят  .    Ние принадлежим към едно царство,  което не е  от този свят  .  Ние сме
пътници, но в същото време сме посланици и сме тук с някаква цел.  Туристът е просто наблюдател,  а
пътешественика е загрижен за живота на хората, с които се среща.

6. Пътешествениците разбират, че има и други хора, които вървят по същия път. Това не е състезание,
чиято цел е да се види, кой ще стигне пръв до финала. Това не е предизвикателство, за да се провери как по-
добре можем да защитим собственото си жизнено пространство от други хора. Ние разбираме, че сме само
част от многото хора, които пътуват заедно с Христос.

7. Пътешественикът има ясна цел. Туристът иска да се върне обратно в къщи при нормалния живот.
Туристът не очаква въобще да се промени. Той може да занесе вкъщи няколко книги, които ще постави в
библиотеката си, но в него няма да се извърши трайна промяна. Пътешественикът е в процес на постоянна
промяна. Той знае, че пътуването никога няма да свърши. Това е процес, който продължава цял живот и най-
накрая ще ни отведе на небето.  Пътуването с Исус е пътуване  ,    което ни променя  . Така, както Исус се е
преобразил по време на Преображението, така и единадесетте му ученика са били преобразени чрез силата
на Бога. Юда е бил изключение. Той е бил турист. Бил е призован да бъде ученик, но той се превърнал в
наблюдател. Той станал лаком и се отделил от Исус. Той си имал собствен план и не се повлиял от Господа.
Ние имаме избор. Исус ни казва: “Върви след мен.”  Въпросът е дали ще бъдем туристи     или ще бъдем  
пътешественици.  Дали  наистина  ще  се  обречем  на  това  пътуване,  което  трае  цял  живот,  наречено
християнски живот. Наистина ли сте решили да станете християнин? Или може би сте случаен минувач? В
едно свое стихотворение Робърт Фрост казва: “В гората имаше две пътеки. Аз тръгнах по по-неотъпканата
пътека.” Пътеката на християнството е по-неотъпканата пътека. За тази пътека Исус е казал, че е по-тесния
път. Но само когато вървим по тази пътека, ние сме в състояние да живеем така, както Исус иска да живеем.

Вие дали сте турист или сте пътешественик? Ние вземаме решение дали наистина да последваме в

102



103

живота  си  Исус  Христос  или  не.  Помолили  ли  сте  Исус  да  бъде  вашият  водач,  Спасител  и  Господ?
Поканили ли сте живият Христос да влезе в живота ви? С това започва пътешествието. Ако до сега не сте
взели това решение, каним ви да го направите сега. Не отлагайте. Може би сте пътешественик, който е
отбил от пътя си. Вие трябва да се върнете обратно и да тръгнете близо до Исус. Ако искате това в сърцето
си, каним ви отново да посветите живота си на Господа. Защо да се лутате безцелно? Ако имате нужда от
сигурно пристанище, в което да хвърлите котва,  заповядайте в нашата църква.  Ние ще ви посрещнем с
радост. Отговорете положително на тези покани на Бога. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

                     
Авраам и Сара

Битие 12:1-7

Когато започнах да се интересувам от генеалогията, моят дядо ми каза: “Внимавай. Ако започнеш да
изучаваш семейното си родословие ще откриеш неща, които не би искал да знаеш.” Убедих се, че това е
вярно. Проучих живота на някои хора от нашето семейство, разрових се в семейната история и открих неща,
които съвсем не бих искал да научавам. 

Днес започваме един преглед на нашето духовно наследство като християни. Ще се върнем  в Стария
Завет и ще прочетем отново историите за живота на някои мъже и жени на вярата, които са част от нашето
минало. Днес ще разгледаме историята на Авраам и Сара. Да прочетем Бит. 12:1-7. Искам да ви разкажа
една история. В една болница в град Колумбия като медицински сестри работели католически монахини,
които посещавали за след операционно обслужване изписаните болни по домовете им. 

Един ден две от тези монахини напуснали град Колумбия и тръгнали с кола по магистрала 321, за да
намерят един пациент, който бил изписан от болницата, за да му осигурят след операционно обслужване. Те
направили погрешна преценка за разстоянието и на горивото, с което разполагали. Пациентът живеел почти
на пътя за Уинсборо. Те стигнали до Уинсборо и се наложило да завият обратно и да се върнат обратно на
магистрала 321, за да открият къде живее пациента. Намерили го, свършили си работа и тръгнали с колата
да се прибират обратно в град Колумбия, но скоро след като напуснали Уинсборо горивото на колата им
свършило. Наложило се да вземат единственият съд, който имали на разположение и да се върнат пеша до
бензиностанцията в Уинсборо. Напълнили съда, който всъщност бил една подлога, отнесли го до колата и
започнали да преливат бензина в резервоара на колата. В този момент край тях минала една полицейска
кола. Двамата полицаи в нея видели, как двете монахини изливат съдържанието на подлогата в резервоара
на колата и единият казал на другия: “Ето това наричам вяра.” Разказвам ви тази история, защото чрез нея
се повдига въпросът: “Вие какво наричате вяра?” В книгата Евреи има една глава, която е наричана “Залата
на вярата.” В нея се изброяват хората от Стария Завет, които са живели с голяма вяра. В началото на тази
глава се казва, че вярата представлява увереност в неща, в които се надяваме и убеденост в неща, които не
виждаме. За да се даде нагледен пример за вярата,  в тази глава Авраам и Сара са споменати три пъти, по
повод на три различни епизоди от живота им.

Докато днес разглеждаме историята на Авраам и Сара, искам да се фокусирам на тези три случаи от
живота им и да обърнем внимание на конкретните обстоятелства в живота им,  за да можем по-добре да
разберем какво всъщност е вярата. Първата случка е свързана с напускането на дома им. Авраам и Сара са
живели в град Ур Халдейски (днешен Ирак). Очевидно Авраам е бил много богат човек и е имал голям
имот. Действително е трябвало да притежава много силна вяра, за да изостави големия си имот и да тръгне
според указанията на Бога, “без да знае къде отива” (Евр. 11:8). На Авраам и Сара никак не им е било
лесно да вземат решение на тръгнат към неизвестността. Много важно е да знаем, че тогава Авраам е бил на
75 години. Аз познавам хора на същата възраст, които не биха пожелали даже да си купят зелени банани ,
защото не вярват, че ще доживеят до времето, когато бананите ще узреят.

Вярата изисква да се направи стъпка напред, независимо от възрастта, на която сте.  Можете да си
представите какво означава да сте на 75 години и да изоставите всичко познато,  за да тръгнете към нещо
абсолютно  непознато.  Някои  хора  наистина  е  трябвало  да  направят  това.  Това  е  много  подобно  на
състоянието, в което се оказват старите хора, които напускат домовете си, за да заживеят в дом за възрастни.
Изисква се човек да притежава невероятна вяра, за да се реши на такава промяна. Авраам и Сара напуснали
дома си и тръгнали към неизвестността. Единственото нещо, което са знаели със сигурност е, че пътят, по
който вървят ги води към Бога. Те са вървели по път, по който Бог ги е водел към някаква непозната земя и
ежедневно са живеели с вяра в Бога. Какво означава човек да има подобна вяра? Какво означава да се живее
чрез вяра? Може би знаете песента: “Вярвай и се подчинявай.” Да живеем чрез вяра, това означава да имаме
доверие в Бога. Ние вярваме, че Бог иска да се случи най-доброто за нас, че Той ни води и направлява в
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живота ни, стъпка по стъпка, ежедневно, през целият ни живот. Ние сме убедени, че Бог контролира всичко
и Той ще ни каже какво да направим.  Истинската вяра е нещо повече от доверие.  Истинската вяра
изисква и пълно подчинение. Истинската вяра – това е желание да отиваме и да правим онова, което Бог
ни нарежда да направим. Много хора вярват, че Бог контролира всичко и ще се погрижи за тях и ще ги води
в живота им, но когато дойде момента да се подчинят на указанията му и да изпълнят това, което Той им
казва да направят, те не са съгласни и казват: “Чакай да си помисля. Нека да видя дали наистина Бог иска от
мен да направя това.” Да се живее с вяра, това означава да имаме доверие и да се подчиняваме на Бога.

Английското семейство Мъфет отишли като мисионери в Ботсуана. Те напуснали Англия и отишли в
тази южноафриканска държава, за да разпространяват евангелието за Господ Исус Христос сред местните
хора.  В  продължение  на  10  години  никой  не  станал  християнин.  Организацията,  която  ги  изпратила,
започнала да ги притиска да се приберат в Англия, тъй като ръководителите им си мислели, че е безполезно
повече да стоят там, защото няма изгледи за успех, но една жена от Англия окуражила мисионерите. Тя им
изпратила едно писмо в което написала: “Искам да ви помогна по някакъв начин. Ще ви направя подарък.
Само ми кажете какво мога да направя за вас, за да ви помогна и да ви окуража. Д-р Мъфет й отговорил:
“Моля,  изпратете  ни  един  комплект  принадлежности  за  Господната  Трапеза.  Мисля  си,  че  не  е  далеч
времето, когато ще споделяме Господната Трапеза с новите християни.” Жената им изпратила един колет.
По онова време колетите пътували доста по-бавно от сега. Докато го чакали да пристигне, шест човека
станали  християни.  Колетът  пристигнал  един  ден  преди  денят,  в  който  новите  членове  на  Божието
семейство трябвало да вземат първата си Господна Трапеза.

Вярата – това означава да сме убедени, че Бог ще изпълни обещанията си. Бог помолил Авраам и Сара
да напуснат дома си и да тръгнат към неизвестна за тях земя. Куражът да направят това е доказателство, че
са се подчинили и са направили крачка напред с вяра. Сигурно е имало колебания във вярата им. Когато
отишли в Ханаанската земя, те построили един олтар в Сихем и се поклонили на Бога, но скоро тази земя
била обхваната от глад. Наложило се Авраам и Сара да се преместят в Египет. Когато влезли в Египет,
Авраам  казал  на  Сара:  “Когато  се  срещнеш с  Фараона,  кажи му  че  си  ми  сестра.”  Очевидно,  даже  в
напреднала възраст, Сара е била много привлекателна жена и Авраам бил сигурен, че Фараонът ще я поиска
да му стане жена и за това я инструктирал да му каже, че е негова сестра. Това не е било 100 процентова
лъжа. Всъщност Сара е била полу-сестра на Авраам, но по-важното е било, че му е била жена. Фараонът
повярвал на лъжата на Авраам. Знаете ли, че Фараонът внезапно се разболял? Поради това той се усъмнил,
че е бил измамен от Авраам и Сара, но не ги убил, а ги изгонил от Египет. Когато си заминали, те отвели със
себе си една слугиня, наречена Агар. 

Вярата на Авраам и Сара се разколебала и в друг случай. Дълги години те чакали Бог да изпълни
обещанието си и да ги дари с дете и наследник, чрез който те да станат основоположници на велик народ.
Тъй като изгубила търпение да чака Бога, Сара предложила на Авраам да си роди дете от слугинята Агар.
Така, поради нетърпението си, Авраам и Сара решили да вземат решението на проблема в собствените си
ръце. Така се родил Исмаил, чиято майка е била слугинята Агар.

Авраам бил радостен, че най-после има дете, независимо че то е било родено от първата незаконна
жена. Авраам бил щастлив, че има дете, но то станало повод за голямо напрежение между Агар и Сара.
Според китайската азбука,  думата  “конфликт” се  изобразява с  един йероглиф,  който представлява  един
покрив с две жени под него. Точно това се е случило и в това семейство. Вярата им се колебаела и е имало
продължителни периоди от време, през които те не чували нито една дума от Бога. Чарлз Морни казва, че
Бог няма да ни каже нищо ново, докато ние не се  подчиним на онова,  което вече ни е казал.  По тази
причина,  в  християнския  ни живот има дълги периоди,  през  които не  чуваме нищо от  Бога.  Може би
причината за това е, че не сме се подчинили на последното нещо, което Бог ни е възложил да направим.
Такива периоди на безмълвие от страна на Бога са имали и Авраам и Сара. Имало е периоди, когато вярата
им се е колебаела. Поради тяхното нетърпение и защото Исмаил е бил роден от египетската жена Агар   и в  
наши дни все  още продължава  да съществува конфликтът   между наследниците  на  Исмаил   -  арабите и
евреите, които са наследници на Исаак.

