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Необикновени молитви от обикновени хора - Исус Навин
Ис. Нав. 1, 24

Преди повече от 220 години в северния край на нашия град Спартанбърг се е водила една битка, в
която гражданската милиция и континенталната армия на САЩ, предвождани от Генерал Даниел Морган
нанесли  съкрушително  поражение  на  редовната  британска  армия.  В  центъра  на  нашия  град  има  един
площад, носещ името на Даниел Морган. Ние отдаваме почит на този герой от войната, като сме нарекли
един площад на неговото име и сме му направили паметник. Даниел Морган е роден в Ню Джърси и 17-
годишен напуснал дома си, за да се присъедини към британската армия, където служил като знаменосец до
момента на подписването на Декларацията на Независимостта. После работел като куриер. Веднъж бил
ранен във врата, куршумът излязъл през лявата му буза, като счупил всичките му долни зъби от ляво и му
оставил грозен белег, който носил до края на живота си. В продължение на 10 години Морган живял в
Уинчестър, Виржиния в безбрачно съжителство с една жена и двамата имали едно незаконно дете. Веднъж,
след  като  бил  преминал  на  страната  на  американската  армия,  британците  го  пленили,  но  после  го
освободили въз основа на честната му дума, че повече няма да участва във войната. След това се сражавал
енергично  на  страната  на  американската  кауза  за  независимостта.  Този  човек  е  бил  един  безделник  и
нечестен човек. Според преценката на повечето хора животът му не е пример за подражание. Обаче поради
победата му в една битка ние го помним и му отдаваме почит с паметника, който сме издигнали на площад
Морган.

Ние изучаваме една серия от проповеди, озаглавена “Необикновени молитви за обикновени хора.”  В
началото на днешната служба Джак каза, че всички ние сме воини от армията на Господа.  Досега винаги
съм чувал да казват,  че методистите са  армията на Господа,  а  баптистите са флотата на Господа.  Нали
знаете, че това има нещо общо с потапянето. Днес ще изучим живота на Исус Навин. Ще проучим военната
му кариера, но което е още по-важно, ще проучим връзката му с Бога. Ние ще видим, че той е бил почитан
не само заради военните си победи, а и защото е бил лидер за подражание на народа на Израел.

За  пръв  път  името  на  Исус  Навин  се  споменава  в  книгата  Изход  17.  Житейската  му  история  е
преплетена с живота на Моисей. Хората на Израел току-що били прекосили Червено море и навлезли в
земята на амаликитците, които били готови да ги нападнат. Народът на Израел, който живял под робство в
Египет, нямал никаква военна подготовка. Исус Навин не е имал обучението, през което преминават нашите
военни. Той не е обучаван във военни училища и академии. Той просто бил хвърлен без никаква подготовка
в битката. В Библията се казва, че Моисей е оценявал огромната заплаха от страна на амаликитците, поради
което възложил на Исус Навин да поведе армията и го инструктирал да подбере само хора, на които може да
се довери. Ролята на Моисей в това сражение била да се изкачи на един връх и да държи високо жезъла,
който Бог му бил дал. Тази тояга била символът на Божията власт и присъствие в живота на хората му. През
целия ден Моисей стоял на върха и държал жезъла над главата си. Когато ръцете му се отпускали от умора,
Моисей и Исус Навин забелязвали промяната в хода на сражението. Край Моисей застанали помощници,
които му помагали да държи постоянно ръцете си нагоре. Когато жезълът се намирал високо над главата на
Моисей, победата била гарантирана за армията на Израел. Първата битка на Исус Навин се превърнала в
първата му победа. Тя се оказала една от многото победи в живота му. 

В книгата Числа четем, че веднъж народът на Израел се събрал в едно място, наречено Кадис-варни.
Тогава  Моисей  решил,  че  трябва  да  изпратят  разузнавачи,  за  да  проучат  Обещаната  земя,  която  им
предстояло  да  завладеят.  Моисей  подбрал  12  човека,  по  един  представител  от  всяко  племе  и  ги
инструктирал да проникнат зад тила на противника в Ханаанската земя, за да проучат какво представлява
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тази земя. Разузнавателната мисия завършила успешно. Пратениците установили, че земята е плодородна, в
която “течело мляко и мед.” Тя раждала толкова големи гроздове, че двама човека трябвало да ги носят на
прът, подпрян на раменете им. Десет от разузнавачите казали: “Не смеем да влезем в тази земя, защото
жителите й са с гигантски размери. Те ще ни смажат. За тях ние сме като скакалците.” Един коментатор е
нарекъл “комплекс на скакалеца” чувството, което изпи  т  ваме, когато считаме, че сме твърде незначителни,  
за да извършим онова, което Бог иска от нас.

Другите двама от съгледвачите, Исус Навин и Халев, оценили положението по друг начин. Те казали:
“Ако разчитаме на собствената си сила, ние не можем да завоюваме тази земя.  Но ако   добавим силата на  
Бога  , нашата слабост ще ни води към победа  .” Хората на Израел започнали да мърморят, да протестират и
да настояват, че не трябва да влизат в Обещаната Земя. Недоволен от това, Бог сурово наказал хората на
Израел да се скитат в пустинята в продължение на 40 години, колкото е продължителността на живота на
едно поколение. Бог казал, че онези, които са били неверни, които не са се подчинили на волята му и които
на се вярвали в способността Му да ги дари в победа, няма да влязат в Обещаната Земя .  (Коментар:  Това

изискване е валидно и за нас. Д.Пр.) Тези хора се скитали в пустинята в продължение на 40 години. През това
време Исус Навин сигурно си е мислел: “Само ако бяхме повярвали, само ако бяхме се подчинили, сега вече
можехме да сме в Обещаната Земя.” Исус Навин и Халев понесли наказанието наред с останалите хора  ,   но  
когато дошло времето хората на Израел да завладеят Обещаната Земя, Бог позволил на Исус Навин и на
Халев да влязат в нея. 

Нека заедно да прочетем Втор. 31. Там се описва смяната в ръководството на Израел. Моисей  водил
израелтяните откакто излезли от Египет. Той ги превел през Червено море. Той ги отвел до планината Синай
и се качил на върха й, за да получи Десетте Заповеди. В продължение на 40 години Моисей водил хората
през  трудностите  в  пустинята,  но  на  него  не  му  било  разрешено  да   влезе  в  Обещаната  Земя.  Бог
инструктирал Моисей да метне плаща на отговорността на раменете на Исус Навин. Нека да прочетем Втор.
31:7-8. Можете ли да си представите, че вие поемате ролята на Моисей?  Можете ли да си представите, че
вие се опитвате да водите хората след Моисей? Моисей е водил тези хора в продължение на много години.
Колосална е била задачата друг човек да замени Моисей. Точно това е трябвало да направи Исус Навин.
Моисей е произнесъл тези окуражителни думи от името на Бога, като му е казал да бъде силен и смел и да
не се страхува, като му припомнил, че Бог е обещал винаги да бъде с него.

Исус  Навин  станал  забележителен  лидер.  Четиридесет  годишното  странстване  из  пустинята  го  е
подготвило да бъде лидер. Ако нещо се е запечатало неизтриваемо в мозъка на Исус Навин, това е било
важността да се подчинява и да вярва на Бога.  Учителят му Моисей вече нямало да бъде край него. В
продължение  на  40  години  Исус  Навин  вървял  след  Моисей  и  изпълнявал  заповедите  му,  но  сега  му
предстояло той да стане лидер и той да разпорежда. Да прочетем един откъс от книгата Исус Навин 1:2-9.
Бог повтаря много пъти: “Бъди смел. Не се страхувай. Не се обезкуражавай.” Може би причината за тези
многобройни повторения е, че Бог е знаел какво става в сърцето на Исус Навин. Само Бог може да усети, че
това  бреме  на  отговорността  създава  страх  и  мрачни  опасения  в  сърцето  на  Исус  Навин.  Огромната
трудност да се водят хората на Израел по време на завоюването на Обещаната Земя представлява толкова
голяма отговорност, че Исус Навин е можел много лесно да се изплаши. Бог го окуражил и Исус Навин
поставил думите му в сърцето си. Хората на Израел никога не го видели изплашен или ужасен. Исус Навин
рядко  разочаровал  Бога.  Той  бил  силен  и  решителен  водач,  защото  Бог  му  е  дал  тази  увереност.  Вие
забелязвате, че в случая говори само Бог. Ние изучаваме молитвения живот на Исус Навин, но тук той
самият  почти  не  говори.  Как  е  отговорил  Исус  Навин  на  казаното  от  Бога?  Той  се  е  подчинил.  Бог
заповядвал, а Исус Навин се е подчинявал. Той е имал характерната за военните настройка на ума да се
подчиняват  на  заповедите.  Военният е  готов  да  дава  отчет  за  всичките  си  действия,  за  всяка  крачка  в
ежедневието си. Исус Навин е знаел, че трябва да се подчинява само на Бога и че може да бъде водач на
хората, само ако позволи на Бог да го ръководи. 

Хората си спомняли, че преди 40 години стигнали до брега на Червено море и си помислили, че е
невъзможно да го пресекат. Те си спомняли как Моисей се помолил, как издигнал жезъла си, как водите се
разделили и как той ги превел по дъното на морето. Сега им предстояло Исус Навин да ги преведе през река
Йордан, за да навлязат в Обещаната Земя. Може би те са се чудели: “Какво ли ще направи? Може би ще
построи понтонен мост през реката? Как ще ни преведе през реката?” Исус Навин им обяснил какво ще
направят и им казал: “Бъдете готови. След 3 дни 12-те свещеници, които съм избрал, ще преминат през
лагера, носейки Ковчега на Завета. Когато те стигнат до брега на реката, тръгнете след тях .” Бог казал на
Исус Навин: “В мига, в който свещениците навлязат в реката, аз ще се погрижа за водата. Направи това,
което ти казах, а аз ще имам грижа за водата.” 

Свещениците занесли Ковчега до реката, навлезли в нея и Бог накарал водата да се отдръпне пред тях.
Все  едно,  че някой издигнал язовирна стена в  реката.  Свещениците с  Ковчега застанали по средата  на
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пресъхналото дъно на реката, а всички хора на Израел преминали покрай тях на другия бряг. Това им е
припомнило пресичането на Червеното море. По този начин Бог им казал: “Спомняте ли си как Моисей ви
преведе. Този път Исус Навин е моят човек. Сега той ще ви води. Той ви преведе през река Йордан така,
както  Моисей  ви  преведе  през  Червено  море.  Исусе,  аз  ще  те  възвеличая.”  Но  Исус  Навин  отклонил
възможността да бъде възвеличаван и отговорил: “Единствено Бог трябва да бъде възвеличаван. Аз не се
съмнявам, че Бог ръководи всичко.”

След като пресекли реката Йордан, хората на Израел стигнали до един силно укрепен град, наречен
Йерихон. Може би Исус Навин се е чудил как ще го превземат. Нека да прочетем И.Н. 5:13-15. Стратегията
за завладяването на града започнала да се изпълнява чрез срещата с този пратеник на Бога. Подготовката за
военната битка е започнала с отдаване на почит и преклонение пред Бога, с признаване на светостта и
властта на Бога. След като Исус Навин направил това, Бог трябвало да определи стратегията на битката. Бог
заповядал на Исус Навин да каже на хората да направят нещо невероятно – да обикалят около града 6 дни
под ред, а на седмия ден да го обиколят седем пъти. Тогава свещениците трябвало да изсвирят с тръбите си,
а хората да извикат. Тогава крепостните стени на града се срутили и Израел го превзел. Първата победа в
Обещаната Земя би трябвало да покаже на местните хора, че ще трябва винаги да уважават тази армия,
която е дошла от пустинята. Но това не се случило. 

След това хората на Израел стигнали до един много по-незначителен град, наречен Гай, който бил
несравнимо по-слаб враг от Йерихон. В Библията се разказва, че изпратените разузнавачи се върнали при
Исус Навин и казали: “Превземането на този град е лесна работа. Трябват ни не повече от 1000 – 2000
човека и ще се справим.” Те нападнали града, но претърпели провал. Тогава Исус Навин паднал по очи пред
Бога и се помолил да спаси хората му, като произнесъл една от най-съкровените си и сърдечни молитви. Бог
му казал: “Исусе, стани.  Проблемът е, че сред народа има грях.” На израилтяните ясно им е било казано
какво трябва  да  правят  по време на  сражението и  след него.  Те  не  трябвало да  се  сражават  с  цел  да
забогатяват или да удовлетворяват егоистичните си желания. Те трябвало винаги да се сражават за Бога. На
израелтяните било забранено да вземат плячка за себе си, но един човек, наречен Ахан, направил точно
това. Той плячкосал. Името му означава “беда” и той наистина бил беда. Той взел малко сребро, злато и
някои други неща и ги заровил в пода на палатката си. Исус Навин успял да открие и да изкорени този грях,
а Ахан и семейството му били убити заради това сериозно нарушение на заповедите на Бога. Тогава Бог
казал на Исус Навин: “Сега се върни обратно и завладей Гай." Израилтяните се върнали, нападнали града и
го завладели.

Понякога ние търпим поражения поради собствените си грехове, а друг път получаваме възмездие и
страдаме от поражението поради греха на други хора. Ако грехът пречи на Божия план или иначе казано,
ако не живеем според плана на Бога, ние трябва да поправим поведението си, за да може Бог да осъществи
плана си и ние да победим. На пръв поглед живота на Исус Навин е безпогрешен, но веднъж и той направил
погрешна преценка. При него дошли непознати хора, облечени в окъсани дрехи. Изглеждало, че идват от
далече. Хлябът им бил мухлясал. Преструвайки се, че идват от някаква далечна страна, те казали на Исус
Навин:  “Ние  чухме  за  силата  на  твоята  армия  и  дойдохме  да  сключим  мир.”  Исус  Навин  бил  малко
подозрителен и някои от другите водачи на Израел имали въпроси към тези хора, но след като вкусили
мухлясалият им хляб, те се убедили, че трябва да сключат мир с тези хора. Исус Навин и другите лидери
станали лековерни жертви на една гигантска измама. Тези хора били жители на град Гаваон, който бил
разположен наблизо. Може би това е бил един от градовете,  които Бог е планирал да бъде завладян от
Израел. Но тъй като сключил мирен договор с тях, Исус Навин бил решен да удържи на думата си, даже
когато израилтяните искали той да ги нападне. Исус Навин казал: “Не, аз обещах и ние ще спазим думата
си.” Библията казва, че Исус Навин направил тази грешка, защото сключил мирния договор без да се допита
до Бога. Наистина можем да направим ужасни грешки, ако вземаме важни решения без да говорим с Бога и
без да се допитаме до Него с молитва. 

Скоро след като бил сключен този договор, гаваонците били нападнати от обединените войски на 5
царе. Гаваонците се обърнали за помощ към Израел, като им напомнили, че има договор помежду им. Исус
Навин устоял на думата си. Тръгнал с армията и вървели цяла нощ, за да се бият срещу силната армия на 5-
те царе. Когато битката започнала, Исус Навин ясно осъзнал, че сражението ще продължи по-дълго от един
ден. Тогава той се помолил Бог да удължи деня. Нека да прочетем  И.Н. 10:12-14.  Може би сте чували за
генерал Патън. Веднъж той преценил, че трябва да вали дъжд, за да победи. Извикал един от военните
свещеници и му заповядал да се моли за дъжд. Свещеникът протестирал: “  Генерале, как мога да кажа на  
Бога какво да прави  ?” Патън му казал: “  Ти кажи на Всевишният, че аз Му казвам, че ние имаме нужда от  
дъжд  .” Това е напълно в стила на този генерал, нали? И знаете ли какво се случило?   Завалял дъжд  .

Исус Навин направил същото. Много хора след това са се опитвали да си обяснят, как е възможно
слънцето да остане неподвижно? Аз не знам. Но знам, че това е записано в Библията. Посред сражението
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Исус Навин е имал нужда от допълнително време и помолил Бог да му го даде. Библията казва, че Бог
направил точно това. Дал му удължен ден и битката била спечелена. След тази случка в Исус Навин се
описва разделянето на Обещаната Земя между 12-те племена на Израел. Двамата верни разузнавачи, Исус
Навин и Халев получили онова, което искали. Когато бил на 80 години, Халев казал: “Боже, дай ми тази
планина.” Бог му дал планината при Хеврон и Халев и семейството му се заселили там.

Исус Навин бил не само военен, но и духовен лидер. Животът му и отношенията му с Бога са били
пример за хората му. В И.Н.24 ние четем, че преди да умре, Исус Навин отвел обратно хората при Сихем, за
да се поклонят пред Бога и им припомнил, че на това място на Бога са се покланяли както Авраам, така и
Яков.  Нека да прочетем предупреждението на Исус Навин в И.Н. 24:15. Хората се съгласили със своя велик
вожд, че трябва да служат на Бога. Исус Навин е бил военен, но е знаел, кой всъщност командва и ръководи
всичко.  Спомняте ли си  историята,  която намираме в Лука  7  за  един стотник,  който помолил Исус  да
излекува един негов слуга? Този офицер, който е командвал най-малкото 100 войници, казал на Исус: “Аз
разбирам твоята власт. Ти казваш на някой да иде някъде и той отива или казваш на друг човек да дойде и
той идва. Аз ще направя това, което ми заповядаш.” Той е разбрал властта на Исус. Исус Навин е бил такъв
човек. Той е знаел кой е истинският командир. Той е бил лидер, но Бог е ръководел всичко. 

Исус Навин се е молил така, както би се молил всеки воин. Някой беше казал, че в окопите няма
атеисти. Исус Навин се е молил с голямо настървение: “Боже, дай ми повече време. Нека слънцето да спре.”
След поражението при Гай той се молел яростно. Когато плачем пред Бога в моменти на нужда, ние се
молим отчаяно. Думите се изливат от устата ни и ние най-често произнасяме: “Боже, моля те, помогни ми!”

Аз получавам голямо успокоение, когато знам, че лидерите се молят. Една от любимите ми картини
показва как Джордж Вашингтон е коленичил в снега в долината Фордж и се моли за армията си, която
страда от студ и недохранване. Той се молел на Конгреса да изпрати пари, но от там му отговорили, че пари
няма. Много се вълнувам, когато гледам как в снега е коленичил човека, който е станал първият Президент
на САЩ. В Пс. 46:1,10 се казва: “Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти ...
Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог.” Всеки от нас се моли с тези думи. Не е нужно да сме войници, защото
всички изпадаме в моменти на отчаяна нужда. Друга важна черта на молитвата на Исус Навин е нейната
непрекъснатост. В живота на великите хора на Бога ние съзираме, че те се молят постоянно, а не само,
когато са в затруднение. В няколко от посланията си Апостол Павел говори за този вид молитви. В Ефесяни
той казва: “Молете се винаги и по всеки повод.” 

Всички ние участваме в битка. Независимо, че не сме военни, ние воюваме. Павел казва, че нашата
битка не е срещу живи същества, а е духовна битка.  Като повод за молитва може да ни послужи всяка
катафалка, която видим, всяка кола на бърза помощ и всяка противопожарна кола. Молете се за хората,
които са засегнати от тези случаи.

Когато двамата с жена ми се движим с колата си зад някой камион, пълен с дървени трупи, ние винаги
казваме кратка молитва за семейството на един мъж, който поради това, че бил заслепен от слънцето, се
блъсна под един такъв камион и загина и семейството му сега скърби за него. Може би вие имате други
поводи да се молите. Може би когато преминавате с кола покрай някое училище, вие ще се помолите за
учителите,  учениците  и  техните  родители.  Ако искаме да  бъдем активни хора  на  Бога  и  да  чувстваме
Божието присъствие, ние трябва да се научим да се молим непрестанно. Всички ние участваме в една битка
и викаме от отчаяние. За всеки от нас е много важно да се моли непрестанно. 

Всички сме длъжни активно и постоянно да се молим. Примерът ни ще промени живота на хората
около нас. Всичко това започва, когато приемете Христос като ваш Спасител. Ако сте християнин, вие ще
искате да се молите по този начин. Ако не сте християнин и до сега не сте взели решение, каня ви да го
направите сега. Не отлагайте. Приемете Христос за ваш Спасител. Това е началото на дългото пътуване на
вярата. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

                     
Необикновени молитви от обикновени хора - Моисей

Изход 3

Продължаваме  проповедите  от  серията  “Необикновени  молитви  от  обикновени  хора.”  Ние  се
запознаваме с обикновени хора от Библията, с начина по който са се молили и с молитвените им отношения
с Бога. Убеден съм, че чрез запознаване с начина, по който тези хора са се молили, ние ще задълбочим
собствения си молитвен живот. Миналата седмица двама човека от църквата разговаряха с мен и ми казаха,
че много харесват тази серия от проповеди и я намират за много навременна. Те ми казаха, че не са имали
навика да се молят ежедневно. Обикновено се обръщали към Бога само когато са били принуждавани от
обстоятелствата. Те заявиха, че искрено искат да научат как трябва да се молят. Единият от двамата беше
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млад човек, а другият – възрастен. Сега ще разгледаме живота на един обикновен човек. Ще се опитаме да
огледаме основите на молитвата и как можем да започнем да живеем с молитва. Наскоро присъствах на
едно училищно състезание по правопис. Участваха ученици от 5 клас. На едно от момиченцата се падна
една  особено  трудна  дума,  която  би  затруднила  даже  възрастен  човек  като  мен.  Преди  да  отговори,
момиченцето сведе глава и скръсти ръце, за да се помоли.  Тогава един от конкурентите й извика: “  Не е  
честно да се моли  !  ” Даже децата знаят колко могъща е молитвата.

В Посланието на Яков се казва, че е могъща   страстната молитва на праведния човек  . Когато се научим
как  да  се  молим,  това  ни  въоръжава  с  огромен  източник  на  власт  и  сила,  който  е  достъпен  за  всеки
християнин. Днес ще се запознаем с молитвения живот на Моисей. Неговите отношения с Бога чрез живота
му с молитва може да се превърне в пример за нас за задълбочаване на интимната ни връзка с Бога. Нали си
спомняте, че Йосиф е станал вторият човек след фараона в Египет. След като разтълкувал сънищата на
фараона, според които след 7 плодородни години щели да последват 7 години на глад, Йосиф предупредил
фараона  да  се  подготви.  Тогава  фараонът  му  възложил  той  да  има  грижата  за  всичко,  свързано  с
подготовката и преживяването на предстоящото нещастие. Йосиф се справил отлично с тази задача. През
всяка от плодородните години той заделял и складирал част от зърното, така че когато дошли гладните
години, Египет бил готов. Хора от околните страни започнали да идват в Египет, за да купуват зърно. Дошли
и братята на Йосиф, а след това и баща му Яков. Библията ни казва, че по този начин израелтяните се
заселили в египетската земята Гесен.

Минали няколкостотин години  (Коментар:  430  г.  Д.Пр.)  и  направеното от  Йосиф било забравено.  В
началото на книгата Изход се разказва,  че  поредния фараон забравил всичко за Йосиф. В неговите очи
израилтяните  били  ценни  само  защото  били  използвани  като  роби,  за  да  вършат  тежката  работа  в
държавата. Фараонът се отнасял много жестоко към израилтяните и ги карал да правят тухли, без да ги
снабдява със слама. Освен това, той предприел и други репресивни мерки срещу тях. Тъй като видял, че
израилтяните раждат много деца и броят им расте, той решил да ограничи прираста им и заповядал на
акушерките да убиват новородените момченца.

Ето в такава обстановка се родил Моисей. Майка му, баща му, сестра му и брат му направили всичко
възможно да го запазят жив. Вие знаете тази история. След редица приключения той попаднал в двореца на
фараона като осиновен син на дъщерята на фараона и бъдещ наследник на египетския трон. Тъй като бил
откърмен от майка си, заедно с майчиното си мляко той приел и вярата на Израел. После израснал в царския
дворец и се обучавал като принц и наследник на трона. Живеел в богатство и лукс, но Библията ни казва, че
се отказал от всичко това. Когато бил на 40 години, той видял, че един египтянин бие един евреин, ядосал
се,  нападнал египтянина  и  го  убил.  Тъй  като  постъпката  му била  разкрита,  наложило се  да  избяга  от
правосъдието и така попаднал в Медиамската пустиня.

Бог е имал план за Моисей. Вие знаете историята на живота му. Вие знаете как е водил израелтяните в
пустинята.  Представете си, че още преди да беше избягал като 40-годишен беглец от двореца на фараона,
Бог му беше казал: “Моисей, искам ти да водиш моя народ.” Тогава Моисей, който не е работил нито един
ден през живота си, може би щеше да му каже: “Готово, аз мога да се справя. Дай ми хората и аз ще ги
поведа.” Тогава Моисей е бил много самоуверен, но Бог не е имал нужда от такъв вид лидер. Бог подготвил
Моисей, за да води хората по друг начин. Моисей избягал в Медиамската пустиня и там се срещнал с един
свещеник, наречен Йотар, който променил живота му. Ние рядко считаме, че името Йотар е уважавано име,
но мога да ви уверя, че той е бил много уважаван човек. Отношенията между Моисей и Йотар, който станал
негов тъст и учител, са подобни на отношенията между Рут и Ноемин, които са били снаха и свекърва.
Йотар е бил мъдър човек, който като част от Божия план за подготовка на Моисей за лидерството, обучавал
младия Моисей. В началото Йотар му възложил да върши нещо, което Моисей не бил виждал в двореца на
фараона   –   той трябвало да изпълнява унизителната задача да пасе едно стадо овце  .

Когато за пръв ден отидох да работя в склада за строителни материали на баща ми, той ме накара да
разтоваря един фургон, натоварен с торби с цимент. Тогава бях в 7 клас и тежах около 60 кг с мокри дрехи.
Когато  по-късно  го  попитах  защо  ми  възложи  толкова  тежка  работа,  той  ми  обясни:  “Не  исках  да  се
заблуждаваш, че работата в склада е лека.” Не беше нужно да работя дълго време в склада, когато чух, че
Бог ме призовава да върша нещо друго.

Животът на Моисей може да бъде разделен на 3 периода по 40 години. Първите 40 години прекарал в
Египет, вторите 40 години – в Медиамската пустиня, където се подготвял да изпълни задачата, която Бог
щял да му възложи. Бог не го е подготвял да води овце, а упорити и коравоврати хора. Бог го обучавал, като
го поставил в пустинята. Когато Моисей извел израилтяните в пустинята, той е бил запознат не само с
трудните условия в пустинята, но и начина да оцелява и да ръководи. Може би сте чули за една случка с
Президента  Буш (храст),  който вървял през  залата  на  едно чуждестранно летище по време на едно от
задграничните си посещения.  Един мъж, облечен като арабин вървял срещу Президента и охраната му.
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Когато дистанцията се скъсила, човекът отклонил погледа си встрани и отминал по коридора, без да го
погледне.  Един човек  от  охраната  се  учудил на  поведението му,  настигнал го  и  го  попитал защо не  е
поздравил Президента на САЩ. Тогава арабинът му казал: “Аз се казвам Моисей. Миналия път, след като
говорих с един храст (Буш), аз си имах много големи неприятности.” 

Нека да прочетем Изх. 3:1-4. След като живял дълго време в пустинята, Моисей видял нещо странно.
Любопитството му се разпалило и той отишъл да провери какъв е този храст, който гори, но не изгаря. Там
се срещнал с Бога. Това е била първата му лична среща с Бога. През всичките 40 години, които прекарал в
пустинята, Бог го подготвял и сега, когато Моисей бил на 80 години, Бог взел инициативата.  (Коментар:
Животът на Моисей може да бъде разделен на 3 части: 40 години живот в двореца на фараона, където Моисей е придобил високо
самочувствие и се е считал за високопоставен човек, тъй като се подготвял да наследи фараона на трона му ;  следващите 40
години – живот в пустинята,  където е пас  а  л  овце и самочувствието му  е  било смачкано и той се е считал за  неудачник  ;
последните 40 години, през които Моисей е научил, че Бог може да вземе един неудачник и да го използва са осъществяване на своя
план. Това е валидно за всеки човек. Д.Пр.) Неговият призив към Моисей отбелязва началото на забележителните
отношения помежду им. Бог му казал, че е чул плача, пъшкането и оплакванията на израилтяните в Египет
и сега искал Моисей да му обещае, че ще отиде да ги изведе от там. Моисей направил всичко възможно да
отклони това предложение. Той казал, че не е достоен и не може да говори добре. Очевидно, Моисей е
заеквал, но Бог не приел нито едно от извиненията му. Бог му се разкрива по един забележителен начин в
Изх. 3:13-14 и това поставя началото на интимните им отношения.

За нас ни звучи като гатанка, но името на Бога, Йахве, е спрежение на глагола “Аз съм.” По този
начин Бог казвал: “Аз съм Йахве, Аз съм Йехова, Аз съм Господ.” Бог съобщил на Моисей собственото си
име, а това е знак, че Бог е искал да развие отношенията си с Моисей и да го превърне в водач на хората си.
Моисей изпълнил възложената му задача. Отишъл в Египет и казал на фараона: “Пусни хората ми да си
заминат.” А какво е направил фараона? Сърцето му още повече се вкоравило срещу израелтяните. Тогава
Моисей се оплакал на Бога – Изх.5:22. Несъмнено тук Моисей говори много смело на Бога. После Бог
изпратил 10 ужасни бедствия върху египтяните и след като ангелът на смъртта  убил първородните им
синове, но подминал израелтяните, фараонът им позволил да излязат от Египет. Те тръгнали толкова бързо,
че нямали време да изчакат омесеният хляб да втаса, а го носели с нощвите. (Коментар: Нощва е плитка дървена

тава  в  която  омесеният хляб е  бил  оставян да  втаса под  въздействието на  кваса.  Д.Пр.)  По тази причина понякога
Пасхата се нарича Празника на безквасния хляб.

Моисей извел израелтяните в пустинята. В Изх. 14 се разказва, че тогава се оказали в ужасен капан.
Много ми харесва определението на Чарлз Суиндъл, (Коментар: Превел съм повече от 10 книги негови книги, които

можете  да  намерите  на  http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.)   който  казва,  че  те  се  оказали  “между  дявола  и
дълбокото синьо море.”  Всъщност те  се  намирали между армията  на  фараона  и Червено море.  Хората
започнали да мърморят и да се оплакват: “Защо ни изведе от Египет? Защо не ни остави да си живеем там?
Робството беше по-хубаво от това, което ни се случва сега! Защо ни доведе да умрем в пустинята?” Моисей
говорил на хората и се опитал отново да ободри хората. Нека да прочетем Изх. 14:13-14. Бог заповядал на
Моисей да влезе в Червено море и да вдигне ръцете си. Водите на морето се оттеглили пред него и се
показало морското дъно. Тогава израилтяните преминали и по-нататък знаете как продължава тази история.
Египтяните били удавени, а народа на Израел бил спасен.  После хората били отведени до същото място
край планината Синай, където по-рано Моисей се срещнал с Бога в горящия храст. По-късно сами можете
да си прочетете описанието на тези събития в Изх. 19-20. Бог довел всички хора на това място. Моисей им
казал да подготвят сърцата си за онова, което Бог ще им каже да направят. Той им напомнил, че трябва да
бъдат покорни и почтителни. После Моисей бил извикан да се качи на върха на Синай, което било най-
забележителното събитие до тогава от живота на Моисей. Бог му говорил и му дал Десетте Заповеди, които
били написани от Божията ръка. (Коментар: Един изследовател е преброил, че 80-годишният Моисей 7 пъти се е изкачвал

на върха на планината Синай. Д.Пр.)
Когато слязъл от планината,  за да занесе това Божие Слово при хората,  сърцето на Моисей било

разбито. Хората се уморили да се молят. Аарон, братът на Моисей, събрал всичкото злато, което можал да
намери сред тях, стопил го и отлял едно златно теле. В един холивудски филм това теле беше направено да
прилича на Статуята на Свободата. Робите не са имали много златни накити и скъпоценности.  Всъщност
златното теле вероятно не е било с големи размери.   То е било с много малки размери  ,   но е било достатъчно  
голямо  ,    за  да  отклони  вниманието  на  хората  от     огромните  размери  на  Живия  Бог  .  Можете  ли  да  си
представите, че един малък идол е в състояние да привлече към себе си вниманието на хората , които са се
считали за малки, въпреки че са били водени от великия Бог на вселената?

Бог  казал на  Моисей,  че ще накаже хората.  Когато Моисей се помоли за  снизхождение,  Бог чул
молбата му и не ги наказал. Хората построили един палатков храм, където вярвали, че ще пребивава Бога. В
храма съхранявали ковчега с Десетте Заповеди и едно постоянно горящо кандило. Да прочетем Изх. 33:11
където се разказва, че когато Моисей влизал в тази специална палатка, за да се среща с Бога, с него ставало
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нещо забележително. Разбирате ли как се е задълбочила тази връзка? В пръв път Моисей се срещнал с Бога,
когато Той му се обадил от горящия храст. Тогава Моисей въобще нямал представа с кой разговаря. Бог му
казал: “Събуй си сандалите, защото стоиш върху свята земя.” Овчарят Моисей се позачудил, събул си
сандалите и стъпил с боси крака на горещия пустинен пясък. Въпреки, че в началото не искал, накрая той се
подчинил, отишъл в Египет и изпълнил поставената му задача. После Бог го довел до върха на Синай,
където той имал особено важна среща. Когато ежедневно влизал в присъствието на Бога, те се срещали като
приятели.

Имате ли такава връзка с Бога? Дали Бог ви е приятел? Говорите ли с Бога така, както говорите с
някой приятел по телефона? Говорите ли с Бога така, както говорите с най-добрия си приятел? Не искате ли
да имате такава връзка с Бога? Тя не се създава внезапно, за един ден, за това е нужно време, но резултатите
от такъв живот с молитва са забележителни.

Нека да прочетем Изх.  34:34-35.  Животът с молитва осветявал Моисей по такъв начин, че хората
виждали ярка светлина, която се излъчвала от лицето му. Вероятно и вие познавате хора, които имат такъв
вид отношения с Бога. Може би в лицето им виждате нещо различно и искате и вие да имате същата връзка
с Бога.

Искам да се спра по-подробно на няколко основни неща за живота с молитва.
Първо,  този вид молитва се нарича заветна молитва, защото се основава на отношенията между Бог и

хората Му, които са описани в Завета. Ние казваме, че бракът и родителството се основават на договорни
отношения, в които са описани отговорностите и на двете страни. Такава е и заветната молитва. Тя започва
с предположението, че Бог иска да има такъв вид отношения с всеки човек, а не само с някои от нас. Бог
иска всеки човек да направи нещо за него и да му служи по някакъв начин.  Бог иска всеки човек да му
служи.

Чрез всички събития, които са се случвали в живота ви до сега, Бог ви е подготвял по същия начин, по
който  е  подготвял  и  Моисей.  Моисей  е  бил  на  80  години,  когато  започнала  връзката  му  с  Бога.    Тези  
отношения не могат да бъдат ограничени от възрастта на човека     и няма никакво значение на колко години е  
той  . Бог иска да има такива отношения с вас,   защото има специална задача за всеки човек  . Моисей не искал
да служи. Ние също не искаме да служим. Ние не мислим, че сме достатъчно добри. Ние мислим, че нямаме
способности и че онова, което сме преживяли ни прави непригодни да служим на Бога. Но истината е, че
ние трябва да очакваме, че Бог ще ни възложи да направим нещо, което ще ни се стори твърде трудно и
сложно, за да можем да го направим.   Когато Бог ни възложи някаква работа  ,   ние не можем да я свършим  
по друг начин  ,    освен по начина, който Бог е определил  . Ние не можем да бъдем радостни, ако изпълним
задачата по друг начин. Изумително е, че когато се подчиняваме, когато Бог ни възлага някаква работа, Той
ни дава сили, за да свършим неща, които не сме вярвали, че можем да свършим. Според Завета, ние имаме
сила, която не е наша собствена сила.

Ако искате да възприемете такъв начин на молитвен живот, вие трябва да направите няколко неща.
Първо, всеки ден трябва да отделяте специално време за молитва. Много хора предпочитат да се молят рано
сутрин, но младите майки са ужасно заети по това време. Те биха могли да си изберат някои друг, по-
спокоен период от деня. Периодите за закуска обяд и вечеря, когато всички сядат на масата да се хранят
също не са подходящи. Не е честно да се очаква, че една млада майка ще се моли през това време, нито пък
че един млад баща ще се затвори някъде да се моли и ще остави майката да се оправя с децата в такъв
момент. Всеки трябва да подбере подходящо време за молитва съобразно личния си график. Спомняте ли си
думите на химна: “О, сладък час на молитвата.” Тук не се говори за “сладки 5 минути на молитва.” В
началото молитвата ни може да не трае един час, но знайте, че имате среща с Бога. Вие искате да удостоите
Бога със същото внимание, което отделяте на някой друг човек, с когото имате среща. 

Отделяйте  си  ежедневно  достатъчно  време  за  общуване  с  Бога.  Гледайте  на  това  време  като  на
насрочена среща с Бога, която не трябва да бъде просто време, през което само вие говорите. Това трябва да
е диалог, а не монолог, което означава, че трябва да спирате и да слушате какво ви казва Бога. Запитвали ли
сте се защо не можете да изпълнявате даже елементарни мелодии на пиано? Защото не се упражнявате.
Защо хората не се молят редовно? Защото се отказват и не се упражняват. Когато започнете да отделяте
специално време за молитва и общуване с Бога, вие няма да постигнете бърз успех. Вие трябва многократно
да се молите в едно и също време, така както редовно правите физически упражнения. Трябва да се молите
известно време, преди да започнете да усещате ползата от молитвата. Молете се без притеснение и без
смущение, даже когато усещате, че нямате настроение да се молите.

Жизнено важно е да имате строго определено време за молитва и да се молите в определено от вас
място. Лятно време аз предпочитам да се моля в градината. Рано сутрин излизам на двора, сядам, усещам
полъха на хладния ветрец и започвам да се моля. Разбира се, през януари не излизам навън и си намирам
друго място.  Важното е там където се молите да няма телефон, радио, телевизор или нещо друго, което
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внезапно може да прекъсне общуването ви с Бога.
Добре е да имате бюро или маса и стол. Не е нужно мястото да е голямо. Вие имате нужда от място,

където можете да седнете и да пишете.  Единствената книга,  от която ще имате нужда е Библията.  Вие
трябва да се настроите и да четете Библията с очакване и с вярата, че Бог ще ви говори чрез нея. Понякога
ще се наложи да четете и друга религиозна литература. Аз обичам да имам песнопойка до себе си, защото
харесвам текстовете на химните. Добре е да имате и тетрадка и молив или химикалка, за да записвате някои
мисли, които ще ви дойдат в главата по време на молитвата. Можете да запишете някои неща, за които
искате да се молите или откъси от Библията, които много ви харесват. Записките ви се превръщат в дневник
на отношенията ви с Бога. След като мине една година, вие можете да се върнете отново към дневника си,
да си припомните за какво сте се безпокоели тогава и как Бог е отговорил на молитвите ви. Много хубаво е
да се води такъв дневник.

Вие трябва да притежавате две труднозабележими отличителни черти. Едната е да притежавате сърце,
което е готово да се подчинява. Уверявам ви, че когато усвоите такъв стил на молене, Бог ще поиска да ви
възложи някаква  работа.  Вие  трябва  да  имате  желание  да  се  подчините.  За  някои хора  Бог  ще запали
някакъв храст, защото иначе не може да привлече вниманието им. Ако отделяте време за общуване с Бога,
той няма да използва толкова драматични средства. Той ще намери начин да ви говори чрез онова, което ви
вълнува в конкретния момент и чрез текстовете на Библията.

Второто нещо, от което се нуждаете е тишината. Тишината е много важна. Когато около вас е тихо,
вниманието ви бива отвличано преди всичко от пулса на собственото ви сърце. Нямате нужда от външен
шум. Даже пулса на сърцето ви трябва да е спокоен. Ако трябва ежедневно да влизате в присъствието на
Бога, гледайте на това време като на време за божествена среща, влизайте в присъствието на Бога и връзката
ви с него ще се задълбочава.  Няма друг начин създаване на интимни отношения с Бога. Как можете да
бъдете приятел с  някой човек,  ако никога не го  слушате какво ви говори? Ако искате да имате такива
приятелски отношения с Бога, каквито е имал Моисей, вие трябва да правите тези неща. След като веднъж
създадете такава връзка, вие няма да искате да я прекратите. Това прилича на любовните отношения между
мъжа и жената. Тогава очаквате с нетърпение следващата среща. Тя не е бреме за вас,  а е източник на
радост.  Тогава  другите  хора  ще  забележат  вашето  излъчване  и  ще  поискат  да  притежават  това,  което
притежавате и вие. Тогава ще ви се отдаде възможност да им разкажете за вашата връзка с Бога.

Тези близки отношения с Бога започват, когато приемем Христос. Много от присъстващите вече са
християни, но има и хора, които до сега не са направили първата крачка да приемат Христос. Каним ви да
признаете Христос за ваш Господ и Спасител. Може би сте се отдалечили от Бога и сега ще трябва да се
върнете при Него. Може би ви е трудно да се подчините на волята му. Не пропускайте тази възможност да
промените живота си. В името на Господ Исус Христос. Амин.

                     
Необикновени молитви от обикновени хора - Павел

Еф. 3:14-21

Днес ще се запознаем с молитвения живот на апостол Павел. Може много да се говори на тази тема и
това не може да се побере в рамките на една проповед. Реших просто да разгледаме една от молитвите,
която той е написал в писмото си до Ефесяните. Да прочетем Еф. 3:14-21. 

В четвъртък ходихме с жена ми да видим чичо й Джими, който живее в град Луисвил, където е родена
жена ми. Той имаше запушване на бедрената артерия и ние искахме да се срещнем с него и с жена му преди
да бъде опериран. Когато пристигнахме там, ние установихме, че той е бил опериран преди една седмица.
Понякога ми се  случват  такива  неща.  Независимо от това,  ние имахме прекрасна  среща с  тях.  Докато
обядвахме,  той  ми  разказа  една  история  за  една  катерица,  която  била  пристрастена  към  яденето  на
алуминий, особено към кабела, чрез който къщата му се захранвала с електрически ток. Аз нямам почти
никакви познания по електротехника,  но знам, че когато включиш някакъв уред в контакта и натиснеш
копчето, той трябва да заработи. За конкретния случай се консултирах с някои хора от църквата. Тяхното
заключение  е,  че  може би катерицата  е  прегризала  зануляващия кабел,  което е  предизвикало внезапно
удвояване  на  напрежението  в  електрическата  инсталация  на  къщата.  Нали  знаете,  че  обикновено  това
напрежение е 110 V, (Коментар: В САЩ е 110 V, а в Европа е 220 V. Д.Пр.), но след повредата то се повишило на 220
V. Джими и жена му ни разказаха, че в мига на удвояването на напрежението на ел. ток всички крушки в
къщата им избухнали и се пръснали на парчета. Освен това им се повредили 17 електроуреда. Това е било
ужасно нещастие, а за да получат компенсация от застрахователната компания, те ще трябва няколко месеца
да се борят със застрахователите.

След като ви разказах тази история, искам да ви кажа, че молитвата на Павел изисква в нас да настъпи
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подобен прилив на енергия,  разбира се без тези унищожителни последици. Павел се моли християните в
Ефес да получат прилив на такава сила от Бога, която да им даде възможност да се справят с ежедневните
трудности в живота им. По времето на написването на това послание всички християни са живеели зле.
Книгата  “Деяния  на  апостолите”  завършва  с  описание  на  пристигането  на  Павел  в  Рим,  където  в
продължение на 2 години е бил държан под домашен арест. През това време му било разрешено да приема
посетители в дома си, да проповядва и да бъде посещаван от други християни. Посланието до Ефесяните,
което е писано малко по-късно от “Деяния на апостолите” ни разкрива, че после Павел е бил затворен в
затворническа килия. Възможно е да е бил завързан с вериги за двама пазачи, какъвто е бил обичаят по това
време. Павел е знаел, че другите християни също са преследвани и затваряни заради вярата си.  Вероятно
Ефесяни е последното писмо, което Павел е написал. Поне със сигурност е едно от последните му писма.

Писмото до Ефесяните е написано с ясното съзнание за космическата битка. В Еф.1 Павел говори за
настоящата  епоха  на  злото.  В  Еф.6  той  подробно  описва,  че  християнинът  е  длъжен  да  носи  цялото
въоръжение на Бога. Той ни казва, че ние не се сражаваме срещу плът и кръв, а срещу началствата, силите и
управителите на тъмнината.  Това не е ли доста точно описание на нашата епоха? Предполагам, че бихте
казали същото за живота на християните от епохата на Павел, когато злото е било навсякъде около тях.
Павел е написал това писмо и тази молитва със специална цел, защото е знаел, че християните имат нужда
да бъдат въоръжени със сила, за да посрещнат онова, което ги очаква. 

Обикновено юдеите се молят прави, но Павел, който е бил юдеин, казва, че произнася тази молитва на
колене. Тази позиция за молене е много необичайна за юдеина. Павел казва, че се прекланя пред Отца от
името на всички християни и се моли Божията слава да стигне до тях, за да се заздрави вътрешната им
същност. Павел не говори за правенето на физически упражнения, които ще доведат до заздравяване на
мускулите.  Той  говори  за  друг  вид  сила,  която  е  вътрешна  сила.  Това  е  силата  на  съзнанието  и  на
поведението. Това е силата на убедеността и на вярата. Точно тази вътрешна сила ще ни поддържа през
време на трудните периоди в живота ни. Това е молитвата на Павел за християните, които толкова много е
обичал.  Той е знаел за космическата битка, която се води между доброто и злото. Освен това е знаел, че
вътре във всеки човек се води нещо като гражданска война.

В Рим. 7 той описва собствената си представа за тази война с думите: “Защото не върша доброто,
което желая, а злото, което не желая, него върша” (Рим.7:19). После казва, че има война между отделните
части на личността му. Когато чета тези думи от Рим.7, аз винаги си мисля за онзи човек, който казвал, че
вътре в него се бият две кучета. Едното било голямо черно куче, което представлявало злото, а другото било
малко бяло куче, което олицетворявало доброто.  Според него щяло да победи онова куче, което той ще
храни повече.

Нали това е вярно? Изходът от битката между кучетата се определя от това, кое от тях храните по-
добре. В Рим.7:24 Павел казва: “Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Според мен
в този момент Павел е спрял да пише и погледа му се е зареял към тавана. След това е казал: “ Благодаря на
Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ.” Павел открил, че може да спечели победата в
собствения  си  живот,  че  ако  даде  възможност  да  Христос  да  работи  в  живота  му,   ще  победи  в  тази
космическата битка. Павел казва точно това на ефесяните. Той се моли Бог да заздрави вътрешната им
същност. След това, в ключовият стих Еф.3:16-17 той казва: “Да ви даде, според богатството на славата
Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във
вашите сърца.” Павел подчертава,   че е много важно Христос да живее в нас  ,   което ще ни дава сили  , а това  
се постига чрез вяра. След това ни пожелава да сме вкоренени в любовта. Как идва Христос, за да живее в
нас? Това става чрез любовта на Христос,  която демонстрираме.  Павел се моли да опознаем ширината,
дължината, височината и дълбочината на любовта на Христос. Молитвата на Павел не е само за ефесяните.
Тя се отнася и за нас и за нашето време. Това е молитва Бог да ни заздравява със силата Си вътре в нас,
защото космическата битка се води вътре във всеки от нас.

В края на Еф.3 Павел използва една изненадваща фраза, която е забележителна, ако се замислите над
нея. Не можах да я срещна на друго място в посланията на Павел. Той казва: “На Него да бъде слава в
църквата...” (Еф.3:21). Християните в Ефес са се намирали в почти непоносимо положение. Ефес тогава е
бил нещо като кръстопът на света и се е намирал край един важен път, близо до едно морско пристанище.
През него са минавали много кервани. Основната религия в Ефес е изисквала от хората да се покланят на
една  богиня  на  плодородието.  Векове  преди това  близо до  Ефес паднал един метеорит.  Хората  видели
кратера, направен от метеорита, който си мислели, че е изпратен от техните езически богове. На това място
построили храм и се покланяли на този метеорит, по повърхността на който имало малки вдлъбнатини и
дупчици. Според тях това били 17-те очи на този бог.

Златарите в Ефес спечелили много пари от продажбата на малки статуетки на този метеорит. Когато
Павел проповядвал в Ефес, наложило му се да се противопостави на това идолопоклонство. Той критикувал
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ефесяните за това, че имат идоли в олтара и в домовете си, на които се покланят. Гилдията на златарите се
почувствала обидена и застрашена, защото Павел проповядвал точно срещу онези неща, от които печелели
пари.  Все едно в наши дни някой да започне да проповядва против лотарията.  Някои хора не харесват
такива проповеди. Когато говорите срещу нещо, което е погрешно, но от него някои хора печелят пари, това
създава напрежение. Точно с такава съпротива се е сблъскал Павел в град Ефес. Когато Павел писал това
писмо, римските власти преследвали християните. Даже юдеите в Йерусалим били преследвани. В 70 г.
храмът бил напълно разрушен. Трудно е да се определи, дали книгата “Ефесяни” е била писана преди или
след 70 г.

Бил съм в  Кентърбърийската  катедрала,  в  Уестминстърската  църква  и  в  катедралата  Св.  Павел  в
Лондон. Посещавал съм Базиликата Св. Петър в Рим. Виждал съм славни църкви и църковни сгради. Но
когато  Павел  говори  за  слава  на  църквата,  ефесяните  е  трябвало  да  разчитат  на  въображението  си.
Тамошната църква е била новообразувана църква, съставено от групи хора, които са се събирали в домовете
си. Те не са знаели нищо за огромните събирания и за техния блясък и помпозност. В Ефес не е имало
велики събития, те са били привилегия само на важните хора в Рим. Ако християните са се интересували от
впечатляваща сграда, такава е била сградата на езическия храм. 

Когато Павел пише за славата на църквата, той все едно че ни разказва предварително какво  ще се
случи с църквата на Христос. Той все едно че казва: “Ще дойде ден, когато ще видите славата в живота на
църквата.” Това твърдение не само е окуражило ефесяните, но в същото време сигурно ги е изненадало.
Противопоставяйки се на миналото им, което е било свързано с езическо преклонение, Павел написал една
апостолска молитва за борбата срещу космическото зло, в която ще вземат участие и им казва, че трябва да
облекат цялото въоръжение на Бога. Той им показва, колко важна е любовта и ги уверява, че силата идва от
любовта на Бога.

Нека  сега  да  прочетем  Откр.2:1-3,  в  която  Йоан  също  пише  до  църквата  в  Ефес.   Йоан  хвали
християните в Ефес. Нали виждате, че е било отговорено на молитвата на Павел. Ранните християни в Ефес
са  били заздравени.  Може би Йоан е  писал  около 20 години след писмото на  Павел.  Вие виждате,  че
християните в Ефес са имали репутацията на упорити и непреклонни, даже пред големи трудности. Но
вижте какво пише в ст.4: “Но имам това против теб, че си оставил първата си любов.” Как обясняваше
Павел, че ефесяните ще получат силата, от която се нуждаят? Те ще я получат чрез четириизмерната любов
на Христос в този триизмерен свят.  Те ще получат силата чрез Божията милост, ако вярват в любовта на
Христос. Йоан пише, че ефесяните били забравили първата си любов. 

Кой обичате най-силно от всички останали? Аз веднага бих отговорил: “Жена си Клер.”  Но тя не е
първата, а втората ми любов. Първата ми любов е Христос. Първата любов на всеки християнин трябва да е
Христос. “Първо търсене Неговото царство и Неговата праведност.” Това е най-висшия приоритет. На първо
място обичайте Господа и всичко останали ще си отиде на полагащото му се място. В Деня на Св. Валентин
вие може би не мислите много за любовта си към Христос. Може би подарявате сърцето и цветята си на
някой друг,  но  Библията  ясно ни учи,  че  на  първо място ние  трябва  да  обичаме Христос.  К.  С.  Луис
(Коментар: Превел съм 3 негови книги, които можете да намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/   Д.Пр.) казва следното:
“Ако на първо място обичаме най-скъпите за нас хора, с течение на времето любовна ни към тях ще започне
да отслабва. Но ако на първо място обичаме Христос, тогава с течение на времето любовта ни към най-
скъпите  ни  хора  ще  се  увеличава.”  Любовта  към  най-обичаните  от  нас  хора  се  увеличава,  когато  се
увеличава любовта ни към Христос. Тези два вида любов не се конкурират помежду си. 

Св. Валентин е интересен празник за всеки от нас. На този ден си мислим за сърца, за цветя и за едно
малко ангелче,  което наричаме Купидон.  Той е  бил един от  по-незначителните римски богове,  който е
играел ролята на пратеник на богинята на семейството Юнона. Считало се е, че той доста безразборно е
изстрелвал невидимите си стрели. Древните римляни вземали участие в 3-дневни празненства, по време на
които хората се събирали, за да празнуват “Луперкалия” – отдаване на почит на богинята Юнона. В една
купа поставяли листчета с  имената  на присъстващите млади мъже и жени.  По волята на случайността
имената им били изтегляни от купата и в продължение на тези три дни те се наслаждавали един на друг като
семейство. Както се оказало, много от тези случайни срещи между младите мъже и жени прераствали в
узаконени семейства. Считало се, че Купидон лети над тях и изстрелва стрели, в резултат на което хората се
влюбват и създават семейство, който се постигало благодарение на празника Луперкалия.

В древния Рим имало един млад свещеник, наречен Валентин, който обичал Христос и хората. Той се
стараел да помага и да успокоява християните и семействата им, които били преследвани. Валентин бил
арестуван и убит на 14 февруари, защото се е противопоставил на римската власт.  Той бил пожертван на
олтара  и  обезглавен  по време  на  празника  Луперкалия.  В  деня  на  неговата  смърт ние  си  припомняме
любовта на Св. Валентин. Разбирате ли, че ние празнуваме погрешен вид любов. Ние свързваме името на
Св. Валентин със старата римска идея за игривата и подобно на Купидон непредсказуема и романтична
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любов. Римляните са наричали този вид любов с думата “ерос.” Любовта, която християните честват на Св.
Валентин е “агапе,” за която се говори в 1Кор.13. Любовта “агапе” е дълбоко вкоренена и жертвоготовна.
Според Павел това е любов, която “всичко премълчава, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко търпи”
Това  е  любов,  която  никога  не  свършва.  Това  е  този  вид  любов,  която  създава  здраво  семейство.
Романтичната любов, която ни принуждава да ходим наперено е нещо прекрасно, но християните не честват
този вид любов.  Ние можем да се  наслаждаваме на романтичната любов,  но  само ако на първо място
поставяме любовта “агапе.” Дълбоката любов на Исус е агапе  . Този вид любов е божествена и възвисяваща.  
За нас като християни, които живеят в днешното зло време, този вид любов е източник на нашата сила.

Павел казва, че любовта има четири измерения. Кои са тези четири измерения? Ако се вгледате в
учението на Исус, вие ще видите, че  в Марко 12  Исус е бил попитан: “Коя е най-важната заповед?” Той
отговорил: “Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с
всичката си сила” (ст.30). Това са четирите измерения на любовта “агапе”: сърце, душа, разум и сила. Това
означава да обичаш емоционално, духовно, интелектуално и физически. Най-важната заповед е да обичаме
Бога по този начин. 

Обичате ли Бога емоционално? Две от емоциите ни дават точна оценка, дали любовта ни наистина е
насочена към Бога. Едната от тези емоции е гневът. Това е изпитанието, на което трябва да издържим. Ако
обичаме емоционално Бога, това не означава, че няма да се ядосваме. Това означава, че когато се ядосаме,
този яд ще ни поведе към сдобряване с човека, на когото сме се ядосали. Онзи, който се е ядосал и обича
Бога емоционално, ще търси начини за разрешаване на конфликта и за помирение. В Еф.2:14 се казва,  че
Христовата  любов мотивира  ядосания  да  иска  да  събори  разделителната  стена  на  враждебността  и  да
възстанови мира си с другия човек, за да бъдат едно цяло. Когато гневът не е управляван от любовта към
Бога, той ни води към отделяне, отчуждаване и задълбочаване на конфликта. 

Втората  емоционална  проверка на  любовта  ни  към  Бога  е  как  реагираме,  когато  сме  в  отчаяно
положение. Как постъпвате, когато сте подтиснат, отчаян и не виждате изход от положението, в което се
намирате. Всеки попада в ситуации, когато се чувства зле. Всеки човек има своите мигове на отчаяние.
Какво правите тогава? Ако любовта ви е ориентирана към Бога, отчаянието се превръща в магистрала за
поклонение пред Бога. Ако обичаме Бога емоционално, ние искаме да се прекланяме и да се молим на Бога.
Хората, които не обичат Бога изпадат в отчуждение, самота и изолация.

А какво означава да обичаме Бога с цялата си душа? За това не е достатъчно човек да чете редовно
Библията си и да се моли ежедневно, да ходи редовно на църква и да се старае да спазва Десетте Заповеди.
Вършенето  на  тези  веща  е  много  важно,  но  ако  обичаме  Бога  с  цялата  си  душа,  ние  ще  искаме  да
прекарваме  пълноценно  времето  си  с  онзи,  който  ни  обича  толкова  много.  Точно  в  това  се  състои
сърцевината на молитвения живот. Това означава да прекарваме време с Бога, да искаме просто да бъдем
заедно с Онзи, който ни обича толкова много и когото и ние обичаме. Това означава да обичаме Бога с
цялата си душа. 

Как обичаме Бога с целия си разум? Всички сте чували поговорката: “С каквито се събираш, такъв
ставаш.” Обичта на Бога с целия ни разум е пряко свързана с всичко, което мислим, което четем, което
наблюдаваме и на което позволяваме да влиза в мозъка ни. Може би това се обобщава най-добре от Павел в
Фил.4:8:  “Мислете  за  нещата,  които  са  добродетелни  и  заслужават възхвала,  които  са  истински  и
благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение.” Павел казва, че начинът ни на мислене се
разкрива от постъпките ни. Обичта ни към Бога с целия ни разум е пряко свързан с ценностната ни система.
Искате ли да разберете колко силно обичате Бога според ценностната ви система? 