Вторият случай,  за  който се говори в Евреи е момента,  когато Бог подновил завета си с Авраам.
Авраам е чакал. Той е вярвал, че Бог ще спази обещанието си, че ще го благослови и той ще стане баща и
основоположник на велик народ. Името му Аврам означава “високопоставен баща.” Поради нетърпението
си,  той нарушил договора  (завета)  с  Бога,  поради което Бог  го  подновил в  Бит.  17:2-11.  Бог  казал  на
Авраам: “Погледни звездите на небето. Толкова многобройни ще бъдат потомците ти. Погледни пясъка в
пустинята.  Наследниците ти ще бъдат толкова много,  колкото са песъчинките в пустинята.”  Тогава Бог
променил името на Сарая и тя била наречена Сара (княгиня), а Авраам означава “баща на мнозина.”  

Един ден през палатката им спрели чужденци. Сара била в палатката и печала хляб. Разбира се, тя
веднага се заела да нагости чужденците и започнала да готви. Докато готвела, тя слушала какво си говорят
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Авраам и чужденците пред палатката. Когато чула за какво си говорят, тя се засмяла, нещо което не била
правила отдавна. В живота си Сара не е нямала много поводи да се радва. Откакто напуснали Ур и вероятно
прекрасния си дом и се превърнали в скитници, пътуващи към Ханаанската земя, където били чужденци и
пътници, Сара не е имала много радост в живота си. Сега започнала да се смее, защото Авраам е бил на 99
години, а тя е била около 10 години по-млада от него. Пътниците казали на Авраам, че тя е бременна и това
я хвърлило в ужас. Авраам и Сара били в толкова напреднала възраст и от десетилетия очаквали да имат
дете. Те напуснали Ур преди 25 години. Накрая Бог изпълнил обещанието си. Родило се момченце, което
нарекли Исаак (смях). Исаак влязъл в дома им и очевидно е донесъл със себе си голяма радост. Конфликтът
с Агар и Исмаил продължавал, но Исаак донесъл голяма радост на родителите си. 

Можете да си представите как едно дете се отглежда от престарели родители. Все едно вие да бяхте
отглеждани от прабаба и прадядо си. Представям си защо характера на Исаак е бил развалян и разглезван.
Но Авраам и Сара разбрали, че Бог изпълнява обещанията си и повярвали в това. Бог е верен и винаги
изпълнява обещанията си,  но в  определеното от него време,  както се  случило и с  Авраам и Сара.  Бог
изпълнява обещанията си. Когато Бог види, че децата Му вярват безрезервно в думите му, когато види, че
вярваме в Него и държим да изпълни думите си, не знаете ли че това го кара да се радва като всеки баща,
който вижда, че децата му вярват в него и в думите му? Бог спазва думите Си, но колко ли се радва Бог в
сърцето си, когато е виждал начина, по който Авраам и Сара са му вярвали. 

След това има един трети случай в живота им, за който се споменава в книгата Евреи и това е една
вълнуваща история. Това може би е най-важният момент в живота на Авраам и Сара. Тя се намира в Бит. 22.
Нека да прочетем Бит. 22:1-2. Ние не знаем кога точно е станало това. Според мен тогава Исаак е бил на 12-
13 години. В продължение на дълги години родителите му чакали Бог да изпълни обещанието си. Накрая
били дарени с този син Исаак, най-ценното нещо и радостта в живота им. Сега Авраам трудно можел да
повярва дали е разбрал правилно онова, което Бог му е казал. Бог поискал той да пожертва това момче. Тук
за пръв път в Библията са използвани две думи. Едната е думата “изпита.” Бог изпитал и изпробвал Авраам.
Не е нужно да треперим от ужас.  Точно това се е случило.  Всеки от нас трябва да очаква, че ще бъде
изпитан от Бога. Ф. Б. Мейер пояснява, че когато Бог ни изпитва, Той не прави това с цел да ни измами или
да ни постави някакъв капан. Причината, поради която Бог ни изпитва е, за да извади на показ най-доброто
от нас. Това е причината, поради която в книгата Яков се казва: “Смятайте го за голяма радост, когато
попаднете в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост .”  От
своя страна твърдостта води до зрелост и съвършенство. Това изпитание е един от начините, чрез които Бог
изважда на показ най-доброто, което е вложил в нас. Изпитанието е един от начините, чрез които Бог ни
придвижва по пътя към зрелостта.

Втората дума, която тук се използва за пръв път в Библията е думата “обич, любов”: “Вземи сега
единствения си син, когото обичаш ...” Вие забелязвате, че тук думата любов не се отнася за отношенията
между мъжът и жената, нито между брат и сестра. Това е любовта, с която родителя обича детето си и това е
първото значение на думата любов, за което се говори в Библията. Бог е знаел колко силно Авраам е обичал
Исаак. Той е разбирал каква борба ще настъпи в духовното състояние на Авраам. Той е знаел какво ще
струва на Сара да научи какво е поискал Бог от Авраам. В Библията се казва, че Авраам станал рано на
следващата сутрин без никакво забавяне, за да изпълни заповедта на Бога. Струва ми се, че ако Бог поиска
такова нещо от мен, може би ще бъда изкушен да му отговоря: “Нека да се помоля известно време, за да се
убедя, че правилно съм разбрал какво искаш да направя.” Може би аз ще започна да се пазаря с Бога. “Няма
ли да бъдеш доволен да вземеш нещо друго, а не сина ми? Не може ли аз да умра вместо него?” Но Авраам
без никакво забавяне е тръгнал за  изпълнява задачата.  Може би е искал да замине преди Сара да се  е
събудила. Предстояло му да измине тридневен път, около 50 км разстояние. Авраам носел със себе си дърва
за жертвоприношението,  защото не искал да има никакви оправдания.  Представете си,  че  се  изкачи на
планината Мория и там няма дърва за горене. Какво прекрасно извинение! Но той носел дърва със себе си.
Взел и запалена факла и нож.

Той и Исаак вървели заедно. Библията ни казва, че Исаак е носел дървата, което ни показва, че той е
бил достатъчно голям и здрав, за да ги носи. Те са вървели пеша до върха на планината Мория (“предвидян
от Бога”). Това не е бил някакъв случаен акт. Бог съвършено ясно е знаел какво се случва там. Той е знаел
какво е поискал от Авраам. Нека да прочетем Бит. 22:4-5. На третия ден от пътуването Авраам погледнал и
съзрял местото на жертвоприношението в далечината. Тогава казал на слугите си: “Вие останете тук с
осела; а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас.” Авраам и Исаак са
отивали  на  поклонение  пред  Бога.  Какво  означава  да  се  покланяте  пред  Бога?  Мислите  ли  си,  че
поклонението се  изразява  в  прекрасната  музика,  на  която се  наслаждаваме заедно?  Мислите  ли си,  че
поклонението  е  проповедта?  Нека  да  ви  кажа  какво  представлява  преклонението  пред  Бога.  Това  е
жертвоприношение.  Павел изяснява това в Рим. 12:17 “Моля ви,  братя, поради Божиите милости да
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представяте телата си в жива жертва, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение .” Това
жертвоприношение не е нелогично и неразумно. Точно такова жертвоприношение очаква Бог от нас, когато
му се покланяме. Той очаква да се оставим изцяло в ръцете му   и да станем жива жертва  . Авраам и Исаак са
отивали на поклонение и това се е превърнало за тях в акт на предаване в ръцете на Бога.  Перфектен
пример за подобно преклонение виждаме в Гетсиманската градина, когато Исус казва: “Но не моята воля да
бъде, а Твоята.” Но забележете, че отивайки да изпълни заповедта на Бога и да пожертва сина си, Авраам
казва на слугите, че след това “ще се върнем,”  а не че ще се върна сам. Това е един белег за вярата му в
Бога, че по някакъв незнаен за него начин Исаак ще бъде запазен и няма да умре.

Докато Авраам и Исаак се изкачвали към върха на планината, синът се обърнал към баща си и го
попитал:  “Ето  огъня  и  дървата,  но  къде  е  агнето  за  всеизгарянето?”  Представям  си  как  Авраам  е
преглътнал с мъка буцата в гърлото си и е казал: “Бог ще си промисли (ще осигури) агнето.” Авраам е бил
убеден в това. Нали виждате какво е казал на слугите си: “ще се върнем (множествено число)  при вас?
Авраам сигурно се е чудел кога Бог ще осигури агнето. Но това не е станало преди Исаак да е бил завързан
на олтара и ножът да е бил издигнат над него. Виждал съм две картини в Британския музей на изкуството,
на които е нарисувана тази сцена. И на двете картини Авраам е нарисуван, че е поставил лявата си ръка
върху очите на Исаак, за да не вижда, че с дясната си ръка бащата е вдигнал ножа си над сина си. Точно в
този момент Бог се намесил и спрял ръката му. Един овен, чийто рога се били заплели в близкия храст се
превърнал  в  жертвеното  животно.  Според  ханаанската  култура,  с  която  е  живял  Авраам,  е  било  нещо
обичайно бащата да пожертва най-голямото си момче. Можем да приемем, че Авраам се е подчинявал на
това  културно правило,  в  което е  бил обучен.  Авраам е  знаел,  че  неговият  Бог  е  различен от  бога  на
ханаанците. До тогава Бог не е издавал заповед да не се правят човешки жертвоприношения.  Тук виждам
ясно  доказателство,  че  така  Бог  обявява  края  на  този  варварски  обичай  да  се  правят  човешки
жертвоприношения. Мисля си за отражението на тази история върху практиката на абортите. Тук Бог казва:
“Човешкия живот е ценен. Едно дете не може да бъде жертвано.” И спрял ръката на Авраам.

Авраам слязъл от планината заедно с Исаак. Сигурно е бил много щастлив. Мога само да си представя
какво е ставало в сърцето на Сара. Как ли се е молила и надявала, докато Авраам и Исаак са се върнали
обратно? Тогава не е имало мобилни телефони.  Когато видяла в  далечината,  че съпругът и синът й се
връщат, тя сигурно се е зарадвала много. Целта на Бог не е била Авраам да пожертва сина си. Целта на Бога
е била да провери,  дали Авраам е готов да го направи. Той е искал да се увери, че Авраам е готов да
пожертва онова, което е обичал много. Според системата от ценности на Бога, за нас не трябва да има нещо
по-ценно от връзката ни с Бога. На първо място ние трябва да се подчиняваме и да вярваме в Бога. Джим
Елиот е казал: “Не е глупав онзи човек, който дава това  ,    което не може да задържи  ,    за да спечели онова  ,  
което не може да изгуби.” Вярвай и се подчинявай – това е формулата според която трябва да живеем с вяра.

В  духовно  отношение  има  друг  връх,  който  е  по-висок  от  Мория  и  се  намира  само  на  около  2
километра от него. Сега на тогавашния връх на планината Мория е построена Църквата на скалата, която се
намира в центъра на Йерусалим. А другият връх се нарича Голгота, където Бог е пожертвал любимият си
син Исус. (Коментар: Според Библията от времето на Авраам до времето на Исус са изминали 42 поколения. Д.Пр.) Според
Библията в три случая от небето се е чувал глас, който е казвал: “Това е моят любим син.” 

Знаете ли защо Бог е направил тази жертва? Защото ви обича. Той знае за вашите борби и нещастия.
Той знае за трудния ви живот. Аз знам за някои от вашите беди и нещастия и знам колко трудно живеят
някои от вас в момента. Знам колко е трудно да се живее с вяра и да се постъпва с подчинение на Божията
воля. Но никой не разбира по-добре това от Бога. Той знае всичко за вас и ви обича толкова много. Точно
заради любовта си към вас той заведе любимият си син на Голгота и го пожертва. 

Нашето наследство е наследство на вярата. Ние не сме получили безпогрешна вяра от Авраам и Сара.
Тяхната вяра се е колебаела, но те са ни завещали да вярваме и да се подчиняваме. Няма друг начин. Ние
сме  призовани  да  живеем  чрез  вяра.  Има  моменти,  когато  ясно  знаем  какво  иска  Бог  от  нас,  но  ние
отказваме да се подчиним и започваме да се пазарим с него, защото искаме нещата да стават по нашия
начин. Вярвай и се подчинявай. Няма друг начин.