Най-лесно ще се самооцените, като направите проверка за какво харчите парите си. Това ясно ще
разкрие ценностната ви система и ще ви покаже колко пари оставяте за Бога. Обичате ли Бог с всичките си
сили?  За  какво  изразходвате  енергията   и  времето  си?  Това  ясно  си  проличава,  като  проверите  как
използвате времето си. Проверете дали повечето от времето си работите само за себе си или работите за
прослава на Бога и за обслужването на другите хора.

Нашата първа любов е любовта ни към Бога. Когато тя заеме полагащото й се първо място в живота
ни, ние започваме да се чувстваме силни. Конфликтът и войната вътре в нас биват потушени, защото знаем,
че ще победим, когато обичаме Бога и Христос. Когато това стане, ние започваме все по-силно да обичаме
другите хора. Вие получавате тази сила, когато приемете Христос като ваш Спасител и когато го поканите
да  влезе  в  живота  ви.  Когато  го  поканите  да  влезе  в  сърцето  ви,  вие  получавате  тази  сила  и  тази
забележителна любов. Ако до сега не сте станали християнин, каним ви да не отхвърляте тази възможност.
В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.
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Необикновени молитви от обикновени хора - Петър

Йоан 16:22; Лука 5:1-11; 22:31-34; 54-62 

Има специални моменти в нашето богослужение, когато проповедта, която съм подготвял и песните,
подбрани от водача на нашето хваление са в пълна хармония. Днес се случи точно това. Въпросът, задаван в
един от химните: “Знаете ли какво е направил Господ Исус за вас?” е темата на настоящата проповед. Ние
разглеждаме  серията  от  проповеди,  озаглавена  “Необикновени  молитви  от  обикновени  хора.”  В  тези
проповеди ще забележите, че различните герои от Библията демонстрират различни модели на молитва.
Днес ще разгледаме някои текстове от Библията, за да изучим един човек, който познаваме твърде добре,
ученикът Симон Петър, който станал лидер на ранната църква. Този забележителен рибар от Капернаум ни
е оставил един пример за молитва, който е важен за всеки християнин.

В Марк 1 за пръв път се разказва за Симон Петър и за срещата му с Исус, който вървял покрай брега
на морето и видял, че Симон Петър и брат му Андрей ловели риба. После Исус видял Зеведеевите синове
Йоан и Яков. Исус призовал и четиримата рибари, докато те вършели ежедневната си работа. Исус просто
им казал: “Вървете след Мен.” В Библията се казва, че те изоставили мрежите и лодките си и тръгнали след
Исус. Те изоставили начинът си на живот, който осигурявал доход на семействата им и който единствено им
е бил познат. Колко забележителна е тази постъпка! Все едно човек да напусне работата си, без да си е
осигурил и да няма шанс да получи друга работа. На този етап те са разполагали само с един учител, заедно
с който трябвало да тръгнат. С обичайното си бързане, Марк просто казва, че Исус им казал: “Вървете след
Мен” и те тръгнали.

Нека да прочетем Лука 5:1-11 където се дава по-подробно описание на тази среща. При първата си
среща с Исус, Симон Петър се почувствал победен от властта на Господа над хората и даже над рибите, с
които се занимавал през целия си живот. Първата му реакция е била да се опита да създаде дистанция
между себе си и Исус, казвайки: “Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек.”  Тогава Исус го
поканил и Симон Петър тръгнал след него. 

След  като  приел  тази  покана,  Петър  чул  всички  поучения  на  Исус,  описани  в  Новия  Завет,
включително Проповедта на планината. Той видял чудесата на изцеление, едно от което било извършено в
собствения му дом. Счита се, че когато е бил в Капернаум, Исус отсядал в къщата на Петър. Покривът на
този дом е бил пробит, да могат мъжете да спуснат парализираният си приятел в стаята при Исус, за да бъде
излекуван.  Там хората чули Исус да казва,  че прощава греховете на парализирания.  В същия дом Исус
излекувал тъщата на Петър.

Петър присъствал, когато Исус взел скромната закуска на малкото момче и нахранил 5000 мъже, плюс
жените и децата. Той видял как Исус върви по водата и даже го попитал, дали той самият ще може да върви
по водата. Исус го поканил да тръгне, но след като направил няколко крачки, Петър погледнал надолу, за да
провери как се справя и започнал да потъва. Исус се пресегнал, спасил го и двамата заедно се върнали в
лодката. Петър тръгнал след Исус, който му позволил да стане негов учител и така видял много неща.

Има един критичен момент в служението на Исус и в живота на Петър, когато Исус стигнал до най-
северната точка от своите обиколки, наречена Цезария Филипи. Тогава Исус задал въпроса: “Според хората
кой  съм  аз?”  Учениците  му  отговорили,  че  някои  хора  считат,  че  той  е  Илия,  други  –  че  е  някой  от
пророците,  може би  Йеремия.  Трети считали,  че  той е  Йоан Кръстител.  После  Исус  им задал  важния
въпрос: “А според вас, аз кой съм?” Тогава Петър демонстрирал невероятна вяра, казвайки: “Ти си Христос,
Синът на живия Бог.” Въпреки, че Петър видял и чул много неща, докато вървял с Исус, в този момент той
все още не знаел нищо за разпъването му на кръста и за възкресението му. Той обявил вярата си само въз
основа  на  онова,  което бил видял до този момент.  Понякога казвам,  че  като  християни,  ние  сме в  по-
благоприятно положение, защото знаем как е завършил земния живот на Исус. Но когато е обявил вярата си,
Петър не е знаел нищо за Голгота. 

Подобно  на  всеки  човек  и  Петър  е  имал  своите  възходи  и  падения.  Признанието  му,  че  Исус  е
Христос,  Синът на живият Бог,  е един от върховете в живота му.  Но само след няколко минути Петър
пропаднал в едно от паденията си. В Мат.16 се разказва, че Исус започнал да обяснява на учениците си, че е
длъжен да отиде в Йерусалим, където ще трябва да страда, да умре и на третия ден ще бъде възкресен. Исус
им обяснявал какво предстои да се случи. Точно когато те си мислели, че всичко им е ясно и всичко са
разбрали, той им открил, че краят няма да е щастлив, поне не в близкото бъдеще. Очаквали го смърт и
възкресение. Тогава Петър отвел Исус настрана и му казал: “Господи, аз никога няма да позволя това да се
случи.” Исус сурово му отговорил: “Махни се от Мен, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за
Божиите неща,  а за човешките” (Мат.  16:23).  Тук Исус не казва,  че  Петър е  “Сатана.”  Той казва,  че
Сатаната майсторски използва най-близките ни хора, за да се опита да провали плана на Бога за живота ни.
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Петър пропаднал от най-високата точка на признанието на вярата си до това най-ниското ниво, защото се
противопоставил на Божия план. Подобно на всеки от нас, животът му е бил пълен с такива възходи и
падения.

А сега да прочетем историята от Лука 22, където се разказва, че Исус и учениците му се намирали в
горната стая и ядели Пасхалното ядене,  което днес наричаме Господната Трапеза.  По време на яденето
учениците започнали да спорят кой от тях е по-велик. Наложило се Исус да им припомни, че най-велик е
онзи,  който  служи  и  живее  като  слуга.  В  разговора  станало  въпрос  и  за  предателството.  Тогава  Юда
Искариотски ги напуснал. Нека да прочетем в Лука 22: 31-34 какво е казал Исус директно на Петър. След
като се нахранили, Исус и учениците отишли в Гетсиманската градина на Маслинената планина, където
Исус се молил. След това бил арестуван. Нека сега да прочетем в Лука 22:54-62 краят на тази история. 

Можете ли да си представите как Исус е погледнал към Петър, след като петелът пропял за трети път  ?  
Можете ли да си представите какво е станало в сърцето на Петър? Разбирате ли, че пеенето на петела е било
като удар с нож, който е пронизал сърцето му? Сега Петър опознал себе си. Той опознал онази част от себе
си, която до тогава не е познавал. Той осъзнал, че е способен да обърне гръб на Онзи, който толкова много
го е обичал, видял желанието си да се откаже от Спасителя си, да изостави Господаря си точно в момента,
когато Той е подложен на най-голямо изпитание. Можете ли да си представите каква болката в сърцето и
разочарование  от себе  си,  какво крушение  на  собствените си  илюзии за  своята  вярност и преданост  е
изживял Петър в този момент? Не е чудно, че в Библията се казва, че той излязъл навън и плакал горчиво.

Тази молитва без думи, тази молитва, състояща се само от сълзи, е молитва на разкаянието.    Това е  
молитвата на сърце, което е разбито. В една от нашите песни се казва: “Нека да ви болят сърцата за хората,
които са в нужда.” Понякога сърцата ни болят за хората, които страдат. Има моменти, когато заставаме лице
в лице с собствения си грях и най-после разбираме какви сме всъщност и осъзнаваме  ,   че сме разочаровали  
нашия Спасител и че сме предали Онзи, който ни обича най-силно. Питам ви, случвало ли ви се е някога да
разочаровате някой близък човек, който много ви обича с това, което сте направили или не сте направили?
Имали ли сте  подобен случай във  връзката  си  с  Господа?  Имам усещането,  че  всички ние  сме  имали
подобни моменти. Понякога сме абсолютно наясно, че думите, които казваме, че онова, което правим или не
искаме да направим, карат нашият Господ да се разочарова. Ние сме се клели във вярност към Бога, но сме
нарушили клетвата си.   Всички имаме такива провали  .

Много  пъти  Петър  е  виждал  как  се  моли  Исус.  В  Марк  се  разказва,  че  веднъж  в  началото  на
служението си, Исус се усамотявал, за да се моли. Петър се изкачил при него на върха на хълма и прекъснал
молитвите му с думите: “Господи, хората те търсят.” Той го е виждал да се моли, докато е разчупвал
хляба и е разпределял рибата, преди да нахрани множеството. Той го е виждал да се моли пред гроба на
Лазар. Петър е виждал много пъти Исус да се моли в усамотение. В един от тези случаи Петър и другите
ученици поискали Исус да ги научи как да се молят. Веднъж, докато дремел, Петър наблюдавал как Исус се
моли. След като се отрекъл три пъти от Исус,  Петър се молил със сълзите на разкаянието.  Понякога и
нашите молитви са лишени от думи. 

Пат Конрой, един чудесен автор от Южна Каролина, е написал много книги. Той е мой връстник и
беше  капитан  на  баскетболния  университетски  отбор  “Цитаделата,”  докато  аз  играех  в  отбора  на
университета  “Фурман.”  Той  беше  висок  само  175  см  и  беше  основен  играч  в  отбора.  По  време  на
последната  му година  в  университета  се  очакваше отборът му да  има  много добър сезон.  Даже някои
очакваха да те да спорят за титлата в Южната конференция. Самият Конрой твърди, че поради ниския си
ръст би трябвало да е посредствен баскетболист и не би трябвало да играе в основния състав на отбора. Но
на игрището той всъщност беше душата на отбора, който поддържаше висок дух сред съотборниците си.
Отборът започна сезона 1966-1967 с големи надежди и очаквания. От по-старите играчи се очакваше да
придават стабилност на отбора, а новаците бяха чудесни атлети. Оказа се, че сезона се превърна в горчиво
разочарование,  защото  постигнаха  само  7  победи и  17  загуби.  Треньорът на  отбора  беше  уволнен две
седмици преди приключване на сезона. 

Пат Конрой е написал една книга, наречена “Моят загубен сезон,” в която описва една година от
живота си като баскетболист в “Цитаделата.” Той описва три от мачовете. В един от тях отборът му играл
срещу отбора на  Военното училище във Виржиния, техен основен противник в Южната конференция. Пат
се  представил  блестящо  в  този  мач.  Буквално  всяка  негова  стрелба  изпращала  топката  в  коша  и  той
отбелязал рекорден брой точки в цялата си кариера като баскетболист. Въпреки, че противниковият отбор
бил подкрепян от съдиите, Цитаделата успяла да победи. 

Конрой си спомня, че тогава, след като вложил цялото си сърце и изиграл най-добрият мач в живота
си, баща му, който бил моряк, го срещнал във вестибюла на залата. Баща му е главен герой в една друга
книга на Пат, в която той си спомня, как грубият му баща редовно биел майка му в къщи. След тази победа
над Военното училище от Виржиния, баща му го срещнал във вестибюла на залата, сграбчил го за ризата,
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притиснал го до стената и му казал: “Ти си неудачник и играеш в отбор от неудачници!”
Вторият мач бил срещу отбора на Ритчмандският университет. Въпреки че в този мач не вкарал много

кошове, Пат играл изключително добре в защита. Това била едно от 7-те победи на отбора им през този
сезон.  На  следващата  сутрин,  когато  влязъл  в  час  по  литература  в  университета,  професорът  станал,
ръкопляскал му и казал:  “Г-н Конрой,  това беше една епична битка!”  Конрой казва,  че  никога не се  е
чувствал толкова окрилен.

Третият мач бил срещу отбора на университета в Западна Виржиния. Цитаделата претърпяла жестоко
поражение, но по време на връщането с автобуса обратно в Чарлстън, Пат Конрой взел едно от най-важните
решения в живота си – да стане писател. И сега той е един от най-добрите писатели на Южна Каролина.

След този разочароващ сезон съотборниците    избягвали да се срещат помежду си  . Години по-късно
Конрой случайно се срещнал с един от тях и двамата разговаряли за този злополучен сезон. Когато техният
клас се подготвял да чества 13 години от завършването на университета,  Пат Конрой видял,  че всички
играчи на отбора се събрали и разказали, какво са научили от злополучния сезон. Този разговор принудил
Пат да напише книгата си “Моят загубен сезон.” В една своя книга Джозеф Конрад стига до заключението,
че човек научава много повече неща от неуспехите и провалите  ,    отколкото от успехите  .    Човек се учи  
повече от загубите  ,   а не от победите  .

Петър загубил. Той на три пъти се отрекъл от своя Господ, въпреки че обещал: “Господи, готов съм да
отида с Теб в тъмница и даже на смърт. Ти си Христос, Синът на живия Бог.” После три пъти отказал да
признае, че познава Исус. Петър вече имал провали в живота си. На два пъти не успял да хване никаква
риба. Първият път е описан в Лука 5. Той е знаел, че Исус е в състояние да превърне поражението в победа.
Петър излязъл навън и плакал с горчиво разкаяние.

Страниците на Псалмите са пропити от сълзи. Давид е плакал толкова много, че казвал, че Бог събира
сълзите му в бутилка. Плачещият Йеремия и тъгуващият Йов са плачели в молитвите си. Ние виждаме
красиви примери на подобен начин на молене в живота на Исус, когато плакал за Йерусалим, на гроба на
Лазар и в Гетсиманската градина. Всеки от нас има нужда от този плач на разбитото и разкаяно сърце и от
този начин на молене.

Питам ви, дали някога сте се молили със сълзи на очи? Знам, че някои хора могат да се преструват, че
плачат. За такива хора ние казваме, че плачат с “крокодилски сълзи.” Искрените сълзи са сигурен признак,
че Бог е докоснал сърцето ви и вие сте се срещнали с Онзи, който ви обича толкова много. Докосвайки
сърцето ви, Той се опитва да направи нещо много специално в живота ви.

Петър изтичал до гроба на Исус и видял, че е празен. Той присъствал, когато възкръсналият Христос
минал през заключената врата, за да се яви пред учениците в горната стая. След смъртта и възкресението на
Исус, Петър решил отново да стане рибар. В Йоан 21: 3 той казва: “Отивам да ловя риба.”  С други думи
той е казвал, че се връща към предишния си начин на живот,  защото се е опитвал да избяга от онова,
което му е причинявало най-голяма болка – от собствения си провал.

Молитвата  на  разкаянието  е  дълга  за  някои  от  нас.  Имам  предвид  специално  мъжката  част  от
присъстващите. Мъжете сме учени да стискаме зъби и да не даваме израз на емоциите си. Ние се опитваме
да живеем така, все едно че не сме хора, а скали, приличащи на Гибралтарската скала. Уверявам ви, че има
нещо много специално в тихия ромон на сълзите,   особено когато сърцето на човека е разбито и натъжено  .
Миналата неделя, докато поднасях Господната Трапеза по време на втората сутрешна служба, аз пророних
няколко сълзи. Някои от вас ме попитаха: “Кирк, да не си изморен?” “Да не ти е зле?” Аз отговорих:”Не.”
Понякога когато се чувствам особено близо до вас, както е по време на Господната Трапеза, аз гледам в
лицата ви и съзирам бремето и болката, която носите и плача, защото съм загрижен за вас.

Петър се провалил, а ние сме точно като него.  Ние сме грешни хора. Ние не сме грешници, защото
сме направили само няколко грешки.    Не  ,    ние всички сме грешни хор  а    и правим много грешки  . “Понеже
всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Рим.  3:23).  Когато извършваме грехове,
нашият грях е срещу Самият Бог, а може би и срещу други хора. В Пс. 51:4 Давид се моли: “Пред Теб, само
пред Теб съгреших и пред Теб сторих това зло.” По-нататък в същия псалм Давид казва: “Сърце съкрушено
и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш” (ст.17). 

Бог ни приема с любов. Когато отидем с такава молитва при Бога, ние се разкайваме и признаваме
греховете си. Ние се разкайваме за тези грехове и получаваме чудния дар на Божията милост. Йоан описва
този процес по един прекрасен начин в 1Йоан 1:9: “Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да
ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” Колко ни обича нашия Бог! Той взема греховете ни
и ги заличава. “Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни” (Пс.
103:12). Той повече не помни греховете ни.

Една  от  молитвите  на  римокатолическата  църква  е:  “Господи  Исусе  Христе,  Сине  Божий,  бъди
милостив към мен, грешният.” Тя много прилича на молитвата на бирника в храма: “Боже, бъди милостив
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към мен, грешника” (Лука 18:13). Според древната римокатолическа традиция тази молитва се приписва на
Апостол Петър.

Петър се върнал към рибарството. Цяла нощ хвърлял мрежата си в Галилейското езеро, но не хванал
нищо. Уверявам ви, че ако цяла нощ се опитвате да хванете риба и не успявате, вие ще имате много време да
мислите. Самият аз много пъти съм бил в подобно положение. Представяте ли си какви мисли са се въртели
в главата на Петър? Когато се съмнало, Петър и другарите му в началото не разпознали кой е онзи, който
стоял на брега и им задал въпроса, който нито един рибар не обича да му задават, когато не е хванал никаква
риба: “Хванахте ли някаква риба” (Йоан 21:5)? Когато казали, че не са хванали нищо, Исус ги посъветвал да
хвърлят мрежата си от другата страна на лодката. Съветът му и мрежата, която се напълнила с риба им
напомнили за един друг случай, описан в Лука 5. Петър скочил във водата и излязъл на брега, за да се
срещне със своя Господ.  Исус взел инициативата да се срещне отново с този ученик край Галилейското
езеро  ,   защото не искал да остави Петър да живее с чувството, че е неудачник  . 

Исус вече бил запалил един огън на брега и приготвил жарава, защото знаел, че те ще хванат риба.
Докато закусвали, Исус три пъти попитал Петър дали го обича. На гръцки език тук има една малка игра
на думи.  “Петре, обичаш ли ме с (agape) обич? Петър, който не могъл да схване смисъла на този вид
дълбока и посветена любов, отговорил: “Господи, обичам Те с (philia) обич.“ Той отговорил, че обича Исус с
братска  любов.  “Петре,  обичаш ли ме?”  “Господи,  Ти знаеш,  че  Те обичам.”  Трети път Исус  попитал:
“Петре, обичаш ли ме?”  Последният път Исус за “обичаш” използвал думата philia. Все едно, че той
казвал на Петър: “Петре, аз те приемам такъв, какъвто си и с тази любов, с която ме обичаш.” Исус три пъти
попитал Петър дали го обича. Все едно, че с някаква гигантска гума Исус е изтрил записа за трите по-ранни
отричания на Петър от него. Петър потвърдил обичта си и Исус му казал същото, което му казал и при
първата им среща: “Върви след Мен.”

След като веднъж е станал ученик на Исус,  човек не може да се откаже. Може да си мислите, че
когато се провалите във връзката си с Господа,  вие ще трябва отново да се върнете към заниманието с
риболов и към стария си начин на живот. Исус отново ни призовава да не се връщаме към старото. Нека да
прочетем Евр. 10:26-31. С молитвата на разкаянието ние признаваме греховете си  .   Тогава биваме опростени  
и Исус отново ни призовава да заживеем с вярност и подчинение на волята му.

Аз съм достатъчно опитен и чувствителен, за да знам, че такива неща се случват с много от нас. Ние
приличаме толкова  много на Петър. Може би някои от присъстващите са се отдалечили от Господа и сега
Той ги призовава да се върнат при Него. Той ви пита: “Обичате ли ме? Обичате ли ме? Обичате ли ме?
Вървете след Мен.” Други все още не са станали християни и ще трябва за пръв път да приемат поканата на
Бога. Приемете тези призиви и отговорете положително на тях. В името на Господ Исус Христос се молим.
Амин.

                     
Необикновени молитви от обикновени хора - Яков

Бит. 28, 32, 33 

Един  проповедник  имал  трудности  с  ограничаване  продължителността  на  проповедите  си.
Посъветвал се с жена си и тя му предложила едно практично решение. Тя открила някакъв вид ментови
бонбони. Когато започнал проповедта си, проповедникът поставял едно бонбонче в устата си и до държал
между челюстта и бузата си. Когато бонбончето се стопявало, той разбирал, че времето на проповедта е
изтекло. Това средство действало ефективно и безотказно, но един ден нещо се повредило. Проповедта
продължила толкова дълго, че хората се отегчили и започнали нервно да се въртят на местата си. Накрая
проповедникът се изкашлял и нещо паднало в ръката му.  Той погледнал и разбрал,  че този път вместо
бонбонче е пъхнал в устата си едно копче. Обещавам ви, че аз няма да направя тази грешка, поне не днес. 

Продължаваме проповедите от серията “Необикновени проповеди от обикновени хора.” Днес ще се
запознаем с един човек, за който няма съмнения, че е бил голям мошеник. Достатъчно е да прочетете в
Битие историята на Яков, за да се убедите, че той е имал лоша репутация. Самото му име разкрива лошата
му природа.  На иврит името му означава “да сграбча, да избутам встрани, да подкопая.” В Библията се
разказва, че докато била бременна, Ревека усещала как Исав и Яков се бият в утробата й. Тя трябва да е
осъзнавала, че тази борба е признак за онова, което после ще се случи между тях в живота им. Пръв се
родил Исав, а веднага след него на бял свят се явил и Яков, който държал брат си за петата.

Яков винаги се  стараел  да живее  според собствената  си  воля.  Той бил умен,  сръчен и  способен.
Според  всички  правила,  евреите  би  трябвало  да  почитат  като  свои  праотци  Авраам,  Исак  и  Исав,
първородния от двамата близнаци, но мошеникът Яков извършил двойна измама. Исав обичал да живее на
полето и да се занимава с лов. Освен това обичал да готви дивеча, който улавял. От своя страна Яков бил
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домошар. Той стоял заедно с майка си Ребека в къщи и се научил да готви по нейните рецепти. Веднъж Исав
се прибрал от лов и усетил чудесния аромат на супата от леща, сготвена от Яков. Тъй като бил много гладен,
Исав продал на Яков правото си на първороден син за паница леща. Тази замяна не е била валидна, законна
и обвързваща, но подготвила сцената за онова, което предстояло да се случи. С течение на времето баща им
Исак  остарял  и  ослепял  от  старост.  Той  дотолкова  отслабнал  и  изнемощял,  че  помислил,  че  умира.
Предсмъртното благославяне, с което бащата дарявал своя първороден син е бил ритуал. Исак казал на Исав
да сготви вкусно ядене и да му го занесе, а той щял да го благослови. Исав отишъл на лов, за да убие
нужното животно, с което да нагости баща си.

В този момент Ревека, която силно желаела по-малкият й син Яков да получи тази благословия, взела
едно домашно яре и сготвила от него едно прекрасно ядене, което благодарение на употребените подправки
приличало на сготвено от диво яре. После завързала парчета ярешка кожа по откритите части на ръцете и
врата на Яков, за да заблуди слепия си мъж, който чрез опипване и подушване определял дали при него е
отишъл Исав. Когато Яков занесъл на баща си яденето и го излъгал, че е Исав, козината и мириса на ярето
заблудили стареца, но въпреки това той казал: “Гласът е глас Яковов, а ръцете са ръце Исавови  .  ” Тъй като
бил добър лъжец, Яков излъгал баща си. Исак изял яденето и дал единствената си благословия на по-малкия
си син Яков. Когато по-късно при него отишъл Исав и заплакал, когато разбрал какво се е случило, защото
баща му казал, че няма друга благословия за него.  Така Яков на практика доказал, че живее в хармония с
името “измамник.” Извършвайки двойна измама, той заграбил първородното право и благословията на баща
си.

Ревека разбрала, че Исав се е заклел да убие брат си. Може би си е спомнила какво се е случило с
Кайн и Авел.  Тогава решила да изпрати Яков някъде далеч от дома.  Четейки Библията,  човек остава с
впечатление, че Ревека се отнася към Яков като към юноша, но всъщност когато е напуснал дома си, Яков е
бил на 28 години. До този момент той не бил живял самостоятелно и бил особено зависим от майка си.
Ревека убедила мъжа си Исак, че е време да оженят Яков и че той трябва да отиде в родния й дом, където
живеел брат й Лаван, от където да си доведе жена. 

На път за там Яков попаднал в едно място, наречено Ветил, “Божии дом.” Вие си спомняте, че Авраам
е минавал от там и построил един олтар, за да се помоли на Бога. Когато пристигнал на това място, Яков
нямал представа, че това място е свято. Той имал намерение просто да си почине там и да преспи. Взел един
камък, който имал формата на възглавница, поставил го под главата си и заспал. През нощта имал сън.
Нормално е да си помислим, че човек, който е измамил баща си и брат си би трябвало да сънува кошмари,
но Яков сънувал един чуден сън, който бил благословия за него. В съня си видял една стълба, която стигала
до небето и по нея се качвали и слизали ангели. На стълбата видял и Самият Бог. Нека да прочетем Бит.
29:14-15. 

Докато разглеждаме необикновените молитви на обикновените хора,  ние разбираме,  че срещите с
Бога често пъти са по Божия инициатива. Когато дошъл в това място, Яков не е имал никакво намерение да
се покланя на Бога. Той бил на път. Тук Яков дал обещание на Бога. Да прочетем Бит. 29:20-22. Пред нас е
човек, който на външен вид постъпва правилно, който винаги е готов да се спазари и да сключи сделка. Той
е искал да получи по-добрата част от сделката. Така постъпил и с брат си. След време така щял да постъпи
и с тъста си. Сега се надявал да се договори и с Бога. Интересно е да знаем, че особено докато сме още
незрели християни, ние често пъти се отнасяме към Бога по същия начин, по който се отнасяме към другите
хора. Яков се придържал към обичайната си практика. Бог го благословил и Яков казал: “Ако ти направиш
това, аз ще призная, че ти си Бог и ще ти дам десятък от всичко, което ми дадеш. Първо те ще трябва да
изпълниш обещанието си, а след това аз ще изпълня моето.” Тази молитва казва: “Дай ми ... Дай ми ... Дай
ми ...     Тогава и аз ще ти дам нещо  .” Това е молитва на незрял човек, но въпреки това е молитва  .

Яков продължил пътя си и се срещнал с вуйчо си Лаван.  И двамата са направени от един и същ
материал. При срещата им Лаван даже казал: “Наистина си моя кост и моя плът.”  Колко ужасна е била
тази истина! И двамата били мошеници, които проявявали склонност към измами и изнудване. През
следващите 20 години двамата водили невероятна битка на съобразителността, която започнала от любовта
от пръв поглед на Яков към Рахил. Пленен от красотата й, той веднага решил, че иска да се ожени за нея.
Майка му го била изпратила там да си намери жена и той избрал да се  ожени за  първата жена,  която
срещнал – Рахил. Когато попитал Лаван, дали ще може да се ожени за Рахил, той се съгласил при условие,
че Яков му работи 7 години безплатно.

Сватбата била организирана. Според тогавашния обичай, хората яли и пили в продължение на цяла
седмица. Когато дошъл момента да консумира брака, според мен Яков е бил доста пиян. В палатката на
младоженците довели булката загърната с воал. В сумрака младоженецът я прегърнал, а чак на сутринта,
когато се събудил, той разбрал, че лежащата до него жена не е Рахил. Знаете ли какво е направил Лаван?
Той заменил Рахил с по-голямата й сестра Лия, която е била с увредено зрение. Когато Яков протестирал,
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Лаван му казал, че според обичая, не е редно по-малката сестра да се омъжва преди по-старата и че ако все
още иска да се ожени за Рахил, ще трябва да работи още 7 години безплатно на тъста си.

Яков работил още 7 години, за да се ожени за Рахил. По същия начин, по който близнаците Яков и
Исав създавали конфликт в дома си, по същия начин по който Исак и Ревека не живеели в съгласие, по
същия начин сега конфликта се появил и в семейството на Яков. Тъй като имал 2 съпруги, това създавало
постоянни конфликти. Когато изтекли 14 години, Лаван помолил Яков да остане още известно време и да
работи при него. Лаван измамил Яков, като го накарал да му работи 14 години безплатно, за да му стане зет.
Яков се съгласил да продължи още известно време да пасе овцете му, но започнали да се пазарят каква ще
бъде заплатата му. Лаван си мислел, че отново ще изиграе Яков. Тъй като вече успял да го измами, той бил
уверен, че отново ще успее. Яков предложил заплатата му да бъдат онези агънца, които се родят шарени, а
чисто белите или чисто черните да остават за тъста му и Лаван се съгласил.

Труден за разбиране е методът, с който Яков е планирал да измами Лаван. Той поставял шарените
пръчки във водата, където овцете идвали да пият вода. Овцете били оплождани, докато кочовете гледали
шарените пръчки, в резултат от което повечето от тях раждали здрави и силни шарени агънца. Собствените
овце на Яков ставали все по-многобройни и по-качествени, а белите или черните овце на Лаван постоянно
намалявали, защото прирастът им бил малък и овцете му боледували. Когато синът на Лаван започнал да се
оплаква, Яков решил, че е време да изчезне от дома на тъста си. Взел двете си жени, децата им, слугите и
добитъка си и избягал, а Лаван се втурнал да го гони. Бог се намесил и те постигнали примирие, което не
било много щастливо.

След 20 години Яков отново бил на път за вкъщи. Когато стигнал до ханаанската земя, той имал една
опасна среща. Тогава открил онова, което откриват много хора, че човек не може да избяга от последиците
от греха си. Тогава разбрал, че е вярна поговорката: “Каквото повикало, такова се обадило.” Тогава открил,
че измамите, които извършил срещу Исав, сега ще доведат до конфликт с брат му, когото не бил виждал от
20 години. Яков, който преди винаги бил самоуверен и сигурен, че ще излезе победител, сега бил изплашен.
Нека да прочетем Бит. 32:7-8. Яков е имал план, но той не е бил добър. Той е бил готов да загуби половината
от богатството си. Обезпокоен, изплашен и подтиснат, Яков се помолил на Бога. Да прочетем Бит. 32:9-12. 

Сега Яков се моли по друг начин. Очевидно е голямото му смирение, но все още има високо мнение
за себе си.  Той продължава да изисква от Бога: “А Ти си казал.” Но Бог винаги спазва обещанията си,
включително  и  обещанията  си  към  Яков.  Тогава  се  случило  нещо  забележително.  Яков  знаел,  че  на
следващия ден ще се срещне с брат си Исав. Яков оставил семейството си на единия бряг на река Явок, а
той самият преминал на другия бряг и пренощувал там. Да прочетем Бит. 32:24-32.

На брега на Явок една невидима ръка сграбчила този човек, който бил известен като “Грабител.” Той
прекарал ужасна и безсънна нощ, като се въртял и мятал в леглото си. Преживяването му не е било свързано
само с психологична, но и с телесна борба. По време на тази борба Яков усетил силна болка, но в същото
време бил излекуван духовно.  В началото е трудно да разберем с кой се е борил Яков. В края на борбата
разбираме  ,   че Яков се е борил със Самия Бог и е бил окончателно победен  . Като белег за своето поражение,
Яков казал името си,  с което демонстрирал,  че изцяло ще се подчинява на опонента си.  Опонентът му
отказал да каже името си, което е белег за победа и че Яков няма власт над този, с който се е борил. 

След тази борба Яков изцяло бил променен. Някои хора не могат да се съгласят, че тази борба е форма
на молитва. Библията не казва, че Яков е склонил глава и е затворил очите си, нито пък, че е коленичил.
Библията разказва, че това е била упорита и продължителна борба. Не е ли вярно, че понякога молитвата е
точно това? Ние не харесваме този метод за молене. Ние не искаме да бъдем наранявани, докато живеем с
молитва, но истината е, че понякога има моменти, когато в ежедневието си се срещаме с Бога, докато се
молим.  Това  може  да  ни  нарани.  Яков  е  бил  наранен.  Вярваме  ли,  че  Бог  би  направил  нещо толкова
болезнено? Би ли постъпил така с някой от нас?  Убеден съм, че понякога Бог ни причинява физически
болки, които ни карат да легнем, за да може да ни излекува и възстанови. Несъмнено Бог е постъпил сурово
с  Яков.  Тази борба  е  молитва,  въпреки че не е  много лицеприятна молитва.  Това  не  е  “сладък час на
молитва,” а е тежка нощ на молитва и тъмната нощ на душата.

Когато на другата сутрин Яков станал, той куцал и бил изтощен, но бил променен. Сърцето му било
променено. Животът му бил променен. Всички ние имаме нужда от подобно изживяване. Първата молитва
на Яков във Ветил е била молитва на незрял човек: “Господи, нека да ти кажа какво искам. Дай ми това,
което искам,  а  после  аз  ще видя  какво мога да направя за  теб.  Господи,  какво ще направиш за  мен?”
Повечето от нас започват да се молят на Бога по този начин. Но ние не можем да останем на това ниво.
Удивителен  е  факта,  че  Бог  е  пожелал  да  даде  обещание  на  човек,  който  е  бил  прочут  със  своето
мошеничество и безчестност, с това, че е измамник и лъжец. Яков не е получил това обещание на Бога,
защото е бил праведен или че е живял морален живот. Т  ой е получил това обещание, защото Бог е имал  
план. Поради своето коравовратие Яков не е искал да се подчини на този план. Той винаги искал да бъде
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благославян и да продължава да живее по своята воля. Той никога не искал да чака Бога, поради което се
наложило Бог да се срещне с него и да го победи. Когато Яков и семейството му се върнали отново във
Ветил,  Яков  отново  се  помолил  на  Бога.  Те  заровили  идолите,  които  били  донесли  от  Падан-Арам,
изоставили живота на идолопоклонството и решили да се покланят само на истинския Бог.

Днес разглеждаме молитвата на Яков и промяната в живота му. Защо е трябвало Бог да се бори с
Яков? Защо трябва Бог да се бори с всеки от нас? Казвали ли сте някога на детето си: “Това което искаш да
направиш ще те нарани повече,  отколкото ще нарани мен?” Аз съм сигурен, че точно това ни казва Бог.
“Това ще те нарани. Аз не искам да те боли, но разбирам, че за да направя онова, което съм планирал за
живота ти, ще трябва да те заболи.” Възможно е по този начин Бог да ни дисциплинира. По подобен начин е
постъпил  Бог  и  с  Авраам,  когато  го  накарал  да  отиде  на  върха  на  планината  Мориа  и  да  пожертва
единствения си син. Авраам е бил преди всичко човек на вярата и подчинението, той не е бил борец. Бог
изпитал вярата и подчинението на Авраам и го дарил със своята милост.

Яков въобще не е приличал на дядо си Авраам. Той бил човек със силна воля и с корава глава и е било
нужно Бог да го победи. Наложило се Бог да го пречупи, да пречупи волята му, да пречупи духа му, даже да
го пречупи физически. Спомняте ли си молитвата на Давид? “Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма
да презреш” (Пс. 51:17). Това е жертвоприношение, което е приемливо за Бога. Вие се чудите как е било
възможно Яков да застане на тепиха срещу Бога? Как би могъл който и да е човек да се бори с Бога? Как
бихте се борили вие с Всевишния Бог? Вие разбирате, че независимо от това, че борбата е била болезнена,
трудна, тежка и изморителна, въпреки че Яков е бил пречупен и победен, Бог е бил милостив. Бог можел да
му  вземе  живота.  Със  сигурност  милостта  му  е  била  сурова,  но  Бог  е  бил  милостив.  Бог  щял  да  го
благославя до края на живота му, но Яков щял да живее по Божията воля, а не според собствената си воля.
Когато се съмнало и Яков куцайки се запътил да се срещне с брат си, тази среща се оказала много по-добра,
отколкото Яков въобще можел да си представи,    защото Бог я  е ръководил  . Тя е била много по-добра от  
всичко, което Яков е можел да си представи или да направи. Божият план е бил най-добрият. С цел да
работи в живота на Яков, Бог трябвало да го отведе на тепиха, за да прилепи плещите ме за пода и да го
победи.

Всеки от нас бива докарван до момента  ,    когато трябва да се предаде  . Този вид молитва се нарича
молитва на предаването и на отстъпването пред властта на Бога. Някои от нас са стигнали до този момент и
той не е толкова труден. Не се налага Бог да се отнася сурово с хора като Авраам, които му вярват и му се
подчиняват. Те преминават по-леко през този процес. Други от нас са толкова коравоглави и коравоврати, че
се налага Бог да ги отвежда до тепиха, да ги тушира и да ги държи в това положение докато извикат: “Боже,
предавам се.” В началото ние се молим с молитвата на незрелия човек. Всички започваме от това ниво, но в
някакъв момент от живота си идва време, когато вече не можем да живеем по собствената си воля. Тогава
започваме да се подчиняваме на волята на Бога и да живеем по Неговия начин.

Ричард Фостър се опитва да ни обясни какво представлява предаването по следния начин: Виждали
ли сте дете, което е изпуснало балона си и той е отлетял? Детето тъгува за балона си. Така се чувстваме и
ние, когато се предадем на Бога. Ние се привързваме към нещата, които са ни скъпи и с които не искаме да
се разделим, като например децата ни, работата ни, домът ни или някакво друго ценно нещо. Ние не искаме
да се разделим с някои от тези неща, но в молитвата на предаването ще трябва да им позволим да си отидат
от нас. Ще се наложи да предоставим нещата, които са ни най-скъпи на волята на Бога. Добър пример за
такова отношение са родителите, чието дете иска да отиде като мисионер в някаква далечна и непозната
страна, която може да е опасна. Родителите трябва да му позволят да замине и да оставят всичко в ръцете на
Бога.

Представете  си,  че  сте  сред  учениците,  с  които  вечерта,  когато  е  бил  арестуван,  Исус  отишъл  в
Гетсиманската градина и започнал да се моли. На челото му се появили капки пот и потекли по веждите и
по лицето му като капки кръв. Той се борел и се молел с молитвата на подчинението: “Но не Моята воля, а
Твоята да бъде” (Лука 22:42). Това е нашият пример. Не трябва ли да се замислим, че след като Господ
Исус е трябвало да се моли с такава молитва на предаването, тогава ние, като негови последователи трябва
да правим същото? Ние трябва да се оставим в ръцете на Бога и ще бъдем победени. Може би ще бъдем
наранени,  но  това  е  единственият  начин,  за  да  бъдем  излекувани.  Това  е  единственият  начин  да  се
превърнем в такива хора, каквито Бог иска да бъдем. Подобно на Яков и Исус, ние ще бъдем променени, за
да бъдем в хармония с волята на Бога.

Стигнали ли сте до този етап в живота си? Стигнали ли сте до момента, когато можете просто да
кажете:  “Боже, предавам се.  Оставям това в ръцете ти.  Оставям се изцяло на Твое разположение.  Нека
всичко да става според Твоята, а не според моята воля”? Християнин ли сте? Приели ли сте Христос като
ваш Спасител? За някои от присъстващите, когато казват: “Аз искам да стана християнин,” това означава, че
трябва да се предадат пред Бога. За някои хора това може да означава да се присъединят към онази църква, в
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която Бог ги е завел. Уверявам ви, че когато стигнете до този етап, вие нямате друг изход. Молитвата, която
всеки от нас казва е: “Исусе, оставям всичко в ръцете Ти. Предоставям ти доброволно всичко.” Каня ви да
отговорите положително на тези покани, които Бог ви отправя. Молим се в името на Господ Исус Христос.
Амин.

                   
Ние вярваме в Бога

Пр. 3:1-7

Няколко човека си пийвали в един бар и си разговаряли. След като доста се понапили, стигнали до
темата  за  бънджи  скоковете.  Никой  от  тях  нямал  представа  и  не  бил  участвал  в  такива  скокове,  но
нетрезвото състояние в което се намирали им дало основание да си мислят, че това е лесна работа и могат
да го направят. Малко по малко разговорът им стигнал до онзи момент, когато започнали да се питат, дали
между  тях  има  някой  достатъчно  смел  мъж,  който  би  се  престрашил да  скочи.  Под  въздействието  на
алкохола те излезли от бара в мразовития ден и отишли до един ж.п. мост, който бил в ремонт. Движението
на влаковете по моста било преустановено. Вървейки по траверсите, те стигнали до средата на високия
мост и погледнали надолу към леденостудените води на реката под тях. Един от тях потвърдил, че ще скочи.
Единственият проблем бил, че нямали въже за бънджи скокове. Тогава смелчагата се огледал и намерил
наблизо един здрав  телефонен кабел.  Завързали здраво  единият край на  кабела  за  десния  му глезен,  а
другият – за парапета на моста и после скочил с главата надолу към реката. Когато кабелът се опънал до
край, десният крак на мъжът бил откъснат и той паднал във водата. Успели да го извадят от водата на 8 км
надолу по течението на реката. По-късно, в болницата, един репортер разпитал смелчагата за злополуката.
Мъжът му казал: “Никога не бих направил това, ако не вярвах в Бога.  Единствено вярата ми в Бога ме
накара да направя това нещо.”

Такъв ли е смисълът на вярата в Бога?  Дали вярата в Бога означава, че можем да живеем
безотговорно и да рискуваме неразумно с убедеността, че Бог ще ни спаси в последния миг? Дали
вярата в Бога означава, че Бог ще дойде при нас и ще събере счупените парченца, след като сме постъпили
толкова глупаво? Според едно скорошно изследване на “Галъп,” 95% от американците твърдят, че вярват в
Бога.  Но  когато  проучите  дълбочината  на  вярата  им,  вие  ще установите,  че  вярата  им в  Бога  е  много
повърхностна. Истината е, че много малко хора вярват истински в Бога и Създателя на всичко на света.
След трагедията на 11 септември 2001 американците изпълниха църквите и синагогите и започнаха да се
молят. За известно време те станаха доста религиозни, но след това вярата им отслабна и те се върнаха към
стария си начин на живот. Когато започна войната в Ирак, американците отново започнаха да се молят на
Бога. Но когато победата беше обявена, американците се върнаха към обичайните си навици. Вярата ни в
Бога е много повърхностна, капризна и непостоянна.

През 1861 Управителят на Националната банка на САЩ, който се наричал Салмън Чейз и на чието
име сега  е  наречена  една  много  голяма банка  (Коментар:  Чейз  Манхатан  Банк.“  Д.Пр.),  изпратил  писмо до
директора на Монетния двор на САЩ. В него написал: “Нито една нация не може да бъде силна, ако не
получава силата си от Бога. Нито една нация не може да бъде в безопасност, ако Бог не я защитава. Вярата
на американския народ трябва да бъде обявена чрез нашите банкноти и монети.” Възприемането на тази
идея от обществото отнело около 3 години, но през 1864 год. Президентът Линкълн подписал закон, която
повелявал върху всички наши монети да се постави надписа “In God we trust” (Ние вярваме в Бога).  По
време на Студената война, през 1955 год. Конгресът гласувал същия надпис на се поставя и на нашите
банкноти.  Една  година  по-късно,  през  1956 год.  Президентът Дуайт Айзенхауер подписал закон,  който
превърнал  израза  “Ние  вярваме  в  Бога”  в  национален  девиз.  По-късно,  през  2000  год.  Конгресът  взе
решение този национален девиз да бъде поставян на публични места в цялата ни страна. Той трябва да бъде
поставян в сградите на общините и кметствата,  в администрацията на губернаторите и в  националната
администрация. Надписът “Ние вярваме в Бога” е поставен над местата, където седят Председателите на
двете камари на Конгреса на САЩ. Употребата на тази фраза е нашият национален девиз,  но той не е
харесван от много хора. Монетният двор на САЩ съобщава, че там се връщат монети и банкноти, върху
които този надпис е  изтрит, задраскан или повреден. Правят се опити в думата God да се добави буквата L с
цел да се промени на Gold и надписа да гласи “Ние вярваме в златото.” Други изтриват буквата T от думата
Trust, за да я превърнат в Rust и така надписа се променя на “Ние затъпяваме в Бога.” През последните 30
години са водени много съдебни дела против поставянето на този надпис на обществените места. Съдът
многократно  отказва  да  обяви,  че  поставянето  на  този  надпис  на  обществени  места  противоречи  на
конституцията или да издаде решение за премахването на мотото от банкнотите и монетите.  (Коментар: За
съжаление  тенденцията  на  отмяната на  тези  символи  на  вярата  в  Бога  в  САЩ  сега е  много  по-силна.  Вече  е  забранено
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поставянето на публични места на надписи, в които са говори за Бог. Забранено е споменаването на Бога в училищата. Забранени
са публичните молитви. Д.Пр.)

Девизът “Ние вярваме в Бога” се основава на Библията. Отворете Библиите си на Пр. 3. Позволете ми
да ви кажа някои неща за книгата “Притчи,” чиято цел е да бъде книга на указанията, особено за младите
хора.  В един период от историята на Израел от всеки младеж се изисквало да знае наизуст цялата книга
“Притчи.” В мъдростите на тази книга не се говори често за това,  кое е правилно и кое е неправилно,
въпреки че има и такива стихове. Най-често в нея се говори за онова, което е мъдро да се прави и кое е
глупаво. В нея се прави разлика между умния и мъдрия човек. Библията твърди, че мъдростта винаги се
основава на Бога. Там се казва, че началото на мъдростта започва от страха, ужаса и почитта към Бога.

Нека да прочетем Пр. 3:1-7. Заповедта “Не мисли себе си за мъдър” ни пречи най-много да вярваме на
Бога. Ние проявяваме склонността да вярваме  ,   че Бог трябва да се придържа към нашият план и към нашия  
начин на действие.  Ние вярваме,  че Бог  трябва да се  придържа към нашия начин на мислене относно
проблемите и темите на живота. 

Искам да ви разкажа 4 смешни истории. Една от тях е особено забавна. В едно място, наречено Уесли
Чапел, Флорида, един мъж се опитвал да ремонтира ауспуха на колата си, защото тракал. Хрумнало му да го
върже с тел, за да не чука. Решил, че ще трябва да пробие дупка в ауспуха, за да прекара телта. Тъй като
нямал дрелка,  той си  помислил,  че  може да пробие  дупката,  като стреля  с  пистолета си  в  ауспуха.  За
нещастие куршумът рикоширал и го ранил в крака, поради което се наложило да го откарат в болницата, за
да го оперират.

По време на тържество по повод приемането му в един ловен клуб един мъж от Орегон бил откаран в
спешното отделение, защото една ловна стрела се забила в лявото му око и проникнала 20 см в главата му.
Човекът обяснил, че пиел с група приятели в бара, когато отвън чули мелодия от увертюрата на операта
“Вилхелм Тел.” Тогава започнала да си припомнят за Вилхелм Тел и за начина, по който стрелял с лък в
ябълката, която била поставена на главата на сина му. Човекът поставил една кутийка от бира на главата си
и помоли един от приятелите си да я уцели с стрела от лък.  За щастие,  стрелата не успяла да засегне
главните кръвоносни съдове в мозъка му и той се отървал само със загубата на лявото си око.

Една жена спряла колата си на паркинга пред един супермаркет близо до друга кола. Тя видяла, че в
колата седи жена, която се била облегнала назад в шофьорската седалка с ръце на тила си, а очите й били
затворени. Мислейки си, че жената в колата спи, новопристигналата жена влязла в магазина, напазарувала и
отново се върнала при колата си. Тогава забелязала, че жената продължава да стои в същата поза, но този
път очите й били отворени и тя гледала ужасено.  Любезната жена отвън почукала отвън на стъклото и
попитала жената вътре дали е добре. Жената отвътре извикала: “Някой ме застреля и сега се опитвам да
задържа мозъка си в главата си!” Другата жена веднага извикала бърза помощ по мобилния си телефон.
Когато  лекарите  пристигнали,  те  установили  следното:  Пострадалата  жена  донесла  покупките  си  от
магазина и ги поставила на задната седалка на колата си, която била силно нагорещена от слънцето. Когато
седнала на шофьорската седалка и се готвела да потегли към дома, зад нея нещо изгърмяло. Жената решила,
че някой е стрелял по нея и се пипнала по тила, където открила, че има нещо лепкаво и си помислила, че
това е мозъкът й.  Оказало се, че задната част на главата й била покрита с тесто за сладкиши, което било
опаковано и експлодирало поради високата температура в колата й.

Един мъж, наречен Бил от Флорида, ремонтирал керемидите на покрива на къщата си. Тъй като знаел,
че покрива е хлъзгав, той се завързал през кръста с едно обезопасително въже. Човекът решил, че е най-
добре да завърже другия край на въжето за теглича на пикапа си, който бил паркиран от другата страна през
билото на къщата. Качил се на покрива откъм страната на колата, преминал през билото на покрива от
другата  страна  и  започнал да  работи.  Тогава  жена  му решила  да  отиде  с  колата  да  прибере  децата  от
училище. Съседите закрещели по улицата и я накарали да я накарат да спре пикапа, защото видели, че влачи
мъжа си с въже по пътя. Един съсед по-късно разказвал: “Никога няма да забравя изразът на лицето на
бедния Бил, когато беше издърпан през билото на покрива.”

Това са няколко смешни истории, които наистина са се случили. Те са нагледен пример за това, колко
глупаво е човек е да се счита за мъдър и да вярва, че неговия план е най-добър. Някои от примерите не са
толкова смешни, колкото трагични, защото разказват за хора, които са разрушили семействата си, стигнали
са до финансов банкрут или са изгубили работата или бизнеса си. Вместо да се подчиняват на указанията на
Бога, вместо да действат в хармония с Божията мъдрост, те се опитват да живеят по своя си начин.

В повече от 2000 стиха в Библията се говори за финансите и за управлението на парите. Библията ни
учи  на  принципа  на  даването  на  десятък.  Първите  10%  от  дохода  ни  не  принадлежи  на  нас  –  той
принадлежи на Бога. Върнете го на Бога. В Библията се казва, че не трябва да имаме дългове, защото този,
който дължи пари, губи свободата си и става роб. “Не дължи никому нищо.” Библията казва, че не трябва да
даваме  пари  на  заем  с  лихва  на  християните.  Знаете  ли,  че  цялата  финансова  система  на  САЩ  е  в
нарушение на Божията мъдрост относно финансите? За нещастие, същото е валидно и за много американци.
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Вярваме ли в Бога? Това е нашият национален девиз. Библията казва: “Уповавай на Господа от все сърце и
не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти .”
Вярваме ли в Бога?

Емерсон е написал една малка книжка, озаглавена “Упование на себе си,” в която разглежда начините,
чрез които разчитаме единствено на себе си. Този подход се е превърнал във важна ценност в САЩ. Ние
влагаме  много  усилия,  за  да  се  превърнем  в  хора,  които  разчитат  единствено  на  себе  си,  които  са
самоуверени, независими и правят нещата по своя си начин. Един от великите парадокси на Библията е, че
Библията ни учи  ,    че колкото повече разчитате на Бога  ,   толкова по-независим ставате от външния контрол  .  
Наистина е въпрос на избор от кого искате да зависите. Наистина е въпрос на избор да изберете в какво да
вярвате.   Пътят, който води до свободата     изисква да вярвате единствено в Бога  .

Животът на земята е труден. Той е труден за всички, но изглежда, че животът на някои хора е по-
труден от живота на останалите. Ние не можем да разберем много неща. Хората са подлагани на страдания,
които са неразбираеми за нас. Истината е, че земният ни живот е пълен с мистерия, трудности и зли неща.
Ние всички питаме: “Защо на добрите хора се случват лоши неща?” В книгите Йов и Еклесиаст се задават
подобни въпроси, за които в Библията няма ясен отговор. Истинската мъдрост се основава на смиреното ни
признаване,   че някои неща надхвърлят ограничените ни възможности да им влияем, да ги направляваме и да  
ги разбираме. Божиите пътища не са нашите пътища. Неговите мисли не са като нашите мисли. Неговите
пътища и мисли са по-възвишени от нашите пътища и мисли. Когато се намират в конфликт с Божията
представа за истина и доброта, понякога хората са склонни са придържат към злото, а не към доброто.
Някои хора даже се съмняват в способността на Бога да управлява живота. Когато се намират затруднение,
хората се питат: “Бог способен ли е да се справи? Аз със сигурност бих се справил по-добре в сравнение с
това, което Бог прави.”

Нека да ви припомня историята на Йосиф. Спомняте си, че семейството му е било голямо, но баща му
го е обичал повече от братята му. Яков му подарил една красива шарена дреха, с която не можело да се
работи на полето. Йосиф е имал сънища и е бил неблагоразумен да ги разкаже пред родителите и братята
си. Братята му се изпълнили със завист към него. Един ден отишъл на полето, където братята пасели овцете,
за  да  види  какво  правят  и  те  решили  да  го  убият.  Само  намесата  на  най-големият  брат  успяла  да
предотврати това да се случи. Братята намазали дрехата му с животинска кръв и я изпратили на Яков, който
потънал в скръб заради смъртта му, а те измъкнали Йосиф от ямата и го продали като роб на един керван от
търговци, които отивали в Египет.

Йосиф пропаднал до дъното на ямата с нещастията, но нито за миг не загубил вярата си в Бога. Той
станал роб на един човек, наречен Потифар. Йосиф бил като каймак и винаги изплувал на повърхността.
Скоро след влизането си в домакинството на Потифар, той станал началник на робите, главен служител и
отговарял за всичко в дома на господаря си. Йосиф бил доверен човек, чиято сила идвала от вярата му в
Бога. Жената на Потифар, която съвсем не била добра, го подмамвала да извърши прелюбодеяние с него.
Може би Потифар се е усъмнил в думите на жена си, иначе би могъл да убие Йосиф, но се задоволил само
да го изпратил в затвора.

Там Йосиф отново се издигнал до върха. Скоро след като попаднал в затвора, той спечелил доверието
на  пазачите  и  станал  началник  на  затворниците.  По  това  време  в  затвора  се  намирали  хлебарят  и
виночерпецът  на  фараона.  Йосиф  изтълкувал  сънищата  им  и  тълкуванието  му  се  оказало  вярно.
Виночерпецът забравил за Йосиф до момента, когато самият фараон започнал да сънува сънища, които
никой не можел да разтълкува. Йосиф бил извикан от затвора и бил заведен при фараона, за да разясни
смисъла на сънищата му. Веднага след това фараонът го направил втори човек в царството си и му възложил
да се грижи за земеделието и за събирането, съхранението и разпределението на зърното. Йосиф се справил
добре със задълженията си.

По време на ужасния глад братята на Йосиф отишли в Египет да търсят храна. Те не познали Йосиф,
но той ги познал. После при него отишли баща му Яков и по-малкият му брат Вениамин. Семейството
отново се събрало. Когато Яков умрял, братята на Йосиф се изплашили, че той ще им отмъсти. Но знаете ли
какво им отговорил Йосиф? Той казал: “Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го намисли за
добро” (Бит. 50:20). 

Навсякъде в  Библията  откриваме същата  истина.  В Рим.  8:28 Павел казва:  “Но знаем,  ме всичко
съдейства за добро на тези,  които обичат Бога.”  Това не означава,  че Бог е причината да се случват
всички неща. Но когато те се случат, Бог ги използва за свои добри цели. Единственият начин, чрез който
можете да съзрете това е истински да вярвате в Бога. Един друг мъж, наречен Йосиф, от Новия Завет, който
бил женен за Мария, повярвал, че Исус е бил заченат от Светия Дух. Някои хора не вярват в непорочното
зачатие, но за Йосиф то не е било някакъв отвлечен теоретичен въпрос. За него този проблем е бил свързан
с жена му и с собствения му живот и той е повярвал.
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Вярата в Бога е в основата на всички различия в света. В Притчи се казва, че ние трябва да вярваме с
цялото си сърце и със цялото си същество, а не само с част от себе си. Често пъти част от нашето същество
вярва в други неща. Вчера жителите на Южна Каролина похарчиха милиони долари, за да си купят билети
от лотарията. Дали вярваме в лотарията повече, отколкото в Бога? “Не се облягай на своя разум.”  Не се
опитвайте всичко да разберете. Вие не сте способни да го осмислите и извлечете полза от всяко нещо.
“Уповавайте на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум .” Знаете ли какво означава “от все
сърце?” Това означава човек да бъде покорен и да се подчинява.  Разберете и признайте, че Бог ръководи
всичко. Бог е върховния господар. Той царува над всичко. Вярата и подчинението вървят ръка за ръка. Нали
си спомняте, че в текста на една песен се казва: “Вярвай и се подчинявай, няма друг начин.”