Не знам към какво решение ви призовава сега Бог в сърцето ви. Но знам, че ако не сте християнин,
нищо няма да се хареса повече на Бога от това, да приемете чудният дар на Неговото спасение, да разберете
жертвата, която е направил, като е изпратил синът Си на смърт е заради вас и да позволите на любовта да
влезе в сърцето ви чрез Исус Христос. Може би Бог ви внушава да станете част от нашата църква. Вие сте
добре дошли при нас. Направете крачката на вярата и отговорете положително на тези покани. В името на
Господ Исус Христос се молим. Амин.
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Неговото и нашето възкресение
Рим. 6:3-11

Нека да прочетем Рим.6:3-11. Днес имам да ви кажа нещо много важно и то се съдържа в изречението:
Исус е жив.  Днес е Великден и вие не сте изненадани, че казвам това. Това е причината, поради която се
събираме и празнуваме победата на Исус Христос над смъртта. Наистина ли разбирате, че Исус Христос е
жив? Германският философ Фридрих Ницше е казал, че Бог е мъртъв. (Коментар: Последните 7 години от живота

си Ницше е прекарал в лудница. Д.Пр.) Основание за това му е дало твърдението, че Бог напълно се е прелял в
личността на Исус Христос. Исус е бил разпънат на кръста. Ницше не вярвал във възкресението, поради
което казвал, че когато Исус е умрял, тогава и Бог е умрял. Синът ми Ерик имаше една фланелка, на която
пишеше: “Бог е мъртъв” – Ницше. А под този надпис имаше друг:  “Ницше е мъртъв” – Бог. Ницше е
мъртъв,  но не и Бог.  Исус Христос е жив.  Същият човек от Назарет,  същият който наричаме Господ и
Спасител и който е живял също като нас, който е умрял на кръста за да ни спаси от греховете ни, същият
този Христос е победил смъртта чрез възкресението си и е жив.

В евангелието на Матей си казва, че веднага след смъртта на Исус религиозните водачи отишли при
Пилат и го помолили да вземе мерки, за да запази тялото му. Те поискали Пилат да запечата гробницата, да
постави стража и да гарантира, че учениците му няма да откраднат тялото на Исус и след това да обявят, че
той е възкръснал, както е поучавал приживе. Религиозните водачи казали, че ако това се случи, втората
измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат изпълнил молбата им. Запечатал гроба, поставил охрана, но на
третия  ден  гробът  се  оказал  празен.  Въпреки  взетите  мерки,  въпреки  всички  въпроси  и  съмнения  на
религиозните лидери,  Исус Христос победил смъртта. По-нататък евангелието разказва, че религиозните
лидери отишли при пазачите на гробницата, които се страхували, че ще бъдат наказани със смърт заради
това, че са допуснали изчезването на тялото на Исус. Религиозните лидери им казали: “Вижте, ние ще ви
платим, а вие ще кажете, че учениците са дошли и са отнесли тялото на Исус.” Според Матей, от тогава до
наши дни тази лъжлива версия продължава да се разпространява. 

В  евангелията  с  големи  подробности  се  описват  изтезанията  и  разпъването  на  Исус  на  кръста.
Авторите на Новия Завет са били загрижени за две неща. Едната грижа е била еврейска и е била свързана с
представата,  че  разпъването на  кръст  на  Месията  ще бъде  анатема за  еврейския  ум.  За  един евреин е
напълно неразбираемо,  че е възможно Месията да бъде разпънат на кръста. За евреите е проклет всеки,
който бъде окачен на дърво, поради което на еврейския ум е било трудно да разбере идеята за разпъването
на Исус, особено ако Исус е Месията. 

Неевреите мислели по друг начин. Те разсъждавали така: “Вижте, ако Исус е бил цар на юдеите, защо
те са го убили?” Павел пише, че кръста ще се превърне в препъни камък за хората. Новият Завет се опитва
подробно да  ни  обясни обстоятелствата,  при  които  е  бил  измъчван и  разпънат  на  кръста  Исус.  Но  за
възкресението няма  подробности. Просто се казва, че Исус е възкръснал. Няма нито един човек, който да е
видял, как Исус е излязъл от гроба. Много хора са видели, че гробницата е празна, но най-поразени са били
хората, които са видели възкръсналия Христос. Не е достатъчно просто да има един празен гроб. Промяната
в хората се извършва от реалното присъствие на Исус Христос,   Живият Спасител  . 

В неделя сутринта жените отишли до гробницата, защото искали да довършат подготовката на тялото
за погребението. Те не могли да направят това по-рано, защото предния ден е бил Събота. Поради това
отишли там рано в неделя и по пътя се чудели кой ще им помогне да отместят големия камък от входа на
гробницата. Но когато стигнали при гроба те видели, че камъкът бил е изтъркалян встрани. Жените били
поздравени от един небесен пратеник, който им казал: “Той не е тук. Той възкръсна.” Жените отишли и
разказали на учениците. Тогава Петър и Йоан се втурнали към гроба и сами се уверили, че гроба е празен.

Мария Магдалена повторно отишла до гроба. Там видяла един човек, за който си помислила, че е
градинар и може би е взел тялото на Исус. Но всъщност това бил възкръсналият Христос. Двама човека
вървели по пътя за Емаус и тъгували, защото Христос бил разпънат на кръста. Към тях се присъединил
възкръсналият Христос. Те не го разпознали до момента, когато той влязъл в дома им и не разчупил хляба,
когато седнали да се нахранят. Някои ученици се върнали в Галилея, за да се захванат отново със стария си
занаят - рибарството. И защо не? Онзи, след когото вървели бил умрял. Сърцата им били съкрушени. Но
Исус им се появил даже край Галилейското езеро. 

Многократно Новият Завет ни обяснява, че гробът е бил празен. “Той не е тук.” Те са се срещнали с
него там, където са се намирали. Десет ученици се били събрали в горната стая и Исус дошъл при тях,
преминавайки през заключената врата, застанал пред тях и те го познали. След една седмица той дошъл
отново. Този път учениците били единадесет. И Тома бил там и повярвал. Павел пише, че Исус се явил на
Яков, а друг път се появил пред повече от 500 човека. “Той не е тук.” Възкръсналият Христос се намирал
сред хората си. 
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Знаете ли, че Исус Христос е тук в тази зала  ?   Той ни е обещал да бъде тук  . Той е казал на учениците
си: “Там където са се събрали двама или трима от вас, Аз ще бъда с вас.” Той е тук сред нас. Всеки път,
когато  се  съберем  на  това  място,  за  да  му се  покланяме,  ние  можем да  усетим присъствието  му.  Със
сигурност Господ е тук. Аз усещам могъщата му сила и милост. Самият факт, че Исус Христос е жив, прави
този свят различен. Най-доброто доказателство за неговото възкресение можете да получите, ако видите
какво е станало с хората от Новия Завет. Той се появил пред учениците си в горната стая. Те се криели
заедно,  обхванати  от  страх,  но  след  появяването  му  се  превърнали  в  смели  хора.  Те  проповядвали
евангелието на Христос, даже когато били преследвани и заплашвани със смърт. Вижте какво е станало с
ранните християни.  Това  е  най-доброто доказателство за  присъствието на възкресения Христос.  Това  е
начинът, по който той променя живота на човека.

Христос ни променя най-малко по два начина.  Първо,  самото му присъствие и възкресението му
променя начина, по който посрещаме смъртта. Ние често говорим за обещанието на възкресението. Ние
често  говорим  за  възкресението  по  време  на  погребалните  церемонии.  Припомняме  си  откъси  от
евангелието  на  Йоан.  Исус  отишъл  при  Марта,  чийто  брат  Лазар  бил  умрял.  Исус  й  казал:  “Аз  съм
възкресението и живота. Който вярва в Мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в
Мен, няма да умре вовеки.” Ние си мислим за думите, които Исус е изрекъл пред учениците си в същата
горна стая малко преди смъртта си: “Да не се смущава сърцето ви и да не се страхува. В дома на Моя отец
има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И
когато отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да
бъдете и вие. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито
да се бои.”

Припомняме си думите на апостол Павел от Рим. 8, които ни дават гаранция, че нищо в този живот,
даже самата смърт, не може да ни отдели от любовта на Христос. Даже пред лицето на смъртта ние имаме
чудесната гаранция на възкресението. Ние наистина зависим от това възкресение. Много членове на нашата
църква са погребали обичани от тях близки хора. Има толкова мъка, когато се събираме заедно като църква.
Загубата боли. Апостол Павел казва, че ние не тъгуваме като хората, които нямат надежда. Ние тъгуваме по
различен начин. Ние сме хора на надеждата, защото знаем, че смъртта не е краят. Смъртта е преминаване в
нов и по-хубав свят.

Мнозина от вас са ме чували да споменавам за един човек, с който говорих малко преди смъртта му.
Той беше болен от рак. Разговаряхме за това, как човек трябва да посрещне смъртта си. Той ми каза: “Кирк,
имам усещането, че смъртта ще се окаже нещо подобно на раждането. Ако някой ме беше попитал преди да
се родя, дали искам да се родя, аз щях да му отговоря: “Не, благодаря.” Защо би трябвало да искам да бъда
взет от мястото, където ми е топло и удобно и където се удовлетворяват всичките ми нужди? Защо да искам
да бъда поставен в една студена стая, да бъда посрещат с шамар по дупето и да трябва да издържам на
всички болки и страдания на този живот? Попитайте ме дали искам да бъда роден. Дайте ми възможност да
избирам и аз може би щях да отговоря: “Не, благодаря.” Дайте ми право да избирам и ме попитайте: “Искаш
ли да умреш?” Аз ще ви отговоря: “Не, благодаря. Не искам да умирам.” 

Що се отнася за мен самият, аз се връщам в спомените си за раждането ми и ви уверявам, че се
радвам  много,  че  съм  се  родил. Радвам  се  много,  че  съм  имал  шанса  да  изживея  този  живот.  Имам
усещането, че когато отида от другата страна на смъртта, аз ще си спомня за това преживяване и ще се
радвам, че съм преминал през него.  Аз съм християнин и вярвам, че смъртта ми ще представлява една
трансформация в един нов и по-хубав живот след смъртта. Като християни ние вярваме в това. Вярата ни
във възкресението ни помага да посрещнем не само смъртта на обичаните от нас хора, но и собствената си
смърт.

Има и второ нещо, с което ни помага възкресението и то е, че възкресението ни помага да приемаме
живота. Нали си спомняте химна в който пеем: “Защото Той е жив, ние можем да посрещнем утрешния ден.
Защото Той е жив, всички страхове изчезнаха, защото аз знам кой държи бъдещето. Заслужава си да се
живее, защото Той е жив.” Трудно е да се живее на този свят. Този живот може да бъде толкова суров.
Миналата седмица отбелязахме годишнина от ужасния бомбен инцидент в Оклахома Сити, при който бяха
убити 168 човека. В този свят се случват ужасни неща. 

Всеки  ден  християните  в  Зимбабве  са  подлагани  на  ужасни  преследвания.  Ние  вярваме  във
възкресението  и  поради  това  знаем,  че  смъртта  и  трагедията  нямат  последната  дума.  Всъщност,  чрез
възкресението Бог каза “Не” на суровото и несправедливо мъчение на Исус. Чрез възкресението Бог каза
“Не”  на  преследването,  на  мъчението  и  на  бичуването  на  Исус.  Чрез  възкресението  Бог  каза  “Не”  на
ужасната смърт на кръста. Чрез възкресението Бог каза “Не” на гроба, където иначе е трябвало да бъде
затворен завинаги. Бог е казал високо и мощно “Да” на живота, който получаваме благодарение на властта
на възкресението. Благодарение на възкресението ние сме в състояние да живеем този живот с радост и
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веселие. Правейки това ние не се заблуждаваме, че всичко е прекрасно и няма никакви проблеми, защото
сме наясно, че живота е труден. Но ние се радваме, даже когато ни е трудно.

Струва  ми  се,  че  понякога  се  отнасяме  към  възкресението  така,  както  се  отнасяме  към  някакъв
мехлем. Държим го при лекарствата и се сещаме да го ползваме само когато имаме някаква болка. Великден
е подходящ момент да извадим възкресението от шкафа. Нека да ви кажа нещо. Възкресението не е някакво
чудо, което е затворено между страниците на Библията. Възкресението е чудо за ежедневния ни живот. То
ни дава сили, за да изживяваме онова, с което се срещаме всеки ден. Възкресението не е някакъв лосион. То
прилича на хапче витамини, които вземаме ежедневно, нещо което ни подсилва и заздравява, за да живеем
този живот. Много от вас знаят, че Карол Джонсън сега изживява много труден период от живота си, защото
майка й е болна от рак.  Но даже по време на трудностите има малко хумор. Тя ми разказа, че дали под
влияние на болестта или на лекарствата, майка й понякога се държала странно. Наскоро, когато си вземала
лекарствата, тя казала: “Това е за диабета, това е за течностите, това е за намаляване на болката, това е за
артрита.  А това е за вечния живот.” Няма ли да е прекрасно, ако можехме да вземаме някакво лекарство,
което ни гарантира вечен живот?

Но  има  нещо  по-добро.  Ние  имаме  възкресеният  Спасител  Христос.  Сега  ние  сме  в  неговото
присъствие,  той ежедневно е  в  дома ни и това ни позволява да гледаме на живота по различен начин.
Понякога си мислим, че вечният живот е нещо, на което ще се наслаждаваме след смъртта си и се явява
продължение на сегашния ни начин на живот. Но истината е друга – ние сега се наслаждаваме на вечния
живот. Когато станем християни, ние започваме да живеем вечен живот. Този живот не е перфектен, но е
живот с вечно качество. Точно това е имал предвид Исус, когато е казал: “Аз дойдох, за да имат живот и да
го имат изобилно” (Йоан 10:10).  Вечният живот е живот,  който е качествено различен сега и ние като
християни живеем тъкмо този вид живот. 

Когато си мислим за начина, чрез който възкресението ни помага да посрещнем смъртта, ние често го
свързваме с нашата вяра в Христос. Но аз ви предлагам да свържете възкресението с вярата на Исус във вас
самите. Какво си мисли Исус за вас? Разбирате ли, има логика в появяването на възкресения Исус. Той не е
в гроба. Гробът е празен. Той е сред хората. Той се е появявал в горната стая, където Петър си гризял
ноктите и се чудел какво ли предстои да се случи. Там са били Яков и Йоан, които се чудели, дали не трябва
да се върнат обратно в Галилея, след като водача им е мъртъв. Там са Андрей и Филип, които седели в един
ъгъл и се чудели какво ли ще се случи с тях, дали властите ще дойдат да ги арестуват. Тогава сред тях се
появил Исус и животът им се променил. Там е бил Тома, изпълнен със съмнения и всевъзможни въпроси.
Той искал да се увери със собствените си очи за всичко. Исус се появил и Тома паднал на колене пред него и
казал: “Господ мой и Бог мой.” Ето апостол Павел, на пътя за Дамаск, където отивал за да преследва и
избива християните. Възкресеният Христос му се явил и променил посоката на живота му на 180 градуса.
Знаете ли, че Исус е отивал при тези хора като възкресения Спасител, защото силно е вярвал в тях? Той е
имал да им възложи да свършат нещо. Той е инвестирал в тях силна надежда и големи очаквания и ги е
избрал да разнасят евангелието му.

Последното описано в Библията появяване на възкресения Христос е, когато той завел учениците си
хълма и им казал: “Идете по цял свят и направете всеки човек мой ученик. Разкажете им за всичко, което се
случи. Занесете им добрата новина.” Разбирате ли, тук не се говори за нашата вяра в Исус. Тук се разказва
за вярата на Исус в нас. Той е вярвал в апостол Павел. Той е вярвал в рибарите от Галилея. Той е вярвал в
събирача на данъци Матей. Той им възложил важната задача да разнасят евангелието по света. Но знаете ли
кое е най-удивителното от всичко? Той е повярвал в мен. Той ме изведе от един склад за дървен материал и
ми повери привилегията  и  отговорността  да  разказвам на  другите  хора  за  спасяващата  му любов и  за
властта му над смъртта и страданията. Това не означава, че в живота ни няма да има мъка и страдания, но
той ни дава тази силна надежда, която променя основно живота ни.

Някои от вас са чули моята история за времето, когато бях студент в колежа. Учех в университета
Фурман, но още не бях се присъединил към Баптистката църква и нямах никакво желание да го направя. В
края  на учебната  година ме  поканиха да участвам в един техен двудневен семинар,  който щеше да  се
проведе в един планински курорт в Риджкрест. Аз не пожелах да пътувам заедно с останалите участници с
автобус, а отидох с колата си, в която бях натоварил багажа си, с цел  от там да се прибера директно тук у
дома за лятната ваканция. Организаторите бяха наели там една огромна къща, в която беше предвидено
всички да спят, да се хранят и да слушат лекции. Бяха поканили външен човек за лектор. Аз отказах да спя
заедно с останалите и се настаних във вилата на чичо ми, която се намираше в съседство с тази къща. 

Още в началото не харесах лектора и не исках да го слушам, поради това поисках да измия чиниите.
Клер ще ви каже колко рядко мия чиниите, но тогава го направих с желание. Бяхме около 40-45 човека и
бяхме яли спагети. Сам измих всички чинии, вилици и лъжици. Когато привърших, вместо да се върна в
залата, където говореше лектора, аз излязох през задната врата и се прибрах във вилата на чичо си, защото
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исках да съм сам. Там съм заспал. Посред нощ се събудих или може би съм сънувал, това и до ден днешен
не знам, но ми се яви възкресения Христос. Видях го ясно, а той ме попита: “К  и  рк, искаш ли да свършиш  
работата, която съм планирал за теб?” Аз казах: “Да” и той изчезна. Не знам колко време продължи това. Не
знам дали бях буден, или сънувах, но ви уверявам, че наистина ми се случи. Тогава бях на 20 години, но и
до сега ясно си спомням всичко от тази среща. Аз казах “да” на Христос.

На следващата сутрин беше неделя и в местната църква имаше многолюдна служба. Не си спомням
какво говори проповедника, но си спомням, че каза: “Ако някой от вас е съгласен да направи това, което
Исус му каже, нека да излезе отпред до мен и да го потвърди публично.” Отне ми много време, докато
стигна до проповедника, защото единствено аз седях на балкона. Всички останали участници в семинара
седяха долу в залата. Поздравявам хората, които днес седят на балкона. И така, отидох до пастора, хванах го
за ръката и казах: “Аз искам да направя всяко нещо, което Исус поиска от мен.” Пасторът ми каза: “Ние
имаме съветници, които ви очакват.” Майчице, наистина цялата зала беше пълна със съветници. Минах
покрай всички и излязох през вратата, като не се спрях и не разговарях с никой от тях. Отидох във вилата,
направих си два сандвича, поставих ги в една раница и се изкачих на върха на планината. Седнах там и
наблюдавах как се движеха облаците и как духаше вятъра. Молех се и казах: “Господи, аз ти обещах, че ще
направя всичко, което поискаш от мен, но не знам какво е то.” Изчаках достатъчно дълго на върха, за да съм
сигурен, че останалите участници в семинара са си заминали. После се върнах във вилата. Починах си през
нощта, а на следващата сутрин потеглих към дома, като се молих през целия път Бог да ми каже какво
трябва да направя. Когато пристигнах у дома, в двора видях една жена, която помагаше веднъж седмично на
майка ми за  почистването.  Тя ми каза:  “К  и  рк,  ние искаме да изучаваме Библията в  нашата църква,  но  
нямаме проповедник. Съгласен ли си да дойдеш и да преподаваш в Библейското ни училище ?”  Така в
средата  на  1960-те  години  аз  преподавах в  Библейското училище  на  една  малка  методистка  църква.  В
последния ден на този курс в църквата дойде един човек и ме покани да водя един библейски курс в тяхната
църква. Така през това лято водих три курса на изучаване на Библията в три различни църкви. 

Искам да ви кажа нещо за Живият Христос. Аз знам, че не всеки се е срещал с него така, както съм се
срещал аз. Не всеки от нас се среща с него по толкова ясен начин, защото просто някои от нас са по-
коравоврати от другите. Някои хора приличат на Тома. Ние сме от Мисури, ние сме недоверчиви и трябва да
се уверим с очите си. Аз също бях недоверчив и исках да видя, преди да повярвам. Исус е дал последното
блаженство  на  Тома.  Той  му  казал:  “Тома,  ти  си  блажен,  че  видя,  но  са  блажени  и  онези,  които  са
повярвали, без да са видели.” Някои хора нямат нужда да видят толкова ясно като мен, за да повярват. Те
просто могат да приемат онова което казвам, да повярват на написаното в Библията и на думите на апостол
Павел. Не всеки човек има нужда от тази среща, която аз съм имал с Исус. Служенето на Христос е важно.
Разбирате ли, Възкресеният Христос не ни се е явил, просто за да ни докаже, че е възкръснал? Той е дошъл
при нас, защото иска ние да му служим. Той има работа, която иска ние да свършим. Той иска да носим това
евангелско съобщение навсякъде,  където отидем – на работа,  в  семейството и в  училище.  Той иска да
живеем според вярата си.

Освен това аз разбрах, че Христос никога не ни разкрива целия си план наведнъж, а само стъпка по
стъпка. Когато се срещнах с Исус, той не ми каза нито дума за семинарията, нито за това, че ще служа в
тази църква. Той не ми каза нищо за бъдещето. Той само ми показа следващата стъпка. Това е начинът, по
който вървим. Той ни показва само каква е следващата ни крачка.

Знаете ли, че Христос е жив? Дали това е нещото, което току-що сте прочели в Библията и може би
сте повярвали? Дали възкресението е просто едно чудо, което е затворено между страниците на Библията?
Или може би възкресението е нещо реално в живота ви? Дали възкресението е част от живота ви? Това
може да се случи. Всичко започва, когато приемете Христос като ваш Спасител. Кажете: “Господи, искам да
ти  дам  живота  си.  Искам  да  влезеш  в  сърцето  ми  и  да  превърнеш  страхът  ми  в  смелост.  Превърни
съмнението ми във вяра. Превърни гневът ми в състрадание. Превърни нежеланието ми в желание.” Просто
го помолете да влезе в живота ви. Когато го направите, вие започвате да живеете нов живот. Това е новият
начин,  по  който  ние  живеем  като  християни.  След  като  вземем  това  решение,  в  живота  ни  ще  има
кръстопътища, когато ще трябва отново да потвърждаваме: “Да, искам да следвам Исус.” В името на Господ
Исус Христос се молим. Амин.

                     
Незабележимите светци

Фил. 1:1-6

Искам да ви припомня, че сме избрали днешния ден, за да отдадем почит на онези членове на нашата
църква, които починаха миналата година. (Следват имената на 22 човека.) 
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Аз знам, че през миналата година мнозина от вас са загубили любими хора.  За вас таза загуба е
толкова скъпа, колкото на нас като църковно семейство ни е скъпа загубата на членовете на църквата ни. В
днешния ден си спомняме за хората, които сме познавали и обичали. Ние продължаваме да ги обичаме и
сме благодарни на Бога, че вярваме във възкресението. Ние сме благодарни за увереността, която Исус ни
дава, че имаме вечен живот. Ние си мислим за живота на хората, които си заминаха преди нас, защото сега е
момента да си припомним какво очаква Бог от нас в този живот. Как Бог иска да живеем ние?

Някои от вас знаят, че миналата седмица с Клер ходихме до крайбрежието. Ние имаме обичай всяка
година  да  ходим  там  в  началото  на  ноември,  за  да  пишем  драматизацията  за  тържеството  по  случай
Рождество Христово. Ще се зарадвате, когато ви кажа, че текста е готов. Ще го чуете на 21 Декември, ако
дойдете в църквата. Надявам се, че ще решите да дойдете, за да посрещнем заедно празника.

Докато бяхме там, двамата с Клер имахме възможността да се насладим на това прекрасно място. Аз
намирам особено очарование в дивата природа. Една сутрин станах рано, погледнах навън и видях един
огромен мъжки елен с красиви рога с осем разклонения. Някои ловци на елени сигурно жадуват да срещнат
такъв елен с  харема от кошути,  които вървяха след него.  Видях и алигатори.  Веднъж,  докато стоях на
верандата, видях една огромна синя чапла, каквато до тогава не бях виждал. Птицата излетя буквално пред
краката ми. Наблюдението на дивата природа по крайбрежието на океана винаги е вълнуващо преживяване,
особено за мен. Всичко беше прекрасно.

Не знам, дали някога сте наблюдавали как паяка плете мрежата си. Веднъж наблюдавах със затаен дъх
как това малко създание в Божието царство прецизно изработваше нежната си мрежа, която притежаваше
своя собствена красота. След свършването на предишната служба, в която споменах за това преживяване,
един  от  присъстващите  ми каза:  “Учените  са  установили,  че  измерено  според  теглото  на  използвания
материал,  здравината на паяжината е по-голяма от здравината на стоманата.”  Можете ли да си представите,
че Бог в цялото си величие, е създал такова незабележимо същество?

Но освен това Бог е създал и незабележими човешки същества. Очевидно е, че някои заслужават да се
намират в светлината на прожекторите. Някои хора се наслаждават на повече от обичайните 15 минути на
славата.  Но има и други хора, които работят скромно и непретенциозно зад сцената  .    Тези хора с огромно  
смирение изпълняват задачите, които Бог им е възложил.