Как стигаме до подобно ниво на вярата? Това се случило през 1787 г. Във Филаделфия се събрали
делегати, за да изработят Конституцията на САЩ. Там присъствали представители както на много големи
щати,  така  и  представители на  щати с  малко население  като  Южна Каролина.  Някои от  делегатите  се
страхували, че конституцията ще облагодетелства едни щати за сметка на други щати. За правилното и
справедливо решаване на този проблем работили много мъдри и надарени хора. 

Между тях имало един 81-годишен мъж, на който му било трудно да пази тайна и поради това другите
делегати се стараели да не го тревожат. Този човек проявявал склонност да разгласява онова, за което си
говорели делегатите,  но не желаели все още да бъде разгласявано. Този човек, който притежавал добра
памет,  е  участвал  в  написването  и  подписването  на  Декларацията  на  Независимостта.  Той  се  наричал
Бенджамин Франклин и не е имал репутацията на човек на вярата. Спомняйки си за разгорещените спорове
в Учредителния Конгрес, когато е написана Конституцията, той казал: “Спомням си, че когато изработвахме
Декларацията  за  независимостта,  ние  започвахме  с  молитва  всяко  заседание  на  Конгреса.  Отците  на
Конституцията са изработили един документ, който ни служи толкова добре и до ден днешен.

Когато казваме, че вярваме на Бога, по какъв начин правим вярата ни да живее? Чрез молитвата. Ние
превръщаме Бога в наш Съветник, към Който гледаме, към Когото се обръщаме във всеки момент от живота
си, а не само когато се намираме в затруднение. Ние се научаваме да вярваме в Бога с нашия брак, с нашите
семейства, с нашите пари и с начина, по който прекарваме времето си. Когато вярваме на Бога, това се
демонстрира чрез начина, по който употребяваме времето и парите си. Ние се научаваме да вярваме в Бога
на работното си място. Като пастор мога да ви кажа, че вярата в Бога е от съдбоносно значение. И това
трябва  да  ми се  припомня  така,  както и  вие  го  правите.  Това  трябва  да  се  припомня на  всеки  човек.
“Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него
и Той ще оправи пътеките ти” (Пр.3:5-6). Това означава, че Бог ще даде ясна цел и посока в живота на
всеки, който истински вярва в Него. Това няма да ви спести житейските трудности и неволи. И вие ще имате
трудни периоди. Исая напомнил на хората на Израел: “Когато минаваш през водите, с теб ще бъда и през
реките – те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те
опали” (Ис.43:2). Даже когато вървим през долината на смъртта, Бог ще бъде с нас.

Дитрих Бонхьофер бил млад германски теолог и пастор, който бил арестуван от нацистите. Малко
преди да умре  в концлагера,  той написал много писма,  които после  били публикувани в една книжка,
озаглавена “Писма и документи от затвора.” В едно от последните си писма той написал: “Не всичко, което
ни се случва е израз на волята на Бога, но в края на краищата нищо не става без негово разрешение.  Във
всяко нещо,  което ни се случва,  независимо от това,  колко трудно е  то,  има път,  който води до Бога.”
(Коментар: Превел съм неговата книга „Цената на ученичеството.“ Можете да я намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/

Д.Пр.)
Вярвате ли в Бога по този начин? Вярвате ли в Бога с цялото си сърце? Поверили ли сте целия си

живот в ръцете му? С това започва пътя на вярата. Всичко започва от момента, в който приемете Христос
като ваш Спасител. Ако до сега не сте направили това, каним ви днес да го направите. С акта на приемането
на Христос ние тръгваме на дълго пътешествие. По време на това пътуване вие имате нужда от християнско
общество и от църковно семейство, което да ви подхранва, да ви подкрепва и да ви окуражава. Вие имате
нужда от църковно семейство, където да се покланяте на Бога и да му служите. Каним ви дойдете в нашата
църква и да станете членове на нашето семейство. Приемете тези покани, които Бог ви отправя. В името на
Господ Исус Христос се молим. Амин.

                     

Няколко добри хора - Юда
Лука 6:12-16; 22

След  Втората  Световна  война  един  полковник  от  морската  пехота  и  негов  подчинен  лейтенант
пътували с влак от една морска база до друга база. Пътували с две жени в едно купе. Едната от тях била
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много млада и красива жена, а вторият била баба й. По време на пътуването се завързал приятен разговор
между четиримата. Очевидно било, че лейтенантът и младата жена веднага се харесали и се наслаждавали
да разговарят помежду си. По средата на пътуването влакът трябвало да премине през един много дълъг
тунел. В абсолютната тишина в купето четиримата чули два ясно различими звуци. Единият би звукът от
целувка, а вторият бил от още по-звучна плесница. 

Всеки от четиримата възприел по различен начин случилото се. Полковникът поздравил в себе си
лейтенанта, че се е осмелил да целуне младата жена, но бил абсолютно объркан, защо тя си е помислила, че
я е целунал той и това да й даде повод да му удари толкова силна плесница. 

Младата жена била зарадвана, че младият лейтенант я е харесал и е поискал да я целуне, но била
удивена, че баба й е ударила плесница на лейтенанта. 

Бабата била възмутена, че младият лейтенант направил опит да целуне внучката й, но се зарадвала, че
внучката й е реагирала правилно и му е ударила една плесница. 

Младият лейтенант си помислил, че това е най-хубавият ден в живота му.  Не само успял да целуне
красивата жена,  но под прикритието на тъмнината се възползвал от възможността да удари плесница на
командира си. 

Има много истории за морската пехота. Много от тях са измислени, но някои от тях са истински.
Корпусът на морската пехота съществува от много години. Началото му е поставено по време на войната за
независимостта, когато Конгресът помолил да му бъдат дадени два батальона моряци, които после били
разположени на Бахамските острови. През 1798 корпуса на морската пехота бил обособен като отделен род
войски. През 1805 морската пехота били изпратена да умиротворява Средиземно море и по-точно района на
Триполи,  който страдал от  набезите  на  пиратите.  По време на  войната  през  1812 морските  пехотинци
помогнали на Андрю Джексън да спечели битката за Нови Орлеанс срещу англичаните. В средата на 19 век,
по  време  на  Мексиканската  война,  морските  пехотинци  влезли  първи  в  Мексико  сити,  завладели  така
наречените Дворци на Монтесума и издигнали знамето на САЩ над кралския дворец.  Ние сме чували
истории  за  Гуадалканал  и  Иво  Джима.  Може  би  сте  виждали  във  Вашингтон  паметника  на  морските
пехотинци,  които  са  развели  американското  знаме  в  Хирошима.  Може  би  сте  чували  как  морските
пехотинци са завладели Инчон, Корея или за подвизите им в Да Нанг, Южен Виетнам. Морските пехотинци
са служили добре на нашата родина. Ние сме виждали по телевизията рекламата, в която един млад мъж
преодолява последователно много препятствия и успява да извърши серия от невероятни подвизи. Накрая
успява да унищожи едно огромно чудовище, което се превръща в морски пехотинец. Морските пехотинци
казват, че търсят няколко добри мъже. 

Исус също е търсил няколко добри мъже. Нека да прочетем Лука 6:12-16.  Исус е търсел няколко
добри мъже. Евангелието на Лука разказва, че той се е молил цяла нощ, за да получи указания от Бога при
подбора на дванадесетте апостоли. Един от тях е бил Юда.  Представяли ли сте си някога, че предателят
Юда е бил избран в отговор на тази молитва? Почти навсякъде в Библията за Юда се казва, че е предал
Исус. Но въпреки това, той е бил един от апостолите, които Исус е избрал, след като се е молил през цялата
нощ.

Имало  една  млада  жена,  която  имала  голямо  влечение  към  приключенията  и  екстремните
преживявания. Тя трудно завършила средното си образование и след това влязла в морската пехота. След
няколко  месеца  я  напуснала  и  се  прибрала  у  дома,  защото  била  бременна.  Тя  казала  на  пастора  си:
“Разбирате ли,  морските пехотинци могат да говорят,  че търсят няколко добри мъже, но истината е,  че
между тях има и много лоши хора.” Убеден съм, че във  всяка група има добри и лоши хора. Вие можете да
ги наречете Добрите, Лошите и Грозните. Това прилича на филма на Клийн Истууд.  Във всеки грозд от
ябълки има развалена ябълка, която може да развали останалите. 

Юда  е  бил  един  от  дванадесетте  апостоли,  които  Исус  подбрал  специално  след  продължителна
молитва.  След  като  се  молил през  цялата  нощ,  Исус  избрал няколко рибари,  един събирач на  данъци,
циничният Натанаил, който тук е наречен Вартоломей. Избрал Тома, един от близнаците, който бил пълен
със съмнения. Избрал Яков и Йоан, които били наричани Синовете на Гърма заради невъздържаният им
характер.  Избрал  Юда  Искариотски.  Думата  Искариот  е  трудна  за  разбиране.  Някои  считат,  че  тя  е
съставена от две думи Ish Keriot и означава “мъжът от Кериот.” Ако това е значението  на тази дума, това
означава, че Юда е дошъл от един малък град от южна Юдея. Той е бил единственият ученик, който е роден
в тази част на Израел. Всички останали ученици изглежда са дошли от Галилея. В началото на служението
на Исус, може би веднага след кръщаването му от Йоан Кръстител, Юда се присъединил към групата на
учениците. В началото той е направил това с добри мотиви. Той проявявал интерес и искал да върви след
Исус. Може би е притежавал добри умения като бизнесмен.  На него е било поверено да бъде касиер на
групата. Въпреки, че не са имали много пари, учениците се доверявали, че Юда ще се грижи за парите им.
По-късно тази длъжност станала причина да се провали. 
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В Евангелията е описана случката във Витания, когато Исус бил помазан със скъп парфюм от една
жена.  Юда  я  порицал  с  думите:  “Този  парфюм можеше  да  бъде  продаден  и  парите  да  се  дадат на
бедните.” В евангелието на Йоан се показва ясно, че не това е бил истинският му мотив “А това каза, не
защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, вземаше от това,
което пускаха в нея” (Йоан 12:6). А учениците са му вярвали до самия край. Вероятно Юда е бил зилот. На
нас ни се казва, че и друг ученик е бил зилот. 

Зилотите са вярвали, че избавлението на Израел ще дойде чрез употреба на военна сила. Те считали,
че ще дойде Месията, който ще събере армия около себе си и ще я поведе, за да ги освободи от римската
окупация. Те вярвали, че Месията ще отхвърли властта на правителството, ще прогони Пилат и Ирод и ще
възстанови независимостта на Израел. Юда е възлагал големи надежди на Исус. Когато чул учението на
Исус, когато видял чудесата, които извършил и тълпите, които се събирали край него, надеждите му се
увеличили. Той счел, че това със сигурност е очакваният Месия, който ще освободи хората си от робството.
Когато на Цветница Исус влязъл в Йерусалим, тълпите въодушевено викали “Осанна.” Може би тогава Юда
си е спомнил, че през 165 г.пр.Хр. един човек, наречен Юда Макавей, влязъл в Йерусалим по същия начин,
яздейки магаре. И тогава хората го посрещнали с палмови клонки и постилали дрехите си пред краката му.
Юда Макавей влязъл в града, вдигнал въстание и прогонил гръцкия тиран Антиохий Епифан. 

Когато Исус влязъл на Цветница в Йерусалим, според мен Юда си е мислел, че историята се повтаря и
по някакъв начин Исус ще отхвърли римската власт. Библията казва, че тогава Сатаната влязъл в Юда и той
започнал да върши неща, които не били в съответствие с плана на Исус. Юда като че ли се опитвал да
форсира развоя на събитията. Юда виждал, че тълпите намаляват. Колкото повече наближавали Йерусалим,
колкото повече наближавали мъченията  на Исус  ,    толкова  повече хората се  разотивали и го изоставяли.
(Коментар: Плъховете първи бягат от потъващия кораб. Д.Пр.) Възможно е Юда да си е мислел, че ако успее по
някакъв начин да противопостави Исус на римската власт, тогава Исус ще бъде принуден да вземе властта в
ръцете си. Тогава щял да бъде принуден да действа. 

Библията ни разказва, че Юда е продал Исус за 30 сребърника. В Старият Завет се казва, че това е
била цената  на  един роб.  Когато Исус бил в Гетсиманската  градина,  Юда го  предал с  целувка.  Тогава
истината се разкрила пред очите на Юда. Той с изненада видял, че Исус не се съпротивлява. Вместо това,
той казал на учениците си да приберат ножовете си. После бил отведен последователно при Синедриона,
при Пилат, при Ирод и отново бил върнат при Пилат. Вероятно Юда е осъзнал, че измисленият от него план
е изцяло погрешен.  Поради това бил обхванат от силно чувство на вина и разкаяние,  отишъл в храма,
хвърлил 30-те сребърника  в краката  на първосвещениците и на  старейшините,  а  после се  самоубил.  В
Матей се казва, че се обесил. В Деяния на апостолите Лука ни казва, че тялото на Юда се пръснало на две и
червата му изтекли. Някои вярват, че той се е обесил. По този начин станал явен замисълът на смъртта. Това
е сурова сцена, която описва смъртта на човека, който е изиграл такава трагична роля в историята.  Юда
винаги е споменаван на последно място в списъка на учениците. 

В книгата си “Ад,” Данте описва отделните нива на ада. На самото дъно в ада, замразени в леден блок
се намират двама предатели - Юда и Брут. Някои учени считат, че името Искариотски произлиза от гръцката
sikarios  –  кама.  Еврейският  историк  Йосиф  Флавий  използва  тази  дума,  за  да  обозначи  една  група
фанатични националисти. Те са ходели въоръжени с ками, за да са в състояние да извършват политически
убийства и насилия. Юда сигурно се е усамотявал, наблюдавал е и е чакал да види какво ще направи Исус.
Според мен, той си е мислел, че по някакъв начин Исус ще застане начело на някаква революция, поради
което е търсел начин да го принуди да застане пред Синедриона. Много съвременни тълкуватели на тези
събития ни казват, че Юда е отишъл при един човек, наречен Зера. Неговият план е бил по някакъв начин
Исус  да  бъде  доведен  в  Синедриона.  Сигурно  някои  от  членовете  му  са  били  приятели  на  Зера.  При
явяването  на  Исус  в  Синедриона  религиозните  лидери  щели  да  разберат,  че  той  е  Месията  и  ще  го
подкрепят. Синедрионът щял да се превърне в силна влиятелна група, подкрепяща революцията, която Исус
щял да поведе. 

Разбира се, Исус нямал никакъв интерес към политическата власт. Религиозните лидери решили, че
той е богохулник. Поради това появяването му пред Синедриона не се превърнало във влиятелно събрание
на всички в подкрепа на Исус. Това бил съд и Исус бил осъден. Напълно е възможно Юда да си е мислел, че
помага. Поставяйки Исус в положение да се противопостави, Юда си мислел, че помага на каузата на Исус.
Но това само демонстрирало,     че Юда въобще не е разбрал каква е целта на Исус  . Когато се вгледаме в
живота  на  Юда,  ние  ще  видим,  че  той  е  пълнен  с  противоречия.  Ние  виждаме,  че  той  е  объркан  и
противоречив човек.  И апостол Павел се описва по същия начин в Рим.  7:18-19:  “Понеже желание да
върша добро имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не
желая, него върша.” Тук Павел описва собствената си противоречивост. 

Библията описва Юда като колеблив и непоследователен човек, чието сърце понякога е разделено.

26



27

Истината  е,  че  всеки  човек  е  пълен с  противоречия.  Един  философ казва,  че  съществува  някакъв  вид
всеобща противоречивост.  Ние все едно,  че имаме както осветена,  така и тъмна страна.  Позитивното и
негативното съществуват във всеки човек. Павел се моли: “Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло
на смъртта?”  А после  си  отговаря:  “Благодаря  на  Бога!   Има избавление  чрез  Исус  Христос,  нашия
Господ.” Юда се е борел със сенчестата си страна, с тъмнината в собствения си живот, а в същото време се е
намирал в присъствието на светлината на света (Коментар: Каква абсурдна ситуация: вода гази – жаден ходи! Д.Пр.).
По някакъв начин Юда не успял да разбере това. 

Веднъж разговарях с един човек,  който се бореше с подобна противоречивост.  Помолих го да ми
обясни как се чувства и той ми каза: “Вътре в мен има война. Все едно че вътре в мен се бият две кучета.
Едното е голямо черно куче, което винаги ме принуждава да върша лоши неща. Другото куче е бяло.” Аз го
попитах кое куче според него ще победи и той ми каза  убедено:  “Ще победи онова  куче,  което храня
повече.” Това е вярно. Ние сме противоречиви личности. Ние имаме слънчева страна. Ние сме призовани да
бъдем светлината на света, но ние си имаме и сенчеста страна. В живота на Юда е станало така, че той е
позволил на сенките да победят светлината. Когато мислим за Юда, ние считаме, че той е много различен.
Той е наричан предател  ,    поради което считаме, че той е много по-различен от останалите ученици.     Но  
истината е,  че Юда съвсем не е бил толкова различен. Вгледайте се в другите ученици. Погледнете
Петър,  който говорейки  под влияние  на  собствената  си  светлината  е  бил в  състояние  да  каже:  “Ти  си
Христос, Синът на Живият Бог.” Но после упрекнал Исус, че говори за смъртта си. Тогава Исус му казал:
“Махни се от Мене, Сатана” (Мат. 16:23). Петър също е имал две страни. И той е бил противоречив и с
разделено сърце. Погледнете Тома Неверни, който веднъж казал: “Нека да отидем и ние, за да умрем с
Него.” Това е демонстрация на силна вяра. Но Тома е бил известен и със своето неверие и съмнение, поради
което е наричан Тома Неверни.  Той също е имал своите две страни. Вгледайте се  в  Натанаил,  който е
запитал цинично: “От Назарет може ли да произлезе нещо добро” (Йоан 1:46)? Но въпреки това Исус го
избрал да стане апостол. Яков и Йоан последвали Исус, но после отишли при него и поискали да седнат на
почетните места. “Дай ни да седнем – един от дясно на Теб, а друг отляво на Теб в Твоята слава” (Марк
10:37). Те също са имали своята тъмна страна. 

Истината е, че всеки от нас има своята тъмна страна. Тревожното нещо, което е свързано с Юда е, че
ние имаме много повече сходни черти с него, отколкото различия.  Всички ние имаме разделено сърце и
колеблив ум  .    Ние много приличаме на Юда  . В евангелието на Йоан се казва, че Исус се моли за нас. Там
има една прекрасна молитва, с която Исус се е молил за учениците си. Когато си помисля, че Юда е бил
избран в отговор на молитва, това абсолютно ме изумява. Но не по-малко се удивлявам, когато си помисля,
че и аз съм избран в отговор на молитва, че вие сте избран в отговор на молитва, че хората, които Бог
избира, за да донасят неговото царство в света и да разпространяват евангелието на любовта, че тъкмо
хората, които Исус избира са разделени и противоречиви хора. 

Ние  си  имаме  своя  сенчеста  страна  ,    но  въпреки  това  сме  призовани  да  бъдем  светлина  .  Ние
притежаваме колеблив ум и раздвоено сърце, но въпреки това Христос ни е поверил добрата новина за Исус
Христос. Юда е направил две трагични грешки. Едната е, че си е мислел, че неговия план е по-добър от
Божия план. Бог е имал план. Исус е знаел този план. Исус се е молил: “Но не моята воля да бъде, а
твоята.” Юда изпаднал в състоянието да си мисли, че той знае кое е най-добро, че по някакъв начин може
да сглоби нещата да работят добре, че е достатъчно да заблуди този или онзи човек, да уреди тази или онази
среща и така неговия план ще се окаже по-добър от плана на Бога. 

Винаги е погрешно да мислим,  че знаем по-добре и повече от Бога, че по някакъв начин можем да
пренебрегнем онова, което Бог е планирал, че можем да вървим по нашия, а не по неговия път. В Притчи ни
се  дава  следния  мъдър съвет:  “Уповавай на  Господа от все  сърце  и  не  се  облягай на  своя  разум.  Във
всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти” (Пр.3:5-6). Юда е бил добър юдей. Аз
съм сигурен, че той е знаел притчите, но не ги е изпълнявал. Юда е бил осъден заради това, че е станал
предател. 

Библията ни казва, че не само Юда, но и Петър на три пъти се е отрекъл от Исус . И останалите
ученици по един или друг начин са правили грешки. Точно когато е бил в най-голяма нужда, Исус е бил
изоставен от всички избрани от него ученици. Когато правя сравнение между Юда и неговото предателство
и на Петър и неговото отричане, аз не намирам голяма разлика. Каква е разликата между това, че предавате
обичан от вас човек или това, че отричате, че въобще го познавате? Според мен между тези две неща няма
съществена разлика. Разликата се състои в начина, по който двамата са се справили с греха си.  Лука ни
разказва, че когато Петър за трети път отрекъл, че познава Исус и петелът пропял, Петър се обърнал и
погледнал към Господа. Петър се почувствал толкова виновен, че излязъл навън и заплакал горчиво. Мисля
си, че Петър е признал греха си и е помолил за прошка, а Юда не е постъпил така.    Юда е помислил, че  
трябва да умре заради собствените си грехове  .    Това е втората му трагична грешка  . Той е бил убеден, че
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трябва да умре заради собствените си грехове. 
Имах един приятел, който преди това беше служил в морската пехота във Виетнам. Той имаше чин

“капитан  от  разузнаването.”  Мотото  на  морската  пехота  е:  “Винаги  верен.”  Веднъж  разговарях  с  този
приятел, който беше служил вярно на родината и беше много вярващ християнин. Той ми каза: “Кирк, ти
знаеш, че мотото на морската пехота е “Винаги верен,” но аз не винаги съм бил верен на Бога. Аз не винаги
съм бил лоялен към моя Бог.” Не е ли истина, че никой от нас не е постоянно верен на Бога? Не е ли вярно,
че има моменти, когато разбираме, че Бог има план,  но се опитваме да вървим по собствения си път? По
някакъв начин ние си мислим, че нашия план е по-добър от неговия план и се опитваме да изпълняваме
нашия план. Не е ли вярно, че понякога правим грехове и последното нещо, което искаме да направим, е да
си признаем и да получим прошката от милостивия Бог? Вместо това считаме, че сами трябва да изкупваме
и да плащаме за греховете си. 

Разликата между Юда и останалите ученици  не е толкова във вида на извършваните грехове,  а в
начина, по който е постъпил Юда, след като е разбрал греха си. Той просто не е повярвал, че Исус може да
му прости. Често пъти съм се чудил какво ли щеше да се случи, ако Юда беше отишъл при кръста на
Голгота, ако беше погледнал нагоре към Исус, след когото е вървял в продължение на 3 години и който е
чувал да говори за любовта и за прошката? Какво щеше да стане, ако Юда беше отишъл до Голгота и беше
казал: “Господи, съжалявам. Толкова много съжалявам. Аз не можах да разбера правилно. Аз си мислех, че
по този начин помагам. Господи, съжалявам.” Аз знам какво щеше да направи Исус. Той щеше да направи
същото, което прави за всеки друг човек. “Отче, прости им. Отче, прости му. Той не е разбрал.” 

Исус е умрял заради Юда. Исус е умрял заради Петър, Тома, Яков, Йоан и Натанаил. Исус е умрял и
заради мен самият.  Страшно нещо е да знаем, че имаме тъмна страна в живота си. Всички притежаваме
потенциала да направим това, което е направил Юда. Ние можем толкова лесно да се откажем от нашия
Господ. Ние можем да повярваме,  че нашият план е най-добър и да сме убедени, че Исус наистина не
разбира какво прави. Ние можем да откажем да приемем прошката на Исус. Когато правим това, ние се
отказваме от Господа.   Господ Исус Христос дойде на този свят не за да обвинява Юда или нас  .   Той дойде на  
света, за да бъдем спасени чрез Него от тъмната страна в живота си, от греховете си, от предателствата си и
това може да стане само благодарение на неговата милост.  Вярвате ли в това? Вярвате ли, че Исус Христос
е умрял заради вас? Основното различие между хората се състои тъкмо в това. Това е отличителната черта
на християнската вяра. Уверявам ви, че ако до сега не сте приели Христос, ако до сега не сте приели този
дар на милостта, не отлагайте вземането на това решение за друг път. Каним ви да приемете любовта и
милостта на Христос, за да разберете, че чрез вярата си в него вие можете да получите чудесния дар на
вечния живот. Ако сърцето ви е закоравяло и охладняло, ние ви каним да приемете затоплящата сърцето
любов на Исус.  Може би имате нужда отново да вземете решение да посветите живота си на Христос.
Молим ви да приемете тези покани, които Господ ви отправя. В името на Господ Исус Христос се молим.
Амин.
                     

Обществото на решените
1Пет. 1:3 – 2:1

Църквата в един град решила да организира среща на заздравяване на семействата, но я организирала
на  неподходяща  дата,  когато  два  местни  отбори  по  футбол  имали  домакински  срещи.  Въпреки,  че  на
срещата  дошли 15-20 семейства,  оказало се,  че  повечето  от  съпрузите  отказали  да  присъстват,  защото
предпочели футбола. Ръководителят на срещата, опитвайки се отчаяно да помогне на семейните двойки да
общуват помежду си по начин, който би укрепил брака им, измислил една малка игра. Той инструктирал
участниците: “Нека всички мъже да си затворят очите и да си представят любимото цвете на съпругата си.”
Дал на участниците няколко минути, а след това казал: “След като вече сте решили кое е любимото цвете на
съпругата си, сега ви моля да й кажете кое е това цвете.” Един от мъжете, който много трудно се съгласил да
дойде на тази среща,  се навел към жена си и казал:  “Скъпа,  аз знам, че ти харесваш бързовтасващото
брашно “Пилсбъри.” 

Думите могат да подвеждат. Аз казах “цвете,” (flower) и вие може би си помислихте за едно растение,
което цъфти. Но в английския език има една друга дума синоним -  брашно (flour), която има съвсем друго
значение,  но и двете се  произнасят сходен начин.  Но думата “църква”  също има две  значения.  Едното
значение  е  църковната  сграда  .  Второто  значение  е  напълно  различно.  Когато  Исус  използвал  думата  
“църква”,    той не е имал предвид сградата  ,    защото говори за нея като за жив организъм  . За пръв път Исус
употребява думата “църква,” когато бил в Цезария Филипи и попитал учениците си за кой го считат хората.
Учениците били чували много слухове.  Те казали на  Исус,  че  според хората  той е  Йеремия  или Йоан
Кръстител. После Исус ги попитал какво мислят самите те по този въпрос. Това е бил може би най-трудния
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въпрос, който е можел да зададе на учениците си. Тогава Петър директно му отговорил: “Ти си Христос,
Синът на живия Бог.” Симон Петър е дал това потвърждение, въпреки че не е имал толкова информация,
колкото имаме ние. Той решил да върви след своя учител, чул учението му и видял някои от извършените от
него чудеса. Тогава Петър не е знаел за разпъването на кръста и за възкресението на Исус. Според мен, на
нас  ни  е  много  по-лесно  да  отговорим на  този  въпрос,  защото  знаем  как  завършва  историята.  “Ти  си
Христос, Синът на живия Бог.” В отговор на тези думи Исус казал: “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и
на тази скала ще съградя Моята църква” (Мат. 16:18). 

Предполагам, че учениците може би са реагирали по различен начин на това изказване на Исус, но
поне едно нещо би трябвало да е влязло в умовете им. Какво нещо е църквата? Какъв е смисълът на тази
дума? Когато Исус казал “ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква,”  това е първия път,
където в Библията се употребява думата “църква.” Някои хора са убедени, че Исус е казал на Петър “Ти си
скала,” основавайки се на това, че той пръв е потвърдил, че Исус е Христос, Синът на живия Бог. След това
Исус е посочил с пръст към себе си и е казал: “Върху тази скала ще съградя Моята църква.” Точно това е
темата на останалата част от Библията. Крайъгълният камък, фундаментът на църквата не е Петър  .   Исус е  
фундамента. Намирайки се на този корен, живия организъм на църквата започнал да расте.

Изминали са повече от 2000 години от този момент. Ние сме част от организма, който Исус е нарекъл
“църква.” Убеден съм, че когато е използвал тази дума, Исус не е имал предвид нещо, което е направено от
тухли и хоросан. Той е имал предвид нас самите. В този смисъл, всеки път, когато някой човек обяви, че
вярва и приема Христос като свой Спасител, той се превръща в допълнителен строителен материал за Исус
Христос. Все едно, че Господ получава още една тухла, с която да изгражда църквата си.  Църквата не се
изгражда с тухли и хоросан  .   Тя се изгражда от вярващи хора. Всеки един от нас е църкват  а  .

Когато  пишел  писма  до  царете  на  другите  царства,  царят  на  Спарта  се  хвалел  с  високите  и
непревземаеми крепостни стени на Спарта. Веднъж, докато му гостувал, един от тези царе го попитал:
“Къде са крепостните стени, с които толкова се хвалеше в писмата си? Не виждам никакви стени около
Спарта.” Тогава царят на Спарта посочил към армията си и казал: “Тези мъже са крепостните стени на
Спарта.” Той имал предвид войниците си, които стояли рамо до рамо и осигурявали защита на спартанското
население, която е била много по-добра от всяка крепост. Същото е валидно и за църквата. Далеч по-важна
от сградата е живият организъм на църквата, която е изграден от “живи камъни” (1 Пет. 2:5). 

Петър е бил човек като нас. Животът му с Исус е бил изпълнен с огромни опасности и приключения.
Той  е  произнесъл  фразата  “Ти  си  Христос,  Синът  на  живия  Бог,”  която  се  е  превърнала  в  една  от
повратните  точки  на  евангелието.  Всичко  е  съобразено  с  тази  истина.  На  практика,  след  като  било
направено това признание, Исус започнал да говори на учениците си, че му предстои да страда, да умре и
след това да възкръсне. Иронично е, че веднага след като направил това признание,  Петър започнал да се
хвали и да се големее пред Исус, като му казал:  “Няма да ти позволя да загинеш.”  Исус не можел да
толерира подобно поведение и веднага порицал Петър, като му казал: “Махни се от Мен, Сатана.” Исус
съзрял в думите на Петър едно изкушение, което по-късно щяло да даде своите горчиви плодове, преди
Петър напълно да се подчини на волята на Бога.

Животът  на  Петър  е  бил  изпълнен  с  превратности  и  изпитания.  Когато  е  написал  първото  си
послание, Петър вече е бил опитен християнин. Предполага се, че когато е писал това писмо, Петър е бил в
Рим. Като опитен рибар, Петър е знаел предупреждението: “Рибарите трябва да внимават, когато сутрин
небето е  червено.”  Той е  можел отдалече  да  различава  опасността.  Тъй като  се  намирал в  центъра  на
римската империя, той можал да види, че преследванията на християните са неизбежни. В това писмо той
говори на християните за преследванията и изпитанията, на които ще бъдат подложени. Той казал, че те ще
бъдат  рафинирани и  пречистени така,  както  златото бива  пречиствано чрез  нагряване.  Така  примесите
изгарят и златото става по-чисто. 

Когато преминавате през такова изпитание, трябва да знаете, че неговата цел е да ви направи по-
силни. Изпитанието ще ви подготви да се превърнете в такава църква, каквато Бог иска да бъдете. Не се
съмнявам, че когато Петър е писал за “живите камъни,” той сигурно си е спомнял за Цезария Филипи и за
думите на Исус, с които обяснил как ще изгради църквата си. Петър можал да осъзнае, че Исус събира
всички хора, които са в състояние да повярват. Използвайки този строителен материал, той създава този жив
организъм, който наричаме църква. Всички ние сме част от църквата. Бог ни е призовал. Петър казва, че ние
сме “избран род” (1Пет.  2:9).  Отворете Библията си и вижте,  че е  написано “род.”  Следователно е по-
правилно да говорим не за американци, европейци, африканци, а за християнски народ. 

Не е важен цветът на  кожата, нито езика на който говорим, нито етническото ни минало. Важен е
факта, че Бог е създал нова и избрана раса. Петър казва: “Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство.”
Някога считали ли сте се за свещеник, за човек, който събира грижите и тревогите на хората и ги отправя
към Бога? Всеки път,  когато се молите за някой човек,  вие всъщност изпълнявате ролята на свещеник.
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Всеки път, когато правите нещо, защото сте загрижен за някой човек, вие служите като свещеник. Когато
поднасяте символите на Господната Трапеза в църквата, вие служите като свещеници. Ние сме свещенство
от вярващи и служим като свещеници един на друг. Мартин Лутер е съзрял това велико учение,  което
получаваме от този откъс. Ние сме царско свещенство.   Да бъде човек “свят  ,”   това означава да е различен от  
невярващите  .   Така както Бог е различен и ние трябва да сме различни, защото сме хора на Бога. Ние трябва
да живеем по различен начин и поведението ни трябва да е различно. Ние трябва да бъдем свети, защото
принадлежим на Бога и сме изкупени с кръвта на Христос.

Като членове на нашата църква ние сме щастливи, че между нас има хора, които вършат прекрасна
работа в комисията по строителство и поддържане на сградата на църквата. Първата им работа, след като
бяха  избрани,  беше  да  извършат  пълна  проверка  на  сградата  на  църквата  и  на  всичките  й  системи  –
водопровод,  ел.  инсталации,  вентилация,  изолации,  дограма,  конструкция  на  сградата  и  т.н.,  защото не
искаха да бъдат изненадвани и искаха да имат точна представа за състоянието на всичко. Подобно на мен, те
живеят в къщи и знаят, че всеки момент нещо може да се повреди. Църковната сграда е обект на постоянни
проверки. ХЕИ проверява за хлебарки и други вредители и веднъж инспекторите даже влязоха в моя офис.
Ние се смяхме, защото им казах, че аз съм единствения вредител в стаята . Понякога идват инспектори от
противопожарната  охрана,  за  да  проверят  дали  спазваме  изискванията  им.  Те  проверяват  пътищата  за
евакуация на посетителите в случай на пожар и дали няма някои опасни места, които трябва да обезопасим.
Понякога идват инспектори от застрахователната компания, за да се уверят, че сме наясно с потенциалните
опасности. 

В началото на тази година предлагам да направим друг вид проверка на църквата. Нека да проверим
духовното здраве на църквата. След като организмът, към който принадлежим е по-важен от сградата, а аз
съм убеден в това, тогава си заслужава да инспектираме църквата. Как правим тази проверка? Предлагам
всяка неделя да се прави проверка в Неделното училище. Проверете и вижте кои членове не са присъствали
от известно време.  Свържете се  с тях.  Проверете кои са хората,  които желаят да посещават Неделното
училище  и  ги  поканете  да  дойдат.  Учителите  трябва  да  проверят  сами  себе  си  за  начинът,  по  който
преподават уроците и за начина по който се подготвят. Всяка организация в църквата трябва да премине
през подобна проверка. Да проверяваме сами себе си не е по-малко важно в сравнение с проверката, дали
покрива на сградата тече. Началото на новата година е подходящ сезон да се уверим, че духовното ни здраве
е добро.

Когато бях на 2 години, мама и татко бяха помолени да напуснат Първа Баптистка църква. Причината
за това не беше, че бях на 2 години,  а защото църквата искаше да ги изпрати като мисионери в един от
четирите стари армейски църкви в Камп Крофт. В резултат от тяхната мисия се появи Баптистката църква в
Крофт. Аз не си спомням нищо за Първа Баптистка църква и първите ми спомени са свързани с баптистката
църквата в Крофт. Когато бях на 7 години, една неделя седях на задния ред заедно с един приятел. Баща ми
участваше отпред в богослужението, а мама се грижеше за малките деца на членовете на църквата, които
бяха събрани в друга стая. Тогава пасторът отправи покана към присъстващите: “Ако някой иска да покани
Исус да влезе в сърцето му, нека да вдигне ръка.” Приятелят ми каза: “Ако ти вдигнеш ръка и аз ще вдигна
моята.”  Аз  се  съгласих  и  вдигнах  ръка, а  той  се  въздържа.  Пасторът  ме  видя,  но  беше  достатъчно
съобразителен и не каза нищо. След края на службата помоли мама и татко да му разрешат да поговори с
мен. Отидохме в кабинета му и си поговорихме. Той ми питаше за Исус и аз му казах, че вярвам. Разбира се,
това беше детска вяра, защото тогава бях на 7 години. Въпреки това, по време на следващото богослужение
в сряда, облечен официално, аз се изправих пред църквата и обявих, че вярвам в Исус Христос. Можете ли
да си представите как едно официално облечено 7-годишно дете се среща с Христос? Можете ли да си
представите, как Христос ми каза: “Аз ще построя църква в теб”? Това е нещо, което никой не може да си
представи. Тогава нямах абсолютно никаква представа какво щеше да се случи, ако станеше това, за което
ми говореше Господ. Всеки път, когато някой публично потвърди вярата си, той се превръща в строителен
материал за църквата. Това се отнася за всеки от вас. Ако до сега не сте обявили, че вярвате, същото може да
се  случи с вас.

Около 2 години след като обявих вярата си, в църквата пристигна един евангелист от Тексас. Той
проповядваше за огъня в ада, за врящата сяра и за Божия гняв. Той говореше от амвона толкова мощно, че
човек просто чуваше как черчеветата на прозорците в залата се тресат. После прожектираха един филм за
ада.  Все  още  си  спомням  сцената  с  езерото  от  горяща  сяра  и  плаващите  в  него  мъртви  тела.  През
следващите няколко години, всеки път когато бях болен и имах треска, аз виждах това езеро в кошмарите
си. Тогава не се сетих да питам този евангелист откъде беше намерил този филм за ада. По-късно научих, че
това са снимки на горещите минерални извори в Националния парк Йелоустоун, където има много пара и
бълбукаща кал. Подобно на много други хора от църквата и аз бях изплашен. Вечерта, когато евангелиста
беше тук, всеки от присъстващите излезе отпред, за да каже, че вярва в Христос или отново да посвети

30



31

живота  си  на  Бога,  с  изключение  на  4  човека:  мама,  татко,  пастора  и  жена  му.  Те  бяха  недоволни  и
възмутени от манипулативния начин, по който този евангелист проповядваше Божието царство.

Аз настоявах да бъда кръстен отново.  Признах на родителите си как приятелят ми ме подведе да
вдигна ръката си. Те се опитаха да ме убедят, че няма нужда да се безпокоя, като ми припомниха разговора
ми с пастора, но аз настоявах, че тогава не съм знаел колко лошо нещо е ада. Настоявах да бъда кръстен
отново. Така в период от 2 години бях кръстен 2 пъти чрез потапяне във водата. Аз наистина съм баптист.
Колкото повече пораствах, толкова по-ясно започнах да осъзнавам, че в миналото съм бил манипулиран. Аз
си мислех за това, което ми се случи и реших никога да не позволя да бъда измамван отново и няма да се
искам отново да бъда кръщаван.  Горе-долу по това  време семейството ми се върна в Първа Баптистка
църква.  Когато завършвах първата  година  в  колежа,  бях поканен да  взема  участие  в  един християнски
семинар за младежи, който се провеждаше в Риджкрест. Тъй като се прибирах у дома за лятната ваканция, а
мястото на провеждане на семинара ми беше на път за в къщи и там чичо ми имаше вила, в която ми
позволи да преспя, аз реших да участвам в семинара. Когато семинарът започна и чух какво говори лектора,
аз  веднага изявих желание да отида в  кухнята,  за  да мия чиниите.  Излязох от стаята и отидох да мия
чиниите,  останали от  обяда  на  40-50 човека.  Измих без  чужда помощ всички чинии,  вилици,  лъжици,
ножове и чаши. После излязох през задната врата и отидох във вилата на чичо си.

Същата нощ се срещнах с Живия Христос и тази среща промени живота ми. И до ден днешен не
знам, дали тогава спях или бях буден, но ви уверявам, че за около 15 секунди видях Господа. Той ме попита:
“Кърк, имаш ли желание да правиш това, което ще поискам да правиш?” Аз му отговорих утвърдително.
Всичко стана много бързо. Не си спомням друг път да съм имал това усещане за мир в сърцето си, което
изпитах през тази нощ. На следващата сутрин се събудих и отидох в една огромна зала, да взема участие в
неделното богослужение заедно с другите участници в семинара. Те седнаха в партера, а аз седнах в дъното
на първия  балкон,  за  да бъда възможно по-незабележим.  Не  си  спомням за  какво проповядваха,  но си
спомням поканата: “Ако имате желание да правите това, което Исус ще поиска да правите, молим ви да
излезете отпред пред всички и да го обявите публично?” 

През всички предходни години аз казвах, че никога вече няма да се изправя пред църквата, но в този
момент се почувствах убеден, поради което слязох от балкона в партера и да застанах отпред при пастора.
Стиснах му ръката и му казах: “Аз искам да правя това, което Христос поиска да направя.” Той ми каза, че в
няколко стаи встрани от залата има съветници и трябва да отида при един от тях.  Минах по коридора
покрай тези стаи,  без да вляза в нито една от тях,  излязох навън и се върнах във вилата.  Направих си
сандвичи и отидох на върха на близкия хълм, където седях пред целия следобед и слушах шума на вятъра.
Молех се на Господа с думите: “Аз ти обещах, че ще правя това, което искаш да правя, но нямам представа
какво  е  то.”  Аз  чаках  и  чаках  да  получа  някакъв  отговор,  докато  се  смрачи.  Останалите  участници  в
семинара вече си бяха заминали. Тогава слязох от хълма и преспах още една нощ във вилата.

На следващата сутрин тръгнах с колата си за Спартанбърг.  Когато минавах през задната врата на
бащината  си къща,  аз се  срещнах с  една чернокожа жена,  Гертруд,  която идваше всеки понеделник да
помага на майка ми за почистването. Тя беше първия човек, с който се срещнах от момента, в който стиснах
ръката на пастора в църквата в Риджкрест. Когато влязох в кухнята, Гертруд се обърна към и ми каза: “Кърк,
в нашата църква се опитваме да организираме Библейско училище, но нямаме проповедник. Ще дойдеш ли
да преподаваш в Библейското ни училище?”

В началото на  60-те  години на  миналия  век  белокожите  студенти  не  преподаваха  в  Библейските
училища на църквите на цветнокожите,  освен ако отидеха в Африка,  но аз се  съгласих.  Около 15 деца
присъстваха в първия учебен ден на Библейското училище. Не бях в състояние да се справя сам и помолих
да  ми  намерят  помощник.  Майките  започнаха  да  помагат  и  да  сервират  закуски.  Аз  използвах  всяка
скаутска  игра  и  всяка  библейска  история,  която  знаех  и  изпях  всички  песни,  които  знаех,  като  си
акомпанирах с китарата си. В края на седмицата училището вече се посещаваше от около 150 деца.

В последния ден в двора на църквата, където се провеждаше Библейското училище, спря една голяма
кола. От нея излезе един огромен мъж, който дойде при мен и постави ръката си на рамото ми. Тогава за
пръв път някой ме нарече: “Ваше преподобие Ниили.” Той продължи: “Нашата църква иска да организира
Библейско училище. Ще дойдете ли да ни помогнете?” През това лято водих три Библейски училища в три
Методистки църкви, разположени край магистрала 56. Установих, че ако кажеш на Господа, че ще свършиш
това, което ти възложи, Той ще ти покаже как да изпълниш желанието му за живота ти. Аз се бях устремил в
мислите си да стана лекар и исках да завърша Медицински университет. Мислех си, че Бог иска да отида
там, а след като завърша – да замина за Африка и да стана медицински мисионер. Поради това прекарах
няколко години в университета Фурман, където първата ми специалност беше биология, а втората – химия.
Знаех, че ако искам да стана мисионер, аз трябва да се уча една година в семинария. Докато се учех в
семинарията в Луисвил, Кентъки, д-р Оутс, който ръководеше болничните свещеници, ме изпрати да работя
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в Туберкулозната болница в Хезелууд.  Докато работех там, аз си мислех, че може би ще срещна някои
лекари, които ще ми помогнат да вляза в медицинското училище. Обаче всички тамошни лекари бяха от
Южна Африка, които много трудно говореха английски.

Веднъж влязох в една болнична стая, в която лежаха трима баптисти и един католик. Спрях се край
леглата на всеки от баптистите и накрая, като жест на учтивост, отидох да постоя малко и край леглото на
католика, който боледуваше от последния стадий на туберкулоза. Той ме погледна, устата му беше побеляла
от засъхнала слюнка,  защото дишаше с отворена уста и се бореше за всяка глътка въздух и ме попита
шепнешком: “Господине, каква е мисията на живота ви?” Не можах да му отговоря, само казах с няколко
шаблонни фрази, че може би ще отида да се уча в медицинското училище. След няколко минути си тръгнах
и се прибрах вкъщи. Същия ден след обяд прочетох в една книга, написана от Даниел У илямс, че един
пастор се срещнал с Живия Христос по време на служението си. Авторът твърдеше, че думите, които ни
казват хората, на които служим, може да се превърнат за нас в думите на Христос. Казах на Клер, че ще
трябва да се върна обратно в болницата. Когато влязох в сградата, сестрата на рецепцията ме попита защо
съм се върнал. Отговорих й, че ще отида да поговоря с болния католик,  но тя ми каза, че съм закъснял,
защото той вече е умрял. Този човек ми зададе един единствен въпрос: “Господине, каква е мисия в живота
ви?” и това се превърна за мен в призив да служа на Бога.

Бог започна да ме призовава още когато бях на 7-годишна възраст и все още не е свършил да работи в
мен. Нужно е да направим духовна инспекция на църквата. Знаете ли от къде започва тази проверка? Тя
започва от сърцето и от душата ви.  Ние сме общество на решените хора. Бог ни е призовал да излезем от
тъмнината и да влезем в светлината.    Той ни е призовал да бъдем избран род, царско свещенство и хора,  
които принадлежат на Бога  .  Той иска да изгради църквата си в нас.   За да му позволим да направи това, ние  
трябва да се оставим послушно в ръцете му.

Ще направите ли проверка на сърцето си в началото на тази година? Ще отделите ли няколко минути,
за да се помолите и да проверите, дали сте решен да се подчините на Господа? Ще кажете ли: “Боже, ще
направя  всичко,  което  поискаш  от  мен.”  Уверявам  ви,  че  Бог  ще  ви  възложи  някаква  задача.  Ако  се
поставите на негово разположение, Той ще ви каже какво да направите. Сега е време да направим духовна
инспекция  на  църквата,  която започва  с  проверка  на  собствения  ни живот.  Ако  до сега  не  сте  приели
Христос,  каня  ви днес  да вземете  това  решение.  Каня ви отново да  посветите  живота  си на Бога,  ако
чувствате, че имате нужда от това. Ако имате нужда от църковно семейство, каня ви да станете член на
нашето църковно семейство. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

                     
Общуването в семейството

Еф. 4:25-32

Песента, която изпяхме преди малко ни напомня за молитва за дъжд. Аз знам, че ние се молим за
дъжд. Мисля си, че може би сушата, от която страдаме в момента, се е превърнала за нас в някакъв символ
за това колко жаден е нашия свят за Божието Слово. Нека да прочетем Еф. 4:25-32. Ние продължаваме
серията от проповеди, озаглавена “Болезнени въпроси в християнския дом.” Вече говорихме за парите и за
времето. Миналата седмица говорихме за ролята на родителите за отглеждането и възпитанието на децата.
Тази седмица ще говорим за болезнената тема на общуването. Семейните разговори са много важна част от
съвместния живот на семейството. Разговорите са важна част както за живота на всяко семейство, така и за
църквата като духовно семейство.

Двама студенти си говорели в петък след обяд. Занятията им били завършили, предстояли им два
почивни дни и те си говорели как планират да ги прекарат. Единият попитал другия: “Какво смяташ да
правиш тази вечер?” Той отговорил: “Ще ходя да гледам петъчната битка.” Другият казал: “А аз ще ходя да
гледам боксов мач.” Другият казал: “Не, аз искам да кажа, че ще вечерям със семейството си. Всеки петък,
когато си ходя у дома за вечеря, ние имаме битка. Малкият ми брат знае какво трябва да направи, за да
предизвика баща ми и той дотолкова да се ядоса, че да започне да крещи. А когато татко започне да крещи,
мама започва да му прави забележки и да му досажда, че не би трябвало да вика. Много скоро брат ми
постига онова, към което се стреми. Той иска мама и татко да се карат и да спорят помежду си .  А когато
това стане, малкият ми брат се прибира в стаята си и прави каквото си иска. Аз също излизам навън, качвам
се в колата си и правя каквото си искам.”

Това звучи ли ви странно? Дали нещо в този сценарий не ви е познато? Имали ли сте моменти в
семейството си, когато сте ставали участник или свидетел на подобни петъчни сражения? Общуването може
да бъде толкова изопачено и деформирано. Много са начините, чрез които хората си предават невярна  и
погрешна информация. Много е лесно комуникацията да се превърне в нарушен обмен на информация и на
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общуване. Някои хора общуват помежду си по формулата “удряй и бягай.” Те ви казват нещо, което може да
е твърде важно за вас като: “Трябва да говоря с теб за майка ти, но сега не мога, защото бързам.” Това е един
от сценариите, когато имате доведена майка в семейството. Майка ви и баща ви излизат навън, качват се в
колата  и  ви  остават  с  ужасното  чувство,  че  сте  сбъркали  някъде.  Но  няма  начин  да  попитате  какъв  е
проблема, поне не докато сте сам. Някои хора общуват, като избягват болезнената тема. Те просто отбягват
всякакво обсъждане. Вие искате сериозно да поговорите с тях, но те се изтягат на дивана и заспиват. Няма
начин да ги накарате да разговарят.

Някои  хора  общуват  по  принципа “после  ще  ти  го  върна  тъпкано,”  все  едно,  че  носят  някаква
невидима бронежилетка. Те позволяват да им се отправят малки обиди, без да произнесат даже една дума.
На пръв поглед изглежда, че за тях обидите са твърде малки и незначителни, за да им обърнат внимание. Но
всъщност  те  всичко  забелязват  и  нищо не  подминават.  Те  вземат  тези  малки  обиди  и  ги  натрупват  в
невидимата  си  торбичка.  Една  след  друга  те  трупат  тези  необсъдени  обиди  в  душата  си,  може  би  в
продължение на седмици или даже на месеци. Най-после товара им става твърде тежък и тогава се случва
нещо незначително, което изиграва ролята на пусков механизъм. Обсъждането на състоянието на чековата
книжка или на наличните пари винаги е добър пусков механизъм. “Нека да поговорим за чековата книжка
или за парите, с които разполагаме.” Вие започват разговора и още преди да сте се усетили, този човек ви
казва: “Докато разговаряме ми се иска да ти кажа още някои неща.” Той взема невидимата си торбичка, в
която е събирал обидите и я тръсва на масата  .    Така става невъзможно да се проведе разумен, спокоен и  
ползотворен разговор. 

Някои хора разговарят с брачния си партньор, като образно казано, му връзват и ръцете и краката.
Любимият ми пример за такъв подход е, когато една съпруга каже на съпруга си, че има среща с приятелки
и той ще трябва да се погрижи за децата. Съпругът се съгласява. Жената отива на срещата, а мъжът се
грижи за децата. После тя се връща, може би в девет часа вечерта и влиза в къщата през официалния вход.
Първото нещо, което вижда е един чорап,  който виси на полюлея и веднага разбира,  че атмосферата е
заредена с  неприятности.  Влиза в  кухнята и вижда купчина празни кутии от пица.  По цялата къща са
разхвърляни мръсни дрехи. Децата не са си написали домашното. Не са се изкъпали. А през това време
съпруга гледа някакво телевизионно предаване. Жената пита: “Тук бомба ли е падала?” Той отговаря: “Ето,
започва се.  Аз ти позволих да излезеш да си починеш, а  ти вместо да ми благодариш, започваш да се
оплакваш.” По този начин мъжът връзва и ръцете и краката на жена си.

Някои хора общуват единствено като изискват или като се затварят в себе си. Много често лошото им
настроение  се  изразява  или  чрез  изискване  към  другия  или  като  преглъщат  всичко  вътре  в  себе  си.
Понякога, а може би и доста често, основната причина за това е темата за парите. Общуването може да бъде
деформирано и изкривено по много начини. В Еф.4:25-32 Павел дава някои прости указания, вдъхновени от
Светия Дух, които наистина ни помагат да разберем как можем да общуваме по-добре помежду си като
членове на семейството. Павел казва, че с цел да излъчваме ясна информация към околните, ние трябва да
отхвърлим всяка фалшивост и притворство. 

В семейството, в което има добра комуникация и общуване няма теми, за които е забранено да се
говори и нищо не остава недоизказано. В доброто и здраво семейство може да се говори за всичко. Каквато
и да е темата на разговора, обсъждането е честно и няма “удари под кръста.” Всичко може да се обсъжда.
Децата знаят, че могат да говорят за чувствата си, даже за лошите си чувства. Бащата и майката знаят, че
могат да обсъждат всякакви теми, включително трудните теми. Няма забранени теми. За да се осигури
такава атмосфера, трябва да е налице високо ниво на доверие, за да могат членовете на семейството да
разчитат, че това, което се говори е вярно. 

Павел казва не само да говорим истината, но и отношенията ни винаги трябва да се основават  и да
демонстрират любовта помежду ни. Това е нещо по-различно от безстрастното говорене само на истината.
Понякога  хората  говорят  истината  с  цел  да  изнудват  и  да  нараняват.  Говоренето  на  истината  с  любов
означава, че трябва да говорим с най-искрения стремеж към най-доброто за човека, с когото говорим. Вярно
е, че понякога истината ни наранява, даже когато е казана с любов. Дядо ми обичаше да казва: “Казвай
винаги истината,  даже когато тя наранява,  защото в повечето случай ще е така.” Понякога казването на
истината наранява. Понякога ни наранява да кажем истината с любов  ,   но въпреки това е много важно да го  
правим.

Когато членовете на семейството говорят помежду си, от най-голяма важност за доброто общуване е
слушането.  Доброто общуване изисква да се слуша, да се обръща внимание, да отдаваме на членовете на
семейството си цялото си внимание,  когато ни говорят.  За нас гледането на телевизия или четенето на
вестник не трябва да има по-голям приоритет пред слушането на онова, което ни говорят членовете на
семейството ни. Ние трябва да ги гледаме, когато ни говорят и да ги слушаме. Когато слушате обичан от вас
човек, за вас това е като слушането на прекрасна музика. Вие не само слушате онова, което се казва. Вие
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внимавате и за начина, по който е казано, за хармонията и мелодията, даже за дисхармонията. Вие се учите
да слушате както тишината, така и сълзите. Ето това е внимателното слушане. То е свързано със старанието
да се разбере. Едно от обещанията на Бога е, че Той винаги е готов да ни слуша. В Пс.121 казва, че Господ
“няма да задреме, нито да заспи.” Бог винаги е готов да слуша. Йеремия ни казва, че Бог ще ни слуша
всеки път, когато се молим. Когато даряваме любимите си хора с дара на слушането, ние ги даряваме с един
дар,  който е много сходен с живота в  молитва.  Те получават усещането,  че са  разбрани или че поне е
направен опит да бъдат разбрани. Когато ги даряваме с този дар, ние пораждаме надежда в човека, който
обичаме. Ние слушаме с разбиране и със съпричастие. Правейки това, ние им изпращаме сигнал за нашата
любов, която прилича много на Божията любов.

Павел посочва, че трябва да изоставим фалшивостта и лицемерието. Когато не казваме истината, ние
изтъкаваме една объркана паяжина. Нали знаете какво се казва в едно стихотворение: “О, каква объркана
паяжина  изплитаме,  когато  за  пръв  път  излъжем!”  Когато  лъжем,  ние  наистина  си  навличаме  голяма
неприятност. Трябва да изоставим лицемерието и неискреността и да говорим истината с любов.

Павел казва, че можем да се гневим, но не трябва да  извършваме грях. Много християни считат, че
гневът сам по себе си е грях. Но Библията не казва това. В живота на Исус можете да откриете случаи,
когато Той се е разгневявал, въпреки че е безгрешен. Един древен философ казва, че когато гневът влезе в
главата на човека, мъдростта излиза. Вярно е, че човек много трудно взема добри решения, когато е ядосан.
Ние трябва да държим гнева си под контрол и да се справяме с него още преди слънцето да е залязло. Вие
знаете какво означава да не сме ядосани, когато си лягаме. 

Решавайте проблема с гнева още преди да дойде време да си лягате. Освобождаването от гнева не е
лесна  работа.  Повечето  хора  знаят,  че  ако  са  ядосани,  не  би  трябвало  незабавно  да  реагират.  Томас
Джеферсън казвал, че когато усещал, че е ядосан, той винаги броял до 10, преди да каже нещо. А ако се
чувствал много ядосан, той броял до 100. Марк Твен не бил толкова търпелив, като Джеферсън. Марк Твен
казвал, че когато се ядосал, той броял до 4, а ако бил много ядосан, той просто започвал да проклина. Това
напълно подхожда на характера на Марк Твен, нали?

Искам да ви дам един съвет, който научих от един човек, наречен Фултън Орслер, който е написал
книгата “Най-прекрасната история, която някога е разказвана.” Това е историята за Божията любов и за
Неговия дар в Христос. В книгата се разказва за собствената му борба с гнева. Той разказва, че когато се
ядосал, вместо да брои до 10, той казвал първите 10 думи от Господната молитва: “Отче наш, който си на
небесата,  да се свети Твоето име.” Според Фултън, ако кажел тези десет думи,  когато е ядосан,  те му
припомняли, че следващите думи, които ще излязат от устата му трябва да са думи, които прославят Бога.
Според него тази стратегия му помогнала да държи гнева си под контрол.