Искам да се замислим какъв е смисълът на изискването, че трябва да живеем като светци. По време на
Реформацията през 16 век радикалните реформатори премахнали всички статуи и икони от църквите. Те
изхвърлили всички неща, които се свързват със светиите,  защото вярвали, че хората се молят единствено
чрез Исус Христос, а не чрез някоя друга личност. Разбира се, ние продължаваме да вярваме в това нещо. В
същото време искам да ви кажа, че имаме да учим още много неща от богатата история на църквата и за
хората, които са считани за светци.

В края на големите гонения на християните през 4 век, един епископ, наречен Поликарп, решил да
определи един специален ден, по време на който да се отдава почит на всички хора, които са били мъченици
за делото Христово и които са умрели в защита на вярата. Ние наричаме този ден “Вси светии.” С течение
на времето към този първоначален списък били добавени други хора. Някакво дело или характерна черта на
тези хора ги отличавала от останалите. Може би са извършвали велики дела на благотворителност или са
имали  божествени  откровения.  Почти  за  всеки  човек,  независимо  от  позицията  му  в  църковната
организация би могло да се каже, че заслужава да получи тази почест.

През 1634 Римският папа си присвоил правото само той да определя кои хора могат да бъдат считани
за светци. Била утвърдена процедура, която се състояла от три етапа. Първият етап се наричал обявяване на
човека за “блажен.” Чрез него се признавало, че даден християнин трябва да бъде почитан. Вторият етап е
“обожествяването.” Чрез него се потвърждава, че Бог специално е благословил този човек. Последния етап
е “канонизирането.” Тогава човекът бива обявен за светец и пред името му се добавяло прилагателното
“Свети.”

Сегашният папа Йоан Павел е превел през тази процедура повече хора, отколкото всеки друг папа от
съвременната  история  на  католическата  църква.  Сред  тях  е  включил  хора,  които  по  рождение  са
латиноамериканци и американски индианци. Той е включил Майка Тереза в тази процедура, въпреки че
някои  хора  не  са  съгласни,  защото  тя  е  умряла  много  наскоро.  Папа  Йоан  Павел  разшири  канона  за
присвояването на званието “светия” за бъдещето.

За нашата традиция е характерно, че не говорим много за светците.  Даже самото споменаване на
името на “Безплатната медицинска болница “Св. Лука” кара някои баптисти да се чувстват малко неудобно.
Когато  мислим  за  светците,  ние  имаме  склонността  да  ги  свързваме  с  някои  градове:  Св  Павел  –  с
Минесота; Св. Луис – с Мисури или със Сан Франциско. Ние си мислим за имената на местата. Може би на
нас не ни е трудно да си мислим за личности като Матей, Марк, Лука или Йоан, като поставяме думата
“Свети” преди името им. Някои от вас може би считат, че името Св. Андрей е свързано с голфа. Всъщност,
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Св. Андрей е патрон на три държави:   Гърция  ,   Русия   и   Шотландия  .
Веднъж реших да се опитам да запомня наизуст по един откъс от всяка книга от Библията. Все още не

съм изпълнил тази задача. Трябва да кажа, че книгата “Левит” е много трудна за мен. Препоръчвам я за
хора, които страдат от безсъние. Когато четат тази книга, те може би ще успеят да заспят. Много от опитите
да се чете Библията от началото до края привършват с четенето на книгата “Левит,” която представлява
подробно и точно описание на закона.

В Лев. 19:2, в началото на така наречения “Кодекс на светостта” има един стих, който заслужава да
бъде запомнен наизуст. Бог направил забележително обръщение към хората Си: “Бъдете святи, защото Аз,
Господ,  вашия Бог,  съм свят.”  Ние имаме погрешно разбиране за  думата “свят.”  “Свят,  свят,  свят”
всъщност означава “Различен, различен, различен.” Бог казва: “Аз съм различен от другите богове.”
Това учение е било оповестено по времето, когато израелтяните са живеели сред изобилие от други богове
на плодородието. Бог им казал: “Аз съм различен.” Бог, Яхве, е различен Бог, в сравнение с другите богове,
на които са се покланяли другите народи. Бог казал: “Така както аз съм различен,  така и вие трябва да
бъдете различни.” Малцина от нас се считат за свети хора. Ако поставим името “Свят” пред името си, това
би ни накарало да се чувстваме малко неудобно. Когато чуем името си в такава комбинация, ние изпитваме
известно напрежение. В Библията Апостол Павел използвал гръцката дума aigos (светии) като колективно
име. Той не говори за отделни хора, а за всички християни. Използваната сега дума светия е произлязла от
латинската дума sanctus.

Нека да прочетем Фил. 1:1-6. Някои считат, че писмото на Павел до Филипяните, което е едно от
първите му послания, би трябвало да се нарича “Писмо на радостта.” В него думата “радост” се употребява
15 пъти. Някои хора считат, че това е най-интимното от всички писма на Павел, че това е любовно писмо,
написано до онези,  които са  го  окуражавали и  са  му помагали с  щедрите  си  дарения  и  молитви.  Вие
забелязвате, че в него той не споменава името на нито един човек. Той казва: “до всички светии в Христос
Исус, които са във Филипи.” Отношението на Павел към тях е отношение на човек с благодарно сърце.

Когато бях на крайбрежието, аз си мислех за нашата църква и изпитвах същото, което е чувствал и
Павел.  Толкова съм ви благодарен. Благодарен съм, че сте такива християни. Знам, че никой от нас не е
безгрешен. Със сигурност църквата ни не е безгрешна. Бог не очаква ние да сме безгрешни, а по начина си
на живот да се различаваме от хората около нас.

Когато се  замислите за  хората,  които са живели преди вас  или за  християните,  които са оказали
влияние  върху  живота  ви,  за  кого  се  сещате?  Когато  си  мислех  за  същия  въпрос,  стигнах  до  някои
заключения, които искам да споделя с вас. Някои хора никога не биха се изправили да се молят публично,
но те са воини на молитвата насаме. Една моя позната възприе буквално казаното от Исус да се усамотим в
стаичката си и да се молим. Този жена изпразни килера в къщата си и го превърна в местенце, където може
да се моли. Някои от членовете на нашата църква са като нея. Те постоянно се молят насаме. Тези хора се
отнасят сериозно към списъка на нещата, за които трябва да се молим, който църквата ни се раздава. Те
казват: “Ще се моля за вас” и наистина се молят. Аз разчитам на тези хора. Цялата църква разчита на тези
хора. Те са незабележими, но тяхното служение, вършено в името на Христос, е толкова важно.

Във  втора  категория  са  включени  онези  хора,  които  работят  зад  сцената.  Забелязали  ли  сте,  че
понякога, докато проповядвам, аз се пресягам и пия вода от тази чаша. Всяка неделя някои хора от църквата
се грижат винаги да имам на разположение тази чаша с вода. До нея някои се грижи винаги да има ментово
бонбонче,  за  да  го  използвам,  ако  прегракна.  Аз  не  винаги  го  използвам,  че  то  винаги  е  тук,  на  мое
разположение.

В неделя много хора идват в църквата много преди началото на службата. Те влизат в репетиционната
зала на хора и питат ръководителката на хора какви песни ще пеем в неделя. След това проверяват дали
пред всеки хорист са подредени в правилен ред нотните листи за тези песни и се уверяват, че хористите са
снабдени с онова,  което им е нужно, за да не се ровят в песнопойките и нотите. Други доброволци се
уверяват, че моливите, които са поставени на гърба на пейката пред всеки от вас са подострени и че там са
поставени необходимите печатни материали и пликове. Във всяка неделна утрин тези доброволци разлепват
по вратите на стаите в Неделното училище етикети с надписа на всеки клас.  Всички тези и много други
тихи и незабележими хора смирено вършат работата на Бога. Те имат сърца на служители.

В  трета  категория  незабележими  светци  попадат  хората,  които  скромно  посвещават  времето  и
усилията  си,  за  да  се  грижат за  реда,  почистването и  заключването на  помещенията  на  църквата  и на
Неделното училище. Хора-доброволци поемат тези задължения и неделя след неделя, неотклонно, са част от
живота и служението на църквата.

Моята баба беше от категорията хора, които бих нарекъл мисионери, работещи край задната врата.
Баба ми, която боледуваше от асма и артрит, не обичаше да излиза от дома си. Тя даде следните инструкции
за собственото си погребение: “Когато умра, просто ме занесете в гробището и направете погребалната
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служба край гроба ми. Моля ви да не ме поставяте в някоя катафалка и да ме разкарвате из целия град. Аз не
обичам да обикалям града сега, докато съм жива и не искам да го правя, когато умра.”

Баба ми използваше кухненската си маса като място за поклонение пред Бога. Аз знам, че тя канеше
боклукчията или пощальона да влязат в къщата й, да изядат парче домашен сладкиш и да изпият чаша кафе,
докато тя им чете някои подбран от нея откъс от Библията. Мога да ви уверя, че тя свидетелстваше за Бога
пред внуците си, включително и пред мен самия. Тя използваше кухненската си маса и задната вратичка на
двора като място за служене на Бог  а  . Тя беше една незабележима светица. 

Много хора притежават духовния дар на щедростта. Те даряват с радост и без съжаление. Обикновено
тези хора работят много и упорито. Дядо ми обичаше да казва, че когато хората в църквата започнат да
говорят много за парите, можете да бъдете сигурни, че те не даряват достатъчно. Не знам, дали това е така
или не и не искам да знам. Той казваше, че ако хората са щедри  ,   те не вдигат шум за парите  .

Веднъж един член от църквата на дядо ми отишъл при него и започнал да се възмущава по повод на
църковния бюджет. Много разстроен, човекът му казал: “Г-н Ниили, толкова съм разтревожен, че църквата
ни пилее парите си.” Дядо го попитал по какъв начин се пилеят парите. Човекът обяснил, че е недоволен от
монтирането на климатик в църковната зала и попитал дядо дали не се тревожи заради това пилеене на
парите. Дядо ми му отговорил, че въобще не се тревожи. Човекът го попитал защо не се тревожи и дядо му
отговорил:  “Църквата  не  пилее  парите,  които  давам  с  радост.  Бог  използва  тези  пари  за  добри  цели.
Църквата трябва да употреби част от парите, защото има хора, които даряват неохотно. Господ не може да
използва парите, които са дарявани с нежелание, поради което се налага църквата да ги употреби за нещо.”

Много хора притежават дарбата да подкрепят. Те са велики окуражители. Други притежават дарбата
на  гостоприемството.  Те  знаят  как да  посрещнат посетителите  на  църквата,  за  да  се  почувстват  добре
дошли, все едно, че са у дома си. Трети притежават друг дар, който е още по-незабележим. Те използват
пощенската служба, за да изпращат окуражителни писма. Някои хора са лидери поради примера, който са
видели,  а не защото са избрани и поставени на някакъв лидерски пост.  По този повод Павел пише на
Тимоти: “Но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота” (1Тим.4:12).
Даването на пример е един от начините,  чрез който хората могат да живеят като незабележими светии.
Понякога  е  много  впечатляващо,  когато  по този начин се  държи човек,  който има големи трудности в
живота си, като например, ако телесен недъг, или ако преживява тежка загуба на много близък човек, или
има лични затруднения.    Точно по време на тези изпитания излизат наяве тези качества на характера на  
човека.

За всеки от нас има място в редицата на светиите. Павел казва, че всички ние сме светци. Означава ли
това, че трябва да сме перфектни? Разбира се, не. Всички ние сме грешни хора, които са изкупени от Исус
Христос. Вие забелязвате, че когато благодари на филипяните, Павел казва: “Като съм уверен в това, че
Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исус Христос” (Фил. 1:6).
Всички  ние  сме  недовършени  проекти.  Бог  продължава  да  работи  в  живота  ни.  Той  не  е  привършил
работата си, независимо от това на колко години сме. В днешния ден “Вси светии” ние си спомняме хората,
които са живели преди нас.  Ние си спомняме, че Бог очаква от всеки един от нас да бъде различен от
останалите хора. Той очаква да живеем по такъв начин, че да създаваме в другите хора желание да служат
на Христос. Павел е живял точно по този начин и казва: “Защото за мен да живея е Христос, а да умра –
придобивка” (Фил. 1:21). 

Дали начинът по който живеете, е отражение на Господ Исус, който живее в сърцето ви? Това може да
се случи само ако му предадете сърцето си и ако го приемете като ваш Спасител. Това става само когато
приемете  Христос  като  ваш  Спасител.  Ако  до  сега  не  сте  взели  това  решение,  каним  ви  днес  да  го
направите. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

                   
Необикновената молитва на Исус за обикновените хора

Йоан 17

Днес ще разгледаме  една молитва, която е произнесъл Исус за учениците си от всички поколения.
Понякога когато четем молитвите от Библията, ние не им обръщаме внимание. Ние сме толкова въвлечени в
собствения си свят,  с собствените си грижи и безпокойства,  че наистина не чуваме какво става,  когато
хората от Библията се молят. Тази тенденция е особено опасна, когато стигнем до тази молитва на Исус.

Вие  си  спомняте,  че  той  е  казал  тази  молитва  в  горната  стая,  където  заедно  с  учениците  си  е
празнувал Последната Вечеря.  Юда вече бил излязъл от стаята,  в която останали само Исус и 11-те му
ученици. Учениците вече са го познавали доста добре.  В началото на вечерята Исус измил краката им,
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после разговарял с тях, докато се хранели и им говорил за нещата, които искал да запомнят. В края на
вечерята той погледнал към небето и се помолил. Учениците слушали молитвата, която техният Господар,
Учител и Спасител произнесъл за тях.  Господ Исус Христос е произнесъл тази молитва за всеки от нас.
Докато слушате думите й, опитайте се да си представите, че и вие се намирате в горната стая. Може би се
подпирате на стената или сте седнал в някой ъгъл. Исус започва да се моли, а ние го слушаме.

Според мен, тази молитва не е преведена добре на английски език, затова ще ви я прочета от един
друг превод. Ще чета превода от книгата на Еужени Петерсън, наречена  “Съобщението” – Йоан 17:1-26.
Познавате ли хора, които се молят за вас? Спомням си, че ви бях разказвал, че веднъж като юноша се върнах
вкъщи след като бях излизал на среща с едно момиче. Влязох в спалнята на родителите си и ги заварих, че
бяха коленичили край леглото си. Докато стоях в отвора на вратата, аз чух, че баща ми произнася името ми
в молитвата си и се моли за мен така, както бащите се молят за синовете си, които са юноши. Една от най-
скъпите за мен молитви е молитвата, с която жена ми се застъпва за мен. Вдъхновявам се много, когато я
чуя да произнася името ми в молитвата си. Много ценя и молитвите на децата ми за мен. Високо ценя и
молитвите на членовете на нашата църква за мен. Когато чета думите на Исус и разбирам, че моят Господ и
Спасител  е  произнесъл  тази  молитва  за  Кърк  Ниили  и  за  всеки  от  нас,  когато  осъзнавам,  че  между
последните неща, които е произнесъл Исус на свята, е била тази молитва за вас и за мен, аз я считам за
много специална. За съжаление, понякога гръцкия текст се превежда много лошо на английски. В повечето
случаи  преводите  са  доста  точни,  но  в  евангелието  на  Йоан преводът не  е  точен.  Ако  прочетете  тази
молитва в King James Version или даже в New International Version, много лесно ще се почувствате объркан и
въобще няма да не усетите начина, по който Исус се е молил толкова искрено за нас. Искам да кажа три
неща за самата молитва.

Първо, искам да обърнете внимание, че учениците са слушали тази молитва така, както я слушаме и
ние. Исус не се е молим специално за църквата, нито за тези 11 ученици, нито пък само за останалите
християни, които по онова време са живеели на земята. Той се е молил и за хората, които са тук, в тази зала,
така както се е молил и са учениците си, които са били в горната стая. Той се е молил специално Бог да ни
позволи да станем инструменти,   които ще вършат работата на Исус  . Исус твърди, че е свършил работата си.
Той  е  подготвил  последователи,  които  изпълняват  задачата  си  2000  години  по-късно.  Ние  сме  приели
задачата, която ни е дадена преди много векове и чието изпълнение е било започнато от Исус и неговите
ученици.  Исус се моли Бог да ни упълномощи чрез Светия си Дух и да бъдем верни,  за  да завършим
работата, която ни е възложил. Когато четем многото молитви на Исус, ние виждаме в тях нещо, което често
липсва в нашите молитви.  Учениците му са видели в тази молитва нещо, което са искали да присъства в
собствените им молитви. Те казали: “Господи, научи ни да се молим.” Господ им предложил Господната
Молитва, която започва с обръщението “Авва.” Един теолог, наречен Ярослав Пеликан казал, че не е можал
да разбере какво означава човек да се моли с обръщението “Авва,” докато един ден попаднал в самолет,
който пътувал към Кайро, Египет. Тогава видял едно малко арабско момче, което тичало по пътеката на
посрещачите, за да посрещне баща си, който слизал по стълбичката от самолета. Детето разтворило ръцете
си и извикало: “Авва! Авва! Авва!” Баща му се навел и го вдигнал над главата си, а детето продължавало да
вика: “Авва! Авва!”

Исус е започнал молитвата си с думата “Авва,”  чийто смисъл  не е точно “Отче.”  Тя е нещо като
“Тате,” с която се изразява дълбока и лична привързаност. В тази молитва ние съзираме тази интимност,
към която се стремим в нашия молитвен живот. Аз си кореспондирам по електронната поща с една млада
майка, чието няколкомесечно бебе е болно от някаква много рядка форма на рака. В едно от последните си
писма й изпратих един цитат от Второзаконие, който ви е добре познат: “Вечният Бог е твое убежище и
подпора са ти вечните Му мишци” (Втор.33:27). Когато чета този откъс аз си представям как ръцете на Бога
ме държат, как ме носят, как ме издигат и си мисля, че небесният трон представлява нещо като бебешка
люлка. Представям си едно дете на Бога, което е в ужасна нужда и се опитва да се изкатери в скута на Баща
си. Представям си как Бог го прегръща със силните си и вечни ръце и го притиска към себе си. В един химн
се казва: “Има едно спокойно място близо до сърцето на Бога” и това изразява онази интимност с Бога,
която виждаме,  че Исус изразява в молитвата си.  Ние се стремим точно към такава интимност.  Някога
носили ли сте дете на раменете си? Веднъж бяхме на екскурзия в планината и тригодишният ми син Ерик се
умори. Той започна да плаче и да ме моли: “Тате, вземи ме.” Аз го взех и то поставих на раменете си, а той
ме прегърна с ръце през врата, подпря главата си на моята глава и заспа на раменете ми. Когато чета откъса
от Второзаконие, аз си представям как Бог, нашият Отец ни повдига нагоре и ни носи на раменете Си,
когато сме твърде уморени и не можем вече да вървим. Тези представи отразяват интимната ни връзка с
Бога, която намира изражение в думата “Авва.”

Третото нещо, което искам да ви кажа за молитвата е, че тъй като сме ученици и последователи на
Исус, в него ние виждаме онзи вид отношение, което трябва да имаме с Бога. Понякога ние казваме, че Бог
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е изпратил Исус в света, за да умре на кръста. Това е истина. Бог го е изпратил да умре на кръста, но това не
е единствената причина, поради която Исус е бил изпратен на земята.  Той е бил изпратен да ни покаже
как да живеем. В живота на Исус ние виждаме един красив пример, който ни учи как да живеем. Начинът,
по който Исус се е отнасял към другите хора, начинът по който е гледал  на финансовите въпроси и начинът,
по който е гледал на приятелството и радостта ни учат как да живеем. В тази молитва ние виждаме да се
описва онзи вид отношения, които Бог иска да има всеки от нас със Него. В думите на Исус ние виждаме
характерни черти от нашия образ като ученици.

В  тази  молитва  се  съдържа  голяма  информация.  Изследователите  тълкуват  най-подробно
съдържанието  й,  но  аз  искам  да  посоча  три  характерни  черти,  които  според  тази  молитва  трябва  да
притежаваме като последователи на Исус. Поради неяснотите в превода на текста, понякога ни е трудно за
разберем тези три характерни черти.

Първата характерна черта е идеята за прославянето на Бога. В тази молитва Исус казва доста неща за
това,  какви трябва  да бъдем.  Вчера след обяд ходих в болницата,  за  да посетя трима пациенти.  Аз си
поговорих с тях и се надявам и се моля да съм слушал внимателно и да съм обърнал внимание   на онова,  
което те ми казаха. Понякога когато разговарям с хората, аз чувам страх в гласа им. Те са изплашени. Те
имат много страхове и опасения. Понякога когато ги слушам, аз усещам голямо безсилие. Те се чудят какви
ще  бъдат  резултатите  от  медицинските  им  изследвания  и  дали  лекарите  ще  бъдат  на  едно  мнение  в
тълкуванието на тези резултати. Понякога когато ги слушам, аз откривам безпокойство и нетърпение заради
това, че трябва да чакат да станат готови резултатите от тези изследвания. Чакането на резултатите от една
биопсия  е  най-трудното  нещо  на  света.  Понякога  чувам  гняв  в  гласовете  им,  защото  се  намират  в
затруднения в болницата. Друг път чувам много силно облекчение в гласа им. Те са получили диагнозата,
взето е решение за начина на лечението и те се чувстват много по-добре.

Според мен в застъпническата молитва молещият дава израз на чувствата, които го вълнуват и ги
отправя към Бога. В нея се говори за нуждите на момента. Исус отправя тази молитва за учениците си,
които са знаели, че края наближава. В тази молитва Исус се моли не само за единадесетте си ученици, а и за
всички християни от всички поколения, включително и за нас. Сега ще разгледаме три много важни неща от
тази молитва. Исус започва молитвата си с думите: “Отче, настана часът; прослави Сина Си, за да Те
прослави и Синът Ти.”  Много малко хора разбират смисъла на прославата.  За нас славата е свързана с
победата в престижно състезание. Представите ни за славата са свързани с много преходни неща. Гръцката
дума за слава е doxa. От нея произлиза думата “доксология” – отдаване прослава на Бога. Ние пеем: “Слава
на Бога, от когото идват всички благословии. Хвалете го всички негови създания. Хвалете Отца, Сина и
Светия Дух.” Да прославяме Бога, това означава да му отдаваме заслужената почит, да го хвалим и да се
възхищаваме от Него. През целия си живот Исус е прославял Бога. В Йоан 12:23 той казва: “Дойде часът да
се прослави Човешкият Син.” Тук той говори за своето разпъване на кръста и за своята смърт. Той говори,
че даже чрез смъртта, начина му на живот ще бъде харесан от Бога, защото е покорен. Начинът му на живот
не винаги е бил харесван от другите хора, но винаги е бил харесван от Бога. Исус се моли учениците му да
могат да разберат този начин на прославяне, тази вътрешна преданост към Бога, за да бъдат безгрешни,
непоколебими и да живеят в подчинение на Божията воля. Те трябва да живеят живота си  ,   за да завършат  
работата  ,    която Бог им е възложил  .  Някои от вас вече знаят, че след банкета по случай Св. Валентин аз
научих, че леля ми Ана е починала. Когато един полицай открил тялото й в градината й, на ръцете си тя
носела градинарски ръкавици, а на лицето й имало усмивка. Колко прекрасно е човек да умре с градинарски
ръкавици на ръцете и с усмивка на лицето!

Можете ли да разберете, че в известен смисъл от нас се очаква да умрем, когато завършим работата,
която Бог ни е възложил? Исус казва, че е свършил работата си. Животът му е бил начин за прославяне на
Бога,  защото той е свършил по последната подробност всичко,  което Бог му е възложил. Исус се моли
същото да се случи със всеки от нас – с живота си да прославяме Бога, като се подчиняваме на волята му.
Нека да прочетем отново Йоан 17:14-19. 

Второто нещо от тази молитва, чийто смисъл може да пропуснем да разберем поради замъглеността й
е думата “освещавам,” която означава “да считам за свято.” Думата “освещавам” произлиза от гръцката
дума hogios. Исус се моли ние да сме свети. Вие може да си кажете: “О, стига с тия глупости. Аз не мога да
бъда свят. Аз не заслужавам да бъда наричан свят.” Братът на жена ми Стив Сютс поставил на колата си
специален регистрационен номер, съдържащ думата  hogios. Смисълът на тази дума е разбираема само за
хората, които са учили в семинарията или са изучавали гръцки език. Веднъж, когато се връщал с колата си
от болницата, едни камион го блъснал странично и колата му се завъртяла. Когато след това видях колата
му, която беше ужасно деформирана, аз си казах, че това е нагледно доказателство за смисъла на думата “да
си свят.”  Това  не  означава  да  бъдеш безгрешен.  Това  не означава,  че  в  живота  ни няма да има болка,
нещастия, мъки и сълзи.  Да бъдеш свят, това означава да си различен, да си отделен и да си осветен като
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притежание на Бога. Исус казва: “Ние трябва да живеем в света, но да не сме част от него.” Това също е
трудно да се разбере. Любимата ми метафора, с която онагледявам това изискване е лодката. Ако държите
лодката в задния си двор, в голяма степен това не е лодка. Тя се превръща в лодка само когато е поставена
във водата. Тогава вие искате лодката ви да е във водата, но не и да е пълна с вода. Разбирате ли? Ако водата
напълни лодката, тя ще потъне. А лодката, която лежи на дъното на морето в голяма степен вече не е лодка.
Точно това е казал Исус на християните. Ние трябва да сме в света, но да не сме част от него. От нас се
очаква да сме различни от другите хора и да бъдем свети, но това не означава да живеем като отшелници, а
да живеем сред хората. Исус казва: “Не се моля да ги вземеш от света.” Ние не можем да бъдем истински
християни,  ако не живеем сред хората и се изолираме от света. Само в обкръжението на другите хора се
разбира  нашата  християнска  природа.  Ние  не  искаме да  бъдем изпълвани с  онези неща,  към които се
стремят невярващите. Да бъдем осветени, това означава да искаме да бъдем различни и да се стремим да се
подчиняваме на волята на Бога.