Уверявам ви, че когато сте ядосани  ,   крещенето не помага  .   Когато викаме и крещим на човека, който  
обичаме  ,   това въобще не ни помага  . Това поведение не помага както на човека, който крещи, така и на онзи,  
на когото крещят.    Единственото нещо,  което помага     е  РАЗБИРАНЕТО  .  Всеки от нас може да се ядоса.
Глупаво е да се казва: “Аз никога няма да се ядосвам,” защото това е неизпълнима цел. Гневът просто е част
от  житейските  дадености.  Полезно  е  да  запомним,  че  гневът  винаги  е  вторична  емоция.  Преди  да  се
ядосаме,  ние  се  намираме  под  влияние  на  някакво  друго  чувство.  Чувстваме  се  наранени,  засегнати,
пренебрегнати и приемани като някаква даденост.  Преди да се ядосаме,  ние сме под влияние на някои
вредни чувства и емоции. Ако искаме да контролираме гнева си и да не му позволяваме да ни управлява, ако
искаме да го укротяваме, преди да залезе слънцето, ние трябва да открием и да се справим с първичното
чувство, което предизвиква гнева.

Миналата  седмица  чух  по  телевизията,  че  едно  семейство  открило  на  тавана  на  къщата  си  две
неексплоатирани бомби, които били произведени в Япония. Очевидно са били запазени от Втората световна
война и били поставени на тавана на тяхната къща, където стояли от тогава до сега. На колко опасно място
са били съхранявани тези бомби! Можете ли да си представите да имате две неизбухнали бомби на тавана
на къщата си? Ако имате не укротен гняв в сърцето си, вие имате неексплоатирана бомба вътре в себе си.
Вътре във вас има нещо, което е готово да избухне при най-малката провокация. То е готово да избухне и да
причини големи разрушения. Ето за това Библията ни съветва да се гневим, но да не грешим. Укротявайте
гнева си още преди да сте легнали да спите. Не отивайте в кухнята или в спалнята, за да успокоите гнева си.
Статистиката показва, че повечето домашни убийства се извършват в кухнята или в спалнята. Идете двамата
в хола. Седнете на два стола. Не се докосвайте един друг, докато сте ядосани. 

Някой трябва да запита: “Нека да видим какъв е проблема. С какво те засегнах?” Този въпрос е много
по-различен от въпроси като “Защо се държиш като луд? С какво те засегнах?” След това истината трябва
да излезе на яве. Вида на обидата трябва да бъде обяснена. Този разговор трябва да завърши с извинение,
когато един от двамата каже  : “  Извинявай. Съжалявам. Сбърках  .  ” Приятели, нека да ви кажа нещо. Моля ви
да се научите да казвате тези три думи. Толкова много хора не могат да произнесат думите: “Аз сбърках.
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Съжалявам.” Научете се да казвате тези думи. Това ще се отрази добре както на вас, така и на хората, които
обичате. Някой трябва да каже: “Съжалявам.” Другият човек трябва да каже: “Прощавам ти.” Тогава гневът
може да бъде укротен, преди да сме си легнали. Много често и двамата човека в един спор трябва да кажат
“Съжалявам.” И двамата трябва да кажат: “Прощавам ти.”

Павел казва: “Никаква  гнила да не излиза от устата ви.” Това е третият му съвет по отношение на
общуването. Нито една гнила дума не трябва да излиза от устата ви. Проблемът е, че е толкова лесно да се
критикува.  Забелязвали ли сте, че тъкмо в хората, които обичаме  ,    ние съзираме най-много недостатъци  ?
След като са живели дълги години като семейство, мъжът и жената могат много лесно да станат критични
един към друг.  Когато понякога давам съвети за преодоляване на семейни проблеми, аз питам мъжът и
жената, дали си спомнят каква е била основната причина, за да се оженят. Кои са били онези качества в
брачния ви партньор, с които той ви е привлякъл? Защо обикнахте този човек? Ако можете да си спомните
добрите  неща,  това  е  начин  да  се  намали  влиянието  на  отрицателните  неща.  Всеки  човек  си  има
недостатъци.

Когато подарих на жена си Клер диамантения годежен пръстен, аз го бях купил с последните си пари.
Мислех си, че съм купил най-красивият пръстен на света. След като й го дадох, един от братовчедите й го
разгледа и каза: “О, в него има дефект.” Аз просто не можех да  го видя. Може би зрението ми не беше
толкова силно. Не виждах дефекта, но след като ми беше показан, аз успях да съзра някаква тъмна частичка,
която се намираше в центъра на малкия диамант. Казах на Клер: “Нека да го върна и да го сменя с някой
друг.” Тя ми отказа с думите: “Не, това е пръстенът, който си ми подарил. Това е пръстенът, който ще запазя.
Той просто прилича на нас и ще ми напомня, че никой не е безгрешен.  Нашият брак не може да бъде
перфектен. Но той може да бъде изпълнен с толкова любов и доброта.” Не се ли получава това със всеки
един от нас. Стига да искаме, ние можем да откриваме много пропуски във всеки човек.

Библията ни забранява да казваме обидни неща. Не произнасяйте думи, които унизяват друг човек
и водят до духовна и емоционална атрофия на отношенията ви с него. Както ни учи Павел,  говорете думи,
които  подхранват,  подсилват  и  утвърждават.  Родителството  е  прекрасно  изкуство,  когато,  виждайки  че
децата ви са направили нещо добро и хубаво, вие не си спестявате добрата оценка, а ги хвалите. Да бъдете
добър брачен партньор означава, че вие получавате сила от съпруга или от съпругата си. Вие ги хвалите,
казвате, че сте доволни и им изпращате малки и прости знаци на утвърждаване. “Между другото, казах ли
ти, че ти благодаря за ...” “Едно от нещата, които най-много харесвам у теб е ...” Нека да ви кажа кое е най-
важното от всички утвърждавания. Това е да изговаряш името на обичания от вас човек в молитвата си. За
мен няма по-важно нещо от това жена ми Клер да се моли за мен, да се моли гласно да бъде денят ми добър
и да мога да се справя със задачите, които знае, че ми предстоят. Когато тя произнася името ми в молитва, аз
знам, че тя не само ме разбира, но и че е сърдечният ми приятел, който се моли за мен. Ние трябва взаимно
да се изграждаме с любов чрез простите знаци и думите на любовно утвърждение.

Павел казва, че като семейни партньори, които са обвързани един към друг с любов, ние трябва да сме
любезни. Трудно е човек да е любезен. Павел казва да се освобождаваме от всяко “огорчение, ярост, гняв,
вик и хула, заедно с всяка злоба.” Освобождавайте се от всички огорчения, бъдете любезни помежду си,
изпълвайте сърцата си с нежност един към друг, прощавайте си. Понякога наблюдавам, как тинейджърите
общуват помежду си. Те могат да манипулират, да разделят и да владеят. Те могат да противопоставят някой
учител на родителя си, за да се “бият” помежду си. Тинейджърите знаят как да манипулират. Понякога се
чудя от къде успяват да се научат да правят това.  Те биха могли да възприемат и добрите примери на
общуването, да се научат как да бъдат любезни и изпълнени с нежност към другите хора. Те могат да се
научат да са състрадателни. Като дете научих правилото: “Тоягите и камъните могат да ми строшат костите,
а думите никога няма да ме наранят.” Но истината е, че това правило не е вярно. Думите могат да нараняват  ,  
при това много дълбоко. Понякога те могат да раняват даже по-лошо от тоягите и камъните. Поради това
Павел е казал:   “Бъдете един към друг благи,  милосърдни; прощавайте си един на друг,  както и Бог в
Христос е простил на вас.” Нашият пример е Исус. Той ни показва какви трябва да са отношенията ни с
другите хора. Добре е да се молим Бог да пази устните ни от богохулство и лъжа. Добре е да се молим Бог
да охранява устните ни, за да можем да се изграждаме един друг с думите си и да сме любезни.  Убеден съм,
че Бог иска ние да сме любезни хора.

В книгата Евреи се казва, че огорчението може да порасне като корен. Такъв корен израснал в живота
на една жена, наречена Шарлот Елиът. Изпълнената с огорчение Шарлот боледувала често и страдала от
много  горчиви  спомени.  Тя  изпитвала  огорчение  даже  към  Бога.  Огорчението  й  било  заразително.  То
заразило цялото й семейство и тя се отнасяла нелюбезно към близките си хора. Един пастор, наречен д-р
Малан, искал да разговаря с Шарлот. Като приятел на семейството, той искал да се опита да й помогне.
Веднъж бил поканен на обяд. Докато се хранели, Шарлот гневно избухнала. Тя просто била пълна с отрова.
Другите членове на семейството изпаднали в смущение и напуснали масата, оставяйки д-р Малан насаме с
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Шарлот. Той й казал: “Ти си изпълнена с омраза и гняв. Ти си изпълнена с горчивина и раздразнителност.”
Тя го попитала: “Какво ще ми предпишеш да  направя?” “Ти трябва да смириш гнева си.” Тя казала: “Как да
го направя?” Тогава той й казал: “Шарлот, ти трябва да излееш сърцето си пред Бога. Иди при него такава,
каквато си.” Прочел й Йоан 6:37, където Исус казва: “Който дойде при Мен, никак няма да го изгоня.” 

Шарлот започнала да се моли и да излива пред Бога своята горчивина и гняв. С течение на времето
разбрала, че молитвата й я променя. Започнала да се отнася по-любезно и с по-голяма любов към хората. Тя
разбрала, че цялата й горчивина може да бъде занесена при Господа, че може да отиде при него такава,
каквато е и Христос ще я промени. 

Ако горчивината, гнева, яростта и злата воля са обсебили живота ви, ако общуването ви с любимите
ви хора е разстроено и не работи, излейте сърцето си пред Господа. Идете при Него и просто му кажете:
“Който дойде при Мен, никак няма да го изгоня.” Идете при Него такъв, какъвто сте. Господ Исус Христос,
който има силата да променя човешкото сърце, може да промени и живота ви.

Познали ли сте Исус като свой Спасител? Признали ли сте го за Господ на живота ви? Ако до сега не
сте направили това, каним ви днес да вземете това решение. Елате и приемете Христос. Може би искате да
подобрите отношенията с членовете на семейството си? Каним ви да станете член на нашето църковно
семейство. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

                     
Опасността от хвърлянето на камъни

Йоан 8:1-11 

Днешната проповед дава отговор на въпроса:  “Какво трябва да правим с хората,  които извършват
грехове?” Тя е озаглавена “Опасно е да хвърляме камъни.” Когато бяхте деца, дали сте хвърляли камъни? Аз
хвърлях. Като малък обичах да нареждам консервени кутии на някой пън и хвърлях камъни по тях, за да
видя, колко кутии бих могъл да съборя с един удар. Даже на едно дърво бяхме заковали един стар тас от
колело на кола и го целехме с камъни, защото си мислехме, че това подобрява точността ни. Увлечението ми
по хвърляне на камъни особено се развихряше,  когато ми се отдаваше възможност да хвърлям плоски
камъчета по повърхността на езеро или река. Може би много от вас са правили подобни неща. Аз се научих
да хвърлям камъни, а по-късно използвах тези свои умения, когато за кратко време играх бейзбол в Лигата
за подрастващите. 

По време на един мач играх на поста “питчер” (играч, който хвърля топката). Създаде се следната
ситуация. В отбора ни имаше други двама добри питчъри, но поради претрупаност на програмата отборът
ни  беше  принуден  да  изиграе  3  мача  за  една  седмица.  Правилата  за  Лигата  на  подрастващите  не
разрешаваха питчъра да играе повече от един мач седмично, поради това треньора ни трябваше да намери
питчър за третия мач. Той избра мен преди всичко заради начина, по който хвърлях, защото считаше, че
моите  топки  летят  с  естествена  парабола.  Играх  през  целия  мач  като  питчър,  но  се  провалих,  защото
задачата ми беше да хвърлям топката срещу противниковия играч с цел да го ударя, а майка ми през целия
ми живот ме беше учила никога да не хвърлям срещу човек, защото мога да му извадя очите или да го
нараня. Поради това бях развил в себе си задръжките никога да не хвърлям срещу човек. Така, благодарение
на майка ми, дебютът ми като питчер се превърна в провал.

Опасно  е  да  се  хвърлят  камъни.  Това  е  опасно  за  всеки,  а  не  само  за  хората,  които  живеят  в
оранжерии.  Нека  заедно  да  прочетем  Йоан  8:1-11.  В  някои  от  вариантите  на  превод  на  Библиите  се
обяснява, че този откъс е бил включен в най-ранните преписи на Новия Завет . Много изследователи се
съмняват в автентичността на този откъс и че тази случка въобще се е случила в живота на Исус. Някои
учени считат, че този откъс е бил добавен много по-късно към евангелието на Йоан. Вярно е, че този текст
липсва в шест от най-ранните преписи на евангелието на Йоан, но е включен във всички по-късни преписи.
Най-ранните християнски автори от Гърция очевидно не за  знаели за този откъс.  Ориген,  Хрисостом и
Кирил Александрийски не споменават нищо за този откъс в произведенията си. От друга страна такива
латински автори, като Джером, Августин и Амброз са знаели за този откъс и често за писали за  него.
Историята за появата на този откъс може да се проследи до 100 год. н.е. Този откъс е включен в един от най-
ранните преписи, но липсва в други два от най-ранните преписи, но в тях за него е оставено празно място,
все едно, че по някаква причина той е бил изпуснат.

Св. Августин ни помага да намерим обяснение на това противоречие. Първоначално Евангелието на
Йоан съдържало този откъс, но тъй като християнството се борело да оцелее в заобикалящия го езически
свят,  някои  започнали  да  считат,  че  тази  история  е  опасна  и  че  може  да  предизвика  объркване  сред
християните.  Те  считали,  че  в  тази  история  Исус  е  описан  като  някой,  който  се  отнася  лековато  към
прелюбодеянието.  Най-важното  нещо  в  тази  история  е  отношението  на  Христос.  Това  е  история  за
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отношението на Божията милост към нашите грехове. Някои от ранните преписвачи на евангелието на Йоан
изхвърлили конкретната случка, защото си мислели, че тя ще снабди хората с извинение, за да извършват
греха на прелюбодеянието, особено в обстановката на езическия свят, в която живеели ранните християни.

Аз не се съмнявам, че Исус е разбирал сериозността на прелюбодеянието. Ако прочетем Проповедта
на планината, ние ще видим, че той ни напомня заповедта, че не трябва да прелюбодействаме.  Исус даже
стигнал до там, че проследил зараждането на прелюбодеянието до първия пожелателен поглед. Във всички
случаи Исус е по-суров към прелюбодеянието от юдеите и от религиозните им лидери. Нищо не доказва, че
Исус е позволявал извършването на прелюбодеянието. Исус просто действал по своя обичаен начин.  Той
бил суров към греховното поведение,  но проявявал състрадание към грешните хора. Всички сме чували
правилото: “Мразете греха, но обичайте грешните хора.” Разглежданата история е добър пример за такова
отношение. Точно така е реагирал Исус в този откъс. Той ни учи, че е опасно да се хвърлят камъни.

В Лев. 20 и в Втор. 22 се говори за три ужасни грехове: прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство.
Извършителите и на трите е трябвало да бъдат наказвани със смърт. Ако прочетете тези два откъса, вие ще
видите, че в тях се е предписвало виновните да бъдат убивани чрез хвърляне на камъни. В същото време
знаем, че е опасно да се хвърлят камъни. Тогава защо хората хвърлят камъни? Понякога хвърляме камъни от
страх.  Вие разбирате, че когато говоря за хвърляне на камъни, аз нямам предвид буквалното хвърляне на
камъни,  а за проявата на критично отношение, на осъждане и на обидни и болезнени думи по адрес на
някой човек. Понякога хората реагират от страх и тъй като се страхуват, те са готови да нападат.

Когато като малък карах велосипеда си, съседът ни имаше едно невзрачно куче. Както вече казах, аз
обичах да хвърлям камъни по невзрачните кучета. Често минавах с колелото си край къщата на този съсед,
като винаги се стараех да карам колелото си колкото мога по-бързо, защото знаех, че кучето му беше там.
Освен това знаех, че то беше почти толкова бързо, колкото мен. То се появяваше и захапваше обувките ми, с
която въртях педалите на колелото си. Някой ми каза, че ако в такъв момент успея да го полея с вода, това
ще го  откаже да  преследва  колелото ми.  Аз взех  една голяма кофа,  напълних я  с  вода  и я  закачих на
кормилото. Знаете колко трудно е да се запазва равновесие при каране на колело. Когато закачите кофа с
вода на кормилото,   равновесието на колелото значително се променя.  И така аз се понесох надолу по
улицата с  колелото си и кофата с  вода.  Кучето се  появи и ме захапа за  обувката.  В този момент аз се
пресегнах с едната си ръка,  за да излея кофата.  Облях кучето отгоре до долу,  но загубих контрола над
колелото. Колелото попадна в канавката и аз излетях през кормилото.  Лежах в тревата и гледах кучето,
което също ме гледаше. По някаква причина решихме временно да прекратим битката и да изчакаме до
следващата  среща.  Наистина  се  чудех  какво ще се  случи следващия път.  Когато следващия път  минах
покрай тази къща, кучето отново ме подгони. Тъй като бях сменил вида на оръжието си, аз извадих няколко
камъка от джоба си и успях да го улуча с един от тях. Това го отказа повече да ме преследва. Оттогава, даже
когато минавах пеша покрай тази къща, не се налагаше даже да нося камък със себе си. Достатъчно беше
просто да се  наведа,  все едно че вземам камък, да се изправя и да замахна с  ръка.  В този миг кучето
изчезваше от погледа ми.

Понякога хората хвърлят камъни, защото се страхуват. Понякога хвърлят обвинителни, гневни, груби
или критични думи, защото са уплашени. Познавам един човек, който решил да хвърля камъни по един
алигатор. Но алигаторът не реагирал така, както реагират кучетата. Препоръчвам ви да не се опитвате да
правите това. Ако трябва да се справяте с някакъв алигатор, не се опитвайте да хвърляте камъни срещу
него,  защото  това  не  помага.  Когато  хората  са  изплашени  ,    те  са  склонни  към  агресивност  .  Нали  сте
съгласни, че не е вярна максимата “Тояги и камъни могат да ми счупят костите, но думите никога няма да
ме наранят? (Коментар: Същото важи и за друг подобен “шедьовър” – “Дума дупка не прави.” Д.Пр.) Думите могат да ни
наранят  ,   даже по-силно от удара с камък  . Думите могат да наранят сърцето, душата и мозъка на човека. Да
се критикуват и обвиняват хората е толкова лошо, колкото и хвърлянето на камъни по тях.

По телевизията наблюдаваме палестинските деца, които хвърлят камъни по израелските танкове и
военни машини.  Не  е  добре  да  се  хвърлят  камъни срещу въоръжени хора.  Преди време в Рамала  200
палестинци нападнаха с камъни израелски военни машини. Протестантите викаха “Алах Акбар” и “Алах е
велик.”  Когато  нападнаха  войниците  с  камъни,  израелците  откриха  огън  и  застреляха  няколко  от
палестинците. Някои от тях умряха. Опасността от хвърлянето на камъни е, че конфликта ще се разраства.
Същото се случва и в семействата. Някой казва нещо обидно и нелюбезно. Някой започва да напада и да
критикува, в резултат от което конфликтът се разраства. Устното хвърляне на камъни продължава и хората
биват наранявани.

Във филма “Форест Гъмп” едно малко момиченце, наречено Джени, е единственият приятел, който
Форест има в целия свят. Когато Форест е с оковани с вериги крака, Джени го окуражава да бяга. Той се
научил да бяга. С развитието на действието във филма, Джени и Форест порастват. Оказва се, че Джени си
има свои проблеми. Тъй като израснала в разпаднало се семейство, Джени се борела с пристрастяването си
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към наркотиците и алкохола и към унищожителния начин на живот. В един момент Джени и Форест се
връщат в родния си град в южната част на САЩ. Докато се разхождат по един път извън града, те стигат до
къщата, където е израсла Джени, която сега е изоставена и се е превърнала в развалина. За Джени това
място е място на ужаси, където е изтърпявала устно, физическо и сексуално насилие. Тази изоставена къща
се превръща в цел, срещу която тя излива целия си гняв. Тя се навежда, взема камък от земята и го хвърля
срещу къщата.  Чува се тъп звук от удара.  Тогава тя взема втори камък и успява да уцели един счупен
прозорец,  чупейки останалото парче стъкло.  След това Джени продължава да хвърля камък след камък
срещу къщата.  След  като  хвърля  камъни  продължително  време,  накрая  тя  пада  изтощена  на  земята  и
започва да плаче.  Форест Гъмп наблюдава тази демонстрация на гняв и ярост,  цялото това изливане на
насъбралата се в нея горчивина чрез хвърляне на камъни и коментира:  “Понякога човек не разполага с
достатъчно камъни.” Хвърлянето на камъни ни изтощава.

Хвърлянето на камъни ще ни докара до сълзи, но никога няма да помогне да излезем от бедата, в
която се намираме. Хвърлянето на обиди, обвинения и критични думи няма да ни помогне. Хвърлянето на
гневни  думи срещу хората  които  обичаме,  въпреки  че  понякога  ни  нараняват,  никога  няма  да  намали
болката ни. Хвърлянето на гневни и обидни думи само ще увеличи болката ни. В това се състои опасността
от хвърлянето на камъни – болката не намалява, а се усилва.

Книжниците и фарисеите от разглеждания откъс  от Йоан са били прави.  Те са  знаели Закона на
Моисей.  Те  са  знаели,  че  в   Лев.  20   и  във  Втор.  22  ясно  се  казва,  че  жена,  която  бъде  хваната  в
прелюбодейство трябва да бъде убита с камъни. Поради това се готвели да изпълнят наказанието. Жената
стояла унизена,  изплашена  и засрамена пред тези  религиозни лидери,  които искали да изпълнят  точно
предписаното от Закона. На жената й предстояло да изтърпи смъртното наказание. Те вършели правилното
нещо и били убийствено прави. Те щели да приложат закона в най-пълната му степен. Лидерите държали
камъни в ръцете си и били изпълнени с праведно възмущение, което ги мотивирало да я убият. Тогава си
казали: “Нека първо да поставим един капан на равина, който ни създава толкова много неприятности. Нека
да му зададем един въпрос, на който той няма да може да отговори. Нека да го вкараме в капана.” 

За книжниците и фарисеите е било нещо обичайно да се допитват до равина. Напълно подходящо
било да се моли учителя да тълкува закона. Жена, хваната в самото прелюбодеяние? Според Закона на
Моисей  тя  трябвало  да  бъде  убита  с  камъни.  Исус  вече  си  бил  спечелил  репутацията  на  приятел  на
грешниците и се прочул заради любовта и милостта си. Ако кажел: “Убийте я,” това би представлявало
нарушение на римския закон, според който никой друг (даже юдейските лидери), не можел да изпълнява
смъртни наказания, а само римската власт. Ако кажел: “Простете й,” това щяло да е нарушение на Закона на
Моисей, защото щяло да представлява опрощаване на прелюбодеянието, а точно от това се бояла и ранната
църква.В продължение на известно време Исус пишел мълчаливо върху пясъка. Може би така е печелел
време,  за  да  обмисли  как  да  отговори.  А  може  би  се  е  молел  и  е  питал  Бога  “Как  да  отговоря?”  Те
продължавали да настояват да отговори. Хората се питат какво ли е писал Исус върху пясъка. Спомнете си,
че след като жената е била хваната в процеса на самото прелюбодеяние, това означава, че с нея е бил хванат
и някакъв мъж. Според някои хора може би Исус е пишел върху пясъка: “Къде е мъжът, който е бил с тази
жена?” Този мъж също е трябвало да бъде наказан със смъртно наказание. 

Уилям Баркли ни помага много да разберем смисъла на употребената тук гръцка дума,  че Исус е
писал върху пясъка. В случая е използвана дума за написване на списък или на отчет. Според Баркли самата
дума ни води до идеята, че може би Исус е пишел върху пясъка греховете на религиозните лидери, които се
готвели да убият жената. Може би пред очите им той е съставял списък на греховете в собствения живот на
всеки от тях. Той им отговорил просто. “Който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък по нея  .”  
Забелязахте ли как са реагирали те: “  Като чуха това, разотидоха се един по един, като се почне от по-  
старите.” Най-рано са си заминали най-възрастните. Вярно е, че всички сме грешни и не заслужаваме
Божията слава. Вярно е също, че колкото по-дълго живеем, толкова повече грехове имаме. Най-възрастните
са знаели много добре, че имат грехове. Поради това те един по един изпуснали камъните на земята и си
заминали.

Хвърлянето  на  камъни  има  бумерангов  ефект.  В  Северна  Каролина  има  едно  място,  наречено
Ветровитата скала.  Счита се,  че там, ако вятъра духа по определен начин, е възможно човек да хвърли
камък  срещу  вятъра  и  камъкът  ще  се  върне  обратно  при  него.  Отправянето  на  обиди,  клевети,
злепоставяния, критики и обвинения има ефекта на бумеранг и последиците се връщат при онзи, който ги е
изговорил. В разглеждания случай книжниците и фарисеите са станали жертва на бумеранговия ефект на
устните “камъни,” които са хвърляли. 

Знаете ли какво е казал Исус в Проповедта на планината? “Вие ще бъдете съдени по същия начин, по
който съдите другите хора.” Ето това е ефекта на бумеранга. Най-трудното нещо за фарисея е да му се
напомня за собствените му грехове. Ако Исус е пишел това върху пясъка, тези фарисеи са се почувствали
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обвинени. Може би думите на Исус все още са звучали в ушите им: “Ако не простите греховете на другите
хора, вашият Отец на небето няма да прости вашите грехове.” В този момент фарисеите видели собствените
си грехове и един по един си отишли.

Като млад фарисей, Павел знаел много неща за хвърлянето на камъни. Когато Стефан бил осъден да
бъде убит с  камъни,  Павел присъствал при убийството му и държал дрехите на хората,  които убивали
Стефан. Стефан бил обвинен в богохулство, защото обявил, че Исус е Христос. Държейки дрехите, Павел е
наблюдавал как този християнски мъченик е умирал под ударите на камъните. 

Според собственото му признание, Павел три пъти е бил бит с камъни. Хората са хвърляли камъни по
него. Той е гледал как е умрял Стефан. Когато самият той се превърнал в жертва, Павел разбрал какво
означава за жертвата хвърлянето на камъни. Като фарисей Павел бил възстановяващ се фарисей. Той е знаел
закона, но освен това е разбрал, че Христос е дошъл на света, за да донесе дара на милостта. Павел казал, че
които са в Христос няма да бъдат осъдени. 

Знаете ли какво е казал да правим Павел, когато някой бъде хванат в грях? В Гал. 6:1 той пише: “Ако
падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух; но на всеки казвам: Пази
себе си,  да не би ти да бъдеш изкушен.”  Павел е знаел,  колко опасно е да се хвърлят камъни, като се
отправят обвинения. Поради това ни поръчва, когато някой е сгрешил, да го възстановяваме, а не да го
поваляме на земята с обвиненията си.  Възстановяването се извършва кротко и внимателно. Павел е бил
свидетел на смъртта на Стефан. Може би това е подготвило сърцето му за това преобръщане. Чудя се, дали
на по-късните етапи от живота си,  когато е  виждал фарисейското поведение,  как хората се  опитват  да
прилагат закона, той е разбрал колко важно е да бъде възстановяващ се фарисей и колко важно е да се
обръща към милостта, а не към закона. Той писал: “Бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте
си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас” (Еф.4:32). 

Какво трябва да правим с греха? Не трябва да хвърляме камъни по човека, който е виновен, а трябва
да го възстановяваме с нежност, кротост и търпение. Трябва да се отнасяме с тях с любов и прошка. Аз вече
ви казах, че съм възстановяващ се фарисей и се опитвам да се уча да бъде милостив. Много от вас сте от
същата група, нали? Ние се възстановяваме от живота, в който ни учеха кое е добро и кое е лошо. Когато
някой се отнася зле към теб, ти също трябва да му отговориш с лошо. Човек прави това, което е позволено
от закона, а не онова, към което го води духът на Исус. Исус не е спазвал закона буквално, а е правел нещо
повече от закона. Прелюбодейката е знаела, че е виновна и е разбирала, че е сгрешила. Тази жена, която
била заведена при него като осъдена, е останала сама пред Исус, а обвинителите й я изоставили. Исус й
казал: “И Аз не те осъждам; иди си, отсега нататък не съгрешавай вече.” 

Според Новия Завет, осъденият може да бъде убит с камъни по два начина. Човекът можел да бъде
поставен край някоя стена или в яма и върху него хвърляли камъни. Другият начин е осъденият да бъде
бутнат, за да падне от някоя висока скала върху камъните в подножието й. Нали си спомняте какво се е
случило, когато Исус съобщил в синагогата на съгражданите си от Назарет, че той е очакваният Месия? В
Лука 4:29 се разказва, че съгражданите му го завели на една скала край града и искали да го хвърлят долу.
Исус е бил в положението на осъдената жена и е видял смъртта с очите си. Тогава за малко не бил убит, но
по-късно се срещнал със смъртта на кръста. Той казал на жената: “И Аз не те осъждам; иди си, отсега
нататък  не  съгрешавай  вече.”  Августин  казва,  че  това  е  било  среща  на  великата  милост с  великото
състрадание.

Когато бях малък, аз обикновено трябваше да чакам някой да дойде и да ме вземе след тренировка по
баскетбол или след среща на бойскаутите. Аз бях най-голямото дете в семейство с 8 деца и мама не можеше
да ги остави, за да идва да ме взема, поради което аз трябваше да чакам баща ми да изпрати някои камион за
дървен материал да ме прибере. Като всяко дете, докато чаках, аз трябваше да се занимавам с нещо. Веднъж
чаках на един паркинг, който беше покрит с чакъл. Заедно с едно познато момче започнахме да хвърляме
камъни  по  една  голяма  метална  реклама  на  Кока  Кола.  Тъй  като  я  улучвахме  почти  всеки  път,  ние
започнахме да се отдръпваме назад, за да увеличаваме разстоянието до нея и да видим до кога ще можем да
я  улучваме.  Тогава  хвърлих един камък,  който прелетя  над  рекламата  и  удари една  паркирала  кола  на
паркинга. Другото момче веднага хукна да бяга в другата посока,  но аз изтичах до колата и признах на
собственика  й,  че  съм  ударил  колата  му.  Оказа  се,  че  съм  счупил  едно  малко  триъгълно  стъкло  за
вентилация. Аз се извиних и му казах, че ще платя за повредата. Този човек говори с баща ми и аз зачаках
да изпрати сметката за ремонта. Един ден попитах баща си за сметката и му казах, че искам да я платя. Той
ми каза: “Сине, сметката дойде и аз я платих.  Ти каза истината, а аз платих сметката.” Знаете ли какво е
направил Бог за вас? Бог ви обикна толкова силно, че изпрати Сина Си сред нас. Ако вярвате в Сина Му,
никога няма да умрете заради греховете си и няма да платите сметката. Тя е платена вместо вас. Божият Син
е платил сметката ви. В Йоан 3:17 се казва: “Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света,
но за да бъде светът спасен чрез Него.” 
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Хвърлянето на камъни е опасно занимание, което никога не ни помага и не решава проблемите ни.
Отправянето на обиди и обвинения към другите хора няма да ни помогне и няма да намали болката ни.
Напротив, така болката се увеличава и се създава ужасен бумерангов ефект. Ако водени от страх, гняв или
егоизъм, ние отправяме обиди, обвинения и критики към другите хора, това няма да ни помогне. В 1 Кор. 13
Павел ни казва, че единственото нещо, което ще ни помогне е любовта, която претърпява всичко, вярва във
всичко,  надява  се  на  всичко и  премълчава.  Любовта  никога не може да бъде победена.  Хвърлянето на
камъни никога не ни помага, а любовта никога не губи. Съществува голяма опасност при хвърлянето на
камъни и на устни обвинения.

Може би вие сте жертва на подобно отношение.  Може би сте човек,  който е принуден да понася
ужилванията на обидите и обвиненията. Вие трябва да познаете любовта и милостта на Исус Христос. Той
не гледа към греха ни и постъпва така, все едно че сме безгрешни. Той се отнася толкова сериозно към
греха, че го е занесъл на кръста. Толкова сериозно гледа Исус на греха. Той е направил това, за да можем да
се ползваме от неговата любов и милост. Ако сте жертва на подобни обиди, вие се нуждаете от любовта на
Исус.  Може  би  вие  сте  като  фарисеите,  които  критикуват  и  обвиняват  другите  хора  и  сте  жертва  на
бумеранговия ефект.  Каня ви да приемете Христос като ваш Спасител.  Ако сте християнин, който се е
отклонил от пътя си, ние ви каним да се върнете при Христос. Станете член на нашата църква и на нашето
църковно семейство, където заедно ще се опитваме да живеем като Исус. Това са покани от Бога. В името на
Исус Христос се молим да ги приемете. Амин.

Очакваният Месия -  Ис. 42
Исая 42:1-7

Един от въпросите, който сте ми задавали е кой е любимият ми пророк. Днес ще се занимаем с този
пророк,  който е безименен. Аз съм благодарен за проповедите,  които нашата църква разпространява по
радиото. Убеден съм, че това е един от начините да стигнем до обществото и всяка седмица получавам
множество коментари на слушателите, посветени на нашето предаване. Миналата седмица получих едно
мнение, което мисля, че е особено важно да споделя с вас, защото ние сме църковно семейство. Една жена
ми каза, че докато пътувала със семейството си с кола, потърсила по радиото подходящо радиопредаване.
Когато случайно попаднали на нашето предаване, тя казала: “Аз съм слушала този проповедник. Неговите
проповеди наистина са добри. После научих, че това сте вие.  Не знам дали съм повече изненадана или
разочарована,  когато  установих,  че  това  сте  вие.” Не  съм сигурен,  че  казаното от тази  жена въобще е
комплимент. Не знам как да го приема.  Аз знам, че задачата на проповедника е да се опитва да фокусира
вниманието на слушателите си върху Бога, а не върху себе си. Понякога считаме, че проповядването е дар
от Бога, но това просто означава, че този дар дава възможност на проповедника да отстъпи встрани. Някои
проповедници казват,  че  когато  проповядват,  се  скриват  зад  кръста,  така  че  присъстващите  в  църквата
вместо да се фокусират в личността на проповедника,  да виждат разпънатия Христос и Живият Господ. По
много причини това трудно се постига, особено когато фокусът на проповедта е в Бога.

Един пророк от Стария Завет наистина е бил в състояние да остава незабележим. Неговото послание е
толкова  ясно фокусирано върху Бога  и  върху Божия служител,  че  ние  даже не  знаем неговото име.  С
последният стих на Ис.39 завършва историята на Исая. До края на тази глава изгнанието във Вавилон все
още не се  е  случило.  Следва прекъсване,  което трае поне 70 години, преди да започне Ис.  40.  Самото
изгнание е  продължило 70 години.  В началото на Ис.40  се  говори за  края на  изгнанието.  Това  е  едно
утешително предсказание. “Утешавайте, утешавайте народа Ми, казва вашия Бог. Говорете нежно на
Йерусалим  и  му  кажете,  че  неговата  война  завърши.”  Предсказанието,  което  започва  в  Ис.40  е
предсказание на надеждата, в което се говори за начина, чрез който Бога ще възстанови хората Си. В гл. 40
четем, че Онзи, който ще дойде, ще е представител на Бога и ще бъде като овчар, който носи овцата в
ръцете си. Не знам кой е написал това предсказание на надеждата, но мога да ви дам малко информация за
него. Твърде е възможно да е бил ученик на първият Исая, който е познат като Исая от Йерусалим. Голяма е
вероятността да е произлязъл от свещеническо семейство, защото е знаел много неща за свещеничеството.
Той е живял предимно във Вавилон. Може би е бил роден във Вавилон по време на изгнанието. Може би не
е виждал  Йерусалим, но е бил пропит от историята и традициите на евреите.  Бил е талантлив поет и е
използвал еврейския език най-красиво в сравнение с останалите автори от Стария Завет. Този пророк е бил
запознат с Авраам, Исаак, Яков и Йосиф, знаел за Моисей и за странстването на Божиите хора в пустинята,
за робството в Египет и за освобождението. Знаел е за греховете на хората. Не знаем името на пророка, но
сме му задължени заради истините за дейността на Бога по време на криза.

Получих писмо от един младеж, който наскоро завърши базовото си обучение си като военен пилот. В
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писмото той описваше колко труден е живота му. Той е 19 годишен и казва, че е получил голяма подкрепа от
Ис. 40. Този откъс го е поддържал в моменти на несигурност през краткия период на военната му служба.
Бях удивен от факта, че един 19 годишен младеж от военновъздушните сили се е обърнал към един пророк,
който е живял векове преди Исус и е намерил успокоение в онези стихове от Стария Завет, които са добре
познати и на вас. Става дума за Ис.40:28-31. Ние свързваме тези стихове с Ерик Лидл и с филма “Огнените
колесници.” Мнозина от нас четат тези стихове в трудни моменти и в мигове на опасности.

Ние не знаем името на пророка, който е написал това пророчество, но той ни е толкова добре познат
заради  думите  му  на  окуражение,  подкрепа  и  успокоение.  Ние  го  познаваме,  защото  е  писал  стихове,
описващи слугата на Бога, Онзи, който е предстояло да дойде. Някои предполагат, че може би служителят,
за който е писал, е самият пророк. Други казват, че може би тук се говори за персийският цар Кир, който е
освободил евреите от робството им във Вавилон. Християните се вглеждат в стиховете на Служителя, който
се е очаквало да дойде и виждат Исус. Ние знаем, че тези стихове от Стария Завет са били използвани в
евангелията, за да се осъществят в живота на Исус. 

Той е Страдащият Слуга, за който четем в Исая. Той е Онзи, който дошъл в името на Бога, за да могат
слепите да прогледнат и да освободи поробените. Ние го познаваме като очакваният Месия. Ще разгледаме
стиховете посветени на този Слуга на Бога и ще им позволим да насочат влиянието ни към Исус,  към
живота на Исус, към неговата страст и към начина, по който е живял между нас. Нека сега да прочетем
заедно Ис.42:1-7. Централната тема на незнайния пророк се фокусира върху Божият Слуга, който познаваме
като Месията Исус Христос. И в четирите евангелия се посочва, че служението на Исус е започнало с едно
и също събитие. В две от евангелията се разказва за раждането на Исус. В две от евангелията се съобщава
родословното  дърво  на  Исус.  И  четирите  евангелия  твърдят,  че  служението  на  Исус  е  започнало  с
кръщаването му в река Йордан.

Йоан е бил много странен човек, който е бил облечен в дреха от камилска вълна и се е хранел само
със скакалци и див мед. Със сигурност той не е живял много удобно в това горещо и сухо място, каквото е
Палестина.  Фредерик  Битнер  казва,  че  всеки,  който  живее  по  този  начин  е  склонен  да  бъде  в  лошо
настроение. Очевидно Йоан е бил в лошо настроение и е наричал религиозните водачи с името “змийски
рожби.” Когато Исус отишъл до реката Йордан, за да бъде кръстен, в началото Йоан отказал с думите “Аз
имам нужда да бъда кръстен от Теб, а Ти идваш от мен?”(Мат. 3:15). Исус настоял, като казал, че “така
подобава да изпълним всичко, което е право.” С други думи Исус му казал: “Йоане, ние трябва да преминем
през всички етапи. Трябва буква по буква да изпълним всичко, предписано от Бога и по този начин  ще
дадем един вечен пример. Нека за изпълним всичко според указанията на Бога.”

Съмнявам се, дали някой друг от присъстващите тогава е обърнал внимание на Исус. Вероятно той е
приличал на многото поклонници, които са отивали да бъдат кръстени в реката Йордан. И в наши дни
поклонниците продължават да отиват там, за да бъдат кръстени. Миналата година по това време аз кръстих
8-9 човека в река Йордан. Мога да ви уверя, че там водата наистина е студена, особено през Март. Реката е
доста дълбока, но не е много широка. За поклонниците в Святата Земя е важно за бъдат кръстени в река
Йордан, защото там е бил кръстен Исус. Това е била странна сцена: Исус, очакваният Месия, Божият Син,
застава насред калната река край един човек, който изглежда  много необичайно, потапя главата си под
водата, а след това я изважда и водата капе от него, а той изтрива водата от очите си. Представете си Исус,
Синът на Бога, целият подгизнал от вода. И в четирите евангелия се казва, че когато той излязъл от реката,
се чул един глас, който казал: “Това е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”

В същият миг, в който Исус чул този глас, в същия миг, в който Йоан Кръстител чул този глас, в същия
миг, в който всеки, който имал някакво познание за Стария Завет чул този глас, всички разбрали важността
на тези думи. Пс. 2:7, където се казва: “Ти си Мой Син” са били произнасяни по време на коронацията в
храма в Йерусалим, когато царят получавал короната си. С други думи небесният глас казал: “Това е новият
ви цар.” И така, чули се думите: “Това е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.” Вижте
какво пише в Ис. 42:1: “Ето Моя Слуга, когото подкрепям, Моят избраник, в когото благоволи душата
Ми; положих Духа Си на него.” Според евангелията все едно, че Бог цитирал Пс. 2:7 и Ис. 42:1. В мигът, в
който Исус  чул небесния  глас,  той е  разбрал,  че Бог  казва:  “Ти си  новият  цар.  Ти си Месията.  Ти си
Избраният Слуга.”

Всеки от нас, който е отглеждал деца знае колко много децата искат да бъдат забелязвани. Водили ли
сте децата си да плуват? Чували ли сте: “Тате, тате, гледай ме! Тате, виж какво мога да правя!” Децата може
да не правят нещо изключително, а просто шляпат във водата. Колкото повече деца имате, толкова повече те
се  съревновават  помежду  си,  за  да  привлекат  вниманието  ви.  Същото  се  повтаря  в  най-различни
обстоятелства.  Когато  работех  като  пастор  в  един  санаториум  за  болни  деца,  около  мен  постоянно  се
въртеше  едно   малко  момченце.  За  него  аз  бях  Голямата  Звезда.  Той  беше  моята  постоянна  сянка  и
постоянно търсеше одобрението ми: искаше да видя всяка оценка от училището, даже лошите оценки, които

41



42

получаваше;  искаше  да  прочета  всяко  писмо,  което  получаваше  по  пощата;  постоянно  искаше  да  му
обръщам внимание.  Аз  правех  всичко възможно да  удовлетворявам тази  потребност  и  да  му  обръщам
колкото  се  може  повече  внимание.  Той  приличаше  на  суха  гъба,  която  попива  цялото  внимание  и
привличаше всеки, който би могъл да му го даде.

Това момче прекара цели 3 месеца в нашия санаториум, преди да се срещна с майка му. Усещах, че
нещо не е както трябва, защото в неделите, когато свижданията бяха разрешени, тя никога не идваше да
види детето си. Детето говореше с обич за нея, но никога не получи писмо от нея. Една неделя тя дойде да
го посети и аз се срещнах за пръв път с нея. Протегнах й ръка за да се здрависаме, но тя я пренебрегна и
въобще не отговаряше на въпросите ми.  Аз разбрах,  че тя не вижда ръката ми. Тази жена беше почти
напълно сляпа. Тогава си помислих: “Не е чудно, че синът й постоянно иска някой да му обръща внимание.
Той е отгледан в къщи от самотна майка, която е почти напълно сляпа. Никой не го забелязва и той търси
вниманието на другите хора. Той просто иска някой да го забележи.” Нали е вярно, че всички проявяваме
такава склонност? Всички имаме нужда от одобрение. 

Когато след кръщението излязъл от Йордан, Исус получил небесното одобрение от своя Баща: “Това е
възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.” Благодарение на тази благословия, той е бил в
състояние да дава същата благословия на другите хора. През целия си живот Исус благославял другите
хора.  Служението му се е състояло в благославянето на някой болен човек и в прегръщането на някой
прокажен,  още  преди  да  го  е  излекувал.  През  целия  си  живот  той  вземал  децата  в  ръцете  си  и  ги  е
благославял, докато другите хора не са ги считали за личности. През целия си живот той служел на хора
като на жената, която искала да остане незабелязана в тълпата. Тя се считала за нечиста и в продължение на
12 години имала кръвотечение. Исус коленичил край леглото на малкото момиче, което считали за умряло и
го възкресил за нов живот. Той отивал при хората, които другите избягвали и ги благославял.

Исая казва, че Исус е постъпвал така, защото целта му е била да раздава правосъдие. Вижте Ис. 42:1-
2: “Той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го
направи да се чуе навън.” Забелязали ли сте, че хората, които често говорят най-много за правосъдие са
онези,  които  викат  най-силно?  Те  правят  демонстрации,  носят  знамена  и  лозунги  и  използват
високоговорители. Те призовават за правосъдие, като щурмуват кметството или парламента. Питам се, дали
от това ще произлезе нещо добро? В повечето случаи, когато хората шумно викат за справедливост, това не
допринася с нищо за подобряване на правосъдието в света.

В Библията се казва, че очакваният Месия ще се стреми тихо към правосъдие. Той ще говори кротко,
няма да крещи и няма да протестира шумно. Исус работи в сърцето на всеки човек. Той идва и му говори
Той се отнася към хората като към истински личности,  които са важни. Ако прочетем Блаженствата от
Проповедта на Планината, ние ще видим, че хората, които Исус нарича “блажени” са тъкмо онези, които са
отхвърлени от обществото: онези, които скърбят, които са кротки, които гладуват и жадуват за праведност,
миротворците, онези, които са преследвани заради правдата. Бог е благословил Исус: “Това е възлюбеният
Ми Син, в Когото е Моето благоволение.” В Ис.42:1 се казва: “Ето Моя Слуга, когото подкрепям, Моят
избраник, в когото благоволи душата Ми.” Сега Исус благославя другите хора.

Исус  служи  на  хората,  които  са  наранени,  чиито  сърца  са  разбити  и  към  които  не  се  отнасят
справедливо. Тази представа за справедливост няма нищо общо с победата постигната чрез заплаха. Тази
справедливост вижда къде е поражението, къде е болката и отговаря на хората съобразно тяхната нужда.
Незнайният пророк е обрисувал прекрасно начина, по който работи Исус: “Пречупена тръстика няма да
отреже и замъждял фитил няма да угаси” (Ис. 42:3). 

Ако човек е пречупен, той не трябва да бъде ритан, докато лежи на земята. Такъв човек има нужда от
някой, който да му помогне и да го повдигне. Ето така постъпва Исус . Ако фитилът на вярата мъждука,
състрадателният Слуга няма да го угаси. Той окуражава хората, като им казва: “Достатъчна е даже малко
вяра,  голяма колкото грахово зърно.”  Исус разбира колко нараними и крехки сме ние.  Той знае как да
раздава  правосъдие и справедливост.  Той идва с нежно състрадание.  Почти всеки от нас приема такъв
подход. Тъкмо този подход ни стимулира да вървим след Исус. Той иска да го следваме, на първо място
защото ни благославя. Ние отговаряме на това благословение, за бъдем считани като част от онези, на които
служи Исус. Докато го следваме, ние не само получаваме благословии  ,   но и отговорности  . 

След като Бог благословил Исус, той незабавно бил отведен от Светия Дух в пустинята, за да бъде
изпитан. Ако някога сме си мислили, че по някакъв начин живота ни ще бъде лесен, за нас е достатъчно да
се  вгледаме в  живота  на  Исус,  за  да  разберем колко погрешно е  подобно твърдение.  Получаването на
благословение съвсем не означава, че живота ще стане лесен. Исус е казал: “В света имате скръб; но
дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33). Той ни благославя не за да ни освободи от трудностите, а за да
върви до нас, да ни окуражава и да ни дава сили за да живеем съобразно изискванията за християнския
живот. 
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Когато живеем така,  ние установяваме, че сме призвани да поддържаме връзка с Исус. Това няма
нищо общо с представата, съгласно която човек влиза в някаква телефонна кабина, а след това излиза от нея
като супермен. Исус е овчар. Така както го описват хората с които има връзка, така както казва и самият
Исус, той е овчар, който се грижи нежно за своите овце. Той е овчар, който дава живота си за овцете си. Той
е  достигнал  до  своята  цел  за  правосъдие  и  справедливост,  като  е  извършил  най-необичайният  акт  в
историята на човечеството – като е бил разпънат на кръста. Той е умрял, въпреки че е бил невинен. Смъртта
му е единственият начин, чрез който би могъл да предложи свобода и справедливост за хората. Вървейки
след  Исус,  ние  започваме  да  разбираме  какви  са  отговорностите  на  учениците  му  и  започваме  да  ги
прилагаме в живота си.

В Ис. 42:6 настъпва една промяна. В предишните стихове, говорейки за Слугата на Бога, който се
очаква да дойде,  пророкът използва трето лице единствено число.  В ст.6 пророкът въвежда второ лице
единствено число и използва местоименията “те” и “ти”. В Ис. 42:6 се казва: “Аз, Господ, те призовах в
правда и като хвана ръката ти, ще те пазя и поставя за завет на народа, за светлина на народите .” Бог
казва: “Искам ти да си част от това, което правя в този свят. Ти ще бъдеш знак за моя завет. Ти ще бъдеш
светлина, която свети в тъмнината. Чрез теб слепите ще прогледнат, затворниците ще бъдат освободени, ти
ще занесеш светлина и в най-дълбокия и най-тъмния затвор.” Когато вървим след Исус, идва време, когато
ще трябва да вземем решение да понесем собствения си кръст, да поемем собствените си отговорности и да
поемем своя товар от онова, което Бог върши в този свят. Ние се опитваме да подчертаваме това, когато
осъзнаваме  собствената  си  мисия  в  света.  Това  се  превръща  в  част  от  нашето  ежедневие.  Ние  имаме
отговорности не просто да получим благословението на Исус.  Така както Исус благославя хората,  така
трябва да ги благославяме и ние. Ние сме благославяни  ,   за да бъдем и ние самите благословение за другите  
хора  . В съвсем практичен смисъл Исус ни призовава да поемем работата му и да я вършим до нейното  
завършване.

Един велик композитор искал  да  напише  още една  симфония,  преди да  умре.  Здравето  му било
влошено, но той започнал да пише и да композира. Той работил дълго и упорито над симфонията, като се
консултирал със студентите си. Бил завършил близо половината от симфонията, когато здравето му още
повече  се  влошило и  той повече  не  можел да  пише,  а  скоро след  това  починал.  След  известно време
студентите му обявили, че се готвят да представят пред публиката последната симфония на своя велик
учител.  Надигнал се силен протест в обществото.  “Как е възможно да изсвирите симфония,  която не е
завършена?” Независимо от това, била насрочена датата на концерта. Залата била препълнена и оркестъра
засвирил. Диригентът дирижирал симфонията до мястото, до което бил стигнал композитора. След това
спрял, обърнал се към публиката и казал:”До тук стигна нашият Майстор.  Онези от нас, които са негови
ученици, поеха отговорността да я завършат.”

Точно това ни призовава да правим и Бог. Кой е Слугата, описван в Исая? Това е Исус, но това е и
църквата.  Ние  сме  слугуващата  църква.  Ние  сме  онези  хора  от  този  свят,  които  сме  натоварени  с
отговорностите  не  само  да  получим  благословията  на  Бога,  но  от  своя  страна  да  разнасяме  Божието
благословение по целия свят. Ние не трябва да отрязваме даже пречупената тръстика и да не угасваме даже
мъждукащия фитил. Ние трябва да окуражаваме онези, които страдат и са наранени. Ние трябва да даваме
сили на съмняващите се. Наша е отговорността да извършваме работата на Господа. 

Това започва, когато приеме Исус като свой Спасител. Аз знам, че мнозина от вас вече са взели това
решение,  но  сигурно  има хора,  които до  сега  не  са  приели Христос  като  техен Спасител.  Ако не  сте
направили това, вие не познавате радостта от това приключение, което представлява християнския живот.
Ние ви каним да приемете Христос за ваш Спасител. В името на Господ Исус Христос. Амин.

Очакваният Месия
Исая 61

Нека да прочетем заедно Ис. 61. Един мъж влязъл в една книжарница за християнска литература, за
да  си  купи  някаква  книга.  Там  видял  окачени  няколко  шапки,  украсени  с  панделки  с  буквите  КБНИ?
Човекът попитал продавачката какво означават тези букви и тя му обяснила, че съкратено това означава:
“Какво би направил Исус?”  С този надпис се опитвали да напомнят да младежите да вземат решения,
съобразявайки се с онова, което Исус би направил, ако е на тяхното място. Мъжът се замислил малко и
казал: “Поне в едно нещо съм сигурен. Исус не би платил 20 долара за такава шапка.”

За нас не е трудно да разберем какво би направил Исус, ако беше на наше място, защото той ни е
съобщил целта на мисията си. Ис. 61 представлява описание на мисията на Исус. След като бил кръстен в
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река Йордан, Исус получил следното потвърждение от своя любящ Отец: “Този е възлюбеният Ми Син, в
Когото е Моето благоволение” (Мат.3:17). Евангелието ни казва, че след това Духът го отвел в пустинята,
за да бъде изкушаван в продължение на 40 дни. Изпитанието в пустинята изпълнява същата роля, каквато
изпълнява рафиниращият огън за скъпоценния метал.  По време на тези изпитания Исус по един реален и
неоспорим начин доказал своята истинска същност. Той отказал да бъде материален Месия, който се стреми
към земни богатства.  Той отказал да бъде наблюдаващ Месия.  Той отказал да бъде хитър и практичен
Месия.  В собственото си сърце Исус казал,  че в служението си ще приеме образа на страдащия слуга,
описан в Исая.

Когато  излязъл  от  пустинята  и  отишъл  в  Назарет,  Исус  отишъл  в  синагогата.  Нека  да  прочетем
описанието на случилото се в Лука 4:16-21. Пророк Исая ни описва, какъв ще бъде Месията. Исус дошъл и
прочел същото описанието на Исая, което прочетохме сега. Хората били изненадани.  От дълго време те
очаквали месията, (Коментар: След последния пророк Малахия от Стария Завет, юдеите очаквали в продължение на 400 г. да

дойде  друг  пророк  или  Месията.  Д.Пр.),  но когато Исус  им казал кой е  той,  те  се  изненадали. Този откъс от
евангелието  на  Лука  ни  разказва,  че  Исус  се  изправил  в  синагогата  на  родния  си  град  и  прочел  от
Писанията,  както  правел  обичайно  всеки  равин.  След  това  навил  свитъка,  върнал  го  на  служителя  на
синагогата и седнал. Седналото положение е било положението, от което равинът поучавал с власт. Исус е
проповядвал  Планината  на  Планината  седейки.  В  Лука  се  казва,  че  очите  на  всички  присъстващи  в
синагогата били вперени в него, защото очаквали да чуят какво ще каже. Исус казал: “Днес чухте, че се
изпълни това описание от Исая за страдащия слуга.” Така по един недвусмислен и ясен начин Исус казал,
че той е Месията. По-нататък в Лука се казва, че жителите на Назарет били изумени от това твърдение. Те
се питали: “Това не е ли дърводелецът? Не е ли това човекът, който познаваме още от малък?” Според тях
когато казал, че е Месията, Исус извършил богохулство, едно престъпление, което се наказвало със смърт,.
Хората са считали, че очакваният Месия ще седне на трона на Давид. Те очаквали, че Месията ще дойде,
облечен като първосвещеник или като цар. Със сигурност хората не са си представяли, че Месията ще бъде
някакъв дърводелец от Назарет. 

По онова време смъртното наказание чрез удряне с камъни се изпълнявало по два начина. Най-често е
бил използван методът, чрез който е бил убит Стефан. Осъденият се поставял край една стена. Около него
заставали хора с камъни в ръка, които хвърляли срещу човека, докато го убият. Жителите на Назарет се
опитали да умъртвят Исус по друг начин, като го бутнат от една отвесна скала, за да умре върху камъните в
дъното на дерето. Те го отвели до върха на скалата, която можете да видите и сега, ако отидете в Назарет.
Въпреки, че имали намерение да го убият, Библията ни разказва, че Исус минал между тях, без някой да му
попречи.. В този случай животът му бил спасен, но както знаете, по-късно той е бил убит. 

Филип Янси е написал книгата “Исус, който не познавах,” в която задава някои въпроси за Исус. Това
е  една  прекрасна книга,  която е  хубаво да  се  чете  особено в периода преди Великден.  Янси казва,  че
основният проблем, който са имали хората от първия век е свързан с техните очаквания, а това е основния
проблем и на нас самите.    Месията, който те очаквали   и    Месията, който е дошъл     не са съвпадали  . Янси
казва,  че  нашите  очаквания  често  пъти  са  формирани  под  въздействие  на  литературата  от  Неделното
училище. Той си спомня една картина с образа на Христос, която висяла на стената в Неделното училище,
което посещавал като дете. Всеки път, когато поглеждал тази картина, той добивал представата, че Исус е
толкова кротък, мек и сладък, поради което не можел да си представи, че е възможно Христос да говори
остро и рязко. Когато станал по-възрастен и започнал самостоятелно да чете евангелията, той с изненада
открил, че Исус е съвършено различна личност. 

Янси задава въпроса: Защо се получава така, че хората, които на пръв поглед са неприятни и противни
най-често биват привличани от Исус?    Описаните в Библията последователи на Исус наистина не са били  
преуспели хора  ,   това са били хора, които са били отхвърлени от обществото  . Сред тях е имало болни хора:
прокажени, сакати, слепи и глухи. Между учениците му е имало хора, които даже не са били юдеи, като
например римският стотник. Имало е грешници, презирани хора, един събирач на данъци, който седял на
едно дърво,  една жена,  хваната в прелюбодеяние,  друга жена с кръвотечение и трета жена,  която била
обхваната от седем демони. Такива са хората, които са били привличани от Исус.  От друга страна хората,
които  били  считани  за  най-уважавани  в  обществото,  не  били  привличани  към  Исус,  а  понякога  даже
упорито отказвали да го приемат. Някои даже търсели начин да го убият, защото се чувствали обидени и
застрашени от него.