Третото нещо, на което искам да спра е единството, за което се говори в  ст.20-23. От много години
този откъс от молитвата на Исус е в основата на така нареченото “екоменическо движение,” според което
всички християни трябва да се обединят в една църква, че всички трябва да извършваме богослуженията и
кръщенията  по  един  и  същ  начин,  че  всички  църкви  трябва  да  се  ръководят  от  един  център.  Не  си
представям,  че можете да убедите баптистите в  тази  идея.  Не  вярвам,  че е  достатъчно да се  премахне
например  баптистката  деноминация  и  това  ще  реши проблемите  с  единството  на  християните.  Исус  е
толкова ясен в подчертаване на единството в ст. 23 и 26: “Ние трябва да сме единни поради любовта. Нека
те да стигнат до пълно единство и така да дадат възможност на невярващите да научат, че ти си ме изпратил
и ги обичаш така толкова, колкото обичаш и мен.”  Ето това е нашето единство.  То няма нищо общо с
дребните различия, върху които понякога фокусираме вниманието си. Единството ни се изгражда на
следния основен принцип: “Бог ни обича и ние обичаме Бога.” Ние искаме света да опознае тази любов,
поради което се превръщаме в хора с мисия. Поради тази любов нашата църква изпраща мисионери по
света.  Разбирате ли за какво се моли Исус в своята молитва? Той не я завършва с думата “Амин,” а отива в
Гетсиманската градина, където бива арестуван. След това е бил разпитван. По-малко от 24 часа след като
произнесъл тази молитва, той бил разпънат на кръста, където за последен път се моли за нас само с едно
изречение: “Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.”

Как оценявате това,  че Господ Исус се е молил за  вас по този начин? Дали това ви мотивира да
живеете живота си за негова прослава? Исус е искал да видите завършената му слава на кръста. Когато
гледате към този кръст, вие ще видите, че в Исус има нещо различно, което ни призовава и ние да бъдем
уникални и свети. Исус иска да разбирате, че в основата на единството ни се намира Божията любов, която
се разкрива в образа на разпънатия на кръста, а след това възкресен Исус. 

Приели ли сте Исус като ваш Спасител? Поканили ли сте Го да влезе в живота ви? Може би преди
години сте станали християнин, но сте се отклонили от пътя. Вие знаете, че трябва да се върнете обратно
при Господа. Може би имате нужда от църковен дом. Ще се радваме да дойдете при нас. Приканваме ви да
приемете тези покани от страна на Господа и Спасителя, който толкова много ви обича. В името на Господ
Исус Христос. Амин.

                     
Необикновени молитви от обикновени хора - Авраам

Бит. 12 – 22

Днес  започваме  една  нова  серия  от  проповеди,  наречена  “Необикновени  молитви  от  обикновени
хора.” Хората са обикновени, но молитвите им са необикновени. Ще разгледаме живота на Авраам, който е
описан в Бит. 12-22. Разбира се, вие сами ще си прочетете тези глави. Убеден съм, че всеки от нас, даже
онези,  които  се  молят  от  дълги  години,  имат  чувството,  че  са  новаци  в  молитвения  живот.  Опитните
християни, които от дълго време изучават и практикуват молитвата, първи признават, че имат толкова много
да учат.

Как се учим да се молим? Не знам какво мислите вие, но аз се уча от примерите. Аз слушах как се
молеха баща ми и дядо ми, майка ми и баба ми. Слушах как се молеха моите лели и чичовци. Слушах как се
молят много хора, които бяха част от живота на църквите, които посещавах още от детска възраст. Децата
задължително  имат  нужда  от  примери,  за  да  се  научат.  Специално  призовавам  младите  родители  от
църквата, чиито деца са малки. Спомням си времето, когато моите деца бяха малки. Всяка вечер по правило
ние ги нахранвахме, изкъпвахме и ги поставяхме да спят. Винаги се опитвахме да имаме самостоятелно
време  за  молитва  с  всяко  от  децата  ни.  Понякога  аз  се  занимавах  с  2-3  от  децата  ни,  а  жена  ми  се
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занимаваше с останалите. Друг път двамата с Клер отивахме до леглото на всяко дете и го окуражавахме да
се моли. Ако сте правили това, вие знаете, че децата задават остроумни въпроси, които могат да затруднят
всеки теолог. Спомням си, как една вечер един от синовете ми се молеше. Той се помоли за всичките си
братя един по един, но пропусна един от тях. Когато го попитах неволно ли постъпи така, той ми каза, че
съвсем преднамерено го е изпуснал, защото му е много ядосан и не иска да се моли за него.

Няма да влизам в големи подробности за  това,  как трябва да се молим даже за враговете си.  Но
предполагам, че даже самото споменаване на имената им в молитвата ни ще се хареса на Бога. Спомням си,
че децата ми обичаха да използват вечерната молитва, за да отдалечават мига, в който щяхме да ги оставим
сами в леглата им да заспиват. Тогава, когато не искаха да изляза от стаята и да ги остава сами да заспиват,
те казваха дълги молитви за всяка своя леля, вуйна, чичо, вуйчо и за всеки свой братовчед. Повярвайте ми, в
нашето семейство ние имаме много роднини. Децата трябва да бъдат научени как да се молят.

Много ми харесва практиката в нашата църква да се молим общо в сряда вечер. За децата е важно да
имат възможност да чуят как публично се молят различни възрастни хора. Спомням си случаи, когато съм
участвал в такива молитвени събирания и съм слушал молитвите на различни хора, които понякога не съм
познавал отблизо, но са били верни на Бога мъже и жени, които един след друг са ставали и са се молили
гласно на Бога.  Ние се учим да се молим от практиката,  а не чрез четенето на книги.  Ние се учим от
примера. Струва ми се, че ако всеки християнин наистина иска да подобри молитвения си живот, ако иска
да стане по-ефективен в молитвите си, един от най-богатите източници на подходящи примери е Библията.

Нека да прочетем няколко стиха от Библията, за да се фокусираме върху един обикновен човек, който
се е молил по необикновен начин. Да прочетем Бит. 12:1. Виждате, че Бог е започнал тази молитва. Ние
правим голяма грешка, когато си мислим, че ние трябва да започнем молитвата. Молитвата не е говорене.
Истинската  молитва  започва  с  обръщането  на  внимание  и  със  слушане.  Бог  привлякъл  вниманието  на
Авраам и му говорил, защото Авраам се научил да бъде нащрек и да слуша онова, което Бог му казва. Да
прочетем Бит. 12:4. Тук се казва, че тогава Авраам е бил на 75 години. Някои от присъстващите са на 75
години.  Други са  малко по-млади или малко по-стари.  Трети са  много по-млади.  Независимо на колко
години сте, не е ли вярно, че Бог може да ни каже да направим нещо ново?  Бог ни говори така, както е
говорил на Авраам, независимо от това, дали сме на 75, на 80, на 85 или на 90 години. Бог ни говори по
всяко време. А когато той ни говори, ние сме длъжни да отговорим. Нали забелязвате, че при тази среща
Авраам не е произнесъл нито една дума. Той просто се подчинил. Това е един от онези случаи, при които
действията говорят по-високо от думите. Бог говорил, а Авраам чул и се подчинил. 

Нека да прочетем Бит. 15:1-6. Тук Бог говори на Авраам във видение и му казва, че ще благослови с
дете него и жена му Сара. Те чакали дълго време и Авраам вече започнал да се съмнява: “Господи, изглежда
че моят служител Елиезер от Дамаск, Сирия, ще наследи цялото ми богатство.” Бог му казал: “Не е вярно.
Аврааме,  погледни към нощното небе.  Виж звездите.  Толкова  на  брои ще бъдат  потомците  ти.”  Как  е
реагирал Авраам? В Бит. 15:6 се казва: “И Авраам повярва в Бога.” В гл. 12 се казва, че той се подчинил, а в
гл.15 – че е повярвал. В поведението на Авраам ние виждаме един модел. Той не е говорил много, докато е
разговарял с Бога. Той е знаел, че Бог е всемогъщ, че Бог ръководи всичко, че Бог насочва посоката на
живота му.  Когато Бог говорел,  Авраам отговарял чрез действията си.  Този човек е бил много смирен.
Убеден съм, че колкото повече остаряваме, толкова по-смирено заставаме пред Бога.

Нека да прочетем Бит. 17:1-3. Този човек, който преди 24 години напуснал родния си дом, все още
чакал Бог да изпълни обещанието си и продължавал да живее в палатка. Бог му казал: “Аз ще направя
каквото съм ти обещал. Ще го направя в определеното от мен време.” Авраам се смирил. В този момент
името му било сменено и след 24 години вървене след Бога започнал да се нарича Авраам. В този момент
той е почти на 100 години. По това време Сара остаряла и се превърнала в огорчена стара 90 годишна жена.
В един момент тя решила, че Бог се бавел твърде много с изпълнението на обещанието си, поради което
взела нещата в собствените си ръце и предложила на съпруга си слугинята й Агар да й роди дете от него.
Авраам и Агар създали едно дете, което нарекли Исмаил. Но това не и бил планът на Бога. С течение на
времето Сара започнала все повече да ревнува Агар и да мрази Исмаил.

В Бит.  18  се  разказва,  че  пред палатката  на  Авраам се  появили трима посетители,  които носели
специално съобщение. Когато ги видял да наближават, Авраам казал на Сара: “Сготви и опечи пресен хляб.
Ние ще нагостим тези хора.” Докато готвела в кухнята, Сара подслушвала какво си говорят гостите и мъжът
й. Тогава направила нещо, което отдавна не била правила – започнала да се смее, защото посетителите
казали на мъжът й, че жена му е бременна. Опитайте да си представите тази ситуация. Тя е на 90 години и е
бременна! Авраам и Сара чакали от много години и Бог казал, че ще спази обещанието си в определено от
него  време.  Когато  се  родил  синът  им,  те  го  нарекли  Исаак,  което  означава  “смях.”  Той  бил  наречен
съобразно начина, по който реагирала Сара, когато научила, че е бременна.

В Бит. 22:1-2 се разказва, че Бог казал на Авраам нещо невероятно. Бог му казал да вземе единствения
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си син, да го заведе на върха на планината Мориа и да пожертва за прослава на Бога. Авраам отговорил
кратко: “Ето ме.” Бог му казал какво да направи и той го направил. По пътя към върха на планината, Исаак,
който носел дървата, погледнал баща си, който носел огъня и го попитал къде е жертвеното агне. Авраам с
мъка преглътнал буцата в гърлото си и казал: “Бог ще го достави.” Когато стигнали до върха на планината,
Авраам се подготвил да убие сина си, за да го предложи като жертвоприношение. Тогава Бог проговори
отново и Авраам отново отговорил “Ето ме.” Бог се намесил и дал на Авраам един овен, чийто рога били
заплетени в близкия храст. Авраам слязъл от планината с детето си, напълно убеден, че това дете повече не
му  принадлежи.  Исаак  никога  не  му  принадлежал.  Подобно  на  всяко  друго  дете,  Исаак  е  дар,  който
принадлежи на Бога. Авраам слязъл от планината като променен човек.

Вие забелязвате, че тази среща с Бога променила Авраам. До тук видяхме, че той не е говорел много.
Той отговарял с вяра и подчинение. Бог го променил, моделирал го и го оформил, за да се превърне в такъв
човек, какъвто Бог искал да бъде. Толкова пъти съм ви казвал, че ние не се молим, за да променим волята на
Бога. Ние се молим, за да се промени нашият начин на мислене. В процеса на молитвата нашата воля бива
привеждана в хармония с волята на Бога.