Когато бях млад пастор аз си спомням, че разговарях с една жена,  която имаше много проблеми.
Животът й беше изпълнен с болка и с множество грехове. Тъй като се опитвах да каже нещо смислено,
докато тя  изливаше болката  си  пред мен,  аз  я  попитах глупаво:  “Коя  църква  посещавате?”  Тя  реагира
мигновено. “Църква? Защо би трябвало да ходя на църква? Те не ме искат, а и аз не искам да ходя там. И без
това имам лошо мнение за себе си. Защо би трябвало да искам да ходя на църква?”
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Хората, които най-силно са привличани от Исус са тъкмо онези, които най-силно отказват да станат
част от някаква църква. Те не се чувстват привлечени към църквата по същия начин, по който се чувстват
привлечени от Исус. Да не би църквата да е станала повече подобна на тогавашните религиозни лидери, а
не на самия Исус? Как е възможно Исус, единствената безгрешна личност, да привлича към себе си толкова
много грешни хора? В програмната декларация на своето служение Исус е казал, че е дошъл, за да съобщи
добрата  новина  на  бедните  и  угнетените.  Разбира  се,  тук  не  става  въпрос  за  материално  бедните  и
онеправданите. Исус говори за онези хора, които жадуват емоционално и чувстват духовна празнина в себе
си. Исус казва, че е дошъл да даде добрата новина на тези нуждаещи се хора. В програмната си декларация
Исус казал, че е дошъл, за да превърже хората с наранени сърца, независимо от причината, поради която са
угнетени, онези, които скърбят и тъгуват, онези, които се чувстват напуснати и изоставени. Исус е дошъл, за
да донесе свобода на пленниците.

Преди две седмици разговарях с един човек, който е ужасно пристрастен към хазарта. Той ми обясни,
че  това  е  вид пленничество  и  ми  каза:  “Все  едно,  че  някой ме  е  изпратил в  затвора.”  Да  бъде  човек
пристрастен,  това означава да е в плен и в робство.  Исус дошъл, за да даде свобода на такива хора.  В
неговата програмна декларация се казва, че е дошъл, за да донесе светлина на хората, които са затворени в
тъмнина. Това не означава, че той ще извини всеки човек за греховете, които е извършил и ще изпразни
затворите. Той ще обяви годината на Божието благоволение за онези, които на първо място се стремят да
угодят  на  Бога.  В  неговата  програмна декларация  се  казва,  че  той ще дойде  и  из  основи ще промени
социалните  норми както на тогавашното,  така и на  сегашното общество.  Исус дошъл с  евангелието за
добрата новина и любовта. Когато дошъл в това общество, той се превърнал в Месията, който никой не
очаквал. Поради това бил отхвърлен даже от жителите на родния му град.

През първия век в Йерусалим е съществувала кастова религиозна система, изградена по същия начин,
по който е бил изграден самият храм. На хората, които са били прокажени, сакати или са имали някакви
телесни  недостатъци,  не  е  било  разрешавано  да  влизат  в  храма.  Те  въобще  не  били  допускани  до
богослуженията. На езичниците се разрешавало да влизат само във външния двор на храма. На еврейските
жени  се  позволявало  да  стоят  още  по-далеч  –  в  един  двор,  който  се  намирал  в  центъра  на  двора  за
езичниците. Еврейските мъже можели да се разхождат в една специална зона на храма, която била запазена
само за тях. Тя била разположена в непосредствена близост до Светая Светих, едно място, където влизал
само първосвещеника и то само веднъж годишно, на празника Йом Кипур, Денят на изкуплението.  Тази
кастова религиозна система не се различавала съществено от кастовата социална система на хиндуизма в
Индия.  (Коментар:  Сега  в  Индия  живеят 180  млн.  души  от най-нисшата прослойка  на  обществото,  които  са  наричани
„недокосваемите,“ защото хората от по-висшите касти се отвращавали даже да се докоснат до тях.   Превел съм няколко книги
от  Чарлз  Колсън,  в  които  той  описва  и  тази  трагедия,  за  която  ние  не  знаем  почти  нищо.  Можете  да  ги  намерите  в
http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) Исус дошъл, за да отмени тази кастова система и да съобщи, че всички хора
са равни в очите на Бога. 

Филип Янси казва, че според описанието в евангелията, Исус най-малко осем пъти се е хранил с
различни хора. В три от тези случаи това са били обичайни тържества. Той е взел участие в сватбата в Кана
Галилейска. Друг път е отишъл в отдалеченото градче Витания, за да се нахрани заедно с Марта и Мария.
Вие си спомняте, че тогава Марта се стараела да подготви яденето, а през това време Мария отишла и
седнала при Исус.  В този случай той се е  хранил с  приятелите си.  В друг случай се разказва,  че  след
възкресението той се е хранил с двамата ученици, които отивали в Емаус. Понякога Исус се е хранел с хора
при крайно необичайни обстоятелства. 

Веднъж отишъл в  дома  на  Симон  Прокажения.  Човек  даже  не  би искал да  влезете  в  къщата  на
прокажения. Освен това ни се казва, че е отишъл в дома на Симон Фарисеят, един човек, който считал, че
Исус е уважаван гост, но не му отдал необходимото уважение, което се полагало на един специален гост.
Тогава при тях влязла една жена от улицата и помазала краката на Исус. Исус упрекнал Симон Фарисеят, че
не се отнесъл толкова любезно към него, като тази жена. Друг път Исус извикал на Закхей да слезе от
дървото и му казал, че ще обядва в къщата му. Така той се самопоканил на обяд. Тогава е било немислимо
един равин да влезе в дома на един събирач на данъци. Друг път Исус отишъл в дома на друг събирач на
данъци, наречен Леви. Докато бил в дома на един фарисей, той говорил за тържеството, на което Бог ще
покани бедните, сакатите и слепите. Това представлявало ерес според фарисейският начин на мислене. По
време на тези обеди ние виждаме, че Исус е изпълнявал много специални задачи и цели. В един от тези
случаи Исус подкрепил отхвърлените хора и същевременно се противопоставил и обвинил религиозните
лидери.

Един от най-ясните истории за служението на Исус, която илюстрира неговия уверен в правотата си
подход, е историята за жената, която била хваната в прелюбодеяние. Наказанието за такова престъпление е
било убиване с камъни. Жената била заобиколена от религиозни лидери, които носели камъни в ръцете си и
били готови да я убият. Докато чакали да я убият, един от тях се обърнал към Исус и го попитал как да
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изпълнят закона. В евангелието на Йоан се казва, че Исус е пишел по пясъка. Има много предположения
относно това, което е пишел Исус. Някои считат, че той е пишел: “А къде е мъжът? Ако са хванали жената,
със сигурност е имало и мъж, който също е бил хванат. Къде е той? Защо той не е осъден със същото
наказание?” Когато попитали Исус как да накажат тази жена, тъй като бил мъдър равин той им отговорил:
“Който от вас  е  безгрешен,  нека пръв  хвърли камък по  нея”  (Йоан 8:7).  Джей Лено  (Коментар:  Прочут

телевизионен журналист в САЩ. Д.Пр.) често пъти взема интервю от случайни хора на улицата. Наскоро зададе на
хората една серия от религиозни въпроси. Той попита две млади жени коя е първата от Десетте Заповеди. Те
отговориха:  “Свободата  да  се  говори.”  После  помоли един млад мъж да  довърши следното изречение:
“Който от вас е безгрешен ...” Мъжът отговори: “нека се успокои и да се наслаждава на живота.”

Исус не е отговорил по този начин. Той е казал: “Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък
по нея.” Вие можете да си представите тези мъже, еврейските водачи, които се били наредили срещу жената
с камъни в ръцете си. В моите представи най-възрастните от тях първи са изпуснали камъните от ръцете си.
Те са знаели, че имат грехове в живота си. Един по един всички мъже изпуснали камъните от ръцете си и се
разотишли. Когато останали само Исус и жената, той я попитал: “Жено, къде са онези? Никой ли не те
осъди? И тя отговори:  Никой,  Господи.  Исус каза:  И Аз не те осъждам; иди си,  отсега нататък не
съгрешавай повече” (Йоан 8:10-11). Тогава жената, която била хваната в прелюбодейството си отишла с
опростени  грехове,  а  религиозните  лидери  можали  да  видят  собствения  си  грях  на  самоувереност  в
праведността  си.  К.  С.  Луйс  казва,  че  в  присъствието  на  Исус  съществува  опасност  за  увереността  в
собствената ни праведност, защото там няма място за такава праведност.  Не е чудно, че отхвърлените от
обществото приемат Исус, защото той не ги отхвърля. Хората ги отхвърлят и изостават, а Исус ги приема,
ободрява духът им и прощава греховете им. Не е чудно, че религиозните лидери са го избягвали, защото той
изваждал на показ фалшивостта на тяхната праведност.

В едно място, наречено Кумран съществувала една група от хора. На тях била поверена отговорността
да съхраняват свитъците от Мъртво Море и те имали правило, съгласно което на луди хора, лунатици и
глупаци се забранявал достъп до групата. В този списък се включвали и други хора, но  нали предполагате,
че поне 50 % от хората са имали достъп? Бил забранен достъпа на слепи, сакати, куци, глухи, деца и жени.
Човек започва да се пита кой би могъл да бъде включен в тази група.  Ето така се е изграждала кастовата
религиозна система по времето на Исус.  Лидерите са се безпокоели повече да не направят грешка при
включването на някой в някаква избрана група, а не заради това, че някои хора няма да бъдат включени в
нея.  Когато дошъл, Исус преобърнал тази кастова религиозна система и се пресегнал, за да се докосне до
хората, до които било забранено да се докосват. Той протегнал ръка на отхвърлените, на прокажените, на
жената с кръвотечението, даже на проститутките и на малките деца. Той протегнал ръка на онези, които
били  считани  за  нечисти.  Той  не  обръщал  внимание  на  ритуалното  очистване.  Самият  факт,  че  той
протегнал ръка към тях им дал безусловната любов и очистването, за да бъдат приети. Теологът Уолтър
Винке казва, че заразителността на светостта на Исус е победила заразителността на нечистотата.

Исус ни учи, че в Божието царство няма да има нежелани хора. Той илюстрира това твърдение с
притчата за двамата мъже, които се молели в храма. Фарисеят се молел така: “Боже, благодаря Ти, че не съм
като другите човеци” (Лука 18:11). Това е молитва на един надменен и горд човек. Той продължил: “... и
особено  не  като  този  бирник.”  Бирникът,  който  бил  мразен  и  презиран  от  всички,  даже  не  смеел  да
повдигне очите си към небето. Той коленичил, удрял се в гърдите с ръцете си и се молел: “Боже, бъди
милостив към мен, грешника.” Исус казал, че е бил оправдан вторият човек, който всички са презирали.

Един от древните отци на църквата, наречен Ириней, казал следното: “Трябва да гледаме на другите
хора с очи, излекувани чрез милостта.” Любовта на Исус, неговата милост, изцелява очите ни и начина ни
да виждаме нещата около нас. Поради направеното от Исус става едно велика промяна. Отхвърлените биват
включени в Божието царство, а онези, които са се считали за праведни били обявени за неправедни. Никой
не е очаквал подобно нещо. Това е причината, поради която пристигналият Месия бил отхвърлен.  

Японският християнин Ендо Сузуки бил преследван заради вярата си, защото преди Втората световна
война в Япония само около 1% от населението били християни.  Присмивали му се даже хората,  които
считал, че са най-добрите му приятели и даже някои от членовете на собственото му семейство . Когато
войната свършила, той решил да отиде във Франция. Той винаги искал да живее в някоя западна страна,
където има огромни катедрали и християнството е най-разпространената религия.  Когато пристигнал във
Франция, той установил, че даже там е преследван и отхвърлян. Хората му се присмивали, този път не
заради религията му, а заради расата му. Почти отчаян, той отишъл в Израел и започнал да изучава живота
на Исус. Тогава разбрал, че самият Исус, който е бил третиран като отхвърлен човек, е излекувал живота му.

Даже членовете на собственото семейство на Исус са го считали за полудял човек. Те са считали, че
самият  Велзевул,  Сатаната,  го  е  обзел.  Приятелите  му  го  изоставили.  Накрая  всички  го  изоставили.
Религиозните лидери го мразели. Собствените му сънародници избрали той да бъде екзекутиран, а да бъде
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освободен един прочут терорист,  наречен Варава.  Исус е  бил страдащият слуга.  Той е бил презиран и
мразен. Неговото служение е било насочено към онези хора, които са били лишавани от милост. Той дошъл,
за да им предложи милост и безусловна любов. Къде се намираме ние като членове на църквата? Някои
коментатори считат, че Симон Прокаженият и Симон Фарисеят са били един и същ човек. Когато Исус
отишъл да обядва в дома на Симон Фарисеят, неговия домакин, изпълнен с увереност в собствената си
праведност, се присмял вътрешно над жената, която влязла и помазала краката на Исус. По-късно, малко
преди да умре, според евангелието на Матей, Исус бил почетен гост в дома на Симон Прокаженият. В този
случай също влязла една жена. Аз не знам, дали Симон Прокаженият и Симон Фарисеят са един и същ
човек. Веднъж при мен дойде един човек, на когото беше възложено да направи хоризонталната маркировка
на паркинга пред църквата ни и ме попита колко места бих желал да бъдат маркирани като запазени за
инвалиди. Аз му отговорих: “Обозначи ги, че всички са предназначени за инвалиди. Всеки член на църквата
по свой начин е инвалид.” И това е истината. Възможно е Симон Фарисеят и Симон Прокаженият да са
били един и същ човек. Проповедникът Кирк е човек, който има нещо грешно в себе си. Праведността на
всеки от нас е тънка като цигарена хартия. Бог знае онова, което се крие в дълбочината на сърцето ни. Той
знае, че всеки човек има нужда от молитва.

Сънародниците на Исус го отхвърлили. Исус е бил плачещ човек. Той плакал, когато умрял приятелят
му Лазар. Той плакал, защото хората от Йерусалим не се разкаяли. Вие се чудите какво би направил, ако
огледа нашия град. Убеден съм, че той би плакал и заради нашия град. В Евреи се казва, че Исус е плакал
със силен глас пред Бога, който единствен можел да го спаси от смъртта. Но Бог решил да не го спасява. Бог
решил Исус да умре.  Исус умрял,  за  да могат всички отхвърлени,  вие,  аз и онези,  които никога не са
прекрачвали вратата на църквата, всеки от нас, който е презиран, да бъде спасен чрез Неговата милост. 

Има една прекрасна история за един хазартен играч, който живеел в един малък град. Жителите на
този град решили да изкоренят хазарта и порока от града си, поради което казали на този хазартен играч, на
градския пияница и на две проститутки, че трябва да си заминат. Четиримата напуснали града и отишли в
една малка вила наблизо, където решили да се установят, защото наближавала снежна буря. Скоро към тях
се  присъединила  една  млада  двойка,  които  решили  да  избягат  от  дома,  за  да  се  оженят.  Шестимата
отхвърлени  от  обществото  се  опитвали да  устоят  на  снежната  буря,  като  се  грижели  един за  друг.  Те
демонстрирали безусловна любов, приемали се един друг, помагали си един на друг, подкрепя ли се един
друг, даже били готови да се жертват един за друг. Убедените в собствената си праведност жители на техния
град въобще не са знаели нищо за обществото, което тези 6 човека формирали.

Питам ви на  кое от двете  общества  прилича  църквата?  Дали в него  са  събрани хората,  които са
убедени в собствената праведност? Дали това не са същите религиозни лидери, който са съществували по
времето на Исус? Мислите ли,  че нашата вяра и праведност са блестящи и неопетнени? Или сме като
отхвърлените, като онези, които са били толкова привличани от Исус? “Няма праведен нито един” (Рим.
3:10). Всеки, който поглежда искрено към себе си знае, че има нужда от прошка от Спасителя. Ние заедно
цитираме онзи стих от Библията, в който се казва, че Исус е дошъл на този свят, за да демонстрира любовта
на Бога: “Защото Бог толкова обикна света.” Дали това се отнася лично за вас? Защото Бог толкова обикна
Кирк Ниили, че пожертва единствения си любим Син, за да не погине Кирк, а да има вечен живот. Исус е
дошъл на този свят не за да обвини Кирк, а за да може Кирк, чрез него да бъде спасен. 

Знаете ли, че това съобщение се отнася и за вас? Тези прекрасни думи на Исус се отнасят и за вас, за
вас се отнася поканата да бъдете очистени от всичко нечисто, за вас се отнася поканата да бъдете докоснат
от любящия Господ, който е докосвал прокажените, още преди да ги е излекувал, който се е пресягал и е
докосвал хората, които са били считани за нечисти и ги е очиствал чрез своята любов.

Поканата се отнася за всеки от нас. Ако до сега не сте приели любовта на Исус, това е вашият шанс.
Трябва да направите само една крачка. Може би имате нужда от църковен дом. Уверявам ви, че с радост ще
ви посрещнем в нашето църковно семейство. Всеки от нас е грешен. Това са покани от Бога и ние ви молим
да ги приемете. В името на Исус. Амин.

Павел, излекуваният фарисей
Лука 18:9-14; Деян. 22:30 – 23:11

Искам да ви благодаря за вашата щедрост. Ако сте прочели църковния ни бюлетин, вие ще знаете за
какво  говоря.  Благодаря  ви  за  щедростта,  с  която  толкова  вярно  правите  дарения  на  Господа.  Ние
достигнахме целта, която си бяхме поставили да съберем от дарения 45 000 долара. Тази сума е два пъти по-
голяма  от  сумата,  която  събрахме  миналата  година,  така  че  нашата  църква  ще  може  да  помогне  за
изграждането на един параклис в полската столица Варшава. Членовете на църквата дариха щедро 38 000
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долара за тази цел. Чрез гласуване на съвета на дяконите, останалата част от нужните средства ще бъде
взета от десятъка на строителния фонд. Освен това искам да ви благодаря за днешното посещение. Аз знам,
че днес за вас щеше да ви е много по-удобно да си останете вкъщи. Когато днес се събудих рано сутринта
температурата беше около 0° С, но с наближаване на времето за службата тя продължи да спада. Благодаря
ви, че въпреки това сте дошли днес тук. Благодарим ви за верността ви към Бога и за това, че сте с нас през
това специално време за поклонение пред Бога. 

Това е първата ни служба за 2002 г.  Аз знам, че обикновено ние се придържаме само 3-4 дни към
решенията,  които вземаме на  Нова  Година.  Към 6  Януари много от  добронамерените  ни новогодишни
решения вече са останали в миналото. Проблемът с решенията е, че обикновено човек решава да направи
промяна в живота си, разчитайки само на собствената си воля и сила. Но истината е, че ние въобще не сме
силни. Ние започнахме да вярваме, че когато искаме да направим значителна промяна в живота си, първо
трябва да се посъветваме с Библията. Днес в неделното училище четохме от книгата на Яков, че Библията е
като огледало. Точно така, както се оглеждаме в огледалото и виждаме промените, който трябва да направим
във външния си вид, така се оглеждаме и в Божието Слово и виждаме промените, които трябва да направим
в живота си. Когато започнем да правим тези промени, това не зависи толкова от нашата решителност, а от
желанието ни да се подчиняваме и да извършваме онова, което Бог е планирал за живота ни . Днешната
проповед  се  фокусира  върху  промените,  които  мнозина  от  нас  трябва  да  направят  в  живота  си.  Със
сигурност проповедта засяга и промените, които се извършват и в моя живот. 

Фразата “възстановеният фарисей” е фраза, която съвсем не е нова. Не знам къде съм я прочел за пръв
път, може би в  книгата на Филип Янси, озаглавена “Защо милостта е толкова чудна?” Джон Фиш също е
писал за възстановяването от начина на живот, от нещата в които е вярвал и от поведението, което е толкова
характерно за фарисеите. В Новият Завет се говори за фарисеите, една група от хора, които са клон от
юдеизма и е наричан “хасидичен юдаизъм.” Думата “хасидим” означава “обичани от Бога или верни на
Бога.” Когато говорим за хасидичните евреи, ние си спомняме за красивия начин, по който те са празнували
връзката си с Бога чрез музиката си, разказването на историите, в които са вярвали, с танците си и даже с
празнуванията си.

След робството във Вавилон настъпил един период, когато юдеизма се опитал да възстанови вярата си
в закона. Това е било добронамерено движение, но подобно на много други неща, то се отклонило встрани
от целта си. На практика стремежът към спазване на закона се превърнал в законничество, при което самият
закон започнал да пречи на хората да се наслаждават на свобода, с която ги дарява вярата в Бога. Този стил
на живот довел до сепаратизъм. 

Самото име “фарисей” означава “онези, които са отделени.” Трудно е да се каже от какво точно са се
отделяли фарисеите.  Може  би са  се  опитвали  да  се  отделят  от  езичниците.  Това  движение  в  юдеизма
накарало фарисеите да се отделят от другите хора,  които също са вярвали в Бога.  В края на краищата
фарисеите на практика се отделили даже от Бога. Това законничество и сепаратизъм били примесени със
много силен национализъм и към придържане към идеята, че евреите са неразделна част от Йерусалим.
Мисля си, че фарисейството е изиграло ролята на предшественик на циониското движение. 

Фарисеите  и  книжниците  често  са  свързвани  в  Новият  Завет.  На  19  места  в  евангелията  те  са
споменати заедно. Книжници са били хората, които са спазвали закона, а фарисеите буквално са спазвали
всяко изискване на закона в живота си. Те не са представлявали някаква политическа партия, но въпреки
това повечето от израилтяните са ги считали за високоуважавани духовни лидери. Проблемът е бил, че те
въвели един твърд стандарт, който бил недостижим за обикновените хора. По тази причина Исус казал, че
те поставят тежко бреме върху другите хора. В същото време стандарта, който въвели за себе си, е бил
много по-невзискателен.

Въпреки че е бил признаван за равин и учител даже от религиозните власти, Исус е правил неща,
които фарисеите не разбирали. Той се хранел заедно с грешници, даже с бирниците, на които по онова
време се гледало с огромно презрение. Фарисеите били напълно изумени, че един равин е в състояние да се
храни с хора,  които били считани за  “най-лоши от лошите.” В същото време фарисеите канели Исус в
домовете си, за да се хранят.  Било е белег на високо обществено положение човек да покани Исус да му
гостува. 

Често пъти Исус много остро се противопоставял на фарисеите. Понякога, докато гостувал на някой
фарисей, възниквали спорни въпроси, като например когато от улицата влязла една жена, помазала Исус и
започнала да бърше краката му с косата си. Поведението й било счетено за доста прелъстително. Тогава
Исус припомнил на Симон Фарисеят, че жената му е отдала онази почит, която самият Симон не му е отдал
като  домакин.  Исус  е  знаел,  че  фарисеите  толкова  стриктно  спазвали  буквата  на  закона,  че  често
пренебрегвали хората. Друг повод за спор е бил факта, че Исус е изцелявал хора в съботен ден. Вие си
спомняте историята от евангелието на Марк за това, как Исус излекувал в събота един човек с парализирана
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ръка. Фарисеите имали закон за спазване на съботния ден.  В този закон пишело, че даже ако една стена
падне и затрупа някой човек в съботен ден, се разрешавало да се отместят само толкова камъни, колкото са
достатъчни, за да се установи, дали затрупаният човек е евреин или езичник. Ако затрупаният бил евреин,
било позволено да се отместят останалите камъни и той да бъде изваден изпод падналата стена. Но ако
затрупаният човек се окажел езичник, той трябвало да чака за свърши съботния ден, за да бъде освободен.
Исус е знаел, че съботата е направена за добро на хората, а не хората – за да спазват закона за съботния ден.

Когато се  срещал с  фарисеи,  Исус  открито отхвърлял техния стил на  живот,  който наистина бил
демонстративно високомерен. Той ги наричал “бяло варосани гробници,” защото на външен вид изглеждали
чисти, но вътре били пълни с човешки кости и с мирис на смърт. Исус осмивал начина, по който фарисеите
спазвали  закона,  като  казвал:  “Слепи  водачи,  които  прецеждате  комара,  а  камилата  поглъщате”
(Мат.23:24)!  Според  закона,  както комара,  така  и камилата  били считани за  нечисти животни.  Исус  се
противопоставил  на  фарисеите  заради  лицемерието,  с  което  стигат  до  крайности,  давайки  десятък  от
магданоза и другите подправки от градините си,  а пренебрегвали много по-важни неща от закона. Исус
обвинил фарисеите, че не се грижат за остарелите си родители. Най-голямата му критика е била насочена
към убедеността на фарисеите, че е достатъчно просто да вършат добри дела, за да спечелят достъпа си до
рая. Въпреки, че Исус имал много общи неща с фарисеите в религиозното учение, като например вярата във
възкресението, в ангелите и духовете, Исус се различавал коренно от вярата на фарисеите, че ако вършат
добри дела, те ще отидат на небето. Фарисеите вярвали, че по някакъв начин са получили специалното
благоволение на Бога, което ги прави по-добри и по-свети от другите хора. Фарисеите вярвали, че за тях има
специално място в Божието царство, просто защото са добри. Нека заедно да прочетем Лука 18:9-14.

Вижте как започва тази притча. Исус е казал тази притча на онези “които уповаваха на себе си, че са
праведни и презираха другите.” В едно изречение това въведение обобщава какви са били фарисеите. В
притчата Исус включва молитвата на фарисея, с която никой не трябва да се моли. В някои преводи се казва,
че фарисеят се молел сам   на   себе си  . Погрешно е да се молим по този начин, защото това е една молитва на
самовъзвеличаване. Тази молитва поставя фарисеят, който смятал, че е най-добър от всички останали хора,
които считал за най-лоши. Това е грешна благодарствена молитва. Чрез нея фарисеят казвал: “Благодаря ти,
че не съм като другите хора” и  самохвално говорел за себе си: “постя два пъти в седмицата и давам
десятък.” Когато се хвалим с доброто, което сме направили, това пречи да бъде прославен Бога. 

От друга страна, бирникът имал изцяло различен подход към Бога. Докато фарисеят се молел прав,
каквато е обичайната поза на евреите, когато се молят, с изключение на Йом Кипур, бирникът се молел
наведен  в  знак  на  разкаяние.  Той  не  можел  даже  да  погледне  Бога,  защото  виждал  собствената  си
греховност. Молитвата му на разкаяние е молба за милост: “Боже, бъди милостив към мен, грешника.” След
това Исус се обърнал към слушателите си и казал: “Може би и вие имате високо мнение за себе си, но в
очите на Бога този, които смири себе си, който се молеше за милост и се разкайваше за греховете си ще
получи Божието благоволение. А онзи, който високомерно се хвали със собствените си постижения няма да
получи Божията благословия.” 

Ето с такива притчи Исус е изобличавал лицемерието на фарисеите. Може би най-добре познатият от
всички фарисеи в Библията е един човек, наречен Савел от Тарс. Вероятно роден около 5 г. пр. Хр., Савел е
бил идеален фарисей. Син на фарисей, той бил умен и интелигентен. Тъй като Тарс е бил в границите на
Римската империя, жителите му се радвали на много привилегии. Библиотеката в Тарс му осигурила достъп
до най-доброто образование. Той бил обучен в богата традиция на еврейския език, на Светото Писание и
получил обучение по гръцки език и философия. Когато станал юноша, Савел бил изпратен в Йерусалим, за
да учи при Гамалаил,  внукът на равина Халил.  Обучението при Гамалаил било рядка привилегия и се
равнявало на обучението в днешните най-престижни университети в нашата страна.

Когато Савел от Тарс, който по-късно познаваме като Павел, за пръв път се появява на страниците на
Библията, той е на около 30 години, много близо до възрастта на Исус. За пръв път се срещаме с него,
когато пази дрехите на онези, които убивали с камъни първият християнски мъченик Стефан,. По онова
време Савел вече бил лидер на едно много силно движение в юдеизма за преследване на християните. Той
бил  много  агресивен  млад  мъж,  който  се  е  стремял  с  всички  сили  да  убие  колкото  се  може  повече
християни. Предполага се, че може би даже е бил член на Синедриона. Той преследвал целта си да изкорени
християнството. 

Мислейки си, че е смешно, че хората решили, че този новопоявил се равин от Галилея би могъл по
някакъв  начин да  бъде  наречен  Месия,  Савел  бил  твърдо решен да  избие  християните  и  да  унищожи
движението,  наречено  “Пътят.”  На  път  за  Дамаск,  Савел  бил  ослепен  от  една  светкавица.  В  духовно
отношение тогава очите му са се отворили, защото се е срещнал с Господ Исус. След тази среща живота му
се  променил,  въпреки  че  характерът  му  си  останал  същият.  Той  все  още  продължавал  да  бъде  много
агресивен човек, но вместо да преследва християните, сега проявявал агресивно желание да се опитва да
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помогне възможно повече хора да станат християни. Бог просто променил посоката на живота му и той се
превърнал в познатия ни Павел. 

От този миг нататък миналият му опит на стриктен законник се превърнал в безценен инструмент за
него в  новото му служение.  В буквален смисъл Павел изгубил религията си,  но намерил спасението и
самият източник на вярата си. Павел се превърнал във възстановяващ се фарисей и за известно време живял
в  изолация.  След  това  заедно  с  Варнава  извършили  едно  мисионерско  пътуване.  Когато  отишъл  в
Йерусалим, тамошните християни се плашели от него. В това няма нищо чудно, защото в миналото той ги
преследвал много ожесточено. Варнава се застъпил за него и обяснил как е станал християнин. След като се
срещнал с апостолите в Йерусалим, Павел заминал на друго мисионерско пътуване. След завръщането му
се  оказало,  че  срещу него  се  противопоставят  не  християните,  а  същите  ортодоксални юдеи,  от  чиито
редове  е  произлязъл.  Когато  се  завърнал  в  Йерусалим,  Павел  се  срещнал  със  същите  хора,  които  го
познавали  от  времето,  преди  да  стане  християнин.  Нали  си  спомняте,  че  по-рано  той  е  бил  член  на
Синедриона. Това са били хората, които е познавал тогава. 

Нека да прочетем Деян. 22:30–23:11. Павел говори като типичен фарисей и казва на Синедриона, че е
направил точно това, което е правилно. След като нарекъл първосвещеника “стена варосана,” той казал, че
върховния първосвещеник нарушава закона, като заповяда да бъде бит заподозрян човек, преди да е осъден.
Павел се противопоставил на фарисеите, като им доказал, че те самите нарушават закона. Най-неприятното
нещо за един фарисей е да му бъдат показвани грешките. Павел е знаел това и публично е показал грешката
на първосвещеника. След като цитирал от Писанията пред Синедриона, той се опитал да приложи метода
разделяй и владей. Той е знаел, че фарисеите и садукеите са имали противоречия, особено по въпросите на
възкресението, ангелите и духовете, поради което заговорил за възкресението.  Садукеите не вярвали във
възкресението, ангелите и дяволите,  а фарисеите вярвали. Въпреки, че Павел бил един от тях, фарисеите
искали да го убият, защото изневерил на традицията им. 

Когато приел Христос като свой Спасител и животът му драматично се променил, Павел загубил
много неща, които по-рано са му били скъпи. Той загубил общественото си положение и привилегиите,
както и начина на живот,  който го  поставял над обикновените хора.  Павел е  знаел,  че истината ще го
направи свободен човек. В цялата книга на Галатяните той се фокусира върху свободата, която намира в
Исус Христос, която го освободила от робството, в което е живял като фарисей. Джим Елиът е казал, че   не е  
глупав онзи, който се отказва от онова, което не може да запази   (плътския начин на живот),   с цел да спечели  
това, което не може да загуби   (спасението и вечния живот)  . Същото се е случило и с апостол Павел. Той
станал възстановяващ се фарисей. Много от писанията му разкриват промяната в разсъжденията му. Павел
нарича собствената си праведност “дрипи,” което един фарисей не би си позволил да говори.

Когато използваме думата “възстановяване,” ние имаме предвид процеса на промяна на живота на
човека, който е бил пристрастен към нещо. Например, ако пристрастяването  е към алкохола, прилаганата от
“Анонимните алкохолици” програма с 12 стъпки помага на хората да се възстановят от това пристрастяване.
Когато  говоря  за  възстановения  фарисей,  аз  говоря  за  човек,  който  се  възстановява  от  едно  хронично
заболяване на духа или от пристрастеност към сепаратизъм и законничество,  за  човек,  който трябва да
направи  промяна  в  живота  си.  Аз  не  предлагам  програма  с  12  стъпки,  а  ви  предлагам  три  стъпки  за
възстановяване на един фарисей.

Първата стъпка на възстановяване е да разберем,  че справедливостта и правосъдието са еднакви за
всички. Фарисеят се наслаждава единствено, когато открие грешките на другите хора. Той е критичен и
обвиняващ. Той може толкова строго да осъжда другите хора, че никой да не иска да общува с него. Това се
отнася както за мъжете, така и за жените. Обикновено фарисеят започва да говори така: “Не искам никого
да критикувам, но ...” След това започва да критикува. Духът на критицизъм и на стремежа към откриване
на грешките на другите е много типичен за човек, който е роб на законничеството и на сепаратизма. Съюзът
на Южните баптисти е развъдник на фарисейщината. 

Нашата собствена южнобаптистка традиция е такъв развъдник. От малък аз бях обучаван да спазвам
следното правило: “Не пий, не пуши, не танцувай, не целувай, не дъвчи дъвка, не си определяй любовни
срещи с момичета.” На нас ни се забраняваше да вършим много неща и ние презирахме хората, които ги
вършеха.  В  по-голямата  си  част  обучението  ни  беше  законническо.  Ние  знаехме,  че  имаме  закони  и
правилни начини, които трябва да спазваме, но на нас ни липсваше духът на Исус, който да се намеси, ако
собственият ни дух стане твърде критичен, осъждащ или обвиняващ. 

Исус е знаел как да мрази греха,  но в същото време да обича грешния човек. Често пъти фарисеят
казва:  “Моите  грехове  не  са  толкова  лоши като  вашите.  Твоите  грехове  са  много  по-лоши от  моите.”
Уверявам ви, че никъде в Библията не пише такива неща. Грехът на лакомията и ненаситността, който е
толкова  лош  грях  като  всеки  останал,  се  окуражава  в  много  църкви,  особено  по  Коледа  и  Великден.
Пасторите биват окуражавани да бъдат лакоми. Грехът няма нива и степени, Грехът е грях и ние всички сме
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грешни хора. Всички сме недостойни да получим славата на Бога. Всички заслужаваме да бъдем осъдени.
Исус е казал няколко заповеди относно осъждането: “Не съди и няма да бъдеш съден” и “С каквато мярка
мериш, с  такава  ще ти  бъде  отмерено.”  Естествените последици от  грешките  ни са причина  да  бъдем
наказвани,  след което вероятно ние ще се разкайваме.  Не е нужно ние да се  съдим един друг и да си
произнасяме присъди. Естествените последици от греха са достатъчно силни, за да накарат човека да се
почувства виновен. Трябва винаги да помним, че правосъдието е еднакво за всички, даже за нас самите.

Втората  стъпка към  възстановяването  е  да  разберем,  че  милостта  е  за  всички.  Фарисеят,  който
притежава дух на непростителност не счита, че е направил нещо лошо. За фарисеят е много трудно да каже:
“Съжалявам. Сбърках. Направих грешка.” Фарисеят знае, че другите знаят за грешката му, но му е много
трудно да помоли за извинение. Наскоро чух един фарисей да казва: “Не съм сигурен, ме прошката е добра
идея.” Фарисеите имат проблем с прощаването, но ние сме длъжни да помним, че основата на кръста е
равна и там няма нива. Ние всички сме грешни хора и Божията милост е за всеки от нас. Всички имаме
нужда от прошка. В Библията се казва, че ако признаем греховете си, Бог, който е верен и справедлив, ще ги
прости и ще ни очисти от неправедността. Когато разберем, че имаме нужда от Божията прошка, ние имаме
смелостта да прощаваме на другите. Не по-малко от бирника от притчата и ние имаме нужда от Божията
милост.  След като  получим Божията  милост  и прошка,  ние имаме смелостта  да приемем другите хора
такива, каквито са.

Третата и най-важна стъпка е просто да помним, че  Бог е Бог на милостта и че тя е достъпна за
всички. Както в миналото, така и сега фарисеите считат, че те са пазачите, които държат ключовете за рая и
с  радост  ще  ви  кажат  кой  ще  влезе  там  и  кой  няма  да  влезе.  Подобно  поведение  е  неподходящо  за
християнина. Не трябва да изпитваме чувство за превъзходство за това, че принадлежим към нашата църква
и към нашата  деноминация.  Не  трябва да бъдем високомерни по отношение  на това,  дали постъпваме
правилно или не. Трябва да разберем, че Бог работи в живота на много хора и целта на Божията милост е да
разширява Своята любов до колкото се може повече Свои деца, които желаят да я получат. Бог обича целия
свят и Той изпрати Исус,  перфектният акт на милост,  за  да демонстрира любовта Си към всички хора.
Възстановеният фарисей се научава да казва заедно с апостол Павел: “Подобно на всеки човек, независимо
дали е баптист или не, аз също имам голяма нужда от Божията милост и снизхождение.” Това ни дава дух на
справедливост, милост и простителност към другите.

Познавам един пастор, който постоянно проповядва за наказанията в ада. Подобно отношение към
греха е много сурово. Всяка неделя той тъпче от амвона всеки грях, който може да си представи. Той има
силно критичен дух към хората от собствената си църква и към останалите хора. Дъщеря му, която израстна
в тази атмосфера и дълги години беше слушала проповедите му, реши да живее по начин, който е изцяло
различен от начина, по който този пастор можеше да си представи, че ще живее някое от децата му. Първата
му  реакция  за  нейното  решение  беше  да  я  осъди.  Подобно  на  типичен  фарисей,  той  се  опитваше  да
контролира  живота  й  с  обвиненията,  че  поведението  й  унищожава  репутацията  му  на  пастор.  Тя  му
отговорила:  “Страхувах се,  че  ще кажеш това.  Страхувах се,  че  за  теб  служението е  по-важно от  мен
самата.” Накрая тя попадна в затвора. Когато баща й отиде в затвора, за да я освободи, той се разтопи от
порой от сълзи и с разбито сърце. Когато прегърна дъщеря си, живота му се промени.

Възстановяването на фарисея е подобно на възстановяването на алкохолика или наркомана. Такива
хора задължително трябва да пропаднат до дъното. Тогава започват да осъзнават, че се нуждаят от прошка и
от милост. Когато разберат, че със собствени сили няма да могат да свалят оковите, в които са се оковали и
че имат нужда от намесата на Бога, тогава те тръгват по дългия път на възстановяването. Под прикритието
на тъмнината фарисеят Никодим отишъл при Исус, за да го попита какво означава да бъдеш роден отново.
Ние не знаем какво е станало после с него, освен това, че след разпъването на Исус, Никодим е един от
двамата мъже, които снемат тялото му от кръста и го погребват. 

Аз не знам какво е станало с Никодим, но съм убеден, че той е бил възстановяващ се фарисей. Ние
познаваме добре историята  на живота на апостол Павел,  който също е бил възстановяващ се фарисей.
Искам да ви кажа, че аз също съм такъв възстановяващ се фарисей. Това се отнася и за някои от вас. Някои
от вас също имат нужда от възстановяване. Сега, в началото на новата година вие трябва да осъзнаете, че
Божият план за  живота  ви  е  план,  според който вие признавате,  че  справедливостта е  за  всички хора.
Милостта  на Бога  е  за  всички.  Ако до сега не  сте  приели Христос като ваш Спасител,  няма  ли да го
направите днес,  в първата неделя на новата година? Нали е прекрасно да направите това? Ако търсите
църква, каним ви да се присъедините към нас. В името на Исус се молим. Амин.
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Симон Петър и Юда Искариотски
Лука 19:37-41; 22:1-6, 31-34, 39-40, 47-48, 54-62

Всички ние сме имали случай, когато човек, на когото сме вярвали, ни е разочаровал много. Някой,
когото  сме  обичали,  вероятно  е  направил  нещо,  което  прилича  на  предателство.  Пит  Роз  беше  велик
спортист, който все още притежава някои от най-важните рекорди в бейзбола. Пит Роз играеше хазарт и
лъжеше.  Поведението  му  разочарова  милиони  от  почитателите  му.  Марта  Стюарт  водеше  едно  много
популярно телевизионно предаване и притежаваше едно много известно списание.  Тя разочарова много
хора, които се възхищаваха от нея. Те се почувстваха предадени от нея. Уилям Бенет, бившият министър на
образованието на САЩ, написа три прекрасни книги за почтеността. Тъй като е силно вярващ християнин,
той призна,  че  е  имал проблем с  пристрастяването си към хазарта.  Истината  е,  че  всеки човек греши.
Животът ни носи белезите на греховете. В Рим. 3:10 се казва: “Няма праведен ни един.” Това се отнася за
всички хора.  Библията ни казва, че всички ние сме съгрешили и не заслужаваме да бъдем прославяни от
Бога (Рим.3:23).

Ние четем, че в началният етап от служението си Исус се изкачил на върха на една планина и се
молил през цялата нощ. Той е искал да получи указания от своя небесен Отец, според които да избере
дванадесетте си ученици, които са познати като апостолите, които щял лично да тренира и да води чрез
личния си пример. В различните евангелия има известни различия в подреждането на списъците на тези
ученици,  но всички те започват с името на Симон Петър и завършват с Юда Искариотски.  Тези двама
човека са били избрани в отговор на молитвата на Исус от Йоан 17. Той се молил през цялата нощ, преди да
избере учениците си. Разбира се, истината е, че Исус се е молил за всички нас. Той се е молил да бъдем
негови последователи и да разнасяме неговото послание на любовта по целия свят. Докато гледаме днес към
Симон Петър и Юда Искариотски  ,   ние трябва да погледнем и към себе си  .

И двамата тръгнали след Исус. Виждали го да изцелява. Наблюдавали са как веднъж прегърнал един
прокажен, преди да го излекува. Чули чудесната Проповед на планината, в която е включено учението за
Блаженствата. Наблюдавали са как Исус се е отнасял с малките деца и за начина, по които е отговарял на
отхвърлените от обществото, на слепите и на просещите. Знаели са как се е отнасял с бирниците, които най-
много са били мразени от тогавашните евреи. Петър, Юда и останалите десет ученици са станали свидетели
на чудото, когато Исус нахранил 5000 човека със закуска на едно малко момче, видели са как той дошъл при
тях по време на бурята, вървейки по водата и успокоил както развълнуваното море, така и развълнуваните
им  души.  Наблюдаването  на  служението  на  техния  учител  несъмнено  е  променило  живота  на  всички
ученици.

Когато научили, че приятелят му Лазар е умрял, Исус решил, че трябва да отиде във Витания, която се
намирала близо до Йерусалим. Учениците се опитали да го разубедят да не отива там, защото знаели, че
Витания е била твърде близо до Йерусалим, а религиозните лидери вече кроели планове срещу Исус. Тогава
Тома “Неверни” казал: “Нека да отидем и ние, за да умрем с Него” (Йов 11:16). Исус отишъл заедно с
учениците във Витания, въпреки че те били против това пътуване. Там видели как Исус възкресил Лазар и
го върнал към живота.

По-късно, в една неделна сутрин Исус се подготвил да влезе в Йерусалим. Изпратил пред себе си
няколко ученици, за да му доведат едно магаре, което някой друг вече бил подготвил. Довели му магарето и
поставили дрехи на гърба му вместо седло. Исус го възседнал и започнал да се спуска от Планината на
маслините към Йерусалим, като на едно място се спрял, за да погледне през долината Кидрон. Там плакал
заради град Йерусалим, чиято белота блестяла пред него на слънчевата светлина. Той казал, че градът не
знаел онези неща, които създават мир. Това е голяма ирония с името Йерусалим, което означава “град на
мира.”  Жителите на този град не са знаели кога ще бъдат посетени от дългоочакваният Месия. (Коментар:

Наистина  голяма ирония. Те чакали 400 години и когато Месията дошъл, те не го разпознали. Д.Пр.)
После Исус пресякъл долината Кидрон и влязъл в Йерусалим през “Красивата” порта, а хората го

приветствали, размахвайки палмови клонки, постилали дрехите си по пътя му и викали “Осанна!” Това
въодушевление оказало много важно влияние върху религиозните лидери. Те съзрели голямата опасност,
свързана с това,  че тълпите могат да повярват на Исус,  поради което му заповядали да усмири хората.
Тогава Исус им отговорил: “Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат” (Лука 19:40).

Учениците сигурно са гледали на тази случка от гледна точка на историческата перспектива.  Това е
било особено валидно за Юда Искариотски. През 165 год. пр. Хр. гърците, водени от Александър Велики,
завладели тогавашния свят. Тогава те поставили на трона в Йерусалим един сирийски тиранин, наречен
Антиарх Епифан. Той казал на евреите, че повече няма да могат да се покланят на своя Бог. Забранявало се
обрязването на момчетата, правенето на жертвоприношения и се нареждало да бъде изгасен вечния огън в
Светая Светих на храма. Позовавайки се на Дан. 11:31 в което се говори за премахване на вечната жертва и
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за  издигане  на мерзостта,  която докарва  запустение,  Епифан заклал една свиня,  която била считана  за
нечисто животно, върху олтара на храма в Йерусалим.

Тогава Юда Макавей, яздейки магаре, слязъл от Маслинената планина и влязъл в Йерусалим, а хората
го приветствали с размахване на палмови клонки и викове “Осанна!”  Името “Макавей” означава “чук.”
Решен  да  поведе  въстание,  Юда  Макавей  детронирал  тирана  и  обявил,  че  Йерусалим  принадлежи  на
евреите и това им дало възможност да възстановят политическата си власт. Сега, около 200 год. по-късно,
хората на Йерусалим наблюдавали една сцена, която сигурно им е напомняла за влизането на Юда Макавей
в града в миналото. Сега евреите живеели под римска окупация и били управлявани от Ирод. Когато на
Цветница  Исус  влязъл  в  Йерусалим,  някои  хора  без  съмнение  са  очаквали  обявяването  на  кървава
революция. Юда Искариотски несъмнено трябва да е бил един от тези хора.   Той е бил съгражданин на Юда  
Макавей  .    И  двамата  са  били  от  град  Карот  .    Името  Искариотски  означава  “човек  от  Карот  .”  Вероятно
родителите му са го нарекли на името на същия този лидер от миналото Юда Макавей. Юда Искариотски е
бил зилот, който е вървял след Исус и е наблюдавал всичко, което прави. Вероятно е бил убеден, че Исус ще
застане начело на някаква революция. Но когато видял, че Исус плаче за Йерусалим, защото хората от този
град не знаели кои неща работят за мира и когато го чул да говори толкова често за любовта, тогава може би
Юда е почувствал, че трябва да направи нещо, за да принуди Исус да действа и противопоставил Исус на
властите по време на Пасхата. Първосвещеникът Кайафа се е зарадвал, когато Юда отишъл при него и
предложил да му предаде Исус за 30 сребърни монети, което била цената на един роб.

По време на Последната вечеря с учениците си Исус казал, че един от тях ще го предаде. Всеки от тях
го запитал: “Аз ли ще съм? Учителю, аз ли ще бъда този, който ще те предаде?” Добре е и ние да зададем
същия въпрос: “Аз ли ще съм? Аз ли ще предам своя Спасител?” Знаейки ролята си на предател, Юда
излязъл навън в нощта, докато другите останали вътре. По време на вечерята Исус се обърнал към Симон
Петър и го упрекнал: “Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито; но Аз
се молих за теб” (Лука 22:31). Петър му казал: “Господи, ти знаеш колко съм ти верен. Господи, ти знаеш,
че съм готов да ида в затвора или да умра заради теб. Никога няма да се обърна срещу теб.”

Знаейки ролята на Симон Петър в своето отричане,  Исус  му отговорил:  “Петре,  преди петел да
пропеее днес, ти три пъти ще се отречеш, че даже ме познаваш.” След края на Пасхалното ядене Исус и
останалите  ученици  излезли  навън  и  отишли  в  една  уединена  част  на  Гетсиманската  градина.  Исус
предупредил учениците си: “Бдете и се молете, за да не изпаднете в изкушение” (Мат. 26:41).  Обаче те
заспали и влезли в изкушение. Лука е милостив към тях в описанието си на тази сцена. Той обяснява, че са
заспали от скръб. Истина е, че мъката предизвиква умора на тялото. Независимо от това те се събудили,
когато ги наближила една група въоръжени войници, водена от Юда. Петър извадил нож и отрязал ухото на
един от войниците по време на залавянето на Исус,.  После се удивил, защото Исус излекувал даже този
човек. (Коментар: На друго място в Библията се казва, че името на този човек е Малх и е бил слуга на първосвещеника. Д.Пр.)

Когато Юда показал Исус на войниците, Исус го попитал: “С целувка ли ме предаваш?” (Лука 22:48). След
това  Исус  бил  отведен  в  къщата  на  първосвещеника  Кайафа.  Всички  изследователи  потвърждават,  че
нощният разпит на Исус е бил незаконен. (Коментар: Законът забранявал Синедриона да провежда съвещанията си през

нощта, както и да издава смъртни присъди. Това наложило Исус да бъде заведен при Пилат, за да го осъди той. Д.Пр.)
Петър  много  пъти  е  стоял  до  Исус.  Исус  е  излекувал  тъща  му  и  е  престоявал  в  къщата  му  в

Капернаум. Там е излекувал един парализиран човек. Приятелите му пробили покрива на къщата на Симон
Петър и спуснали болния вътре край краката на Исус. Симон Петър чул думите на своя Господ: “Греховете
ти са опростени” и видял как Исус излекувал тялото на човека, за да разреши религиозния спор. Петър е
бил с него в Цезария Филипи, едно отдалечено населено място, където Исус задал проникновеният въпрос:
“А според вас кой съм аз?”

Отговорът  на  Петър :  “Ти си  Христос,  Синът на  Живия  Бог”  се  превърнал в  потвърждаване  на
християнската вяра. Но много скоро след като Петър произнесъл тези думи, Исус му разкрил, че ще трябва
да отиде в Йерусалим, където ще страда и да умре. Петър се похвалил: “Господи, аз никога няма да позволя
това да стане.”  Тогава Исус го порицал: “Махни се от мен, Сатана.” Животът на Петър не е бил лесен.
Когато видял,  че Исус върви по водата,  Петър също пожелал да може да върви по водата.  И наистина
направил няколко крачки, но после погледнал надолу, за да види как се справя. Когато започнал да потъва,
Исус го спасил. Петър добре е познавал Исус.

След арестуването на Исус, Петър чакал навън в двора на първосвещеника и гледал да е далеч от
мястото, където са го разпитвали. Една млада жена го разпознала и му казала: “Сигурно ти си един от
галилеяните.” Петър й отговорил: “Не го познавам.” После друг човек казал: “Ти беше с него.” Петър и на
него отговорил: “Човече, казвам ти, че не го познавам.” Чувайки акцента, с който говорел Петър, трети
човек, му казал: “Ти си галелиянин.” Петър отговорил: “Не го познавам.”  След това пропял един петел. В
Библията се казва, че после Исус и Петър установили визуален контакт. В този момент Петър бил толкова
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убеден в своя грях,  че излязъл навън и плакал горчиво.  (Коментар:  Пътят на всеки човек  до  вярата в  Господа

задължително преминава през разкаянието заради извършените грехове. Д.Пр.)
Помнете, че както Юда Искариотски, така и Симон Петър са били избрани в отговор на молитвата на

Исус. И двамата са вървели заедно с Исус в продължение на 3 години, чували са всичко, което е казвал той и
са наблюдавали всичко, което е правел. Единият от двамата го предал. В книгата си “Ад” Данте пише, че
Юда и Брут са замразени заедно в един леден блок в центъра на ада. В тази комбинация от лед и ад се
съдържа една от най-великите иронии в световната литература. Единият от двамата е предал Исус. Ако се
вгледате в последващите събития, вие ще видите, че Петър е станал лидер на църквата. Той е проповядвал
на Петдесятница. Той е ходил до Рим, където е бил разпънат на кръста с главата надолу заради вярата си в
Исус. (Коментар: Твърди се, че Петър сам настоял да бъде разпънат надолу с главата, тъй като считал, че е недостоен да бъде

разпънат като Исус Христос. Д.Пр.) Най-голямата църква в Рим носи името “Свети Петър.” Вие никога няма да
чуете името „Свети Юда“.

Има прилика между живота на Юда и на Петър.  И двамата са  били ученици, и двамата са били
избрани в отговор на една молитва, и двамата са били последователи на Исус. Накрая единият от двамата го
предал, а другият се отрекъл от него. Каква е разликата между предателството и отричането? Не мисля, че
между тези две неща има   някаква голяма разлика  . Има   много голяма прилика   между предателството и  
отричането.

Но между Петър и Юда има и различия. Когато Исус го погледнал през рамото си, след като петелът
пропял,  Петър  се  убедил,  че  е  грешен  човек,  излязъл  навън  и  плакал  горчиво.  Убеден  съм,  че  той  е
изповядал греха си и е получил опрощение от Христос, въпреки, че не е присъствал при разпъването му на
кръста. Ако прочетете великолепната проповед на Петър в Деян.2, вие ще видите, че Исус е умрял заради
него и заради всички хора. В живота на Петър има изповядане на греха, разкаяние и желание за получаване
на прошка.

За разлика от него, Юда е трябвало да умре заради собствения си грях. В Библията се казва, че той се
е  самоубил.  Представете  си  какво  ли щеше да  се  случи,  ако  Юда беше отишъл при кръста,  ако  беше
погледнал нагоре в лицето на Исус и ако беше казал: “Господи, съжалявам. Сгреших. Мислех си, че дошъл,
за да поведеш една революция. Моля те, прости ми.” Тогава Исус щеше да се помоли за Юда така, както се
е помолил за всеки от нас: “Отче, прости му. Той не е знаел какво прави.” Исус е умрял на кръста и заради
Юда, но Юда не е повярвал в това.  Той никога не изповядал, че е грешен човек. Той никога не се
разкаял.  Той никога не приел любовта, която предлагал Исус. Ето в това е огромната разлика между
Юда и Петър!

А вие какъв човек сте? Някога предавали ли сте вашия Господ? Аз съм го предавал. Някога отричали
ли сте се от вашия Спасител? Постъпвали ли сте така, все едно че не го познавате? Аз съм правил такива
неща. Исус е умрял заради Юда. Исус е умрял заради Петър. Исус е умрял заради Кирк Ниили.  Исус е
умрял заради всеки от вас. Ходили ли сте някога при него и признавали ли сте пред него: “Господи, аз съм
грешен човек и имам нужда от твоята прошка”? Исус предлага безплатно дара на опрощението. Всичко,
което трябва да направите е да го приемете. Ако до сега никога не сте правили това, сега е денят да го
направите.  Каним ви да вземете това решение.  Други от присъстващите има да вземат други решения.
Господ работи в живота ви. Вие знаете, че той ви води да вземете някакво решение. Някои от вас се нуждаят
от църковен дом. Каним ви да отговорите положително на тези покани, които ви отправя Исус Христос.
Молим се в името на нашия Господ Исус Христос. Амин.

Пилат Понтийски и Варава
Мат. 27:11-13

За целият период от 39 години, откакто завърших семинарията, не мога да си спомня друг случай,
когато кръста на Исус Христос е бил представян по-ясно пред очите на обществото. Филмът на Мел Гибсън
“Страстите Христови” постави историята на разпъването на кръста на челните страници на списанията и
вестниците. Почти всички вестници в нашата страна поместиха някакво описание на разпъването на Исус
на кръста. Телевизионните предавания и новинарските програми също се фокусираха върху разпъването на
Исус  на  кръста.  За  онези  от  нас,  които  са  християни,  сегашният  период  на  Великденските  пости  е
подходящ,  за  да  се  върнем  обратно  до  Голгота.  Добре  е  отново  да  посетим  това  място,  което  играе
централна роля във вярата ни, да погледнем към кръста и да се опитаме да разберем какво означава той за
нас и за живота ни. През следващите няколко седмици преди Великден ние ще погледнем към кръста през
очите на хора, които са били свидетели на последните дни и часове от живота на Исус. Днес ще фокусираме
вниманието си върху римският управител Пилат Понтийски.
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Много  важно  е  да  разбираме,  че  евангелията  от  Новия  Завет  са  били  написани  години  след
разпъването на кръста и възкресението на Исус. Най-напред е било написано евангелието на Марк и това е
станало не по-рано от 65 год от н.е. или следователно около 35 години след смъртта н възкресението на
Исус.  Йоан  Марк,  младият  помощник  на  Петър,  е  написал  това  евангелие  след  като  двамата  с  Петър
посетили Рим. Вероятно той е бил очевидец на разпъването на Петър на кръста . Твърди се, че Петър е бил
разпънат надолу с главата на кръста, защото Петър е твърдял, че е недостоен да бъде разпънат по същия
начин, както е бил разпънат Исус. Когато се върнал в Йерусалим, Марк седнал и написал евангелието, което
познаваме като Евангелието на Марк. Както Матей, така и Лука са чели евангелието на Марк, преди да
напишат своите евангелия. Матей е използвал почти изцяло евангелието на Марк, като е добавил в своето
евангелие онези събития, истории и епизоди, които самият той е знаел от първа ръка, от времето, когато е
бил ученик на Исус и през време на престоя си в Йерусалим. Лука е бил лекар и е пътувал с апостол Павел.
Той е написал събитията в своето евангелие така, както ги е знаел Павел. Това евангелие притежава някои
отличителни черти, които са характерни само за Лука, който е единственият нееврейски автор на Новия
Завет. В евангелието на Лука се съдържат някои притчи, като Притчата за блудния син и Притчата за добрия
самарянин, които не могат да бъдат открити в останалите евангелия.

Последно е било написано евангелието на Йоан, което вероятно е станало през 90-та г. от н.е. Йоан е
живял най-дълго от дванадесетте ученици на Исус, като последната част от живота си е прекарал в Ефес,
едно от местата, в които Апостол Павел е основал църква. Вие виждате, че евангелието на Йоан е доста по-
различно  от  останалите  три  евангелия.  От  теологична  гледна  точка  Йоан  е  писал  срещу  една  ерес  в
църквата, която е позната като “гностицизъм.” Гностиците са вярвали, че не е било възможно в едно и също
време Исус да е бил изцяло човек и изцяло божество. Йоан твърди, че Словото, logos, “стана плът и живя
между нас ... пълно с благодат и истина” (Йоан 1:14).

Когато гледаме към евангелията, ние трябва да разбираме,  че това не са биографии. Не трябва да
считаме,  че те  приличат на фотографи,  направени от четири различни човека.  Много по-правилно е да
считаме, че евангелията са портрети. Матей е нарисувал своя портрет на Исус, който е бил предназначен за
еврейската публика.  Лука е нарисувал своя портрет,  който е бил предназначен за нееврейската публика.
Всеки от  авторите  на  евангелията  е  имал свой  уникален  подход.  Когато  разгледаме  заедно  и  четирите
евангелия, ние получаваме образа на Исус, който ни показва какво представляват за християните неговите
страдания, неговата смърт и неговото възкресение. Така по-добре можем да разберем  какво означават тези
събития  за  нас.  Много  неща могат  да  се  кажат  за  окото  на  очевидеца.  Предизвикателна  е  задачата  да
погледнем към разпъването на Исус на кръста от гледната точка на Пилат Понтийски.

В един петъчен ден бях в старият град Йерусалим. Знам каква промяна се извършва в този град даже
днес, когато наближи петъчния ден. В петък сутринта градът е оживен, но към обед улиците се изпълват с
мюсюлмани, които се отправят за обедното си богослужение в джамиите. От минаретата се чуват призивни
молитви и  по улиците не може да се  види нито един арабин.  Малко след това и евреите изчезват  от
улиците. Сабатът или както го наричат те Шабатът, започва от залеза на слънцето в петък. Тогава градът,
който обикновено е оживен и никога не заспива, става много тих. Хората са по домовете си, а не по улиците.
Работните им места са затворени. 

Пилат, губернаторът на Юдея е бил военен с висок ранг и опитен войник. Ние знаем, че той е бил най-
малко на 27 годишна възраст, защото това е била минималната възраст, на която човек е можело да бъде
назначен за  губернатор.  Длъжността,  която е  заемал е  била една от най-непривлекателните длъжности,
която един римски администратор би могъл да заема. Нито един римлянин не желаел да бъде в Йерусалим и
да командва окупационната армия по което и да е време от годината, а най-малко по време на Пасхата.
Армията, която окупирала Юдея е считала, че евреите са хора с гореща кръв, които са способни да вдигнат
бунт или някакво вълнение срещу Рим почти без никаква провокация. 

Няма съмнение, че Пилат многократно ги е провокирал. Повечето римски губернатори не са внасяли в
Йерусалим римски знамена, изображения на орли или статуи на Цезар или на  Тиберий, защото евреите
считали, че това е поругаване на вярата им. Обаче Пилат е бил губернатор, който е обичал демонстративно
да не се съобразява с чувствата на евреите. Очевидно той е правил всичко възможно, с цел постоянно да
провокира местното население. Еврейският историк Фило го описва като извънредно брутален, жесток и
корумпиран  човек.  Той  много  рядко  постъпвал  състрадателно  и  преднамерено  се  стараел  да  причини
възможно по-голяма щета на евреите.

Интересно е да се отбележи факта, че срокът на службата на Пилат като губернатор в Юдея (от 26 –
36 год. н.е) е съвпаднал с годините на служението на Йоан Кръстител и на Исус. Десет годишният престой
на Пилат на този пост е особено необичаен. Почти никой от римските губернатори не е са оставали толкова
дълго на този пост. През периода на своето управление Пилат е бил заплашван, че ще бъде отзован в Рим,
защото е  бил прочут със своята брутална жестокост.  В Лука 13:1 се казва,  че Пилат смесил кръвта на
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галилеяните с кръвта на жертвените животни. Никой не знае как точно е станало това смесване, но то все
пак  звучи  зловещо.  Евреите  се  страхували  от  Пилат,  но  и  самият  Пилат  се  е  страхувал  от  евреите.
Първосвещеникът Кайафа също се отличава с необикновено продължителната си служба на тази длъжност
(също  10  год.)  (Коментар:  Неговият  баща,  Анна,  е  уникален  с  това,  че  и  5-мата  му  синове  са  били  назначавани  за

първосвещеници.  Д.Пр.)  Обикновено  първосвещеникът  служел  една  година,  като  през  този  период  губел
благоволението на губернатора и бивал заменян. Тези съвпадения на сроковете на служение са дали повод
на много предположения, свързани със сблъсъка на империята и храма.

Обикновено Пилат живеел в крайморският град Цезария,  който е бил наименуван така в  чест на
Юлий Цезар. Когато настъпвал периода на Пасхата, Пилат отивал в Йерусалим, придружаван от войскова
част,  чиято  задача  е  била  да  осигурява  мира  и  спокойствието  сред  евреите.  Сигурно  можете  да  си
представите Пилат като човек,  който е страдал от мигрена и главоболие през този период от годината.
Постоянно имало безредици. Предната седмица в неделния ден някакъв пътуващ равин от Галилея влязъл в
Йерусалим, яздейки магаре. Хората размахвали палмови клонки и постилали дрехите си пред него по пътя,
поздравявайки го  като добре дошъл.  Пилат е  знаел,  че наближава размирица сред евреите и сигурно с
нетърпение е очаквал залеза на слънцето в петък. Мисля си, че Пилат е бил един от онези, които искрено са
благодарели на Бога, че най-после настъпил петъчния ден. В петък, рано сутринта, Кайафа, друг човек,
който бил известен със своята бруталност, събудил Пилат. Кайафа постоянно го заплашвал, че ще докладва
на императора за постъпките на губернатора. Пилат изслушал историята, която първосвещеника му разказал
за този равин от Галилея, който евреите обвинили в богохулство. Според евреите, този равин твърдял, че е
едновременно Месия и цар. Евреите считали, че твърдението на този човек, че е цар представлява заплаха
за детрониране на Цезаря, която по закон се наказвала със смъртна присъда чрез разпъване на кръст.

Ако  сте  гледали  филмът  “Страстите  Христови,”  вие  знаете,  че  там  Пилат  е  показан  като  доста
пламенен човек, който искрено се питал какво решение да вземе. Според мен във филма той би трябвало да
бъде обрисуван като много по-брутален човек. Според текста на евангелията Пилат като че ли се е опитвал
да оправдае Исус. Истината е, че Пилат се е намирал в крайно зависима и опасна ситуация. Той би могъл да
не намери никаква вина в Исус. Той попитал: “Ти евреин ли си?” Според евангелието на Матей, Исус му
отговорил: “Да.” Според Йоан по-нататък започнали да разговарят за смисъла на истината. Пилат попитал:
“Какво е истината?” Истината се е намирала точно пред неговия римски нос, но Пилат не бил в състояние
да я види. Въпреки това, нещо в Исус привлякло вниманието на Пилат. Тази среща с Исус отклонила Пилат
от обичайният му начин, чрез който разрешавал подобни случаи - просто като заповядвал провинилият да
бъде бичуван, а след това да бъде освободен. Евреите крещели и настоявали Исус да бъде осъден на смърт
чрез разпъване на кръста и Пилат бил принуден да се съобрази с тях. В същото време Пилат не искал да
даде повод на Кайафа да докладва на императора.

Затруднението на Пилат станало още по-голямо, когато жена му Клаудия му разказала за своя сън и го
предупредила да не причини никакво зло на този невинен човек. Самият Пилат не спал добре предишната
нощ. Ако не се вслушал в казаното от жена му и с нейния сън,  това щяло само да прибави още един
проблем към вече съществуващите му проблеми. Това поставило сол в раната му и го накарало още по-
енергично  да  се  бори.  Дали  сънят  на  жена  му  е  бил  някакво  божествено  откровение,  дали  това  е
представлявало начин Пилат да получи някакво указание от небето? Човекът пред него съвсем не приличал
на цар, но въпреки това Пилат се е чудел. Със сигурност той е бил в състояние да осъзнае, че Исус не е
революционер, че не се стреми към земна власт и поради това не е заплаха за Цезаря. Исус не се е стремял
към земна власт. Ако е говорил за царство, той е говорел за царство, което не е от този свят. Пилат се чудел
какво решение да вземе. Той трябвало да успокои еврейските лидери и да намери начин да ги успокои,
поради което е търсел изход от тази ситуация.

Миналата  година,  когато  дъщеря  ми  Бетси  учеше  в  Семинарията  в  Чикаго,  ние  посетихме  един
супермаркет, за да купим някои неща за обзавеждане на стаята й. Докато бяхме там, решихме да обядваме
нещо  в  тамошния  ресторант.  В  началото  влязох  сам,  седнах  на  една  маса  и  се  опитах  да  привлека
вниманието на един младеж, който се предполагаше, че чака да обслужи клиентите.  Висок,  красив и с
матова кожа, той беше заобиколен от рояк млади жени. Помислих си, че той донякъде приличаше на Джон
Траволта  и  че  може би е  обхванат  от  някаква  треска,  която е  характерна  са  събота  вечерта  или нещо
подобно. Несъмнено келнерът се наслаждаваше на компанията на младите жени и аз не можех да привлека
вниманието му. Но когато дойде Бетси, аз успях да привлека вниманието му. Поръчахме си пица и диетична
Кока Кола. Когато ни донесе обяда, аз прочетох на табелката, която носеше, че се казва Исус. Сигурен съм,
че името му се произнасяше по различен начин, защото името ми изглеждаше на испанско. Зашеметяващо е
някой с името Исус да ви сервира обяд.  Много пъти съм вземал Господната Трапеза, но никога това не е
ставало по този начин.

Името Исус е обичайно и е широко разпространено. На иврит това име е Yeshua. Даже по времето на
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Исус това име е било обичайно. Два пъти Пилат се е обърнал към затворника, който е стоял пред него с
името: “Исус, който е наречен Христос.” Когато гледал Исус от Назарет, Галелияниът, Пилат си спомнил за
друг човек със името Исус и заповядал да му доведат от килията този човек, Исус Варава. Името Варава е
интересно. То означава “син на бащата, Bar Abba, което може би означава “син на равина.” Този Варава бил
известен бунтовник, който бил осъден за убийство. Вероятно той е убил някакъв римски войник. Пилат
изправил двамата човека с името Исус пред тълпата и какъвто е бил тогавашния обичай, ги попитал кой от
двамата биха искали да освободи. Хората избрали да бъде освободен убиецът,   а не този, който е предлагал  
вечен живот  .   Те настояли да бъде освободен онзи, който е изпълнен с омраза  ,   а не този, който е изпълнен с  
любов. Хората предпочели Варава, който можел да ги освободи от римляните, а не Исус, който можел да ги
освободи от греховете им.

Пилат попитал: “А какво да направя с Исус?” Какъв въпрос! Като губернатор той е имал право сам да
вземе решение. Но вместо да поеме отговорността, която върви заедно с този въпрос, Пилат казал да му
донесат съд с вода и една хавлия. Вместо да си измие краката, той си измил ръцете и обявил, че е невинен
заради кръвта на този човек. Тогава тълпата изкрещяла: “Кръвта Му да бъде върху нас и върху децата ни!
Разпъни Го!” Пилат заповядал Исус да бъде бичуван, а след това да бъде разпънат на кръста. Римските
войници се подигравали с Исус, облекли го с червено наметало, поставили тръстика в ръката му и надянали
трънен венец на главата му. После се покланяли пред него и викали: “Здравей, царю юдейски!” Пилат им
заповядал да му закачат надписа: “Исус от Назарет, царят на евреите.”

Какво се е случило с Пилат? Колкото и странно да звучи, ависинският клон на църквата, която е
съставена от християни-копти, е обявила Пилат Понтийски и жена му за светци. Според тях Пилат наистина
се е опитвал да обяви, че Исус е невинен, но ви уверявам, че това мнение се поддържа от малко хора.
Според историческите данни, след като потушил жестоко един бунт на самаряните, Тиберий отзовал Пилат
в  Рим.  Така  собствената  му  бруталност  прекратила  кариерата  му  на  губернатор.  Но  преди  Пилат  да
пристигне  в  Рим,  Тиберий  умрял  и  Пилат  избегнал  съдебния  процес  за  действията  си.  Историята  ни
съобщава, че Пират е страдал от чувството за вина и накрая се самоубил. Тялото му било хвърлено в река
Тибър, но римляните се изплашили, че това ще разгневи злите духове, поради което извадили тялото му и го
закарали на север до Виена. Там бил хвърлен в река Рона, но виенчани се изплашили, че това ще разгневи
злите духове и тялото му било извадено от реката, после било занесено в Швейцария и било хвърлено в
езерото  Люцерн.  Швейцарците  също  се  изплашили,  че  това  ще  разгневи  злите  духове,  поради  което
извадили тялото му от  езерото и  го  заровили в една  дълбока  яма  на  склона  на  една  планина,  която е
наречена на неговото име,   планината Пилат  .

А какво е станало с Варава? Почти нищо не се знае за него. Някои предположения за неговия живот са
изложени във филма “Варава” с участието на Антони Куин. Има един факт, който знаем със сигурност –
Варава е първият човек, който е разбрал, че Исус наистина е умрял вместо него. Той е първият човек, който
е бил освободен  ,   защото Исус е бил осъден  .

Пилат и Варава имат особена гледна точка относно Исус и неговата смърт на кръста, която е важна и
за нас самите.  Пилат е задал въпроса, който си задаваме и ние: “А какво да направя с Исус?”    Пилат се е  
опитал да избегне отговорността от даването на отговор на този въпрос  .   Ние не можем да избегнем от тази  
отговорност. Знаете ли, че Исус е умрял заради вас така, както е умрял заради Варава, Пилат и Кайафа?
Длъжни сме да се запитаме: “Какво да правя с Исус?” Знаете ли какво е направил той за вас? Всичко зависи
от начина, по който ще отговорите на този въпрос. Аз също трябваше да си задам този въпрос. “Какво
трябва да направи Кърк с Исус?” Поглеждайки от гледната точка на Варава, аз трябваше да осъзная, че Исус
е умрял вместо мен. Какво да направя с Исус? Реших да го последвам и да призная, че Той е моят Господ и
Спасител. Аз не съм съвършен човек. Аз съм грешен човек, който е спасен поради милостта на Бога.

Питам ви вие какво ще направите с Исус? Ако до сега не сте го приели като ваш Спасител, ще го
направите ли? Ще му позволите ли да бъде Господ в живота ви? Разбирате ли, че той е умрял вместо вас, че
умирайки, той може да спаси вашия живот? Ако признаете това, ние ви каним да обявите публично вярата
си и да приемете Исус Христос като ваш Спасител.  Ще отговорите ли положително на тези покани от
Господа? Какво ще направите с Исус? Вие трябва да решите. Молим се в името на Господ Исус Христос.
Амин.
                     

Плодът на Светия Дух - Благост и доброта
Гал. 5:22-23 

Продължаваме  серията  от  проповеди,  озаглавена  “Плодовете  на  Светия  Дух.”  Нека  заедно  да
прочетем  Гал.5:22-23. Първите три от тези прекрасни плодове на Светия Дух създават красотата на една
Коледна  картичка,  на  която  пише:  Любов,  радост,  мир.  Но  когато  стигнете  до  търпението,  благостта,
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добротата и верността, отличителните черти започват малко да загубват своя блясък, за да бъдат изписвани
на Коледна картичка.  Искам да ви напомня, че като християни, ние трябва да култивираме всички тези
важни качества в нашия характер.

Днес ще разгледаме благостта и добротата, защото в гръцкия език тези две думи са много сходни. Те
ни дават две гледни точки за едно и също качество. Когато Уилям Баркли написал своя коментар, посветен
на Посланието до Галатяните, той обединил добротата и благостта, подчертавайки тяхното сходство. Обаче
между тези две думи има известна разлика. Думата, която превеждаме като благост е била използвана почти
изцяло в светския гръцки език, който не е използван в текста на Новия Завет. Тази дума се среща на няколко
места в Новия Завет, но най-често е била използвана в ежедневието например,  за да се опише правилно
остаряло вино, което притежава пивкост и сладост. Същата гръцка дума се среща в Мат.11:29-30.  Исус
казва: “Вземете Моето иго (ярем) върху себе си. Моето иго е благо (приляга добре) и е леко.” Тук тази дума
означава,  че  игото (ярема)  няма да  претрие  врата  на  онзи,  който го  носи.  Това  качество на  благостта,
демонстрирано в живота на християнина означава,  че християните имат способността да успокояват и да
облекчават  живота на другите хора. Вместо да претриват хората по погрешен начин, християните влияят
успокояващо  на  хората  около  себе  си.  Те  знаят  как  да  бъдат  благи  и  спокойни  ,    а  не  да  са  буйни  и  
невъздържан  и  . Те се отнасят благо към другите хора и техните постъпки и думите им,  изразяващи благост,
изграждат и подкрепват, а не потъпкват самочувствието на човека до тях.

Думата, която се превежда като “доброта” употребява много рядко в Библията. В Новия Завет  тя се
среща само на няколко места  и описва усещането за здравина.  Благостта е отличителна черта, която кара
всеки човек да се чувства добре. В представите ни Исус е имал способността да накара всеки човек да
усети, че е приеман и желан. Добротата ни кара да се чувстваме добре  ,   но в същото време тя е достатъчно  
силна  ,   за да се противопоставя, когато трябва  .

Когато двамата с жена ми се молехме на Бога тази сутрин, ние четохме един текст от Марк 2. Исус
говорил на Левий (Матей) и го поканил да изостави масата си на събирач на данъци и да стане Негов
ученик. Исус отишъл у дома му, независимо че Левий е бил презиран от много евреи заради длъжността му
и е седнал сред грешниците и събирачите на данъци. Фарисеите, които стояли отвън край вратата, били
критично настроени и попитали учениците му: “Защо той яде с такива хора?” В Исус съзираме чудесния
дар на безусловната любов и на тази доброта, която приема всеки човек. Исус е можел да се свърже със
всеки човек. Идвало ли ви е наум, че Исус е обичал и фарисеите? Но Исус е изразил любовта си към тях по
различен  начин.  Ние  го  виждаме  да  разговаря  с  Никодим  и  не  се  съгласява  с  неговия  стремеж  към
определено обществено положение. Исус многократно се е противопоставял на хора, които са имали високо
мнение за себе си, които си мислели, че са по-добри от другите и чиято цел е била да доказват колко са
праведни  самите  те.  Но  въпреки,  че  им  се  противопоставял,    Исус  продължавал  да  ги  обича  .  Тази  
способност на характера   се нарича доброта със сила  .

Един коментатор казва, че когато наблюдава как Исус се отнася състрадателно към хората, човек може
да  си  помислите,  че  единственото  характерно  качество  на  Исус  е  милостта,  любезността  и
добросърдечността. Спомняте ли си, че той е влязъл в храма и е преобърнал масите на сарафите и ги е
изгонил навън заедно с животните? Тогава той е действал много решително. Разбирате ли, че очистването
на храма е представлявало един акт на състрадание и доброта от негова страна? Уверявам ви, че сарафите и
търговците на жертвени животни не са оценявали на действията му по този начин. Спомняте ли си, че в
Лука 19:46 Исус казва: “И домът Ми ще бъде (наречен) молитвен дом (за хората).” Сарафите и търговците
заемали тази част от храма,  която била наричана “двор на езичниците.” Евреите имали достъп до друг
вътрешен  двор,  където  можели  да  се  покланят  пред  Бога.  Езичниците,  които  понякога  били  наричани
“боящите се от Бога” са били хора, които са се присъединявали към юдеизма, независимо че не са били
евреи. Когато отивали в храма да се покланят пред Бога, те били заобиколени от цялата тази търговска
дейност. Исус почистил храма с цел всеки човек да има възможност да се покланя на Бога  .   Това е бил акт  
на  доброта  ,    но  решителността  с  която  е  бил  извършен,  е  демонстрирала  силата  на  Исус  да  се  
противопоставя. За нашият християнски характер са важни както благостта, така и добротата. Взети заедно,
благостта и добротата представляват това качество на християнския характер, което наричаме състрадание.
Състраданието  дава  много  повече  от  храна  и  топло  мляко.  Състраданието  притежава  храбростта  и
смелостта да се противопоставя, тогава когато е необходимо, защото е грижовна.

Същата отличителна черта откриваме и в думите на пророк Михей: “Той ти е показал, човече, какво е
доброто и какво иска от теб; не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със
своя Бог” (Михей 6:8).  Отличителните черти на благостта и добротата,  т.е.  на състраданието са,  че ние
имаме  страст  към  справедливост  и  правосъдие.  Ние  искаме  да  има  честно,  справедливо  и  еднакво
отношение  към  хората  и  сме  готови  да  защитаваме  това,  в  което  вярваме.  Благостта  и  добротата  ни
напомнят, че милостта е част от нашия християнски начин на живот. Исус е казал: “Блажени милостивите,
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защото на тях ще се показва милост” (Мат. 5:7). Тази комбинация от благост, доброта и състрадание е акт
на човечност. Ние сме длъжни да живеем смирено пред Бога.

Понякога  ние  наричаме  тази  комбинация  “сурова  любов.”  Може  би  сте  чували  този  израз.  Той
означава, че ние обичаме достатъчно силно за да се погрижим, даже когато е много трудно да се погрижим.
Ние обичаме достатъчно силно, че сме готови да се  противопоставим.  Ние обичаме достатъчно силно,
поради което можем да бъдем твърди, когато е нужно.  Ние обичаме достатъчно, за да се държим здраво.
Въпреки че не е лесно, всеки родител трябва да се научи да обича по този начин  .    За това се изисква  
голяма емоционална и духовна енергия  .    Обичането със “сурова любов” е точно този пример, който ни  
дава Бог. Това е примерът, на който трябва да подражаваме. Същата “сурова любов” виждаме и в Пс.23.
Тази сутрин размишлявах над красивите думи на този псалм. В Библията нашият Бог е наречен “пастир.”
Давид е разбирал много добре какво означава да си “пастир.” Когато е размишлявал за отношенията си с
Бога,  той е  използвал връзката  между овцата и  пастира.  Този известен псалм ни напомня,  че Божията
благост и Божията доброта, Божието водителство и Божията дисциплина приличат много на благостта и
милостта, които ще ни следват през всичките дни от живота ни (Пс.23: 6).

Два атрибута на пастира, за които се говори в този псалм, символизират успокоението. “Твоят жезъл
и Твоята тояга – те ме утешават.” Представяли ли сте си някога, че можете да бъдете утешавани с тояга
или с жезъл? Обикновено представата ни за успокоението е различна. Когато овцата тръгне в погрешна
посока, овчарят използва жезъла (гега), една дълга пръчка с кука на единия си край, за да я върне обратно в
правия път. Целта е овцата да бъде пренасочена, за да тръгне в правилната посока. За разлика от конете,
овцете  не  се  втурват  внезапно  нанякъде.  Пасейки,  овцете  тръгват  в  погрешна  посока  и  добрият  овчар
постоянно ги  връща обратно при стадото.  Можем да  възприемаме това  пренасочване  като  синоним на
добротата. Тоягата, вторият инструмент на пастира, представлява късо и дебело парче дърво, което прилича
на бейзболна бухалка.    Как е възможно Бог да ни успокоява с подобен инструмент  ? Този инструмент се е
използвал предимно за защита на стадото и за прогонване на опасни хищници, като например мечки или
лъвове. Давид даже твърди, че е убивал лъв. Размишлявайки над Пс. 23, Филип Келър, който е бил овчар,
описва  един  от  вероятните  случаи,  при  който  пастирът  е  използвал  тоягата  срещу  овцата,  но  само  с
изключително внимание. Ако овцата е особено непокорна и неуправляема и отказва да върви в правилната
посока, пастирът използвал тоягата, за да счупи един от предните й крака. Вземайки това решение, пастирът
съзнателно вземал решение да се грижи за нея в продължение на дълъг период от време, докато зарасне
счупеният й крак. Можете да си представите каква привързаност възниква, докато овчарят дълго време носи
раненото животно на ръце или върху раменете си. Докато кракът на овцата заздравее, пастирът създава
толкова близки отношения с  нея,  че  тя става покорна.  (Коментар:  Истината е,  че  коравовратите  хора считат
добротата и любезността за слабост. Те са свикнали да общуват само чрез езика на силата и се прекланят само пред нея.
Използвайки разбираемия от тях език на силата, любящият Бог понякога използва сила, за да принуди човека да се опомни и
вразуми. Д.Пр.)

След като Добрият Пастир ни успокоява с  жезъл и тояга,  след  като благостта и милостта ще ни
следват през всичките дни от живота ни, тогава   в характера на Самият Бог ние виждаме качества, които  
трябва  да  култивираме  в  себе  си   –    благост  и  доброта,  които  разглеждани  съвместно  формират  така  
наречената “сурова любов.” Спарки Андерсон, който беше треньор на бейзболните отбори на Cincinnati
Reds и на Detroit Tigers, дава най-добрите определения за пощадата и милостта, които съм чувал. Той каза:
“Проява  на  пощада  имаме,  когато  не  получаваме  нещо,  което  заслужаваме.”  Разбира  се,  тук  той  има
предвид, че заслужаваме наказание, но не винаги го получаваме. Второто определение е следното: “Проява
на  милост  имаме,  когато  получаваме нещо,  което  не  заслужаваме.”  Тук  Андерсон говори за  любовта.
Когато мислим какво е учението на Новия Завет за Бога в Христос, тази любов на Бога, разкрита напълно в
Исус, която идва при нас като милост и пощада.

Псалмистът казва, че Бог не се отнася с нас според греховете ни, а е милостив към нас. Той прощава и
безплатно ни дава безусловната си любов, която не бихме могли да заслужим или да станем достойни за
нея. Тези две качества на Бога, пощадата и милостта, ни отвеждат до самата същност на учението на Новия
Завет, които символизират християнската благост и доброта. Искам да ви покажа как  тези две качества са
демонстрирани във филма на Мел Гипсън “Страстите Христови.” Може би сте чули за него, а може би даже
сте  успели  вече  да  го  гледате.  Продуцентът  на  този  филм Мел  Гибсън  е  християнин и  разказва,  че  в
продължение  на  12-13 години вярата  му в  Христос  го  е  приканвала  да  направи този филм.  След като
проучил внимателно и четирите евангелия, той написал сценария, който се състоял само от 85 страници.
Филмът  се  концентрира  върху  последните  12  часа  от  живота  на  Исус.  Въпреки,  че  има  и  сцена  с
възкресението, фокусът е поставен върху страданията, изтезанията и разпъването на кръста на Исус.  Мел
Гибсън изразходвал 25 мил. долара собствени пари, за да произведе филма, защото нито една от големите
филмови компании не пожелала да го финансира. Някои хора подозирали, че Мел Гибсън е написал книга,
която ще бъде пусната на пазара едновременно с филма. Но Гибсън казал: “Не, аз не искам хората да четат

59



60

някаква  книга.  Аз искам след като  гледат  филма,  те  да се  върнат  у дома си и да  прочетат  Библията.”
Разказвам ви тези неща, за да разберете силата на неговата решимост да произведе този филм. Гибсън даже
казвал, че не той, а Бог е режисьорът на този филм.

Трябва да ви предупредя, че в “Страстите Христови” страданията на Исус са показани много по-
реалистично, отколкото си представяме. Вие няма да изпитате наслада, когато гледате този филм. Вчера
говорих с един пастор, който го е гледал. Той ми каза: “Не ме питай дали се забавлявах. Аз не се забавлявах.
Можеш да ме попиташ дали този филм ме развълнува. Уверявам те, че не само аз, но и всеки човек, който го
гледа, ще се развълнува. Реакцията на публиката беше вцепеняваща тишина в продължение на около 10
минути. Чак след това хората бяха в състояние да обсъждат филма.”

Филмът вече предизвика много коментари. Били Греам го подкрепи. Папата изглежда, че го подкрепи,
но после Ватикана оттегли подкрепата си за него. Джак Валенти, който в продължение на 40 години беше
президент на Асоциацията Motion Picture казал, че това е най-хубавият филм, който някога е гледал.

Миналият четвъртък обядвах заедно с равина Йоси Лиебович.. Заедно се наслаждавахме на китайска
храна. Той не се придържа най-стриктно към юдеизма, но е чудесен човек и има много силна вяра. Той е
състрадателен и мислещ човек и не е реакционер.  Предният ден бях получил покана да присъствам на
частна прожекция на едно интервю с Мел Гибсън. Мислех си, че там ще прожектират някои части от самия
филм и поканих равина да дойде с мен. Той доведе със себе си още двама членове на ръководството на
техния храм, дойдоха и други хора, за да гледаме заедно. Много хора се противопоставят на този филм,
защото се страхуват, че той ще даде повод за антиеврейски настроения. Равинът беше загрижен как ще
реагират християните и ние заедно обсъждахме как да се справяме със страховете в нашето общество.

След като гледал една пиеса, в която се разказвало за изтезанията на Исус, Адолф Хитлер казал, че тя
би трябвало да се играе всяка година, за да могат всички хора да разберат, че тъкмо евреите са виновни за
смъртта на Исус. Трябва да осъзнаем, че евреите са станали жертва на много антисемитски вълни. Само по
времето на Исус 250 000 евреи са били разпънати на кръст от римляните и Исус е бил един от тях. Трябва да
внимаваме и да се предпазваме от подобни реакции. Сърцето на Мел Гибсън би било съкрушено, ако този
филм  стане  повод  за  омраза.  Още  по-важно  е,  че  сърцето  на  Самият  Господ  Исус  Христос  ще  бъде
натъжено, ако описанието на неговата жертвена смърт създаде разделение и омраза сред хората. Ако видите
нещо друго освен милостта и благоволението на Бога на Кръста, ако видяното ви накара да реагирате по
някакъв друг начин, различен от всепобеждаващата любов, това означава, че вие не разбирате Кръста.

Планирано е филмът “Страстите Христови” да започне да се прожектира на 25.02.2004 в 2500 кина в
САЩ. Обещавам ви, че всеки, който гледа този филм, след това ще си задава някакви въпроси за Исус. Това
ще създаде възможности да се отговори на много въпроси и хората да участват в обсъждания. Съществуват
всевъзможни разкази за убедени атеисти, които след като гледали филма,  се върнали у дома си и прочели и
четирите евангелия наведнъж. Християните имат отговорността да видят и да отговорят на това национално
събитие.

 Ние трябва да позволим на Бог да ни използва за Свое добро. Ако реагирате с любов, с доброта и с
любезност, аз съм убеден, че това е в хармония с духът на Исус. Господ не би желал да реагираме по друг
начин. Всяка друга реакция няма да е вярна на кръста. Като християни, ние вярваме, че онова, което се е
случило  на  Кръста  се  дължи  на  любовта  на  Бога  към  хората.  Този  филм  ни  дава  възможност  да
демонстрираме такава  любов,  която най-пълно е  разкрита  в  характера на Исус,  в  неговата  пощада и  в
неговата милост.

Някои критикуват филма, защото в него се използват чужди езици. Във филма Исус говори само на
арамейски, който е неговия роден език. Римляните говорят само на латински. Някои считат, че разговорите
трябва  да  се  превеждат  в  надписи  на  английски.  Други  считат,  че  четенето  на  надписите  ще  отвлича
вниманието на публиката.  Тези древни езици са много ефективни. Много хора критикуват Мел Гибсън,
защото той е член на един клон на Католическата църква, която не приема някои от реформите на Ватикана.
Самият Папа Йоан XXIII обяви, че християните не трябва да считат, че евреите са отговорни за смъртта на
Исус. Спомнете си, че той е умрял на римски кръст.  Синедрионът е можел да произнася само  по една
смъртна присъда на всеки 7 години. В противен случай щял да бъде наричан жесток Синедрион и трябвало
да бъде разпуснат.

Равинът Лиебович ме покани да говоря в синагогата и аз го поканих да говори пред нашата църква. И
двамата вярваме, че тази обмяна на мнения ни дава възможност да разберем и възпитаме в себе си хармония
между групите  вярващи хора  в  нашия град и нашата  страна,  което е  от полза за  всички хора.  Аз съм
християнин. За мен Христовият кръст е скъпоценен и свещен. Този кръст ми казва, че трябва да бъда добър
и милостив и най-вече да обичам като Исус. Приканвам ви като християни да се присъедините към мен и
заедно да дадем израз на нашата любов към Исус Христос. Всичко започва, когато го приемете като ваш
Спасител.  Тази  покана  идва  при  вас  директно  от  Господа.  Приемете  я.  Ако  се  нуждаете  от  църковно
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семейство,  ние с радост ще ви приеме.  Отговорете положително на тези покани. Молим се в името на
Господ Исус Христос. Амин.

                 
Плодът на Светия Дух - Любов

Гал. 5:22-23

Миналата седмица произнесох проповедта “Обществото на решените.” Тогава ви казах, че сега,  в
началото на годината, е подходящ сезон да си направим духовна инвентаризация, да се вгледаме в себе си и
да се изследваме. Един от начините,  чрез който можем да направим това е, да разгледаме Гал. 5:22-23,
където Апостол Павел говори за “плодовете на Светия Дух.” 

Най-добре  можете  да  оцените  едно  дърво,  когато  огледате  плодовете,  които  е  произвело.  Преди
няколко години някакъв човек подарил на един от братята ми едно дърво. В началото брат ми предположил,
че това е ябълково дърво, но не бил сигурен от какъв сорт е. Той засадил фиданката, която била много
ниска. След няколко години тя родила една ябълка от сорта “Вкусна червена.” Исус е казал: “По плодовете
им  ще  ги  познаете”  (Мат.  7:16).  Според  плода,  който  раждаме,  хората  около  нас  разбират,  дали  сме
присадени  към  Исус  Христос. Исус  използва  аналогията  с  лозата  и  казва:  “Аз  съм  лозата,  вие  сте
пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете
да направите нищо” (Йоан 15:5). 

През  следващите  няколко  седмици  ще  разгледаме  плодовете  на  Светия  Дух,  първият  от  които  е
любовта. Миналата седмица бяхме много заети в църквата, защото починаха три жени, които посещаваха
един и същи клас от Неделното училище. Сега те са на небето, но и трите си отличаваха с християнската си
любовта.  Може би най-важното нещо, което бихме могли да кажем за онзи, който е стигнал до края на
живота си е, че е бил любящи човек, че е обичал семейството си, че е обичал другите хора, че е обичал
църквата    и  че  повече  от  всичко е  обичал Бога  .  Ние  сме  склонни да  употребяваме думата  “обичам” за
несъществени неща. Ние казваме “Аз обичам “Пантерите от Каролина.” След вчерашната им победа във
футболния мач със сигурност много хора биха произнесли тази фраза. Ние казваме: “Аз обичам шоколадов
сладолед.” Със сигурност много хора употребяват този израз. До такава степен прекаляваме с употребата на
думите  “любов”  и  “обич”,  когато  става  въпрос  за  незначителни  неща,  че  даже  имаме  памперси марка
“Обич.” 

Според мен, гърците са били доста по-умни от нас. Те са използвали много синоними, за да кажат
“обичам.” Те наричат  Eros страстната и еротична любов, която е червената нишка в “сапунените опери.”
Eros  е много капризно и непостоянно чувство, което изпитваме, когато се влюбим в някого. Ако сте се
влюбвали някога,  вие  знаете,  че  това  чувство  донякъде  прилича  на  падането от  дърво  и  може да  има
внезапен край. Хората могат да се наранят, когато се влюбят. Със сигурност имаме нужда и от други думи,
за да изразим другите видове любов, който е различни от Eros. 

За любовта,  която родителите  изпитват  към децата  и към семейството си,  гърците са  използвали
думата Storge. Тази дума се среща няколко пъти в Новия Завет и с нея се обозначава роднинската любовта.
Между другото, думата Eros не се среща в Новия Завет. Аз знам, че ние не винаги обичаме роднините си, но
изпитваме привързаност към децата си и към брачните си партньори. Две от най-често срещаните думи за
любов в Новия Завет са   Philia   и   Agape  . Philia е братска любов, изразяваща се с високо мнение за обекта на
този вид любов.   От нея е произлязло името на град Филаделфия.  Agape   е дълбоко и съзнателно взето  
решение да се обича.   (  Коментар  : Този вид любов не зависи от нетрайното емоционално привличане, а е плод на съзнателно  
взето решение. За някои хора това е твърде странно и непонятно. Д.Пр.  )   Библията използва тази дума, когато ни казва,
че трябва да бъдем обичащи хора. В Гал. 5 Павел има предвид точно този вид любов. Спомняте ли си
сцената в края на евангелието на Йоан? В продължение на три години Петър и другите ученици вървели
след Исус. Те станали свидетели на смъртта му на кръста и на възкресението му. След смъртта на Исус
Петър решил, че вървенето му след Исус е приключило и казал на другите ученици, че отива да лови риба.
Той не е казал, че отива само за един ден да лови риба. Той е искал да каже: “Връщам се обратно при
мрежите си, при лодката си, към стария си начин на живот, от който се отказах, когато реших да вървя след
Исус.” Петър прекарал цялата нощ в езерото заедно с другите ученици, но не успели да хванат нито една
риба.  Рано на другия ден те разпознали, че разхождащата се  фигура на брега на Галилейското езеро е
възкресения Исус. И друг път съм ви съветвал никога да не питате рибаря колко риба е хванал. Почакайте
докато видите какво има в торбата му и когато се уверите, че е хванал някаква риба, тогава му задавайте
този въпрос. Няма по-труден отговор за човек, който цяла нощ се е надявал да хване риба, когато бъде
запитан какво е хванал и да се наложи да отговаря отрицателно. Веднъж цял ден лових риба. На смрачаване
се прибрах у дома и баща ми ме попита: “Кирк, какво хвана?” Аз измърморих: “Нищо не успях да хвана.”
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Той саркастично ми каза: “И аз нищо не хванах, само че през целия ден работих в склада за строителни
материали.” Рибарят не обича да му задават въпроса, който Исус е задал: “Хванахте ли нещо?” Учениците
били принудени да потвърдят, че не са хванали нищо.

Исус им дал указания да хвърлят мрежите си от другата страна на лодката. В Лука 5 се разказва, че
Исус и друг път им е казвал къде да хвърлят мрежите си. Въпреки че не мислели, че ще имат някакъв успех,
учениците  се  подчинили.  Оказало  се,  че  тежестта  на  уловената  риба  била  толкова  голяма,  че  те  се
изплашили да не би двете им лодки да потънат и мрежите им да се скъсат. Библията казва, че хванали 153
риби. Чудех се какво означава това число. Уилям Баркли твърди, че по онова време са били познати 153
страни по света и по този начин Исус искал да каже на учениците си, че им възлага мисионерска мисия да
хванат много риба. Случвало ли ви се е някога да се върнете от риболов вкъщи и да заварите, че някой вече
е поставил тигана за печката и олиото е загряно? Това означава, че семейството ви очаква, че ще донесете
риба. В ранната сутрин Исус също бил запалил огън и опекъл риба за закуска, която поднесъл на учениците
си. 

Докато те закусвали, Исус разговарял с Петър, който преди това на три пъти се отрекъл от него. Исус
го запитал дали го обича, като използвал думата Agape. С други думи Исус попитал: “Петре, обичаш ли ме с
дълбока и непоколебима любов?” Петър отговорил, като използвал думата Philia, с  което отговорил, че
обича Исус като брат. Тук Петър не е използвал думата Agape. Исус отново го попитал: “Петре, обичаш ли
ме?”  Петър отново отговорил,  че го  обича.  Тук Исус  отново употребил думата  Agape,  а Петър отново
използвал думата Philia. Исус трети път попитал Петър дали го обича, като третия път употребил думата за
братска любов  Philia.  Този път го попитал: “Петре, обичаш ли ме като брат?” Петър му отговорил: “Да,
Господи, ти знаеш, че те обичам като брат.” С други думи, третия път Исус попитал: “Петре, ако не можеш
да ме обичаш с любовта  Agape, Аз ще те взема такъв, какъвто си и с любовта, която изпитваш към мен.
След време ти може би ще започнеш да ме обичаш с по-дълбока и непоколебима любов.” Преди това Петър
три пъти отрекъл, че познава Исус, но Исус е знаел за провала му. Според някои коментатори това тройно
задаване на въпроса играе ролята на огромна гума, която изтрива от досието на Петър неговото тройно
отричане от Господа.  Исус  завършил разговора,  като казал на  Петър:  “Върви след  Мен.”  Това  е  същия
призив, който Исус е отправил към него три години по-рано, когато Петър е бил рибар. 

Господ иска християните да го обичат с любовта  Agape,  но истината е, че ние не го обичаме така.
Нека заедно да се върнем към 1Кор.13, която в Библията е позната като Любовната Глава.  Тук откриваме
най-подробното описание на отличителните черти на любовта   Agape  . В началото на тази глава Павел казва:
“Чуйте, ако нямате обич, няма никакво значение какво друго притежавате или какво сте направили. Вие
можете  да  премествате  планини с  вярата  си  или може да  сте  направили огромни жертви,  даже да  сте
жертвали живота си.  Но ако нямате любов, всичко останало няма никакво значение  .    То не се зачита и не  
влиза в сметката.” След това, от ст. 4, той започва да дава определение на любовта, като казва, че тя е
търпелива  и  милостива.  Все  едно  че  преосмисля  какво  трябва  да  каже,  Павел  променя  посоката  на
посланието си. В следващите няколко изречения той говори за онова, което любовта не е. 

Да прочетем този списък от 1Кор.13:4-6 в един друг, по-свободен превод: “Обичащият не завижда. В
любовта няма  място за  никаква  ревност.  Обичащият не  завижда,  не  се  хвали  и  не  се  самоизтъква.
Характерна  черта  на  любовта  е  смирението,  а  не  арогантността.  Любовта  не  е  груба,  рязка,
оскърбителна и невъзпитана.  Обичащият е  учтив,  вежлив,  любезен  и отстъпва пред   интересите на
другите хора. Обичащият не защитава собствения си интерес, не е егоист, не е вгледан само в себе си, без
да  се  интересува  за  другите  хора.  Обичащият  човек  не  се  ядосва  лесно,  не  губи  лесно  контрол  над
поведението си и не се гневи. Обичащият човек не е злопаметен и не помни обидите. Той е способен да
забрави неприятните минали събития и не прави списък на лошите неща, които другите са му причинили.
Любовта не се наслаждава на неправдата и не злорадства, а се радва на истината."

След това, в ст.7, определението на Павел отново става позитивно: “Обичащият винаги защитава,
винаги вярва, винаги се надява, винаги постоянства и винаги претърпява.” Според най-разпространеното
тълкувание тук се казва: “Любовта всичко претърпява, във всичко вярва, във всичко се надява и всичко
претърпява. Любовта никога не пропада.” Преди години една студентка ме попита с писмо как може да
разбере, дали наистина е влюбена. Тя беше срещнала младеж, за който си мислеше, че трябва да се омъжи.
В отговора си аз се позовах на 1 Кор. 13 и й писах: “Ти можеш да се увериш, че наистина си влюбена, ако
любовта, която изпитваш, която даваш и която получаваш от другия човек, съответства на определението,
дадено от Апостол Павел.” 

Разбира се, любовта на нито един човек не е безгрешна. Веднъж разговарях с група млади студенти и
им прочетох от 1Кор.13 онова място където се казва: “Любовта всичко претърпява, във всичко вярва, във
всичко се надява и всичко претърпява. Любовта никога не пропада.” Една млада жена се засмя и каза: “Аз
знам, че любовта никога не пропада, но в същото време е вярно, че тя не винаги е безгрешна.” Любовта не е
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перфектна, но този откъс от посланието на Павел ни помага да си изясним какви са отличителните черти на
тази християнска добродетел. Неговото красиво определение ни служи като еталон, с помощта на който
можем да разберем каква е любовта  Agape.  С Марк 12:30 започва разказът за един законоучител, който
отишъл при Исус и го попитал коя е най-важната заповед. Исус му отговорил с цитат от Втор. 6:4, който се
нарича Shema (Слушай). 

Тома Кемпински е написал класическата книга “Подражанието на Христос,” в която пише, че трябва
да преминем през 4 етапа на развитие, за да се научим да обичаме Бога. Според него ние започваме любовта
си  към  Бога  като  малките  деца,  които  обичат  само  себе  си.  Първият  етап  от  любовта  ни  към  Бога  е
егоцентрична. Тогава ние мислим само за себе си. Всички деца имат склонността да считат, че те са центъра
на вселената и всичко трябва да се върти около тях, да работи в тяхна изгода и да се съобразява с техния
интерес. Всички ние започваме от този етап на егоистичната любов. При следващия етап ние обичаме Бога
заради собствената си изгода. Ние го обичаме заради онова, което Той може да направи за нас. Ние имаме
склонността да обичаме и другите хора по същия начин. Това е така наречената “зависима” любов. “Обичам
те, защото се грижиш за мен” или “Обичам те, защото се отнасяш добре към мен.” Този вид любов се
основава  изцяло на  онова,  което Бог  прави за  нас.  Ние  достигаме до  третия  етап,  когато  започнем да
обичаме другите хора не защото са добри към нас, а защото Бог ги обича. На този етап човек не си задава
въпроса: “Какво ще направи Бог за мен?”, а се пита: “Какво мога да направя аз за Бога?” Когато обичаме
себе си заради това,  че  Бог  ни обича,  ние започваме да разбираме,  че целта на земния ни живот е  да
доставяме удоволствие на Бога. Ние сме тук, за да вършим работата, която Бог ни е възложил. Смисълът на
живота ни е да служим на Бога. Ние достигаме до 4-я етап, когато започнем да обичаме Бога заради това, че
е такъв, какъвто е.

Коментирайки тези четири етапа, Томас Мъртън пише, че можем да преценим до кой от тези етапи
сме достигнали, като огледаме съдържанието на молитвите си. Ако молитвите ни се състоят преди всичко в
признаване на греховете ни, молби за помощ и застъпничество, с цел Бог да помогне на други хора, т.е. ако
молитвите ни са изпълнени преди всичко с молби за помощ и искания (вярно е че самият Исус ни е казал да
се молим, да търсим и да хлопаме,) ние се намираме или във втория, или в третия етап на развитие. Според
М  ъ  рт  ъ  н, в молитвите на онзи християнин, който е достигнал до четвъртото ниво на развитие в любовта си  
към  Бога  има  повече  възхвали,  удивление  от  Бога  и  благодарности  към  Бога.  Когато  станем  зрели
християни, ние вече не искаме много неща за себе си, а преди всичко се стремим да възхваляваме Бога и да
му отдаваме почит, просто защото Той е Бог. 

Исус продължил отговора си на законоучителя, като му казал, че  най-важното е човек да обича на
първо  място  Бога,  а  след  това  другите  хора  като  себе  си.  Важното  е  да  обичаме  другите  хора.  Има
естествена последица от тези две заповеди. Повечето от нас се наслаждават най-много на това, че обичат
другите хора. Ние изпитваме удоволствие да показваме на хората, че ги обичаме. Има поне две групи хора,
които е трудно да бъдат обичани. В едната група влизат хората, които са хладни, необичащи, отблъскващи и
несимпатичн. Ние изпитваме естествена антипатия към такива хора. Всеки от нас си има своите задръжки и
предразположения. Ние избягваме хората, които са хладни или различни от нас. Представете си, че отивате
да пазарувате. Още преди да сте излезли от колата си на паркинга пред супермаркета, вие виждате някакъв
непознат, който върви към вас. Незабавната ви реакция е да се разтревожите и да проверите, дали вратите
на  колата  ви  са  заключени,  защото това  е  най-разумната  реакция.  Мотивацията  на  този  вид реакция  е
страхът, от който произлизат всичките ни предразсъдъци и задръжки. 

Ние имаме предубеждения към хората, защото в поведението им съзираме нещо различно, което ни
плаши. Понякога това е напълно разумна реакция. Понякога страхът пречи на способността ни да обичаме
другия човек. Спомняте ли си какво се казва в 1Йоан 4:18? “В любовта няма страх, а съвършената любов
пропъжда страха.” Когато се научим да обичаме по начинът, по който обича Исус, ние се научаваме да не
се страхуваме от различията. Трябва да следваме примера на Исус, който е прегърнал прокажения, преди
още да го е бил излекувал. Понякога хората, от които се притесняваме и избягваме, са от друга етническа
група или с друго социално положение.  Всеки човек има нужда от любов. Хората с друг цвят на кожата,
бедно облечените и бездомниците също имат нужда от любов. 

Веднъж,  докато  ловял  риба,  един  старец  хванал  една  жаба  и  я  поставил  в  шапката  си.  Жабата
проговорила и му казала: “Аз съм красива принцеса. Ако ме целунеш, магията ще се развали и аз ще се
превърна в красива принцеса.” Старецът извадил жабата от шапката си, поставил я до предното стъкло на
своя пикап и го подкарал към града. Жабата отново го помолила: “Не чу ли какво ти казах. Ако ме целунеш,
аз ще се превърна в красива принцеса.” Старецът продължил мълчаливо да кара пикапа си и накрая спрял
пред един универсален магазин. Той бил решил да покаже на приятелите си какво е хванал. Жабата отчаяно
заплакала: “Аз наистина съм красива принцеса! Ако ме целунеш, аз ще се превърна в красива принцеса!”
Старецът й отговорил: “Разбираш ли, човек на моята възраст се забавлява много повече, когато разговаря с
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една  жаба,  отколкото с  една  красива  принцеса."  Вие  знаете  как  завършва приказката  за  принца,  който
целунал жабата.  Тя  се  превърнала  в  прекрасна  принцеса.  Може би сте  гледали филма “Красавицата  и
звярът.”  Бели,  героинята  от  тази  история,  казала  на  звяра:  “Обичам  те”  точно  когато  щяло  да  падне
последното листенце на розата. Тогава звярът се превърнал в красив принц. Това са примери от приказките,
но  любовта  наистина  притежава  силата  да  променя  живота  на  човека  .  Като  християни  ние  трябва  да  
обичаме хората с християнска любов. Това променя живота на онези, които се чувстват лишени от любов.
Те започват да се наслаждават на онова, за което са жадували и да усещат безусловната любов, с която се
отличават истинските християни.

В другата група хора, които е трудно да бъдат обичани, попадат враговете ни, онези, които ни мразят,
които са ни обидили и са ни наранили. Исус ни заповядва да обичаме враговете си и да се молим за онези,
които ни преследват.  Това  е  една  от  заповедите,  които  са  най-трудни за  изпълнение.  Да  се  научим да
обичаме  хората,  които  не  ни  обичат  –  това  е  проверката,  която  показва  дали  наистина  притежаваме
християнска  любов.  Едуин  Маркам  е  написал  едно  малко  стихотворение  за  способността  да  обичаме
враговете си, което е озаглавено “Надхитрен.”: 

Той начерта един кръг и ме остави отвън. 
Държеше се като еретик и бунтовник и заслужаваше да му се подигравам. 
Но любовта и аз знаехме как да победим: 
Ние с нея начертахме друг кръг, в който се намираше и той. 

Част от християнската любов е да обичаме хората, които не ни обичат и даже би трябвало да считаме
за наши врагове. Някой е казал: “Обичай враговете си  .    Това ще ги обърка  .” Харесва ми казаното от д-р
Джеймс Добсън: “Ние получаваме най-добрия шанс да повлияем на някой човек да повярва в Христос
тогава,  когато той ни обиди или нарани.” Това не е сладникавата любов от вида  Eros. Това е вид любов,
която израз на решителност и воля. Вие забелязвате, че Павел е поставил любовта на първо място в списъка
на плодовете на Светия Дух. Представете си как плода виси на клончето на дървото. Замислете се над
аналогията, която е използвал Исус. Той всъщност ни казва, че ние сме клончета, които сме присадени към
него. А когато сме присадени, ние имаме достъп до една дълбоко вкоренена любов. Без здрави корени не
може да има плодове. Останалите плодове на Светия Дух, които ни предстои да разгледаме, са вкоренени в
християнската любов. В представите ни плодът на любовта може да се оприличи както с ябълка, портокал
или круша, така и с картоф или фъстък, които са част от кореновата система. Плодът на любовта произлиза
както от клончетата, така и от корените.

Стария Завет ни учи, че първия плод трябва да се предложи на Бога. Някои от вас отглеждат домати и
вие се стремите да имате узрели домати на празника на 4 Юли. Всяка година ви напомням, че първите
плодове трябва да бъдат занесени при върховния първосвещеник. Някои от вас се надсмиват и казват: “Аз
не знам кой е върховния първосвещеник, поради което аз ще си ги изям сам.” Замислете се над факта, че
Павел е поставил любовта на първо място в списъка на плодовете на Духа. Разберете, че любовта наистина
е  жертвоприношение,  което правим пред  Бога.  Не  трябва  да  пазим любовта  само за  себе  си.  Нека  да
осъзнаем, че наистина обичаме Бога, само когато обичаме хората, който Бог обича. Обичайки другите хора,
ние даваме израз на любовта си към Бога. Това е жертвоприношение,  което правим пред Бога,  нашият
небесен Отец. 

Всички  знаем  така  наречения  Златен  Стих:  “Защото  Бог  толкова  възлюби  света,  че  даде  Своя
Единороден Син” (Йоан 3:16). Швейцарският теолог Карл Барт поставил в центъра на учението си Исус
Христос. Той е написал голяма поредица от книги, наречена “Църковните догматици.” Веднъж Карл Барт
изнасял лекция  в Семинарията  в  Ричмонд,  Виржиния.  Една  жена,  която дошла да  чуе  лекцията  му,  се
ядосала,  че  не  разбира  терминологията,  която  използвал.  Поради  това  го  помолила  да  обобщи в  едно
изречение учението си. Според един коментатор, д-р Барт всмукнал дълбоко от лулата си и издишал облак
пушек, който го направил донякъде да прилича на Моисей, когато слизал от планината Синай. Погледнал
към жената, все едно, че му предстои да направи някакво необикновено важно съобщение и казал: “Бих
могъл да обобщя цялото си учение в следното изречение: “Исус ме обича. Това аз знам, защото Библията ми
го каза.” Тази християнска добродетел започва да се проявява, когато с детска вяра отидем при Христос,
когато осъзнаем, че той ни обича, когато започнем да го обичаме и обичта ни към него да започне да става
все по-зряла. Ако до сега не сте направили това, сега е момента да започнете. Ако искате да бъдете обичащ
човек, ако искате да притежавате този вид любов, който Библията ни призовава да изпитваме към другите
хора, вие трябва да приемете Божията любов, която е изразена най-пълно в Исус Христос. Ако до сега не
сте взели това решение, вземете го, то не е трудно.  Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.
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Плодът на Светия Дух - Радостта
Гал. 5:22-23; Фил. 4:3-13

Мнозина от вас знаят, че тази седмица Клер и аз бяхме в Хилтън Хед. Всяка година ме канят там да
служа като свещеник по време една ежегодна конференция на ръководители на хвалението. Тази година
конференцията беше много хубава. Първата вечер водих молитвата за благославяне на яденето. Вместо да
произнеса някаква благословия, аз помолих всички присъстващи да се изправим и заедно да изпеем един
химн за прослава на Бога. Преживяването беше чудесно. Представете си 500 музиканти, които пеят хорово,
без съпровод, с такава хармония, все едно, че пееха небесни ангели. Музикантите, които дойдоха на тази
конференция  много  приличаха  на  нас.  Всички  имаха  някакви  проблеми,  които  се  намираха  малко  под
повърхността.  Те наистина искаха да поговорят с някой съветник за  проблемите си.  Някои от тях имат
проблеми в църквите си. Това ми напомни още веднъж колко голям късмет имаме ние като църква. Научих,
че има много църкви, които имат ужасни финансови затруднения. Предполагам, че в нашето положение са
само около 5 % от църквите в САЩ. Ние действително сме благословени. Други музиканти имат друг вид
проблеми. Там се наложи да давам съвети на доста хора.

Конференцията свърши в сряда и музикантите си заминаха, а Клер и аз останахме още един ден,
защото организаторите ни предоставиха тази възможност. В четвъртък в хотела, в който бяхме отседнали,
започнаха да пристигат участниците в друг вид среща. Събираха се представители на рекламни и модни
фирми и модели от цялата ни страна, защото беше организиран конкурс за изгряващи модели. Видях повече
дълги крака,  отколкото бях виждал от времето,  когато посещавах баскетболните мачове на отборите от
Атлантическото крайбрежие. По едно време казах на Клер, че вече не знам накъде да гледам. Може би по-
правилно беше да кажа: “Не знам накъде да не гледам.” Клер реши проблема много лесно, като ми каза:
“Гледай мен.” Така и направих. Тя е по-хубава от всички. Докато бях с музикантите, духът на радостта беше
очевиден. Несъмнено те имат проблеми, но поведението им излъчваше очевидна радост, особено когато
пееха. Даже с проблемите, които изживяваха, аз забелязах всепроникващия дух на радостта по време на
цялата конференция.

За разлика от музикантите, младите модели   не   се радваха  . Тези младежи и девойки, които участваха в
конкурса за модели, се надяваха, че някоя рекламна агенция ще им предложи договор и така ще стигнат до
екрана на телевизията и до страниците на модните списания. Почти всеки от участниците имаше или майка
или някой рекламен агент, който играеше ролята на движеща сила в амбицията им да станат професионални
модели. Може би си мислите, че тези млади хора са най-щастливите хора на света. Иска ми се да можех да
потвърдя, че съм видял много щастливи лица, но останах с впечатлението, че тези хора са тъжни. На пръв
поглед бяха много привлекателни, но очевидно нещо липсваше в дълбочината на сърцето им. Изражението
на някои от тях ми напомни за лицата на гимнастичките от бившите комунистически страни от Източна
Европа, които се състезаваха на Олимпиадата (през 1988),  непосредствено преди края на Студената война.
Мислех  се  за  вглъбените  в  себе  си  очи  на  много  от  тези  млади  момичета,  които  изглеждаха  толкова
амбицирани да се състезават и да побеждават.Всеки човек иска да намери радостта  .    Но ако я търсите на  
погрешни места, няма да я намерите. 