Нека да прочетем за  една необикновена молитва на Авраам за  град Содом от Бит.  18:17-21.  Бог,
великият  съдия  на  вселената,  казва,  че  ще  извърши  предварително  изслушване,  за  да  разбере  дали  е
правилно подбрано наказанието на Содом.  Да прочетем Бит.  18:22:25.  Тук Авраам говори без всякакви
заобикалки и е  напълно откровен,  директен и искрен към Бога.  “Наистина ли ще погубиш праведните
заедно  с  неправедните?  Ами  ако  в  града  има  50  праведни  хора?  Ще  ги  унищожиш  ли  заедно  с
неправедните?” Бог отговаря в ст. 26: “Ако намеря в Содом петдесет праведника, вътре в града, ще пощадя
цялото място заради тях.” Разговорът продължава и вие виждате как Авраам се пазари с Бога, казвайки:
“Добре, Боже, а ако има 45 праведни хора?” Бог отговаря по същия начин. “А ако там има 40, 30 или 20
праведни хора?” Накрая в ст. 32 Авраам намалява бройката до 10 праведника. Господ отговорил: “Заради
десетте няма да го погубя.” 

Това е краят на разговора.  Бог престанал да говори на Авраам и той се върнал у дома си.  Няма
съмнение, че това е една необикновена молитва. Човек, чиято молитва е била толкова кратка, колкото са
думите,  които  е  казал  на  Бога,  сега  говори  откровено  на  Бога  и  поставя  въпроси  относно  Божията
справедливост и праведност. Вие си спомняте, че Бог е създал стандарта за Авраам: “Ти трябва да правиш
това, което е правилно и справедливо.” Това е труден разговор, даже можем да кажем, че това са преговори с
Всевишния Бог. Ние можем да научим много неща от тази молитва. На първо място, забележете, че тази
молитва не е някакво изключение. Целият живот на Авраам е бил живот в молитва. През по-голямата част
от  времето  той  слушал  и  обръщал  внимание  на  онова,  което  е  правел  Бог.  Повечето  хора  са  станали
нечувствителни към Бога, защото са твърде обсебени от ежедневието си. На нас ни е много трудно да чуем
и да усетим тихите подтиквания на Бога. 

От собствен опит всеки човек открива начините, с помощта на които Бог го подтиква да направи
нещо. Предупредителната сирена не е тиха, нали? Колко често пренебрегваме нейния звук. Трябва да се
научим да обръщаме внимание на сигналите, които Бог ни дава. Вие ще ги откриете навсякъде, не само в
списъка на нещата, за които се молим, но и във вестниците. Там можете да прочетете за хора, за които
трябва да се молим. Животът на Авраам е бил живот в молитва.

Когато бил на 89 години, брат Лоуренс обяснил на един човек какъв е неговия молитвен живот и той
го записал. Тъй като брат Лоуренс не можел да пише, друг човек написал  в книгата “Практикуване на
присъствието на Бога” описанието на молитвата на Лоуренс. Лоуренс казал, че в живота си на монах се е
научил, че може да се моли даже докато почиства манастирския обор или кухнята, докато мие чиниите, така
както се моли и в сградата на манастирския параклис.

Авраам се научил как да практикува присъствието на Бога. Когато произнесъл тази молитва в защита
на хората  от Содом,  тя  не е  представлявала някакво изключение,  а  е  била в  контекста  и в  хармония с
постоянното му преклонение пред Бога.  Тази молитва е необикновена и се различава много от другите
молитви на Авраам. Тя е произнесена от един човек, който дълги години живял с молитва. Вече казах, че
молитвите на Авраам са променили него самият. Когато бил на 75 годишна възраст, той напуснал дома си и
отишъл в непознато място, където живял в палатка с жена си. Той е бил променен човек. Той бил променен
човек, когато слязъл от планината Мориа. През целия му живот Бог работил, за да го променя. Разбирате ли,
че в интимните си отношения с Авраам, Самият Бог е бил готов да промени решението си? Той бил готов да
чуе мнението на Авраам и да го приеме. Нито за момент не си представям, че Авраам е казал нещо, което
Бог не е знаел.  Не вярвам, че когато се молим, ние казваме на Бога нещо, което той не знае. Най-добрата
аналогия,  която мога да измисля за  молитвите,  които отправяме към Бога са  рисунките,  които правеха
децата ми, когато бяха в детската градина. Можете ли да си спомните рисунките на децата си от детската
градина? Спомняте ли си как те се връщаха в къщи и ви подаваха рисунката, която толкова старателно бяха
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рисували в детската градина? Може би на рисунката сте видели къща, чиято врата е малко изкривена, а
прозорците й не са еднакви и подравнени. Коминът на покрива е странно наклонен. Вие не сте сигурни,
дали бихте построили такава къща, нали? Вие със сигурност не си казвате: “Детето ми ще стане велик
архитект. Това е първият чертеж на къщата, която ще построим и тя ще изглежда точно така.” Не знам какво
сте направили вие с тези рисунки, но ще ви кажа, какво направихме ние с жена ми. Ние ги закрепвахме с
магнит на вратата на хладилника, защото ценяхме тези рисунки. Те не ни даваха някаква нова информация,
но представляваха опит на детето ни да сподели с нас гледната си точка и представата си за света.

Нашите молитви са отражение на собствената ни гледна точка. Бог иска да се молим, не защото Той
има нужда от нашата помощ, а защото ни обича.  Той цени високо общуването си с  нас и се  радва на
молитвите ни. Той поканил Авраам да каже мнението си в една застъпническа молитва за порочния град
Содом. Авраам е знаел за ужасната репутация на Содом, той е знаел, че това място е неправедно. Тогава
защо е трябвало да се интересува какво ще стане със Содом? Спомняте ли си, че в Библията се казва, че е
имало хора, които са придружавали Авраам, когато той напуснал Ур и отишъл в ханаанската земя? Заедно
със стадата и слугите си, Авраам довел със себе си жена си Сара и племенника си Лот. Ако проследите
отношенията между Авраам и Лот, вие ще видите, че веднъж Авраам научил, че Лот е в беда. В друг случай
Авраам и Лот осъзнали, че стадата им са толкова големи, че ще трябва да се разделят. Лот избрал да се
засели в долината на река Йордан, където имало пасища за стадата му. В Библията се казва, че той опънал
палатката си близо до град Содом. Защо Авраам е бил загрижен за Содом? Племенникът му е живеел много
близо до това място. Всички сме чували за Праотеца Авраам, но в случая става въпрос за Чичо Авраам.
Нека да ви попитам. Молите ли се за някой свой племенник или племенница? Имате ли някой, за който
наистина да с е безпокоите, може би за някое дете? Или може би за някой човек, който не ви е роднина?
Може би за някой човек, който е избрал да живее по начин, който не харесвате? Може би начинът му на
живот ви разочарова? Не се ли молите за такива хора? Не се ли молите Бог по някакъв начин да ги защити и
да поправи положението. Авраам казва: “А ако там има 50, 45, 30, 20 или 10 праведници?” Някои хора се
чудят, защо Авраам е спрял до 10, а не е продължил, за да стигне до един човек? Аз не знам отговора на
този въпрос, но може би броят на членовете на семейството на Лот е 10? Авраам се е молил Бог да пощади
града даже заради тази малка групичка от 10 човека. Разбира се, Бог осигурил спасителен изход за Лот и
семейството му, а след това унищожил Содом.

Спасяването на един град заради праведните хора в него повдига много теологични  въпроси. Наскоро
чух за трима мисионери-баптисти, които били убити от фанатизирани ислямски милиции в Йемен. Тези
хора посветили живота си на Бога и в служба на другите хора. Ние се молихме за техните семейства и за
техните колеги. Вярно е, че понякога праведните хора страдат поради погрешните действия на зли хора. Но
на нас ни е дадена тази заповед винаги да се застъпваме. Джордж Бътрик пише, че когато се молим със
застъпническа молитва, на първо място ние трябва да се молим Бог да благослови враговете ни и да очисти
омразата, горчивината, недоволството и оплакването от сърцето ни.

Тази седмица се опитах да правя нещо, което много трудно ми се отдава.  Молих се за хората от
Северна Корея и за тяхното правителство, което има намерение да изработва атомни оръжия. Молих с за
хората в Ирак и за Садам Хюсеин. Трудно е да се молим за такива хора, защото това означава, че трябва да
отидем отвъд стереотипите и омразата, които сме си създали срещу тези страни. Сигурно е, че в Северна
Корея живеят поне 10 праведни хора. Сигурно е, че в Багдат живеят поне 10 праведни хора. Ние много
често решаваме за кого да се молим, основавайки се на собственото си политическо мислене, вместо да се
съобразяваме с текста на Йоан 3:16: “Защото Бог толкова обикна света.” Тук се включва Северна Корея,
Ирак и всяко друго място по света, където Бог е създал хора по свой образ. Уверявам ви, че ако се научим да
се молим по този начин,  ние ще се научим да обичаме все повече и повече хора,  а  представата  ни за
Божията цел за този свят ще се разшири.

Ние можем да се молим със застъпническа молитва по много начини. Когато в нашата църква се
събираме за молитва в сряда, ние раздаваме списък за нещата, за които трябва да се молим и много от вас го
използват. Много от вас си имат свой собствен списък. Ричард Фостър разказва една история от времето,
когато бил юноша. Той посетил една жена, която била прикована към леглото си и умирала от артрит и
злокачествен рак. Той застанал край леглото й и започнали да говорят за молитвата. Тя му казала, че иска да
му покаже своя албум. После извадила един фотографски албум и заедно разлистили всичките му страници,
в които имало повече от 200 снимки и изрезки от коледни картички и вестници. Тя казала: “Това е моят
молитвен списък. Всяка седмица се моля за всеки човек от този албум.”  Тази жена не е можела даже да
става от леглото си и е умирала от рак.  Колко могъщо е нейното служение! Ричард Фостър разказва, че в
края на албума видял собствената си снимка и осъзнал, че тази мила стара жена се е молела и за него.

Обичате ли хората? Искате ли да направите нещо повече за хората, които обичате? Нека да ви кажа
какво можете да направите.  Вие можете да се молите за тях. Можете да се молите за хората от този свят.
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Гребете от безкрайните ресурси на Бога. Бог може да направи за тях такива неща, които вие не можете да
направите. Вашата застъпническа молитва за тях може да се превърне в могъщ метод да се застъпвате за
тях, за да се промени живота им. Когато се молите за хората, вие поемате задължение. Може да се окаже, че
ако се молите за някой човек, Бог ще поиска да ви използва като инструмент, с помощта на който ще бъде
отговорено на молитвите ви. Ако се молите някой човек да бъде благословен с нещо, от което има нужда,
Бог може да каже: “Добре, ти направи това за него. Ти се погрижи за това нещо.” Когато Бог постави някой
човек в сърцето ви, може би той ще ви помоли да поемете отговорността да бъдете инструмент в ръката му,
за да работи в полза на този човек.

Познавате ли някой, който се моли за вас? Получавали ли сте някога такава застъпническа молитва?
Когато бях младеж, една вечер закъснях да се прибера в къщи и поради това отворих тихо вратата и минах
покрай вратата на спалнята на родителите ми, която беше открехната. Тогава видях, че мама и тате бяха
коленичили край леглото си и се молеха. Никога няма да забравя думите, с които се молеше баща ми. Аз
знаех, че мама и тате се молят за мен. Аз имах дядовци, баби, лели и чичовци, които се молеха за мен. Вие
също се молите за мен и аз високо ценя молитвите ви. Някога молил ли се е някой за вас? Аз се моля за вас.
Аз не се моля всяка седмица поотделно за всеки от  вас. Аз имам график, който ми позволява за една година
поне веднъж да се помоля поименно за всеки член на църквата ни. Ако обичате хората, вие ще искате да се
молите за тях и да искате Бог да ги дари с най-доброто.

Искате ли днес да се научите как да се молите по-резултатно? Искате ли молитвения ви живот да бъде
по-силен?  Искате  ли да  култивирате  в  себе  си  тази  характерна  черта  на  християнския  живот?  Ние  ще
разгледаме някои от необикновените молитви, описани в Библията. Убеден съм, че докато правим това, ние
ще научим много по-добре какво означава да сме ученици на Христос. Всичко това започва, когато приемем
Исус Христос като наш Спасител. Ако до сега не сте направили това, каним ви днес да признаете публично,
че Христос е Господ на живота ви. Това е най-важното решение, което човек взема в живота си. Каним ви да
приемете поканите, които Бог ви изпраща. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.
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