Днес ще разгледаме радостта, втория по ред дар на Духа от списъка на Павел от Гал. 5. Хората са
превърнали този дар на Духа в нещо незначително и банално. Може би си спомняте една телевизионна
реклама,  в която млада двойка кани на обяд родителите на съпруга.  Младата съпруга изпитва известни
притеснения, докато се подготвя за посещението на свекърва си. Вие разбирате защо точно посещението на
свекървата я притеснява. Когато родителите на мъжа й влизат през входната врата, свекървата веднага отива
до трапезата в дневната стая, взема една от порцелановите чинии и доста глупаво казва: “Мога ли сама да
проверя?” Може би си спомняте, че рекламата беше за препарата за миене на чинии, наречен “Радост”.
Когато  принизим  радостта  до  нивото  на  един  препарат  за  миене,  тогава  тя  наистина  става  доста
повърхностно чувство. 

Рекламата е символ на начина, с помощта на който  намаляваме до минимум смисъла на това да
притежаваме вдъхновена, истинска и небесна радост. В нашата Декларация за независимостта се твърди, че
хората имат неотменимото право да се стремят към щастието. Боже мой, как се стремим към него! Как го
преследваме!  Щастието е доста неуловимо. Ако се стремите към него,  ако се стремите да го хванете с
всичките си сили  ,    нямате шанс да го откриете  .    Както казваме често, щастието е преходно  .    То зависи от  
душевната настройка. Ние можем да кажем: “Днес съм в добро настроение и съм относително щастлив.”
Когато  считаме,  че  щастието  зависи  от  настроението,  че  то  е  чувство,  по  този  начин  ние  казваме,  че
обстановката в която се намираме е добра и всичко върви добре. Тогава се поставяме маската на засмяното
лице и заблуждаваме себе си и хората, че сме щастливи.

Истинската  радост     се  различава  от  щастието  .  Истинската  радост    не зависи   от  заобикалящите  ни  
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обстоятелства,   а е продукт на вътрешното ни духовно състояние  . Тя идва от вътрешността на сърцето ни.
Този вид радост     няма нищо общо с емоциите  ,   това е поведение  . Истинската радост не е настроение, тя е
настройка на мозъка.  Ние можем да се  радваме истински, независимо от обстоятелствата в  живота ни.
Пророк Авакум е направил забележителен коментар за радостта в Ав. 3:16-18. Тук Авакум признава, че
положението не е добро. Реколтата е унищожена и добитъка е измрял. Даже той не е добре със здравето, но
въпреки това е взел решение “Ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си.”

Как можем да се радваме, когато обстоятелствата около нас не са добри? Считам, че е важно да ви
запозная накратко с думите, които Павел е използвал в своя списък на плодовете на Духа от Гал.5. Гръцката
дума за радост е chara. Някои родители кръщават дъщерите си с това име – Кара. От нея произлиза друга
гръцка дума  charis, която означава “милост, благоволение.” Спомнете си, че  милостта е този вид любов,
която не заслужаваме. Това е благословение от Бога, което не можем да заслужим с делата и с поведението
си.  Понякога  наричаме  този  вид  любов  “безусловна  любов.”  Радостта  е  милост,  която  е  по-голяма  от
всичките ни грехове. Ние казваме, че тази милост е удивителна.  Бог не ни я дава, защото я заслужаваме.
Той ни я дава като акт на любовта Си. Радостта е отговор на Божията милост.

В стария катехизис се казва, че   основната цел на човечеството е да обича Бога и вечно да Му се радва  .
Истинската радост означава  просто да се  наслаждаваме на връзката,  която имаме с  Бога.  Ние усещаме
милостта Му. Животът ни е пълен с радост, защото Бог ни обича безусловно и ни е дарил с благословение,
което не заслужаваме. Когато търсим неуловимото щастие във всички погрешни места  ,   ние се фокусираме  
върху желанията си и търсим начин да ги задоволим  . Но Исус ни учи, че правилния приоритет на обектите  
на любовта ни е:   (1) Бог  ;   (2) другите хора  ;   (3) себе си  . Когато преместим фокуса си от нас върху Бога, ние
можем да се концентрираме върху даровете на Бога в Исус Христос и можем да им отговорим с радост. Сега
вече изпитваме желание да споделим с други хора любовта, с която Бог ни е дарил. Тогава започваме да
отговаряме на другите хора така, както усещаме тази любов в Исус Христос. 

Когато поставил себе си на последното място и се отнасяме към другите хора така, както Исус би се
отнесъл към тях, тогава започваме да откриваме истинския източник на радостта, която е неразделна част от
християнското  общество.  Една  стара  мъдрост  гласи:  “Истинските  приятели  удвояват  радостта  ни     и  
намаляват двойно мъката ни.” Ние тъгуваме с онези, които тъгуват, защото ги съжаляваме. Така мъката и
тъгата им се намалява двойно. Когато се радваме с друг човек, радостта се увеличава многократно. Фактът,
че живеем заедно като християни, е част от източника на радостта ни.

А сега ви моля да отворите Библиите си на Филипяни. Искам да знаете контекста на това писмо на
Павел до църквата във Филипи. Ние разбираме, че той вече не е под домашен арест, защото в писмото
говори за веригите си.  Вероятно е бил в затвора,  окован между двама римски войници и е  очаквал да
изпълнят смъртната му присъда. Запомнете, че Павел е писал това писмо, докато е чакал да умре. Писмото
до Филипяните се състои само от 4 глави и често пъти е наричано “любовното писмо” на Павел, защото в
него той дава израз на обичта си към църквата във Филипи. То се нарича и неговото “радостно писмо,”
защото в него много пъти се споменава за  радостта.  Филипяни е една от най-забележителните книги в
Библията. Нека да прочетем Фил. 4:4-7, 11-13. 

Как  можете  да  направите  проверка  на  собствения  си  живот  и  да  проверите,  дали  истинската
християнска радост е част от живота ви? Единият от начините е да се запитате, дали сте доволни от живота
си.  Недоволните  хора  винаги  се  намират  в  състояние  на  смут,  обърканост  и  неспокойствие.  Целта  на
рекламната  индустрия е  да  ви  превърне  в  недоволен  човек.  Рекламите  не  искат  да  сте  доволен  от
миналогодишния модел на колата или на телефона си.  Те искат да се  стремите винаги да притежавате
последните  модели  и  приспособления.  Рекламата  ни  притеснява  и  постоянно  ни  убеждава  да  сме
недоволни. Когато се поддадем на увещанията й, ние започваме да търсим щастието на погрешни места.
(Коментар: А ако наистина е така, тогава гледането на телевизия и на нейните натрапчиви реклами е мазохизъм. Така рано или
късно ставаме плячка на рекламите. Д.Пр.)

Ако гледате футболния мач на “Пантерите” тази вечер, аз съм сигурен, че ще видите една реклама на
бира. Може би вие вече сте я виждали. Един човек пие бира и крещи: “Не мога да усетя вкуса на бирата
си!” Седящите около него също започват да крещят, че не могат да усетят вкуса на бирата си. Тази реклама
е пример за начина,  по който действа теорията за недоволството.  Ако можете да накарате хората да се
почувстват нещастни от това, с което разполагат, тогава можете да създадете в тях желание да си купят
нещо друго, най-новото, най-усъвършенстваното и най-модерното.

Истински радващите се хора са доволни от живота си. Не видяхте ли какво е казал Павел: “Радвайте
се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!” С други думи тук Павел казва: “Да, първият път ме чухте
правилно,  но аз ще ви го кажа отново.  Радвайте се!”  Все едно,  че филипяните няма да повярват,  че  е
възможно човек, който очаква да изпълнят смъртната му присъда да казва това, той повтаря: “Пак казвам.
Радвайте се! Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо.” Бог винаги е близо до
нас.  Той  винаги  е  с  нас  и  никога  не  ни  изоставя.  Използвате  ли  препарата  WD-40?  Почти  всички  го
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използват.  Той  смазва  нещата,  които  са  се  заклинили  и  не  се  въртят,  като  болтове,  гайки  и  всякакви
инструменти. Буквите WD означават “водоотблъскващ.” Павел ни дава една рецепта срещу безпокойствата,
тревогите и притесненията. Той ни дава един препарат WD-40 за душата: молитвата. Можете да приемете,
че   молитвата прогонва безпокойствата, тревогите и притесненията  . “Не се безпокойте за нищо, но във всяко
нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.” Ако разчитаме на   Бога, Той  
ще ни дари с такъв мир в сърцето и в разума  ,    който е невъзможно да разберем и да схванем  . По много от
отличителните си черти християнската радост прилича на тайна на християнското общество. Тя мотивира
другите хора да искат да научат каква е тази тайна. Павел казва, че се е научил как да бъде доволен и когато
живее охолно и когато е в оскъдица. Той научил тайната как да бъде доволен. Павел е знаел, че Бог ще го
снабди с нещата, от които се нуждае. Той казал, че може да направи всичко чрез Христос. Един от начините,
чрез който можете да разберете, дали имате християнска радост, е да проверите дали сте доволен от живота
си.

Наскоро списание “Тайм” помести една редакционна статия, в която се казва, че хората мечтаят за
“доброто старо време.” Ние си спомняме за миналото, защото ни се струва, че тогава хората са били по-
доволни от живота си. “Тайм” се чуди, дали хората имат толкова къса памет, че не могат да си спомнят
какво всъщност е било “доброто старо време.” Прави се сравнение на нивото на задоволството на хората,
които са живели през 50-те години на миналия век, с нивото на задоволството на хората, които живеят сега.
Повечето американци са много недоволни от живота си. Те искат нещо повече от онова, което притежават,
нещо  по-добро  или  по-различно.  Сега  имаме  толкова  повече  неща  в  сравнение  с  миналото.  Някога
представяли ли сте си, че ще можете да ядете пресни ягоди през Януари? Много от вас могат да си спомнят
времето, когато човек трябваше да чака до Юни, за да хапне пресни ягоди. Сега имаме много удобства, но
все повече и повече американци живеят като недоволни хора. Онези, които са научили истинската радост  ,   са  
се научили да живеят със задоволство.

Снощи бях с един човек, който започна да се смее без видима причина. Тогава жена му се обърна към
него  и  го  попита  защо се  смее  а  той й  отговори:  “Просто  си  спомних една  смешна  история.”  Някога
случвало ли ви се е да се смеете сам без видима причина? Може би си спомняте някой виц или нещо друго
ви кара да се усмихнете. Пеете ли докато се къпете под душа? Някога тананикате ли си някаква мелодия?
Свирите  ли  с   уста,  докато  работите?  Понякога  спирате  работата  си  и  наистина  се  наслаждавате  на
възможността да поговорите с някой приятел,  или да се порадвате на изгрева или на залеза на слънцето.
Миналата  седмица  видях  една  пеперуда.  Представяте  ли  си,  пеперуда  през  Януари!  За  мен  това  беше
истинско благословение. Хората, които са в състояние да се радват истински установяват, че даже когато са
насаме, понякога се смеят с глас. Когато това се случи, тогава разбираме, че вътре в нас става нещо, което
създава това веселие, което излиза на повърхността във формата на смях. Понякога хората изпитват тази
радост, когато окажат някаква милост на друг човек. Може получателят на този акт на милостта даже да не
знае кой го е извършил. Радостта е акт на споделяне или даване.

Хората дават външен израз на радостта си. Ако наистина искате да разберете какво кара хората да се
чувстват щастливи,  помолете ги да направят списък.  Знаете ли какви неща поставят те в този списък?
Обикновено те пропускат да включат модните неща и новите коли. В списъка си включват такива дейности,
като люлеенето на малко дете, разходка с любим човек, седенето край запалената камина и пиенето на чаша
вкусно  кафе.  В  техния  списък  влизат  неща,  които  не  са  свързани  с  големи  разходи,  но  култивират
общуването.  Тъй като  това  е  вярно,  хората,  които  притежават  този вид  вътрешна  радост,  знаят  как  да
подхранват приятелството и общуването. Понякога най-добрия външен израз на радостта е богослужението
и преклонението пред Бога. Те идват в църквата не защото се подчиняват на правилото: “Ще идвам, ако
можеш да ме забавляваш.” Те идват, защото искат да бъдем заедно като църква. Те знаят, че ние правим
всичко заради Бога,  който е  направил толкова много за нас.  Нашето богослужение е начин,  чрез който
отговаряме на Божията милост.

Истински радостните хора притежават чувство за хумор   и знаят как да се надсмиват     над себе си  . Те  
знаят да гледат иронично на живота и да споделят оптимизма си с другите хора.   Истински радостните хора  
обичат да дават  .   Даването е част от радостният им отговор  . Поради тази причина Павел казва: “Бог обича
онзи, който дава на драго сърце” (2Кор. 9:7). Когато даваме, ние наистина имаме шанс да изразим радостта
си.  Ако имате радостно сърце, другите хора ще го забележат. Радостта е гримът на християнина,  който
променя вътрешността му. Освен това, радостта променя и облика ви, който е видим за другите хора. Може
би  си  спомняте  историята  от  Стария  Завет  за  Моисей,  който  говорел  с  Бога  така,  както  приятелите
разговарят помежду си. След поредната му среща с Бога хората виждали, че лицето на Моисей свети, което
демонстрирало радостта в сърцето му.  Един цар често отсъствал от двореца си,  защото много пътувал.
Поданиците разбирали, когато царят се е прибрал и казвали: “Дворецът е осветен, значи царят си е у дома.”
Ако лицето ви свети, когато хората ви гледат,  те могат да кажат, че Царят си е вкъщи и че Той живее в
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сърцето ви. Неговото присъствие в живота ви е причината за промяната във външния ви вид. Истинското
изпитание на радостта настъпва по време на страданието. Чуйте думите на Яков: “Смятайте го за голяма
радост, братя мой, когато попаднете в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра
произвежда твърдост,  а  твърдостта нека извърши делото си  съвършено,  за  да  бъдете съвършени и
цялостни, без никакъв недостатък” (Як. 1:2-4). 

Хората, които притежават християнска радост в сърцата си, преминават през болките, страданията и
загубите по различен начин от хората,  на които тази  радост им липсва.  Притежателите на този дар на
радостта обикновено се грижат за  другите хора.  Ако посетите такъв човек в  болницата,  независимо от
тежкото положение в което се намира, веднага след като ви види, той ще се поинтересува как сте  и как
живее  семейството  ви.  Въпреки  че  се  намират  в  болницата,  те  мислят  за  другите  хора.  Вместо  да  се
фокусират върху себе си и върху собствената си болка и страдание, те търсят възможност да ви благословят.
Вие сигурно познавате такъв вид хора.  Онзи,  който има истинска радост в  сърцето си не се отдава на
пъшкане, оплаквания и не обвинява другите хора за състоянието си. Когато се намират в най-голяма нужда  ,  
тяхната сила е в Божията радост. 

В книгата Притчи се казва, че този вид радост е като добро лекарство. Радостта е заразителна. Онзи,
чието сърце е пълно с радост, знае как да я сподели с другите хора, които я виждат и искат също да се
радват. Ние имаме склонността да считаме, че Гетсиманската градина е място само на мъка и болка. Със
сигурност на Исус е страдал там в един момент от живота си и сам е казал, че е наскърбен. Евангелията ни
разказват, че той толкова силно се изпотил, че потта му капела като капки кръв. Той се е борел със себе си,
защото  е  трябвало  да  вземе  едно  важно  решение,  но  съм  убеден,  че  когато  след  това  напуснал
Гетсиманската градина, сърцето му е било изпълнено с радост. Със сигурност Исус е знаел, че му предстои
да понесе силни страдания  ,    но той вече бил взел решението да се подчини  . Робърт Фрост е написал една
поема за пътя, които се разделя на две в гората. По едното отклонение минават по-малко хора, но това е
пътят,  по  който  вървят  хората,  които  са  решили  да  изпълняват  волята  на  Бога.  Ако  живеем  според
собствената си воля, ако вървим по собствения си път, ако се опитваме да правим нещата по нашия начин,
ние никога няма да открием щастието и радостта. Ако вземе решение да се подчиним на Бога и да вървим
натам, накъдето ни води Той, даже когато пътят е труден, той ще ни отведе до истинската радост.

Песен 177 от нашата песнопойка започва така: “Решил съм аз Исус да следвам. Не ще се върна аз
назад.” Вземането на това решение е повратна точка от живота ви. Поради тази причина Исус е казал: “За
да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна” (Йоан 15:11). Исус е знаел, че в живота
на учениците му ще има трудности. Всеки от нас има трудни периоди в живота си. Исус е казал: “ В света
ще имате скръб; но дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33). Самият Исус е познавал радостта. В книгата
Евреи се казва: “Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст” (Евр. 12:2).

Толкова много хора искат тази радост. Единственият начин да я притежавате е да позволите на Господ
Исус Христос да влезе в сърцето ви и да се покорите на указанията, които ще ви даде за живота ви. Аз
попитах една прекрасна млада жена от нашата църква, Джой Пауерс, дали би ми позволила да споделя с вас
нещо, което тя ми каза. Както знаете, Джой е китайка и когато стана християнка, тя промени името си на
Джой. (Коментар:  Джой = радост.  Д.Пр.)  Тя ми каза: “Преди да опозная Исус, аз никога не бях изпитвала
истинска радост.” Това е пример за онова, което може да направи за вас истинската радост. Искате ли да
притежавате този дар? Той е на ваше разположение. Ако до сега не сте приели Христос като ваш Спасител,
сега е денят да вземете това решение. Някои от вас се борят с вземането на други решения, като например
към коя църква да се присъединят. Вие знаете, че Бог ви е довел при нас. Ние с радост ще ви приемем в
нашата църква. Отговорете положително на тези покани. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Плодът на Светия Дух - Самоконтрол
Гал. 5:22-23 

Днес  завършваме  серията  от  проповеди,  озаглавена  “Плодовете  на  Светия  Дух.”  Нека  отново  да
прочетем заедно  Гал.  5:22-23. Вие можете да вземете всяко от тези прекрасни качества на християнския
характер и да го напишете като пожелание на някоя Коледна картичка. Например: “Нека Господ да ви дари с
любов през Коледните празници. Нека Господ да ви дари с мир по Коледа. Нека Господ да ви дари с радост
по Коледа.” Вгледайте се в думата самоконтрол. Представете си, че получите Коледна картичка, в която е
написано следното пожелание: “Нека Господ да ви дари със самоконтрол по Коледа.” Самоконтролът е плод
на  Светия  Дух.  Истината  е,  че  повечето от  нас  вероятно ще имат  нужда от  самоконтрол по време на
Коледните празници. Много хора ще потвърдят, че ни липсва достатъчно самоконтрол в ежедневието ни.
Когато  сутрин  се  поглеждаме  в  огледалото,  ние  виждаме  в  себе  си  някои  неща,  които  ни  се  иска  да
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променим. Може би това се отнася до вида на прическата ни или до цвета на косата ни. Можем да поискаме
да отидем при зъболекаря или някои пластичен хирург.

Спомняте  ли  си  какво  е  казал  Бог  на  Самуил,  когато  щял  да  помаже  Давид  като  бъдещия  цар?
“Понеже човек  гледа на лице, а Господ гледа на сърце” (1Ц.16:7). Гледайки се в огледалото, някои от нас
може би ще решат, че имат нужда от промяна. Обаче ние се нуждаем не от външна, а от вътрешна промяна.
Яков казва, че четенето на Библията прилича на заставането пред огледало. Когато чете Библията, човек
може да види неща от собствения си живот, които се нуждаят от промяна. Но ако пренебрегне тази нужда,
от това човек няма да извлече нещо добро. “Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител,
той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се оглежда, отива си и
веднага забравя какъв е бил” (Яков 1:23-24). Ако четейки Библията установим, че в сърцето, в духът ни и в
душата ни трябва да се извърши промяна, това означава, че виждаме Божия план. Тогава се виждаме  в
огледалото  на  Библията  така,  както  Бог  ни  вижда.  Не  е  лесно  да  се  оглеждаме.  Самоизследването  е
болезнено. Понякога, когато успеем даже за миг да схванем как другите хора гледат на нас, това може да е
много болезнено или смешно.

Искам да ви разкажа една история. Миналият четвъртък се събудих с ужасно главоболие. Бях написал
една статия за филма “Страстите Христови” на Мел Гибсън за вестник Herald-Journal. Някои от вас са я
видели отпечатана в миналата събота. В сряда късно следобед ми се обадиха по телефона и ме помолиха да
я съкратя с 1000 думи. Трябваше да премахна 1000 от моите скъпоценни думи. Знаех, че изпълнението на
тази задача ще отнеме известно време, поради което в четвъртък станах много рано от сън и в 5:30 сутринта
застанах със силно главоболие пред компютъра. Работих около 3 часа и след това изпратих статията по
електронната поща в редакцията на вестника. След това казах на жена ми, че трябва да отида в офиса, а тя
ми отговори, че преди това трябва да се отърва от главоболието си. 

Децата ми казват, че още щом ме видят,  познават кога ме боли главата и знаят, че това ми създава
проблеми. Ние имаме един платнен ръкав, напълнен с костилки от череши, който наистина ми помага за
сваляне на напрежението. Поставих го в микровълновата печка, загрях го за 2 минути и го увих около врата
си.  Жена ми Клер предложи да полежа малко,  с надеждата,  че  главоболието ми ще премине.  И така,  с
омотан врат се  изтегнах на леглото.  После звънна телефона,  след това мобифона,  после отново звънна
телефона, а след него – мобифона. Така в продължение на около 1,5 часа говорих по телефона. Най-накрая
се предадох и казах: “Ставам. Трябва да отида на работа.” Тръгнах да слизам надолу по стълбите, а главата
ми  продължаваше  да  пулсира.  Сграбчих  всичко,  което  ми  трябваше  за  работа  и  минавайки  покрай
микровълновата печка, отново поставих в нея платнения ръкав с костилките и го загрях за 2 минути. После
установих, че не мога да си намеря мобифона. Използвах стационарния телефон, за да звънна на мобифона
и да се опитам да чуя от къде ще се обади. И тогава разбрах какво бях направил. Докато стигна до долния
край на стълбата, аз усетих миризмата на моя мобифон. Оказа се, че го бях завил в платнения ръкав, преди
да го сложа в микровълновата печка. Вече съм номиниран за “Идиот на годината” и получих много гласове
в моя подкрепа. Повреденият ми мобифон е тук, върху масата с причастието. Ще се радвам, ако някой от вас
дойде да го види и да каже, дали може да се ремонтира. За щастие, аз го бях завил с платнения ръкав, така
че  поне  микровълновата  печка  е  в  ред.  Всъщност  съжалявам  повече,  че  повредих  платнения  ръкав,
отколкото че повредих мобифона. Ако имате нужда от пример за самоконтрол, едва ли ще намерите по-
добър от този.

Понякога стигаме до такъв етап от живота си, когато осъзнаваме, че нещата са извън контрол и че не
се държим по най-добрия начин. Тогава се виждаме през очите на другите хора или през очите на членовете
на семейството ни. Истината е, че ние имаме нужда от това изследване. Самоконтролът е плод на Светия
Дух,  който по един или друг начин липсва  на много от нас.  Платон е използвал същата дума,  която е
използвал и Павел, за да опише самоусъвършенстването. Павел я използва и в 1Кор, където оприличава
обучението на ученика с тренировката на атлета. Това е въпрос на оформяне и стремеж към самоизследване,
самоанализ и самокритика. Самоизследването е нещо прекрасно,  но то има някои характерни слабости.
Една  от  тях  е  самосъжалението.  Много  лесно  можем  да  попаднем  в  такова  настроение,  при  което  да
започнем да си мислим, че нашето бреме е най-тежкото бреме на света, че трудностите, с които трябва да се
справяме са много по-големи от трудностите на другите хора. Един теолог е казал: “Самосъжалението е
като арсеник за живота.” То е като отрова за духът ни. Когато се самосъжаляваме, ние всъщност изпадаме
във все по-дълбоко и по-дълбоко отчаяние. Може би си спомняте една песен, която сте пели като дете:
“Никой не ме харесва. Всички ме мразят. Предполагам, че ще се наложи да се храня с червеи.” Когато се
самосъжаляваме, ние спираловидно пропадаме надолу.

Друг  характерна  слабост  на  самоизследването  е  самоизмамата.  Ние  наистина  можем  да  се
самоизмамваме и живеем в погрешна представа за себе си. Един човек имал проблеми със здравето си и
отишъл при личния си лекар.  Лекарят му казал да си направи рентгенова снимка.  Когато я занесъл на
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лекаря, той я разгледал и казал: “Виж. Тук имаш петно в белия си дроб. Ще трябва да ти направим биопсия.
Може да се окаже, че това е тумор.” Човекът му казал: “Докторе, знаеш ли, че аз съм фотограф. Просто ми
дай рентгеновата снимка, за да я занеса в моята фотолаборатория. Там ще я обработя и петното ще изчезне.”
Някои хора правят същото при самоизследването. Когато открият някакъв проблем, те просто го замазват,
вместо да го отстраняват.  Колкото и трудно да е,  те предпочитат да се  държат така,  все едно,  че няма
никакъв проблем. Най-голямата грешка е да не осъзнаваме собствените си грешки. Предполагам, че Ерик
Хофър е прав, когато е казал: “Ние лъжем най-гръмко тогава, когато лъжем себе си.” Ако попаднем в капана
на самоизмамата, ние всъщност правим двоен грях. Първо, не успяваме да осъзнаем собствения си грях, а
след това не се разкайваме заради него и така извършваме втори грях.

Друг капан при самоизследването е самодоволството и удовлетвореността. В такова състояние ние
сме убедени, че в начина ни на живот не е нужно да се променя нищо. Ние считаме, че няма нужда да учим
нещо ново. Томас Едисон е казал: “Покажете ми човек, който е напълно доволен от себе си и аз ще ви кажа,
че това е провалил се човек. Хората, които попадат в капана на самодоволството престават да се развиват.
Християните са особено склонни да считат себе си за праведни хора и живеят с представата, че е възможно
да имат някои дребни грехове, но наистина са по-добри от другите хора. К.С.Луйс казал, че собствената ни
представата, че сме праведни, е шедьовърът на Сатаната. Ако Сатаната успее да ни убеди, че наистина
сме по-добри от другите хора, той е свършил работата си в нашия живот.

Самоконтролът изисква да си правим пълно самоизследване. След като трябва да се самоизследваме,
ние трябва да избягваме капаните на самосъжалението, на самодоволството и на самооценката ни, че сме
праведни. Според Мартин Лойд-Джонс, за да имаме самоконтрол и за да можем се изследваме напълно, ние
трябва да тръгнем по трудния път към молитвата. Когато наистина погледнем дълбоко в себе си, ние ще се
смирим и ще бъдем докарани до състояние да се молим. Тогава се покоряваме пред Бога и се молим с
думите: “Господи, бъди милостив към грешен човек като мен.” Ние не трябва да приличаме на фарисея,
който се молил с думите: “Господи, благодаря Ти, че не съм като другите хора.” Ние се молим за милост. От
нас се очаква да бъдем хора, които изследват себе си. По същият начин, по който Исус е бил изкушаван в
пустинята, така и ние постоянно биваме изкушаване. В книгата “Евреи” се казва, че Исус е бил изкушаван
по всички начини, по които сме изкушавани и ние. Представете си начините, по които сте изкушени и си
мислете как вашият Господ е бил изкушаван по същия начин като нас, но за разлика от нас не е извършил
никакъв грях.

Традицията ни учи,  че когато навлизаме в период на пости,  трябва да се  лишим от нещо и това
лишение е жертва за Бога. Това е общоприета практика. В миналото хората са се отказвали от храната си. В
наши дни по време на пости хората се опитват да се откажат от такива неща като шоколад или кафе. А какво
ще стане, ако по време на пости се откажем от мобифоните си? Ако разсъждаваме по този опростен начин,
това означава да изпуснем смисъла на постенето. Ние трябва да се отказваме от някои материални неща, но
в същото време трябва да се фокусираме върху духовните неща. Трябва да се интересуваме от вътрешните
промени,  а  не  от  външните  козметични  промени.  Трябва  да  се  отказваме  от  горчивината,  от
предразсъдъците и от омразата. Трябва да се отказваме от недоволствата и от желанието да отмъщаваме.
Трябва  да  се  отказваме  от  капаните  на  самосъжалението,  на  самозаблудата,  на  самодоволството  и  на
представата,  че  сме  праведни.  Ако  решим  да  постим,  трябва  да  правим  това,  не  защото  другите  ни
наблюдават как постим. А ако трябва да култивираме в себе си плодовете на Светия Дух, ние трябва да се
отречем от себе си. Уверявам ви, че самоконтролът е нещо повече от простото отричане от себе си.

От време на време прочитам някои обяви за продажба, някои от които са доста интересни. Например
следната обява: “Продавам булчинска рокля. Цена 100 дол. Използвана само веднъж поради грешка.” Не сте
ли съгласни, че зад тази обява се крие някаква история? Вижте и тази обява от вестник “Лос Анджелис
Таймс:” “Продавам Мерцедес Бенц, последен модел, цена 50 долара.” Един човек я прочел и си помислил,
че в нея има някаква печатна грешка. Въпреки това се обадил на посочения телефон и попитал жената,
която  се  обадила,  дали  продава  последен  модел  Мерцедес  Бенц  за  50  долара.  Тя  потвърдила.  Мъжът
попитал: “Каква е повредата на колата?” Тя казала: “Всичко й е наред. Елате и я огледайте.” Колата се
намирала доста далеч от купувача, но той решил, че си заслужава да отиде и да я огледа. И наистина, това
се  оказала  блестяща  кола,  последен  модел  Мерцедес  Бенц,  с  малък  пробег  и  в  прекрасно  техническо
състояние. Купувачът попитал: “Сигурна ли сте, че цената е 50 долара.” Жената потвърдила. Купувачът
отново  попитал:  “Защо  я  продавате  толкова  евтино?”  Жената  отговорила:  “Съпругът  ми  избяга  с
любовницата си в Лас Вегас. Обади ми се от там и ми каза да продам колата и да му пратя парите. Продавам
я за 50 долара.” А друга обява съобщава: “Заменям вана заедно със свързващите тръби срещу използван
пикап.”

А какво ще кажете за следната обява? Исус върви по брега на Галилейското море. В него се намират
четирима рибари, Петър, Яков, Йоан и Андрей, които хвърлят мрежите си и ловят риба с лодката си. Там е и
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Зебедей, бащата на двама от тях. Исус казал на учениците: “Последвайте ме” и те изоставили лодката и
мрежите си. Представете си, че на следващата сутрин във вестника в Капернаум се появи следната обява:
“Заменям стара рибарска лодка срещу чифт здрави и удобни сандали.” Какво си мислите за Апостол Павел,
който по-рано бил наричан Савел? Този пламенен преследвач на християните е пътувал за Дамаск, когато
Господ Исус Христос го накарал да падне на коленете си. Той бил ослепен от светкавица и живота му се
променил.  Можете ли да си представите следната  обява  във вестник “Дамаск Таймс?” “Заменям чисти
дрехи на фарисей срещу чифт очила.”

Когато се намираме в период на промяна, всичко се променя. Някои от обявите, за които ви говорих,
са демонстрация на такива промени. Аз не знам какво е накарало човека да предлага замяна на вана срещу
употребяван пикап, но знам какво е какво накарало един човек да изостави лодката и мрежите си и да
последва някакъв странстващ равин. Аз знам какво е мотивирало един човек, чиято първоначална цел е
била  да  преследва  християните,  да  направи  цялостна  промяна  на  живота  си  и  да  се  превърне  в  най-
агресивната личност, която се опитва да заведе другите хора при Христос. Този човек срещнал Исус. 

Ако искаме самоконтрол, ако искаме да имаме мир в сърцето си, ако искаме да сме спокойни по време
на бурята,  ние обезателно трябва  да  изоставим някои от  духовните  проблеми,  които имаме,  като  гняв,
горчивина, недоволство, омраза и предразсъдъци. Трябва да престанем да се самосъжаляваме. Не можем
повече да се самозаблуждаваме. Ако искаме самоконтрол, ще трябва да се откажем от някои неща, които до
сега сме правили. Когато Исус призовавал хората да се отрекат от себе си, думите му звучали като някаква
гатанка: “Защото, който иска да спаси живота си, той трябва да го загуби заради Мен, а който загуби
живота си заради мен, ще спаси живота си” (Мат. 16:25 – мой превод). Тази игра на думи има много точен
смисъл на гръцки език. Гръцката дума auton се превежда като его, себе си. Думата “автономен” произлиза
от тази дума. Онзи, който иска да запази своята “автономност,” ще загуби душата си, т.е.  психиката си.
Психологията е наука за изучаване на човешката душа. Ако се опитвате да запазите независимостта си, ако
искате  да  зависите  само  от  самия  себе  си,  вие  ще  изгубите  вечната  си  душа.  Но  ако  се  откажете  от
автономността си, от егоистичната зависимост само от себе си, тогава ще спасите психиката, душата си и
ще имате вечен живот.

Самоотричането е важно и самоконтролът зависи от това да се научим да казваме “Не” на толкова
много неща. Но самоконтролът е нещо много повече от това да казваме “Не.” Самоконтролът понякога
означава да кажеш “Да,” като например когато Исус каже “Следвай ме.” След като решим да го следваме,
животът ни започва да се променя. С течение на времето, колкото повече вървим след Исус, толкова повече
и ние ще изживяваме това, което се е случило в живота на неговите ученици и на Павел. Животът ни се
променя. В края на живота си Павел е написал: “За мен да живея е Христос” (Фил. 1:21). Когато повече
вървим след Исус, толкова повече заприличваме на Него по говоренето си, защото Светия Дух контролира
устните ни. Променя се начинът ни на мислене и умът ни се обновява. Променя се начинът, по който се
справяме с желанията си и с физическите си нужди, променя се начинът ни на живот.

Кой  контролира  живота  ви?  Вие  виждате,  че  има  сходство  между  думите  ученик  (disciple)  и
дисциплина. Когато човек стане ученик на Исус, дисциплината навлиза в живота му. Светият Дух започва
да ни контролира. Уверявам ви, че в това има свобода и радост, които не можете да намерите на друго място.
Запитайте се чий ученик сте. На д-р Аткинс (Коментар: Той беше прочут специалист по диетите за отслабване и то -

чрез  ядене  само  на  месо!  Д.Пр.) или  на  някой  друг  човек?  Кого  решавам  да  следвам?  За  християнинът
единственият отговор е Исус Христос. Искате ли да имате плодовете на Светия Дух. Ако искате, трябва да
решите кой ще ви контролира. Ако решите да вървите след Исус, няма връщане назад. Ако не сте решили да
приемете Христос като ваш Спасител, каним ви сега да го направите, да го признаете за ваш Господ и да му
позволите да бъде господар на живота ви. Приемете тази покана. Молим се в името на нашия Господ Исус
Христос. Амин. 

                
Плодът на Светия Дух - Търпение

Гал. 5:22-23 

Търпението е плод на Светия Дух. Продължаваме серията от проповеди, озаглавена “Плодовете на
Духа,” която е посветена на прекрасния откъс от Гал. 5. Веднъж по време на час в Неделното училище при
мен дойде едно дете и ми каза, че е научило наизуст Гал. 5:22-23. То ми рецитира списъка на плодовете на
Светия Дух, така както са записани в писмото на Павел до Галатяните. Може би и някои възрастни ще
поискат да научат тези два стиха наизуст. Окуражавам ви да ги намерите в Библията си и да ги научите
наизуст. Плодът на Духа е търпението.

Когато Джери Ричардсън за пръв път отведе “Пантерите на Каролина” в Националната футболна лига,

71



72

той каза,  че  след около 10 години този отбор ще може да спечели Суперкупата.  От тогава изминаха 9
години. Този период беше изпъстрен с много трудности. Една вестникарска статия описва колко търпелив
може да бъде Джери Ричардсън. Ако сте чели тази статия, вие сте разбрали, че той е забележителен човек.
Знам, че много от вас желаят днес следобед този отбор да победи. Не знам, дали Пантерите ще успеят да
спечелят Суперкупата. Не мога да направя прогноза, дали ще спечелят или ще загубят, но съм убеден, че ще
очакваме да се изпълни обещанието, което направи Джери Ричардсън.

Чух една история, която разказа репортер от една християнска радиостанция от Северна Каролина.
Ще ви я предам така както я чух, като уточнявам, че аз самият не съм проверявал изнесените в нея факти.
През 1995, непосредствено след създаването на Пантерите, Джери Ричардсън влязъл в една гимназия. Не
знам дали това е станало в Спартанбърг или в Шарлот. Във фоайето четири ученици продавали домашно
изпечени сладкиши, за да събират пари за училището. Пред тях на масата били наредени много вкусни
сладкиши. Този висок джентълмен приближил до масата и без да споменава нито дума, им връчил една
бележка,  която  те  взели  и  прочели.  В  нея  Джери  Ричардсън  направил  едно  обещание  на  четиримата
младежи.

Преди две седмици, когато Пантерите на Каролина победиха Орлите на Филаделфия и се класираха
да играят на финала за Суперкупата, един от четиримата, който сега е възрастен мъж, си спомнил за тази
случка. 

Той се обадил на другите  трима по телефона и ги попитал:  “Спомняте ли си  когато продавахме
сладкиши в училището? Спомняте ли си господина, който дойде при масата и ни подаде една бележка?”
Тримата си спомнили за този случай. Един от тях казал: “Аз все още пазя тази бележка. В нея пише: “Когато
“Пантерите на Калифорния” спечелят Суперкупата, вие четиримата ще бъдете мои гости.”

Онзи от тях, който пазел тази бележка от 1995, попитал другите: “Какво би трябвало да направим?” И
четиримата решили, че трябва да се обадят до офиса на Пантерите в Шарлот и секретарката ги свързала с
Джери Робъртсън по телефона.  Те го  попитали дали си спомня този случай и обещанието,  написано в
бележката.  Той  им  отговорил:  “Разбира  се,  че  си  спомням.  Искате  ли  да  дойдете  на  финалния  мач?”
Доколкото знам, днес тези четирима мъже са в Хюстън. Дълго време те чакали търпеливо да се изпълни
едно обещание, което е било дадено преди много години.

Масата, около която сме се събрали днес, не е маса със домашни сладкиши за продажба. На нея има
нещо много  по-важно.  Пред  нас  е  маса,  където  са  били  правени  обещания,  които  са  били  изпълнени
незабавно.  Исус  обещал  на  учениците  си,  че  когато  си  замине,  като  свой  заместник  ще  им  изпрати
Утешителят. Той им обещал, че Бог ще им изпрати Светия Дух. Само след няколко дни това обещание било
изпълнено. Когато дойдем при тази маса, ние продължаваме да усещаме присъствието на невидимия Дух на
Бога сред нас. Но край тази маса са били направени и други, по-дългосрочни обещания. Исус е обещал, че
няма да ни изостави и няма да ни забрави.  Той е обещал, че ще подготви място за всеки от нас, така че
когато се върне, където е Той, ще бъдем и ние. Ако искаме да разберем обещанията, направени на тази маса,
ние трябва да приемем дара на търпението. Един от плодовете на Духа е търпението.

Поне две черти на търпението са важни за християнина. Една от тях е способността да чакаме  .   На нас  
ни е толкова трудно да чакаме. Вкъщи имаме един малък гоблен, който жена ми наследи от майка си. На
него е избродирана следната молитва:  “Господи, дай ми търпение,  но побързай.” Повечето от нас имат
подобна  представа  за  търпението.  Ние  наистина  искаме  да  имаме  търпение,  но  това  да  стане  веднага.
Чакането е част от живота ни. То е част от християнският живот. Когато станем нетърпеливи, обикновено
ние объркваме нещата.

Искам да ви разкажа чудесната история за Зорба Гъркът. Един ден Зорба, който бил един безгрижен
варварин, намерил един пашкул. Той знаел, че вътре в пашкула има пеперуда. Той знаел, че пеперудата
скоро щяла да излезе от пашкула, но бил нетърпелив. Зорба отлепил пашкула от клончето на дървото и го
отворил с нокътя си. Вътре наистина имало красива пеперуда. Той я подържал в ръката си, но тя не литнала
и скоро умряла.  Зорба не успял да разбере,  че  в  процеса на трансформацията    за  самата пеперуда е  от  
жизненоважно  значение     да  се  бори  ,  за  да  излезе  от  пашкула  .  (Коментар:  Тази  истина  е  особено  важна  за
родителите.  Понякога,  водени от желанието си да помагаме на децата си,  ние забравяме,  че в  процеса на преодоляване на
трудностите те се подготвят да живеят самостоятелно, тъй като ние няма да сме винаги до тях. Д.Пр.) В процеса на тази
борба крилете на пеперудата заякват и получават сила. Чак след това тя е в състояние да лети. Нетърпението
може да унищожи някои от най-красивите неща в живота     (Коментар:  Спомнете си за  необуздания стремеж на
младите хора да  имат сексуални  контакти още докато са  съвсем млади и  незрели.  Колко  тъжни са  последиците от този
стремеж: аборти, преждевременно родени деца, разбити сърца и съдби. Д.Пр.)

Трудно е да се чака. На английски търпението е patience. Хората, които лежат в болницата с основание
се наричат “пациенти.” Процесът на лекуването и възстановяването е свързан с чакане. В Ис. 40:31 се казва:
“Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с криле като орли, ще тичат и няма
да се  уморят,  ще ходят и няма да отслабнат.”  Тези чудесни обещания ще се изпълнят,  но само при
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условие, че чакаме Господа.
Когато чакаме като вярващи християни, това не означава да стоим безделно и да си въртим палците.

Този вид чакане няма нищо общо с чакането, описано от Самуел Бекет в пиесата му “В очакване на Годо,” в
която двама мъже безнадеждно чакат да дойде някой, който никога не пристига. Очакването на Бога изисква
да сме активни и с действията си да изразяваме увереността си  ,    че онова, което чакаме, ще дойде  .
Хъдсън Тейлър бил мисионер,  който преди няколко века пътувал от Англия за Китай на борда на един
ветроходен кораб. Когато стигнал до най-южната точка на Африка, нос Добра надежда и завил към Индия,
корабът попаднал в зона на безветрие и спрял, защото бил задвижван само от вятъра. Капитанът на кораба,
който знаел, че Тейлър е прочут мисионер, отишъл при него и поискал да се помоли на Бога да изпрати
вятър. Тейлър му казал: “Вдигни платната.” Капитанът възразил: “Ако заповядам да вдигнат платната преди
да е задъхал вятъра, моряците ми ще си помислят, че съм полудял.” Тейлър му отговорил: “Ако не вдигнеш
платната,  аз  няма  да  се  помоля  Бог  да  изпрати  вятър.”  Тогава  капитанът вдигнал  платната,  Тейлър  се
помолил и вятърът задухал.

Да чакаме като християни, това означава да правим това, което трябва да се прави.  Ние трябва да
правим това  ,    което Бог ни е казал да правим  . Ние вдигаме духовните си платна в положението в което се
намираме. Бог ежедневно и стъпка по стъпка ни предоставя силата и енергията, от която се нуждаем. Това
активно чакане ни води до второто важно правило, свързано с търпението.

Тъкмо чрез търпението си ние демонстрираме християнската надежда. Павел казва следното в Рим.
8:24-25: “Надежда, която се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това,
което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме .”  Когато
чакаме търпеливо  ,  ние демонстрираме,    че сме надяващи се хора  .  Чакането с надежда се осланя върху
непоколебимата увереност, че Бог винаги изпълнява обещанията си, че Той ще бъде верен към нас и ще ни
отговори в определения от Него момент и по определения от Него начин.

Тъй като ние сме толкова немощни и толкова лесно забравяме, ние се нуждаем от някой неща, които
да ни напомнят. Когато Бог направи някакъв завет с хората Си и им даде някакво обещание, много често Той
им дава някакъв символ на надеждата. За Ной този символ е бил дъгата. За Авраам такъв символ са били
звездите на небето. За народът на Израел, който е странствал в пустинята, такъв символ е бил облакът през
деня и огнения стълб през нощта. На онези от нас, които са част от Новия Завет и за които се отнася това
ново обещание, Бог ни е дал символите на хляба и виното на Господната трапеза. Когато застанем край тази
трапеза, тези символи ни напомнят, че ние чакаме да се изпълнят Божиите обещания. Ние чакаме активно,
като се подчиняваме на това, което Бог ни е казал да правим и се стараем да бъдем такива хора, каквито Той
иска да бъдем. Ние чакаме с увереност и надежда, че имаме обещанието за вечния живот. Надеждата често е
свързана с някакви символи: снежинки, пойни птички, пеперуди, морски кончета, небесна дъга и небесни
звезди. Но най-важни от всички останали символи, са символите на хляба и виното на Господната трапеза.

Думата “търпение” се среща често в Новия Завет. Най-често тя е употребявана не в случаите, когато
се говори, че ние трябва търпеливо да чакаме Бога, а когато ни се обяснява колко търпеливо ни чака Бог.
Понякога “търпението” се превежда като “въздържание,” друг път като “страдащ продължително.” Това
означава, че и двете страни трябва да чакат. Ние трябва да чакаме Бога, но в същото време и Бог ни чака.

Според мен прекрасният стих Откр. 3:20, където се казва, че Исус стои пред вратата и чука, обрисува
по най-подходящ начин чакането на Бога. Картината на Холман Хънт, която виси в катедралата “Св. Павел”
в Лондон, показва как Исус стои пред една врата и чука. Когато погледнете на картината, вие ще видите, че
от външната страна на вратата няма дръжка.  Само от вътрешната страна на вратата има дръжка. Самият
Господ Исус Христос стои пред вратата, чука на нея и чака да му отворим вратата и да му позволим да влезе
в сърцето ни.

Когато дойдем край тази трапеза, ние даваме израз на своето търпение и надежда. Ние идваме, защото
знаем,  че  Бог  е  дал  едно обещание.  Ние  сме  изпълнени с  увереността,  че  Той ще го  изпълни.  Когато
приближаваме при тази трапеза, ние трябва да помним, че Бог също ни чака.  Много хора вече са приели
Христос, но Бог очаква  напълно да  му се подчиним. Тази трапеза ни дава възможност да задълбочим
завета, да обновим решимостта си да бъдем християни и напълно да отворим живота си пред удивителната
сила на Бога.

Новият стадион на “Пантерите на Каролина” в Шарлот беше открит с грандиозно тържество, на което
присъства и Били Греам (Коментар: Превел съм няколко книги от Били Греам. Можете да ги намерите на http://methodist.bg/

resursi/knigi/ Д.Пр.)  и  изнесе  чудесна  проповед.  Разбира  се,  там  беше  и  треньорът  Джери  Ричардсън  със
съпругата си. Били Греам каза на Ричардсън: “Сигурно сърцето ви се изпълва с радост, когато наблюдавате
начина, по който се използва този стадион.” Ричардсън не обича да говори много и да се показва пред
публиката, но когато Били Греам настоятелно ги покани, той излезе заедно с жена си пред публиката. Не
знам какво бяха решили двамата за този ден, но със сигурност знам, че решението им е много по-важно от
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спечелването на Суперкупата. Нека да ви напомня, че тази трапеза не принадлежи на нашата църква, нито
пък на съюза на баптистките църкви.  Това е  Господната трапеза.  Ние идваме тук,  за  да си припомним
завета, който Бог е направил с нас. Ние идваме с търпение и с надежда, помнейки, че Бог ни чака.

Нека да приеме заедно Господната трапеза. Вечерта, когато беше предаден, Господ Исус Христос взе
хляба, разчупи го и каза: Това е моето тяло, което за вас се разчупва. Нека да се помолим за благословение
на хляба: Небесни Отче, идвайки днес при Твоята трапеза, ние се надяваме, че всеки от присъстващите
разбира важността на това свято събитие, което празнуваме. Смисълът на тази трапеза е, че всеки от нас
може да бъде спасен и греховете ни са опростени. Молим се докато вземаме хляба, който е символ на тялото
на Христос, да можем да разберем страданията, през които е преминал той, за да ни даде това спасение.
Отче, бъди със всеки от нас. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

А сега да се помолим за благословение на виното:
Скъпи небесни Отче, благодарим ти за този ден, че имаме възможността да дойдем в Твоя дом, да

изучаваме  Твоето  Слово  и  да  вземем  участие  в  Господната  трапеза.  Искаме  да  ти  благодарим  за
несравнимата жертва, която направи, като пожертва Синът си Исус, за да можем ние да имаме вечен живот.
Ние знаем, че той проля кръвта си за  всеки от нас.  Нека да отпием от виното и да си спомним какво
означава то. Благослови всеки от нас. Амин.

По време на тази служба много от вас са взели решение. Може би това е лично решение да подновите
отношенията си с Христос, да разрешите на Господа от тук нататък да контролира живота ви. Аз знам, че
някои хора трябва публично да съобщят решението си, че искат за пръв път да приемат Исус Христос като
свой Спасител.  Вие знаете,  че  Бог ви е довел в нашата църква.  Ако търсите църковен дом и църковно
семейство, ние ви уверяваме, че сте добре дошли при нас. Отговорете положително на тези покани. Молим
се в името на Господ Исус Христос. Амин.

                     
По закон

Рут

Дните след Великден обикновено са период, през който нашата църква се фокусира върху живота на
семейството. Поради тази причина днес започваме една серия от проповеди, озаглавена “Отношения, които
са важни.” Днес избрах да говорим за темата: “по закон.” Наскоро разговарях с един младеж и го попитах за
отношението  му  към  “доведеният”  му  баща.  Той  ми  отговори:  “Той  е  човек,  който  много  почитам  и
уважавам.” В процеса на разговора разбрах, че младежа много рядко се срещал с новия си баща и поисках
да разбера как е възможно да го почита много и да се среща рядко с него. Той ми отговори: “Истината е, че
аз го почитам и уважавам така, както уважавам някоя голяма акула. Аз се възхищавам от акулата, но не
плувам заедно с нея. Поради това винаги се радвам на “доведения” си баща от разстояние.”

Всички имаме отношения с хора, които можем да кажем, че оказват голямо влияние върху нас, за
чието поддържане полагаме големи усилия и които са доста нередовни. Предполагам, че отношенията към
роднините,  с  които  се  свързваме  “по  закон”  понякога  попадат  в  тази  категория.  Чудя  се,  просто  от
любопитство, колко от присъстващите имат хора, с които са свързани по силата на закона? Колко от вас
разбират, че когато имате такива роднини “по закон,” за тях вие самият сте “по закон”? Много е важно да се
помни  това.  Ако имате  такива  роднини,  тогава  за  тях  вие  също сте  такъв  роднина  “по  закон.”  Когато
разглеждаме отношенията, които се създават между хората в такъв случай, ние не ги изследваме просто под
микроскоп.  Важно е да ги разгледаме и в огледалото. Същите изисквания, които предявяваме към нашите
роднини “по закон” са валидни и за нас самите. Тези отношения са важни. Понякога този вид роднини са
много по-многобройни от кръвните ни роднини и връзките ни с тях могат да тръгнат в погрешна посока.

Много  филми  черпят  сюжетите  си  от  подобни  отношения.  Един  от  последните  примери  в  това
отношение е филмът “Моята голяма гръцка сватба,” който се излъчва и по телевизията като сериал. Една от
племенниците ми гледала този филм с новия си съпруг. Докато гледали филма, тя се смяла много и съпругът
й я попитал какво толкова я разсмива. Тя му отговорила: “Защото същото е в моето семейство. Точно това се
случва в моето семейство.” Колко често съзираме себе си в подобни отношения с роднините “по закон.”

В Библията срещаме много примери за отношения, които са станали роднини “по закон.” Много пъти
тези отношения са причини за напрежение и проблеми. Например, Исав решил да си ожени за няколко
ханаански жени. Ние четем, че родителите му Исаак и Ребека били тъжни, съжалявали и си измъчвали до
края на живота си поради жените, за които се оженил синът им. Ние четем за Самсон, един необикновено
надарен мъж, който решил да се ожени за една филистинка. По тази причина родителите му били много
тъжни. Има още много подобни примери в Библията. Отношенията между зет и тъст са илюстрирани в две
от най-забележителните истории в Библията. Яков и Лаван са били измамници и са манипулирали хората, за
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да ги противопоставят един срещу друг. В действията си те винаги се ръководели от някакви егоистични
мотиви. В началото на техните отношения изглеждало, че Лаван е водещата и по-силната личност. Яков се
съгласил да му работи 7 години, за да му позволи да се ожени за красивата му дъщеря Рахил. След като
изминал този период на усилена работа,  тъстът на Яков го измамил,  като го принудил да се  ожени за
полусляпата Лия. За да се ожени за любимата си Рахил, Исаак трябвало да работи още 7 години на баща й..
Четейки  историята  за  отношенията  между  двамата  през  следващите  20  години,  ние  виждаме,  че
съотношението на силите се променя. Яков започнал да става все по-силен и по-богат от тъста си. Тъй като
знаел как да накара овцете да раждат шарени агънца, той успял да присвои най-хубавите овце от стадата.
Когато накрая напуснал земята на Лаван, той отвел със себе си не само най-добрият добитък, но и двете
дъщери на Лаван и всичките му внуци. Този пример илюстрира лошите отношения между роднините ”по
закон.”

Противоположна е историята на Моисей. Когато бил на 40 години, той избягал от Египет, защото убил
един човек. Скрил се в Медиамската пустиня, където срещнал един свещеник, наречен Йотар, който му дал
една слугинска работа. На Моисей му е било доста трудно да забрави живота си на принц в двореца на
фараона и да се приспособи към живота на прост овчар. Нещата се развили така, все едно че Йотар е знаел,
че Моисей трябва да започне от ролята на овчар, за да стане такъв човек, какъвто Бог иска да бъде. Моисей
се оженил за дъщерята на Йотар. Тъстът се превърнал в учител, наставник и доверен съветник на зет си
Моисей. През първите години от живота си в пустинята Моисей в голяма степен зависел от добрите съвети
на  тъста  си.  Йотар  бил  отговорен  да  обучи  Моисей  на  умението  да  бъде  лидер  и  водач,  особено  по
отношение на делегирането на правата и отговорностите.  Отношенията между този зет и тъст са  били
прекрасни.

Сега  ще  разгледаме  един  от  най-известните  примери  в  Библията  за  отношения  между  снаха  и
свекърва. Става дума за красивата история за Рут и Ноемин, описана в книгата Рут. Ноемин и съпругът й
Елимелех  решили  да  напуснат  града  си  Витлеем  Юдейски  или  Ефратски.  Витлеем  означава:  “Дом  на
хляба,” а Ефратски означава “плодороден.” Думата Ефратски може би произлиза от името на жената на
Халев.  Комбинацията  от  тези  две  имена  –  Дом на  хляба  и  плодороден  –  описва  тогавашната  сила  на
ужасния глад. Даже в Дома на хляба не е имало хляб. Семейството на Ноемин било принудено от глада да
напусне Витлеем и да отиде в Моавската земя. Даже имената на Ноемин и на синовете й в известна степен
разкриват трудностите, с които са се сблъсквали семействата по онова време. Името на единия син Маалон,
което  е  името  на  една  болест,  която  била  широко  разпространена  в  Египет.  Името  на  другия  Хелеон
означава да линея, да загина.  Когато отишли в Моавската земя, тези синове се оженили са местни жени,
които произлизали от народ,   който води началото си от Лот и от кръвосмешението му с двете му дъщери.  
По тази причина народът на Израел се стараел да избягват моавците. След това върху Ноемин се стоварили
няколко нещастия. Първо умрял мъжът й, а след това умрели и двамата й сина. Тя останала без внуци, само
с двете си снахи.

Едната  снаха  решила  да  се  върне  при  родителите  си,  но  другата  снаха  –  Рут  –  се  заклела  така:
“Където идеш ти, и аз ще ида и където останеш, и аз ще остана. Твоят народ ще бъде мой народ и
твоят Бог – мой Бог” (Рут 1:16). Много важна е клетвата, с която тази млада жена се заклела на свекърва
си. С нея една моавка се заклева пред една еврейка. Ключовата фраза в нея е: “И твоят Бог ще бъде мой
Бог.”  Под въздействие на нещастието Рут и Ноемин се върнали във Витлеем. Гладът бил свършил и дошъл
момента да се върнат обратно в мястото, наречено “Плодороден” и “Дом на хляба.” Ноемин била изпълнена
с мъка и горчивина от сполетелите я нещастия. Двете жени трябвало да изкарват прехраната си и да намерят
подслон. Тъй като по онова време жените не са имали право да притежават имот, Рут отишла на нивата да
събира класове след жътварите, което било демонстрация на крайна бедност. Според тогавашният закон на
бедните хора се разрешавало да събират класовете, които са останали по границите на нивата.

Когато Рут тръгнала да събира класове по нивите, Ноемин й дала един съвет, който би дала всяка
майка  на  дъщеря  си:  “Стой  близо  до  другите  жени  и  избягвай  младите  мъже.”  Станало  така,  че  Рут
попаднала на нивата на Вооз, който й бил роднина от страна на умрелият й мъж. Първоначалното Рут не е
планирала да събира класове точно на неговата нива. Очевидно грижовната ръка на Бога е отвела Рут на
тази нива. Когато Вооз я видял, веднага я харесал. Той отишъл при работниците и им казал да й оставят
допълнително  класове,  като  по  този  начин  й  предоставил  възможност  да  събере  повече  зърно.  Когато
вечерта Рут се върнала при свекърва си с 23 кг ечемик, мъдрата Ноемин разбрала, че Вооз е заинтересован.

Ноемин познавала Вооз. Най-малкото е имала информация за него и за неопетнената му репутация на
почтен човек. От Библията не е ясно дали Вооз е бил на годините на синовете й или на мъжа й. Но едно
нещо е ясно: Вооз е бил значително по-стар от Рут и донякъде по-млад от Ноемин. Освен това Ноемин е
знаела, че двамата с Вооз са роднини. Тъй като е познавала тогавашният закон за наследяване на земята, тя
е знаела,  че  някой трябва да се погрижи за  нея и за снаха й,  защото са били вдовици, чиито мъже са
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притежавали земя. Законът за неделимост на наследяваната земя повелявал на израилтяните да се грижат за
вдовиците  и  сираците.  Когато  мъжът  умирал,  най-близкият  му  роднина  бил  длъжен  да  се  погрижи за
вдовицата. Той ставал неин съпруг, грижел се за нея и тя трябвало да роди деца от него. Този закон за земята
е доста странен за нашите разбирания.

Ако  направите  по-подробно  изследване  вие  ще  установите,  че  жените  от  Библията  не  са  стояли
безучастно като оклюмало мушкато и не са чакали покорно какво ще им поднесе съдбата. Много от тях са
имали стоманен характер и много често за се заемали да решават проблемите със собствените си ръце,
понякога разумно, друг път неразумно. Тези жени са знаели как да вземат инициативата.  Сара е имала
същата склонност, защото преценила, че е чакала достатъчно дълго Бог да я дари с дете и когато повече не
можела да чака, решила, че слугинята й може да й роди дете. Сара взела контрола на нещата в ръцете си и
избрала за тази цел една слугиня на име Агар. Решението й се оказало лошо и погрешно. Същата склонност
към вземане на инициативата съзираме  в поведението на Ребека, жената на Исаак, която посъветвала по-
малкия си син Яков да открадне бащината благословия, която по право принадлежала на по-стария син
Исав. Можете да видите същата черта в поведението на Рахил, която заедно с Яков крояла планове срещу
баща си Ливан. Замислете се за характера на майката и на сестрата на Моисей, които измамили дъщерята на
фараона и не само успели да я убедят да спаси бебето, но и да го даде на майка му, за да се грижи за него
като кърмачка.

Когато за пръв път се срещаме с Рут и Ноемин, те ни се струват тихи и незначителни жени, от които
не може да се очаква, че ще извършат нещо съществено. В началото изглежда, че нищо не може да се
промени  в  живота  им.  Но  се  оказва,  че  Рут  и  Ноемин  притежават  характера  на  останалите  жени  от
Библията. Тези жени също са знаели как да вземат инициативата. Ако прочетете историята на Рут и Ноемин
на  еврейски  език,  ще  видите,  че  в  нея  се  съдържат  много  игрословици  и  двусмислия.  Обаче  много
коментатори  не  я  представят  по този  начин.  Те  имат склонността  да  й  придават  прекомерен блясък  и
полираност и тези жени придобиват твърде благочестив и нереален образ. Аз ще се постарая да се движа по
средата между тези две крайности, за да очертая една по-реална картина.

Не е ясно, дали Вооз е бил наивен или просто се е срамувал. Спомням си какво ми каза една млада
жена за мъжа, който в началото беше неин годеник, а после стана неин съпруг. Тя каза: “Аз знаех, че ако той
някога поиска да ме целуне, аз щях да го целуна първа.” Рут и Ноемин са имали подобно отношение към
Вооз. Двете разбрали, че трябва да вземат инициативата, за да стигнат до желаната цел. Ноемин съставила
един план, който бил осъществен перфектно от Рут. Когато разказвам тази история, аз подчертавам, че Рут
се  е  постарала  да  изглежда  добре.  В  Библията  се  казва,  че  тя  се  изкъпала,  облякла  нови  дрехи  и  се
парфюмирала. Тя се постарала да бъде колкото се може по-привлекателна. След това направила нещо, което
добрите момичета не би трябвало да правят. Отишла на хармана, където Вооз работел с хората си. Когато по
онова време хората вършеели, този процес продължавал много дни, а те ядели и спели на самия харман.
Поради това мястото на вършитбата е станало известено като място за проституиране.   

Ноемин, която по-рано съветвала на Рут да стои близо до жените и да избягва младите мъже, сега й
казала: “Иди и намери Вооз на хармана. Изчакай го да се нахрани, да пийне малко вино и да заспи. След
това се промъкни под завивката му.” Рут изпълнила този съвет и постъпила точно така. Когато посред нощ
се събудил и установил, че тя лежи в краката му, Вооз се изумил, защото тогава разбрал, че Рут проявява
интерес  към него.  Тогава  Вооз й  казал:  “Ти трябва  да си махнеш от  тук.  Ние не  искаме хората да  си
помислят нещо лошо за теб или за мен. Ти трябва да си идеш у дома.” На следващата сутрин Вооз отишъл в
градската порта, която по онова време играела ролята на съдебна зала. Градската врата била мястото, където
се извършвали покупко-продажбите. Там се срещнал със градските старейшини и обявил, че Ноемин и Рут
са се върнали във Витлеем. Той казал, че един друг човек,  който е бил техен най-близък родственик, е
длъжен не само да получи правата на собственик на земята, която е принадлежала на умрелият Елимелех,
но освен това ще трябва да се ожени за Рут.

Най-близкият роднина на Ноемин също присъствал на тази среща в градската порта. Вооз ясно му
обяснил: “Ако вземеш земята, в добавка ще трябва да вземеш за жена тази моавка.” След като размислил,
човекът отговорил, че се отказва от правата си и ги преотстъпва на следващия по закон след него. По онова
време за да символизира решението си, че предава отговорността за този случай на следващия след него по
закона, човек събувал един от сандалите си и го връчвал на следващия по ред, който вземайки сандала,
символично поемал тази отговорност. Вооз с радост приел сандала от този роднина.

От този момент Вооз знаел, че е длъжен да се погрижи за Ноемин и Рут. Той се оженил за Рут и след
време им се родило детенце. Ноемин, която изживяла толкова мъка и болка, най-после могла да се радва, че
има внук, който нарекли Овид (преклонение пред Бога). Те се радвали, че Бог се е показал милостив към
тях. (Коментар: Давид е потомък на Овид. Д.Пр.)

Какво ни казва тази история за отношенията ни към роднините ни “по закон”? На първо място искам
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да ви кажа, че вие не можете да си избирате роднините си “по закон.” Някой обичан от вас човек е избрал да
ви сроди с тях. Това положение е справедливо, защото и роднините, с които се сродявате “по закон” също не
могат да ви избират. Ние нямаме право да избираме роднините, с които се сродяваме “по закон,” те ни
стават роднини по силата на закона. 

Много пъти съм ви казвал, че съм щастлив, че се влюбих в Клер преди да се срещна с чудесните й
родители. Аз обикнах родителите й, но преди това обикнах Клер. Съществуваше вероятност да се оженя за
Клер, защото бях харесал чудесните й родители – г-н Джак и г-жа Либ, както аз ги наричам. Аз се отнасям
приятелски към тях. Аз научих толкова много неща от тях. Това са отношения, които бих желал да има
всяко едно от собствените ми деца. Този вид отношения започват по силата на закона, но могат да отидат
много по-далеч. Важното е да се помни, че роднините ви по закон обичат някой, който вие също обичате. Те
обичат внуците ви, защото те са деца на техните деца, или обичат децата ви, защото вашите деца са техни
внуци. Те обичат вашият съпруг или съпруга, защото те са техен син или дъщеря. Те обичат вашият съпруг
или съпруга, защото вие сте им кръвен роднина. Родителите обичат хората, които са обичани от децата им.
Тази връзка, обичането на един и същ човек, спомага за задълбочаване на тази връзка . Ние трябва да се
фокусираме върху факта, че тези хора, независимо от това колко са различни от нас, обичат същите хора,
които обичаме и ние.

Тази сутрин се облякох в тъмното и погрешно си обух две различни обувки. На пръв поглед те си
приличат и почти никой не забелязва, че те са различни. Вие можете да погледнете някое семейство от
разстояние и да си помислите, че тази двойка е в прекрасни отношения. Но на света не съществува такова
семейство. Двамата може да са израсли в един и същ град, да са посещавали една и съща църква, да са
учили в едно и също училище и университет, но те не са перфектната двойка. Тяхната задача е да работят
върху взаимоотношенията си, за да се превърнат в ново семейство. Библията казва: “Затова ще остави
човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и ще се привърже към жена си” (Еф.5:31). Много
важно е да се заздравява това оставяне на родителите и това привързване към жената. 

Бащата на булката я довежда до олтара и застава край дъщеря си и бъдещия си зет. Често пъти там
застава  и  бащата  на  младоженеца.  Аз  питам  бащата  на  булката:  “Кой  позволява  тази  жена  да  бъде
омъжена?” Вчера погрешно зададох този въпрос по обратния начин. Аз попитах: “Кой позволява на този
мъж да се ожени за тази жена?” Бащата на булката каза: “Майка й и аз разрешаваме.” Бащата на булката
беше запомнил репликата си наизуст и не независимо от онова, което попитах, той я каза. Аз разбрах, че
съм направил грешка и казах: “Всъщност, тези родители тук разрешават на младоженеца да се ожени за тази
булка. А другите родители разрешават на дъщеря си да се омъжи за този мъж.”

Независимо от всички различия, най-важното от всичко е вярата. Нали забелязахте, че Рут е казала на
Ноемин: “И твоят Бог ще бъде мой Бог.” Наличието на обща вяра е в основата на бъдещите промени в
двамата  брачни партньори,  които са  неизбежни при създаването на едно семейство.  Няма значение,  че
можете да принадлежите към различни църкви или деноминации.  Наличието на обща вяра задълбочава
любовта между роднините “по закон”. Тази споделяна вяра се намира в сърцето на всеки от нас, защото ние
на първо място обичаме Бога.

Майка ми използваше един чудесен израз. Тя събираше около себе си зетьовете си и снахите си и
казваше: “Отношенията ми с тях не са просто идеални. Аз просто ги обичам.” Точно такава трябва да бъде
крайната цел на отношенията ни към роднините ни “по закон.”

Когато умря синът ни Ерик, снаха ни Джейн се превърна в 25-годишна вдовица. Не мога да ви опиша
какво означава за нас с жена ми Клер, когато Джейн, която сега живее в Нешвил, ни се обади по телефона.
Тя разговаря с Клер, с майката на любимия си съпруг и сподели с нея мъката си. Разговаря с мен за онези
неща,  които  са  важни  за  живота  й,  за  работата  й  и  за  градинарството.  Моля  се  Джейн  да  си  намери
подходящ християнин, който да стане неин съпруг.

Тя ме попита: “Ако това се случи, ти ще продължиш ли да бъдеш моят татко К  и  рк  ?” Аз и отговорих:
“Абсолютно.” Тя не ми е просто снаха. И за Клер тя не е просто снаха. За нас тя е едно от децата ни. Господ
Исус дойде на този свят. Ако проследите родословното му дърво, вие ще установите, че моавката Рут се
намира в списъка на неговите предшественици. Господ Исус дойде на този свят и ни научи, че трябва да
отидем отвъд закона. Той обобщи всичко, което е вярно за християнския живот в заповедите да обичаме
Бога с цялото си сърце и душа, с целия си разум и сила, както и да обичаме другите хора като себе си. По
този начин връзките “по закон” се превръщат в връзки “по любов.” По този начин влизаме в семейството на
Бога.

Ако до сега не сте приели Исус Христос като ваш Спасител, каним ви днес да вземете това решение.
Ако имате нужда от църковен дом и семейство, ние с радост ще ви приемем при нас. Може би Бог иска да
вземете и някои други решения, за да изпълните волята му. Приемете покорно тези предложения на Бога и
Той ще влезе в живота ви. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.
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Повратната точка
Марк 8:14-15, 8:27-30

Нека да прочетем Марк 8:27-30. Животът представлява една серия от вземани от нас решения. През
целия си живот ние се изправяме на някакъв кръстопът, където трябва да вземем решение в каква посока да
продължи живота ни  .   В живота ни има много повратни точки  . Повечето изследователи са на едно мнение,
че в този текст от Марк ние се срещаме с една повратна точка в евангелието.

Преди  години давах  консултации на  един  младеж,  който  много  трудно вземаше решение.  Когато
дойде за пръв път при мен, той се опитваше да реши в кой колеж да продължи образованието си. Той беше
блестящ младеж и имаше много добър успех в гимназията. Няколко колежи му предлагаха да се обучава в
тях и той се опитваше да избере къде да учи. Накрая успя да направи своя избор, но беше изгубил толкова
много  време,  че  се  изложи  на  риска  да  изпусне  направените  му  предложения  за  парична  помощ  за
покриване разходите за обучението си. През втория семестър на втората година от обучението си той отново
дойде при мен, защото трябваше да вземе решение в каква област да продължи обучението му през третата
година.  Той беше добър в много области.  Получаваше много добри оценки по всички предмети,  които
изучаваше, поради което му беше много трудно да реши в какво да се специализира. Този път му беше
много трудно да вземе решение, поради което всъщност учението му в колежа продължи 5 години, защото
той три пъти променя решението си. Следващия път той дойде при мен, защото му предстоеше да вземе
решение дали да се ожени. Той беше сгоден за едно момиче в продължение на 1 месец, а след това развали
годежа.  След  това  продължи  да  се  среща  с  бившата  си  годеница.  Тя  се  чудеше  дали  е  правилно  да
продължава да се среща с него. Какъв смисъл имаше да се среща с толкова нерешителен мъж? След една
година той отново дойде при мен за съвет. Двамата отново бяха сгодени и той й беше дал годежен пръстен.
Този път той удържа чак до предпоследния ден преди сватбата. Тогава каза, че просто не може да се ожени.
Родителите на момичето бяха ужасно ядосани. Те бяха подготвили прекрасно сватбено тържество, което не
анулираха, а го превърнаха в едно парти за всички, които бяха поканени за сватбата. Младата двойка върна
обратно всички сватбени подаръци, които й бяха изпратени. След около една година те отново дойдоха при
мен и ми казаха: “Ние искаме да се оженим. Моля ви, побързайте. Ние искаме веднага да се оженим.” Аз ги
ожених. На церемонията приставаха само няколко човека и я извърших само една седмица след третото им
сгодяване. Този млад мъж много трудно вземаше решение.

Решенията  трябва  да  се  вземат  много  внимателно.  Хари  Емерсън  Фосдик  казва,    че  ние  вземаме  
решенията  ,   а после те на свой ред оказват влияние върху нас  . Истината е, че на всеки кръстопът ние трябва
да вземаме решение. После направения от нас избор формира облика на живота, който ще трябва след това
да живеем. В прочетения текст Исус задава на учениците си един главен въпрос.  Учениците вече вървели
след него. Те вече били приели поканата “Следвай ме.” Той ги бил поканил да установят връзка с него и те
го наблюдавали, как е говорел с власт.  Те с изненада наблюдавали как Исус е прогонвал с власт злите
духове.  Те наблюдавали състраданието му към хората и способността му да изцелява.  Исус е знаел,  че
решимостта им да му вярват е от решаващо значение за тях самите. Поради това, когато били в Цезария
Филипи, той им задал въпроса: “Какво казват хората? Кой съм Аз?” Учениците му казали това, което вече
се  носело  като  слух  между  хората.  Нека  да  прочетем  Марк  8:14-15.  Дори  Ирод  е  считал,  че  Исус  е
съживеният Йоан Кръстител или пък е върналият се Илия. Еврейското общество е вярвало, че Илия ще
дойде обратно при настъпването на новата ера. Може би Исус е бил някой от възкръсналите пророци.

Учениците цитирали пред Исус много от тези предположения. Според мен след това е настъпила
тишина,  която  е  траяла  поне  няколко  минути.  Може  би  са  вървели  безмълвно  половин  или  един  час,
размишлявайки над първия въпрос. Тогава Исус задал втория въпрос: “А вие какво казвате: Кой съм Аз?”
Това е важен въпрос, на който  Петър побързал да отговори пръв: “Ти си Христос. Ти си Месията. Ти си
Помазаният. Ти си Божият Син.  ”   Това е повратната точка в евангелието  . Марк поставя този въпрос точно
в средата на своето евангелие. От този момент нататък Исус започва да говори за цената на ученичеството.
Той казал: “Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека
Ме следва.” Той говори така, все едно че задава гатанка: “Защото който иска да спаси живота си, ще го
загуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси .” Това е повратната точка.
Исус даже започва да говори са собствената си смърт, за своите страдания и за възкресението си. Отговорът
на Петър е решаващо важен. Можем да се съмняваме, дали Петър е разбирал напълно онова, което е казал.
Той е “лапнал такъв голям залък,” но когато веднага след това Исус започнал да ги учи за смъртта си, Петър
го порицал.

Важно е мястото, където се случват тези събития. Това става в Цезария Филипи. Може би се чудите
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по каква причина Исус и учениците му са отишли там? Този град се намира на височина около 3000 м над
морското равнище и от него се открива прекрасна гледка. Цезария Филипи има дълга история. В миналото
си е бил място на религиозни поклонения. На това място са били правени жертвоприношения на бог Ваал,
един езически бог, където филистимците му изградили храм. Там гърците намерили една пещера, в която
вярвали, че е живял гръцкият бог Пан. Вътре в пещерата гърците построили светилище на този бог Пан. От
това място се разпространило учението, познато като Пантеизъм. Там Ирод Велики построил красив храм
на Цезар Август от бял мрамор. Там четвъртовластникът Филип, синът на Ирод Велики, построил отново
Цезария Филипи. Той направил големи подобрения в града и го разширил. Нарекъл го Цезария на името на
Цезаря Тиберий,  а  Филипи – на своето име,  четвъртовластникът Филип. От пещерата,  в  която гърците
вярвали, че е живеел бог Пан, изтичал един поток. Вътре в пещерата имало фонтан, чиято вода изтичала
като поток от пещерата. Този поток е началото на реката Йордан. По тези причини Цезария Филипи е била
важно място за еврейското общество. Река Йордан е играла такава важна роля в историята на Израел. Точно
на това място на плурализма, където се смесвали толкова различни религии, което се е считало за кръстопът
за търговските кервани и са преминали армиите на различни държави и владетели, Исус задал този жизнено
важен въпрос: “Според хората, кой съм аз?” И още по-важния въпрос: “А според вас кой съм аз?” Това е
бил моментът на истината. Петър отговорил: “Ти си Христос, Помазаният, Месията, Синът на Бога.” Това
е бил момент за вземане на решение, когато учениците е трябвало да решат кой според тях е Исус.

Решението за връзката ни с Бога е съдбоносно важна за всеки човек. Така е от самото начало на света.
Бог казал на Авраам да пожертва сина си Исаак на върха на планината Мория. Подчинявайки се на Бога,
Авраам дал доказателство, че иска да върши това, което Бог му казва. Яков се борил цяла нощ с един ангел
на  Бога  на  брега  на  потока  Явок.  Когато  на  следващата  сутрин  се  събудил,  бедрената  му  става  била
повредена. Той отишъл да се сдобри с брат си Исав, а собственото му име било сменено от Яков на Израел.
От този момент той станал друг човек.

Моисей стоял край един горящ храст на планината Синай. Там чул гласът на Бога, който излизал от
храста, който горял, но не изгарял. Това е било свято място. Моисей събул сандалите си и Бог го призовал
да вземе решение. В началото Моисей отказвал. Той увъртал и привеждал различни доводи, за да накара Бог
да промени решението си, но Бог настоял Моисей да се подчини. Бог искал Моисей да отиде в Египет и да
изведе хората му от робството. Подобна повратна точка се е случила с Исая в храма. Той имал удивително
видение. Един глас от небето попитал: “Кого да изпратя?” Исая отговорил решително: “Ето ме. Изпрати
мен.” За Павел тази повратна точка е срещата с Исус на пътя за Дамаск. “Савле, Савле, защо ме гониш?”
Благодарение  на  тази  среща  с  живия  Христос,  от  този  момент  нататък  животът  на  Павел  изцяло  се
променил. Променил се и целия свят. Онова, което се е случило с Петър и с другите ученици в Цезария
Филипи, е един от онези житейски кръстопътища, когато трябва да вземаме решение. “А според вас кой съм
аз?” Петър казал: “Ти си Христос.”

В живота на всеки човек има моменти, когато трябва да взема решение. Това се отнася до всеки от
нас. Ние трябва да решаваме. Не знам как Бог ви задава въпроса на всеки от вас. Не знам какъв е личният ви
опит с вярата, но знам, че ако сте християнин, в живота ви е имало момент, когато сте решили: “Да, искам
Исус да влезе в сърцето ми. Искам Исус да бъде мой Спасител.” Вие сте взели това решение с пълното
осъзнаване на неговото значение. Може би се налага отново да вземете това решение? Някога опитали ли
сте се да отслабвате? Опитвали ли сте се да спрете да вършите нещо, което ви е станало навик? Всеки,
който се е опитвал да промени поведението си знае, че вземането на решение за промяна е едно нещо.
Нужни са многократни повторения на вече взетото решение. Същото е валидно и за християнската вяра. Аз
знам нашето баптистко учение, според което, след като един човек веднъж е обявен за спасен, той завинаги
е спасен. Понякога казвам “След като веднъж човек се изкъпе, той е изкъпан завинаги.” Някои неща трябва
да се повтарят. Независимо, че това не се отнася за спасението ни, истината е, че решимостта ни да вярваме
в Христос трябва да се подновява. Ако сме приели Христос в детството си, логично е да счетем, че когато
станем възрастни хора, ние трябва да задълбочим и да препотвърдим решимостта си да се подчиняваме на
Христос.

К. С. Луис е казал, че централното чудо на цялата християнска вяра е превъплъщението. В личността
на Исус Христос, Бог се е превърнал в човешко същество. Луис казва, че този основен факт изисква всеки
човек да реши, дали вярва в Бога. Ето какво казва Луис: “Исус не е бил просто някакъв велик морален
учител. Ако някой човек каже такива неща,  каквито е казал Исус, той не би могъл да бъде считан за велик
морален учител. Той с основание ще бъде считан или за луд човек или за дявол от ада. Всеки човек трябва
да направи своя избор. Или Исус е бил Син на Бога, или е луд човек, ако не и нещо още по-лошо.”

Превъплъщението в Исус Христос изисква всеки човек да вземе решение. Били Греам разказва, че
като дете приел Христос. Когато станал юноша, започнали да го вълнуват много неясни въпроси. Дали
наистина Бог съществува? Мога ли наистина да опозная Бога? Важно ли е това? В края на юношеството си
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разбрал, че може да намери отговор на всички тези въпроси, но само ако преди това отговори на един
въпрос. Той казва: “Аз взех съзнателно решение да бъда християнин и последовател на Исус Христос като
мой Спасител и Господ. Не усетих някаква разлика в живота си, нито пък аз се промених за една нощ. Обаче
дълбоко вътре в себе си знаех, че с мен се свърши нещо важно и бях променен.” Вземането на това решение
е толкова важно и съдбоносно.

Истината е, че всеки от нас се намира в процес на развитие.  Бог не престава да работи върху нас.
Когато застанем на някой кръстопът в живота си, ние трябва отново да препотвърдим, че Исус Христос е
Божият Син, че той е Господ и Спасител на живота ни.  Петър,  същият ученик Петър,  който в Цезария
Филипи потвърдил,  че  Исус  е  Божият Син,  след  това  се  отказал  от  него.  Когато бил притиснат  да  си
признае, той се отказал от него. Всеки от нас има моменти в живота си, когато се отклонява от Божия път и
вярата ни в Христос е разколебана. Поради тази причина е нужно да подновяваме решението си да вървим
след Господа. Подобно на Петър и ние трябва да подновяваме решението си да вярваме на Исус Христос.

А вие как се чувствате? Кой е според вас Исус? Какъв е вашият отговор на въпроса в повратната точка
на нашата вяра? Нека заедно да сведем глави за една молитва: “Скъпи Отче, ти знаеш какво става в сърцето
на всеки човек. Ти знаеш какво става в мозъка на всеки човек. Ти знаеш греха на всеки човек и нещата,
които сме извършили или не сме извършили заради Исус Христос. Скъпи Отче, днес отново потвърждаваме
решението си и го подновяваме. Исус Христос е Божият Син, нашият Господ и Спасител. Боже, молим се
винаги да ни напомняш за своята вярност. Молим се да бъдем твои хора и да се окажем верни пред теб. В
името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

Празнуване на Господната трапеза
1Кор.13

Ще ви прочета част от 1Кор.13, която ви е добре известна: “А сега ще ви покажа един по-добър начин.
Любовта е търпелива и милостива. Любовта не завижда и не се хвали. Тя не се държи арогантно или
грубо. Любовта не настоява нещата да стават по нейния начин. Тя не е раздразнителна или негодуваща.
Тя се радва на онова, което е правилно, а не на онова, което е неправилно. Любовта всичко премълчава, във
всичко  вярва,  на  всичко  се  надява  и  всичко  понася.  Любовта никога  не  греши.  Сега  остават вярата,
надеждата и любовта, но най-голямата от тях е любовта.” (мой превод.)   Това е Божието Слово за
Божиите хора.

Преди около 8 години аз бях поканен да говоря пред една група студенти от Университета Дюк. Аз им
разказах  някои истории и те  ми подариха  няколко неща,  включително един чадър.  Този чадър споделя
съдбата на моя мобилен телефон и на бележника ми. Понякога знам къде се намират, а друг път ги губя.
Обикновено тези три неща отново се появяват, често пъти точно когато ми трябват. Доста често използвах
този чадър, но доста често го и губех. После го откривах и продължавах да го използвам. Когато миналата
седмица градът ни беше посетен от урагана Джини, аз намерих чадъра, разтворих го и установих, че една
спица  беше  счупена  и  част  от  платното  беше  скъсано.  Въпреки  това  го  използвах  и  той  ме  запази
относително сух. Бях благодарен, че разполагах с този чадър през време на дъжда миналата седмица.

Йезуитският активист Даниел Бериган прави сравнение между църквата и чадъра и казва, че и двете
ни предпазват от студения дъжд. Понякога и двете се отварят твърде бавно и ние се намокряме. И двете не
са много ефикасни. Накрая Бериган стига до следното заключение: “Но аз не бих искал да живея както без
църквата, така и без чадъра.” Предполагам, че искреността изисква да призная, че през около 40 годишния
период на моето служение  отношенията  ми с  църквата  са  представлявали смес от любов и омраза,  но
количеството на любовта е  много повече от омразата.  И аз съм имал своите моменти на безпокойство.
Когато бях първокурсник в семинарията, аз вдигнах юмрук срещу небесата и казах на Всевишния, че никога
няма да стана проповедник.

Понякога  съм  обмислял  дали  да  не  премина  в  друга  деноминация.  Мислех  си,  че  тази  група
християни, която е позната с името “баптисти” е толкова неспокойна и обезоръжаваща, поради което не бих
могъл да продължавам да бъда баптист. Но когато се запознах по-задълбочено с другите деноминации, аз
разбрах, че те също си имат своите дефекти. Споменът ми за хората от Баптистката църква в Крофт може би
най-много ми помогна да остана в баптистката деноминация. Спомнях си, че те се бяха молили за мен.
Спомнях си, че хората от баптистката църква ми помогнаха да завърша образованието си в Университета
Фурман и в Баптистката Семинария. Баптистката църква, която ме изпрати да уча в Семинарията, редовно
ми изпращаше пари, докато Клер и аз се учехме там. Поради това аз си останах баптист.

Трябва да ви кажа, че няколко пъти съм обмислял дали не е по-добре да се превърна в един обикновен
член на църквата, който я посещава, но не участва активно в живота на църквата. Вие знаете, че във всяка
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църква има много такива хора. Преди години работех в една църква и там редовно имах главоболие след
всяко събрание на ръководството и персонала. Тогава обмислях възможността да престана да бъда пастор,
но за щастие спечелих една стипендия и отидох да се уча в Нарвардската Семинария. Докато бях там, аз
обмислях възможността да напусна професията, за която толкова упорито се бях подготвял. Мислех си, че
може  би  за  мен  ще  е  по-безопасно  да  работя  като  учител.  Вече  ми  се  бяха  предоставяли  няколко
възможности  да  изнасям  лекции  в  няколко  колежи  и  семинарии.  Докато  обмислях  възможността  да
престана да работя като пастор, църквата в Спартанбърг ме покани да започна работа като пастор, който
дава  съвети на нуждаещите  се.  Занимавах се с  тази работа  по време на  един много труден период от
Южните баптисти,  когато се  водеха войни между деноминациите.  Душите на някои от най-добрите ми
приятели  бяха  наранени  много  ужасно.  Прекрасни  професионалисти  бяха  прогонени  от  учителските
катедри. Аз тъгувах, защото много от любимите ми хора се оказаха наранени и се превърнаха в обикновени
членове на църквата. Мисля си, че църквата би трябвало да прилича на чадър и да помага на хората да се
предпазват  от студения  дъжд.  Няма съмнение,  че  ние  не сме  безгрешна,  но очевидно тя  ни помага да
осъзнаем  това.  Обаче  пред  собствените  ми  очи  нещата  започнаха  да  се  променят.  Постепенно
богослуженията  се  превърнаха  в  приятно  забавление.  Даже  благотворителната  дейност  се  превърна  в
самообслужване на нуждите на членовете на църквата. Чувствах се така, все едно, че чадърът се е счупил,
оставяйки много хора под студения дъжд.

Подготвях се да напусна пасторската професия, когато вашата църква в Морнингсайд ме покани да
работя като пастор. Тук намерих убежище. Тук намериха убежище и много от вас. Тази църква беше като
чадър.  Тя беше приобщаваща и канеше хората да влязат в нея, а не да стоят под студения дъжд. Тук са
посрещани радушно хората, които имат въпроси към Бога. Ние окуражаваме хората да идват при нас     и да  
мислят  .   Ние не очакваме хората да идват тук и да се държат лицемерно  . Ние окуражаваме хората, които са
загрижени за справедливостта да идват при нас. Ние окуражаваме към нас да се присъединяват хора, които
искат да служат на Бога. Тази църква се превърна в чадър, независимо че не е перфектна. Вече съм ви
казвал, че ние никога няма да поставим на входната врата на църквата надпис “Няма свободни места.” Ние
ще приемаме с радост всички, които дойдат при нас.

С изключение на собственото ни семейството, църквата е единствената институция, чиято главна цел
е състраданието. Преди всичко останало, ние сме хора, които демонстрират любовта на Исус. Ние можем да
спорим за много неща, като например местата за паркиране, но никога не трябва да изпускаме от погледа си
причината, поради която съществуваме. Задачата ни е да помагаме на хората да намират чадър, където да се
скрият от студения дъжд. Ние трябва да сме състрадателни и да показваме на другите хора любовта на
Господ Исус Христос.

В  църквата  в  Коринт  се  водели  спорове  относно  начинът,  по  който  трябва  да  се  извършва
богослужението. Някои искали да говорят на неразбираеми езици, а други не били съгласни. Трети не били
съгласни с Господната трапеза. Говорейки за тези спорове, Павел казва: “А сега ще ви покажа един по-
добър начин.”  Този по-добър начин е начинът на любовта.

Днешната служба е малко по-различна. Ние направихме някои промени. Някои от вас искат незабавни
промени, още сега. Други обаче не искат да се извършват никакви промени. Вие не сте съгласни да се
ставаме прави и да поздравяваме новопристигащите в църквата. Ние ще извършваме промените бавно и
внимателно. Ние ще положим всички усилия, за да предоставим духовна храна на всеки от вас. Ние ще ви
предложим нещо като заведение за хранене, в което всеки може да намери любимото си ядене. Можете да
идвате и си избирате това, което ви харесва. Обещавам ви, че ще направя всичко, на което съм способен, за
да съм сигурен, че ще бъдете нахранени. 

Един възрастен и мъдър човек е казал следното: “Добре е тигана от време навреме да се разбърква.
Това не позволява на яденето да загори.” Човекът, който е казал това, е баща ми. Точно когато му предстояха
5 семейни сватби, на него му се наложи да премине една операция за подмяна на коленната става. Целта му
беше да е в състояние да извърви пътя от входа на църковната зала до олтара по време на тези 5 сватби.

Когато след церемонията на петата сватба баща ми седна до жена ми на пейката, Клер му прошепна:
“Браво, ти издържа и на петте сватби.” А той й отговори: “Да, вече минаха 20 сватби, сега предстои 21-та.”
А после добави: “Добре е от време навреме тигана да се разбърква.” След това ме попита: “Кърк, знаеш ли
кои са последните 9 думи на църквата? Ние никога не сме правили това по този начин.”

Неповторимостта на нашата църква не е в нашата музика. Уникалността на нашата църква няма нищо
общо  с  архитектурата  на  нашата  сграда.  Уникалността  на  нашата  църква  няма  нищо  общо  с  нашата
програма. Със сигурност уникалността ни няма нищо общо с проповядването. Неповторимостта на нашата
църква се състои в любовта. Нали разбирате, че това е най-важното. Това е “по-добрият начин.” Каквито и
да са различията помежду ни, ние никога не трябва да забравяме, че ние сме семейство на вярата, в което
сме  привързани  един  към  друг  чрез  любовта.  Когато  вземаме  участие  в  Господната  трапеза,  ние  си
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спомняме за най-големият подарък, който любовта ни предлага: подаръка на Господ Исус Христос, който е
умрял, за да можем ние да живеем.

Тази любов,  божествена любов,  която побеждава всичко,  е  най-пълно изразена в тези два прости
елемента на Господната трапеза: хлябът и виното. Когато пристъпваме към Господната трапеза, ние правим
това  не  като  членове  на  църквата  в  Морнингсайт или като  баптисти,  а  като  група  хора,  които  усещат
любовта на Христос, независимо от тяхната деноминация. Когато вземаме хляба и виното, нека те да ни
напомнят, че трябва да отговаряме с любов и да празнуваме заедно тази любов.

В нощта, когато бил предаден, Господ Исус взел хляба, разчупил го и казал: “Това е моето тяло, което
за вас се разчупва.” Правете това толкова често,  колкото можете за  негово възпоменание.  А сега да се
помолим за благославяне на хляба.

Отче наш, благодарни сме Ти заради това, че Твоят Син Исус пожела да позволи тялото му да бъде
разчупено като жертвоприношение заради нашите грехове. Ние сме победени от Твоята любов и от Твоето
желание да пожертваш Своя Син заради нас. Ние разбираме, че сега Ти искаш от нас не да разчупваме
телата си, а да ги предоставим като жива жертва пред Теб, което ще бъде напълно приемливо и логично.
Помогни ни да променяме манталитета и сърцата си, за да изпълняваме Твоя план и да разпространяваме
Словото Ти, за да могат и другите хора да открият Христос. В Твоето име се моли. Амин.

Исус е казал: “Този хляб е моето тяло, което е разчупено заради вас.” Нека всички да ядем от този
хляб.

А сега да се помолим за благославяне на виното.
Отче наш, ние обичаме Исус. Дали той знае това?  Дали някога сме му казвали, че го обичаме? Исус

иска всеки ден да казваме, че го обичаме. Когато пием от виното, помогни ни винаги да помним, че той ни
обича и да предаваме тази обич и на другите хора. В името на Исус се молим. Амин.

Исус е казал: “Тази чаша е Новия Завет в моята кръв.” Правете това толкова често, колкото можете за
негово възпоменание. Нека всички да пием от виното.

Някои от присъстващите може би не са приели още Исус Христос като свой Спасител. Каним тези
хора днес да вземат това решение и да отговорят положително на тази покана, която Бог им отправя. Ако
търсите църква и църковно семейство, ние с радост ще ви приемем при нас. Молим се в името на Господ
Исус Христос. Амин.    

Първият призив на Исус
Марк 3:13-15; 6:7-13

По време на отпуската си ходихме на морето и там една неделя посетих църквата “Вси светии,” която
се  намира  на  остров  Паули.  Там  чух  една  прекрасна  проповед,  произнесена  от  една  много  опитна,
високообразована  и  прекрасна  жена-пастор.  Църквата  й  е  създадена  през  1730  год.  Докато  слушах
проповедта й, аз се почувствах призован да проуча в Библията начина, по който Исус е подбрал учениците
си.  Ако прочетете в различните евангелия начините,  чрез които Исус е призовал учениците си,  вие ще
откриете някои интересни факти. Например в Лука 6:12 се казва, че Исус се е молил цяла нощ, преди да
повика учениците си. За мен беше интересен факта, че Юда Искариотски е отишъл при Исус в отговор на
една негова молитва.  Матей подробно описва начините, чрез които Исус е призовал всеки от ученици си.
Той разказва как са били призовани рибарите, а в друг случай – Матей. В евангелието на Йоан се казва, че
Исус е отправял индивидуални покани на учениците си. В евангелието на Марк се казва, че поканите са
били отправяни на групи от ученици. Нека да прочетем Марк 3:13-15 и 6:7-13. 

В първия откъс се описва избора на 12-те ученици, а във втория се разказва как той ги е изпратил да
работят като мисионери. Защо Исус е призовал тези ученици? Със същото основание можем да се запитаме:
“Защо е призовал нас? Защо иска да бъдем Негови ученици?” Единият от отговорите е, че е има много
работа, която трябва да бъде свършена. В случая Исус прилага една добра стратегия за управление. Добрият
ръководител знае,  че  ако  делегира  права  и  отговорности  на  други  хора,  така  ще  увеличи многократно
ефективността на работата си. Исус е знаел, че по този начин може да се достигне до повече хора и те ще
чуят за Божието царство. Точно това е целта на Великото Поръчение. То е начин на християните от всички
поколения да се възложи да довършват работата, която Исус е дошъл да свърши.

Преди да възложи работата на учениците си, той им казал да направят нещо друго. Те е трябвало да го
следват. Исус е казал: “Вървете след мен” на рибарите Петър, Яков, Йоан и Андрей и те изоставили лодките
и мрежите си, а двамата братя Яков и Йоан изоставили и баща си Зеведей.  Те се отказали от целия си
дотогавашен начин на живот, за да последват Исус. Това е акт на саможертва. Това не ни изненадва, защото
Исус много пъти е казвал: “Ако някой иска да тръгне след мен, той трябва да се откаже от себе си, да се
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пожертва, да вземе кръста си и да върви след мен.” Жертвата и пълната промяна на живота е част от този
процес.  Учениците  изоставили  лодките  и  мрежите  си,  изоставели  дотогавашния  си  начин  на  живот  и
тръгнали след Исус.

Но преди Исус да ги покани да го последват, преди да започне да ги обучава как да вършат работата,
която искал да им възложи, има една предварителна покана, за която се говори в Марк 3. Той е поканил
онези, “които искаше” (3:13). Първата покана на Исус не е да служим на Бога, нито да се включим в курса
за  обучение.  Първата покана на Христос е  да бъдем с Него.  Невъзможно е  да вършим работата,  която
Христос ни е възложил, ако не приемем поканата да бъдем с него. Тази покана не е еднократна, а се среща
на много места в евангелията. Там се разказва, че Исус е викал учениците при себе си и е прекарвал дълго
време насаме с тях. През това време са водили приятелски разговори и той ги е обучавал. След това ги е
изпращал да работят, а после те се връщали при него. Често пъти Исус се е усамотявал с учениците си. Нека
да прочетем Марк 6:30-31. 

Много често срещите на Исус с учениците му са били нарушавани от другите хора, поради което той
ги водел на усамотени места. Ние съзираме този ритъм:  ние се връщаме при Исус, прекарваме известно
време с него и след което той отново ни изпраща да работим. Истината е, че не можем да бъдем ученици на
Исус, ако не приемем първата му покана. Ние задължително трябва да чуем и да се подчиним на поканата
на Исус да бъдем с него. На ж.п. прелезите има надпис: “Спри, огледай се, ослушай се и тогава премини.”
Като християни ние имаме склонността да действаме прибързано и да изпълваме живота си с много шум и
трескава дейност. Чуждо ни е да се спрем, да обърнем внимание, да се огледаме и да се ослушаме. Ние
несъзнателно  се  придържаме  към  мотото  на  Френски  Чуждестранен  Легион:  “Когато  се  съмняваш,
стреляй.” Но християните са поканени да вършат нещо съвършено различно. В Пс. 46 се казва: “Мълчи и
знай, че Аз съм Бог.” Колко ни е трудно да се спрем и да останем неподвижни. Но ако не се научим да
правим това, ние никога няма да стигнем до някои от големите изгоди от християнския живот. Ще спомена
четири от тях: 

Само ако се подчиняваме на поканата да бъдем с Исус, ние ще имаме истински мир и спокойствие в
душата си. Всеки любител на спорта знае, че един млад американец, който се пребори с рака и оздравя,
днес ще измине последния етап от колоездачната обиколка на Франция, преди да спечели поредната си
титла. Той се нарича Ланс Армстронг. Това е един от най-великите колоездачи на всички времена. (Коментар:

За съжаление, той беше уличен в употребата на допинг и всичките му титли бяха отнети. Д.Пр.)
Днес следобед двама от най-добрите спринтьори в света Майкъл Джонсън и Морис Гриин ще се

надбягват на 100 м спринт, за да се види, кой от двамата ще влезе в олимпийския ни отбор. Това е начинът,
по който действа този свят – съревновава се. Действай, бъди активен, бъди пръв. Спомняте ли си какво се е
случило,  когато  учениците  започнали  да  спорят  помежду  си,  кой  от  тях  е  най-велик?  Исус  им  казал:
“Приятели, ако някой от вас наистина иска да бъде велик, той трябва да служи на другите хора.” Вие ще
забележите, че той ги е отвел в усамотено място и ги е научил на този важен урок. По този начин ние
възстановяваме правилната си представа за  живота.  Великата Молитва за  душевен мир гласи следното:
“  Боже, дай ми сили да понасям спокойно нещата, които не мога да променя  ;    дай ми смелост да променя  
нещата, които са по моите възможности  ;   дай ми мъдростта да правя разлика между тези две групи неща.”
Ако се стремим към истински душевен мир, единственият начин да го постигнем е, когато отделяме време
да бъдем с Исус.

Пребиваването с Исус е единствения начин, чрез който можем да обновяваме духът си  .     Има една
история за един англичанин, който отишъл на сафари в Африка. Наел месни мъже да му носят багажа и
тръгнал по набелязания маршрут. Предстояло им да пресекат една плитка река, която понякога внезапно
ставала  пълноводна  в  дъждовно  време.  Тъй  като  искал  да  избегне  пълноводието  на  реката,  ловецът
принудил носачите да се движат с пределна скорост в продължение на няколко дни. Накрая една привечер
пресекли реката и легнали да спят. На другата сутрин ловецът станал и наредил на носачите да тръгнат на
път, но те отказали. Попитал водача им каква е причината и той казал: “Хората ми са уморени от трудния
преход и днес няма да работят, за да дадат възможност на душите си да починат” Не сте ли съгласни, че това
е прекрасен отговор? Ние вървим толкова бързо и работим толкова много,  че не даваме възможност на
духът ни да се възстанови. Веднъж Исус отишъл в дома на Марта и Мария. Марта работела трескаво, за да
сготви и  да  почисти къщата.  Когато Исус  влязъл,  Мария  седнала  до  него.  Марта  се  ядосала  и  казала:
“Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи й да ми помогне. Но
Господ й отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща;  но едно е потребно; и
Мария избра добрата част, която няма да отнемат от нея” (Лука 10:41-42). Трябва да отделяме време, за
да бъдем с Господа. Исус ни отправя една прекрасна покана: “Елате при Мен всички, които се трудите и
сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен; защото съм
кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой  на душите си” (Мат. 11:28-29). Колко прекрасна е тази
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покана: “Елате при мен.” Това е първата покана, която Исус отправя към всеки свой ученик. “Ела при мен.
Бъди с мен. Прекарвай време с мен.” Давид казва: “На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме
завежда. Освежава душата ми” (Пс.23). Приятели, колко много се нуждаем от такова успокоение.

Пребиваването с Исус е единствения начин, чрез който можем да станем такива ученици, каквито
Той иска да бъдем  .   Ако не отделяме време да бъдем с Исус, ние ще загубим ефективността си. Исус отишъл
с Петър, Яков и Йоан на Планината на Преображението. После се върнали при другите ученици и заварили
голям  смут.  Имало  огромна  тълпа.  Учениците  се  опитвали  да  помогнат  на  един  баща,  който  довел
епилептичния  си  син  при  Исус,  но  не  могли  да  се  справят.  Отчаяният  баща  произнесъл  чудесното
твърдение: “Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие” (Марк 9:24). Исус успял да излекува момчето.
После отвел учениците си на усамотено място, за да ги учи. Той така ги е учил, далеч от тълпата. Те го
попитали защо не са успели да се справят, а той им обяснил, че този вид зли духове могат да се прогонват
само с молитва и пост. Ако не отделяме време, за да бъдем с Исус, ние няма да бъдем ефективни християни
в този свят. Исус обяснява тази зависимост по следния начин: “Аз съм лозата, вие сте пръчките; който
пребъдвате в Мен и Аз в него, той дава много плод” (Йоан 15:5). Ето такъв трябва да е всеки ученикът, да
бъде плодоносен християнин. По-нататък Исус продължава:  “Защото, отделени от Мен, не можете да
направите нищо.” За да бъдем резултатни християни, ние трябва да прекарваме време с Христос. Един
младеж искал да стане дървосекач. Отишъл при бригадира на една група дървосекачи и попитал, дали ще го
вземат на работа. Бригадирът му казал, че ще го вземе с една седмица пробен период и после ще реши.
Младежът взел новата си брадва и цялата седмица работил много усърдно и съзнателно.  Даже работил
повече от установеното работно време. Накрая отишъл при бригадира да провери, дали ще го назначи на
работа.  Бригадирът  му  платил  за  изработеното  време,  но  отказал  да  го  назначи  на  работа.  Младежът
учудено го попитал каква е причината. Тогава бригадирът му казал: “Разбираш ли, че през цялата седмица
нито веднъж не се спря, за да си наточиш брадвата.” Ако не отделяме време, за да бъдем с Исус Христос,
ние ще се превърнем в тъпи инструменти в ръката на Бога. Ако искаме да бъдем остри инструменти, трябва
да предоставяме време на Христос да ни точи. Нужно е да оставаме насаме с Христос. Даже Исус се е
нуждаел от време, през което е бил насаме с Бога. Той се усамотявал сред природата. Ние също имаме
нужда от подобно време. Ние не сме изключение.

Пребиваването с Исус е единствения начин, чрез който можем да усетим нежната Му любов към
нас.  Трябва да помним, че ученичеството не е като военната част. При него няма някакъв офицер, който
заповяда на подчинените си какво да правят.  Ученичеството е междуличностно отношение. То е любовна
връзка. Исус е поканил лично всеки човек. Ние говорим за личната ни връзка с Христос. Той ни кани да
подхранваме тази лична връзка с него чрез поведението си като християни. Ако не отделяме време да бъдем
с  Христос,  как  можем  да  очакваме,  че  ще  се  заздравява  връзката  ни  със  Спасителя?  Как  можете  да
поддържате любовни отношения с някой човек, ако не прекарвате време с него?  Исус поканил Петър да
върви след него. Отношенията на Петър с Исус са били на приливи и отливи. Вие знаете колко непостоянен
е бил Петър. Понякога връзката му с Исус е била много близка, а друг път се отдалечавал от него.  Петър бил
много обезкуражен след смъртта и възкресението на Исус. Веднъж казал на учениците, че ще отиде да лови
риба.  С  това  той  е  казвал,  че  иска  да  се  върне  към стария  си  начин на  живот  като  рибар.  Цяла  нощ
безуспешно се опитвал да хване поне една риба На следващата сутрин видял на брега един непознат. След
малко осъзнал,  че това е Исус.  Излязъл на брега и заварил,  че Исус му готви закуска.  Хапнали заедно,
просто за да бъдат заедно. Тогава Исус на три пъти го попитал: “Петре, обичаш ли ме?” Според някои
коментатори с този троен въпрос Исус все едно, че взел една гума и изтрил спомена от тройното отричане
на Петър от него. Чак след като Петър на три пъти потвърдил, че го обича, Исус му казал: “Паси агънцата
ми. Грижи се за стадото ми. Върви след мен.” Разбирате ли, че ученичеството се основава на връзката на
любовта? Само когато отделяме време да бъдем с Исус, само когато се подчиняваме на първата му покана,
само тогава тази връзка на любовта се подхранва. Ако тя не се подхранва, как е възможно да излъчваме
любов към другите хора?  А Исус иска да обичаме Него     и другите хора  . Ще ви разкажа една история. На
един млад баща му предстояла тежък съботен ден. Жена му трябвало да отиде да се грижи за една болна
роднина и му оставила дълъг списък с домашни задачи, както и да се грижи за три годишният им син.
Бащата започнал да работи, но детето се уморило и се наложило да го вземе на ръце и да продължи да
работи. Обядвали заедно, а след това работата продължила, а детето от време на време заспивало на рамото
на баща си. Бащата не бил добър певец, но за да разсейва детето започнал да му пее: “Аз те обичам. Ти си
много специален за мен.  Много се радвам, че днес сме заедно.” И текста и мелодията били негови,  но
бащата  продължавал  да  пее  песента  през  целия  ден,  докато  накрая  всички  задачи  от  списъка  били
изпълнени. Когато вечерта слагал детето в леглото му и го приспивал, то му казало: “Тате, изпей ми тази
песен отново. Хайде пак я изпей, тате.”

Ние имаме  да  вършим много  задачи,  които  Христос  ни  е  възложил.  Пребиваването  с  Христос  и
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подхранването на тази любовна връзка не може да бъде заменено с нищо друго. Ако искаме да подхранваме
тази връзка, тогава ще имаме мир в душата си, душата ни ще се обновява, а брадвата ни ще бъде наточвана,
за да вършим добре работата на Христос. Тогава Христовата любов в сърцето ни ще се увеличава и това ще
бъде  очевидно за  останалите  хора.  Нека  да  прочетем Соф.  3:14-17.  Не  ли това  прекрасно описание на
любящия Отец? Това не е ли този Баща, с който искате да общувате? Това е първият призив към ученика на
Христос  –  да  общува  с  Него.  Когато  правим  това,  ние  се  развиваме  и  израстваме  и  все  повече  се
превръщаме в такива хора, каквито Христос иска да бъдем.

Ние  за  пръв  път  чуваме  този  призив,  когато  приемем Христос  като  наш  Спасител.  Човек  взема
решение да Го покани в сърцето си и да Му позволи да бъде част от живота му. Тази покана постоянно идва
при всеки от нас, защото всички имаме нужда от покой в душата си, който надвишава възможностите ни да
го разберем. Всеки от нас има нужда от възстановяване, от наточване и от подготовка, за да върши работата
на Христос. Ние имаме нужда от тази връзка на любовта, от несравнимата любов на Христос, която се
излива в сърцата ни, за да можем да обичаме другите хора така, както Господ ни обича.

Може би днес имате нужда от подновяване на връзката си с Христос? Може би отново трябва да
вземете решение да посветите живота си на него? Може би имате нужда от църковно семейство? Вие сте
добре дошли в нашата църква.  Приемете тези покани, които Бог ви отправя.  Не отлагайте.  В името на
Господ Исус Христос. Амин.

              
Радвайте се!

Мат. 11:16-19

Продължаваме серията от проповеди, озаглавена “Разказвачът на притчи.” Един от начините,  чрез
които най-добре опознаваме Исус, е чрез неговите истории и притчи, които са записани в евангелията. Днес
стигаме до  една  малка  притча.  Някои хора  даже се  питат  дали тя  би трябвало да  се  счита  за  притча.
Независимо от всичко това, текста на тази притча ни предава едно важно учение на Исус, което е особено
подходящо за днешния ден. Да прочетем Мат.11:16-19.

Преди години, когато все още живеехме в Уинстън-Салем, Северна Каролина, ние решихме да си
отглеждаме тропически рибки.  Купихме аквариум,  изпълнихме всички указания,  поставихме филтър за
водата,  поставихме  устройство  за  регулиране  на  температурата  на  водата,  купихме  някои  доста  скъпи
тропически  рибки  и  ги  поставихме  в  аквариума.  Наслаждавахме  се  да  наблюдаваме  как  тези
пъстроцветните и красиви рибки плуват в него и в продължение на няколко седмици нещата бяха много
добре. Тогава някой от нас реши, че храната, с която хранехме рибките прилича на счукани шушулки от
американски орех. Този човек постави в аквариума една шепа счукани шушулки от този вид орех. Мога
само да предполагам, че тези шушулки бяха пръскани с някакви пестициди. Сега в нашето семейство си
имаме един човек, който е защитник на природата, но ние го наричаме убиецът на рибите.

Една събота забелязах, че една от рибките плува с коремчето нагоре на повърхността на аквариума.
Извиках децата при себе си, но установихме, че не можем да направим нищо друго, освен да погребем
умрялата  рибка.  Завихме  тялото  й  в  тоалетна  хартия,  после  я  затворихме  в  една  кибритена  кутийка.
Излязохме на двора и изкопахме една дупка в цветната леха, поставихме вътре кутийката и я заровихме.
Един от синовете ми реши, че тази риба трябва да е била християнка, поради което направи един малък
кръст и го забучи на мястото.

След това кратко погребение се върнахме обратно в къщи, за да установим, че друга рибка е умряла и
плува  с  корема  нагоре  в  аквариума.  Погребахме  и  второто  риба  набързо.  След  като  умряха  третата,
четвъртата и петата рибка, най-големият ни син дойде при мен и ми каза: “Тате, тези риби са прекарали
целия си живот във водата. Не мислиш ли, че е по-добре да ги погребем в морето?” Предполагам разбрахте,
че изляхме съдържанието на целия аквариум в морето и го предадохме на забвение.

Децата си играят на погребения и на сватби. Виждали сте децата да си играят на тези неща, които са
толкова важни за нашето общество.  Ритуалите и обредите,  които ние възрастните спазваме,  често пъти
стават обект за забавление на децата. Исус използвал същата аналогия в кратката притча от Мат. 11, където
говори за религиозните лидери от неговото време, за книжниците и фарисеите. Той им казал: “Вие сте като
децата на пазара, които казват: “Нека да си направим нещо забавно. Нека да ви посвирим с флейта, а вие ще
танцувате.” Но вие казвате:  “Не, не искаме да сме щастливи.” Тогава децата ви казват: “Тогава нека да
играем на друга игра, която е тъжна. Ние ще изпеем една жална песен. Но вие казвате: “Не, не искам да
играя и на тази игра.” 

Йоан Кръстител може би е бил член на обществото на Есените от Кумран, мястото където са били
пазени Свитъците от Мъртво море. Членовете на това общество за живеели като аскети. Исус казал, че Йоан
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е дошъл със своето сурово послание, като не е ядял и пиел нищо. По този начин Исус е казвал, че Йоан се е
самоограничавал. Фарисеите наблюдавали как живее Йоан и казвали: “Този човек е луд. Той е обладан от
демон.”  След  това  дошъл  Човешкият  Син,  който  се  радвал  на  живота  и  ценял  високо  времето,  което
прекарвал с хората, като ядял, пиел и празнувал с бирниците и грешните хора. Фарисеите казвали, че Исус,
Човешкия  Син,  е  “лаком  и  винопиец.”  Исус  е  знаел,  че  нито  книжниците,  нито  фарисеите,  които  са
наблюдавали служенията на Йоан Кръстител и на Исус, са могли да оценят правилно какво става. На тези
хора Исус е казал: “Вие възприемате нещата, само ако бъдат правени по вашия начин, поради което никога
няма да стигнете до Бога.”

Днес е Неделята на Световното общуване. На този ден християните от цял свят участват в Господната
Трапеза,  като  приемат  хляба  и  виното.  Така  те  празнуват  това  паметно  ядене,  което  е  начин  да  си
припомняме великият дар на Бога, който се дава на всички нас, дарът на спасението, който получаваме
благодарение на живота, смъртта и възкресението на Исус Христос. Епископалните християни, лютераните
и  католиците,  които  се  събират  в  големи  катедрали,  ще  вземат  участие  в  Господната  Трапеза,  като  се
съобразяват с литургичните си традиции. Войниците ще се съберат около военните свещеници в места по
света  като  например  Ирак.  Петдесятниците  и  харизматиците,  чийто  радостен  и  разточителен  стил  на
поклонение пред Бога би ни накарал да се почувстваме неудобно, също ще празнуват. Днес християни от
различни деноминации по цял свят ще вземат участие в Господната Трапеза.

Всички ние имаме склонност да казваме: “Ако не вършиш нещата по моя начин, това означава, че не
си прав  .”   Моля ви да се откажете от тази представа, защото е погрешна  . Не е ли чудесно, че християните от
цял свят ще вземат участие в това паметно ядене? Няма никакво значение, че го празнуваме по различен
начин. Смисълът и целта на това празнуване са едни и същи. Ние празнуваме този чуден дар, който е наш в
Исус  Христос  като  братя  и сестри,  които сме  обединени от  любовта  на  Господ Исус  Христос.  Ние  се
радваме от факта, че евангелието на Христос обикаля цялата земя. Ние се надяваме, че все повече хора ще
чуят  тази  невероятно  добра  новина.  Не  трябва  да  се  тревожим  от  начина,  според  който  различните
християни участват в Господната Трапеза. Ние просто трябва да се радваме и да сме щастливи, че сме част
от тази обща трапеза на християните от цял свят.

Аз вярвам, че тази кратка притча има един по-дълбок смисъл, който е индивидуален за всеки от нас.
Може би сте  виждали маските,  които са  били използвани в  гръцкия  театър.  На  едната  от  тези  маски,
наречена “комедийна”, е изобразено смеещо се лице. На другата маска, наречена “трагична,” е изобразено
плачещо лице. Исус казва: “Когато идвате да вземете участие в това ядене, всеки от вас идва със своите
сърдечни болки и главоболия.” Животът е труден за всеки от нас. Когато идваме да участваме в това ядене,
ние имаме избор. Със сигурност някои ще дойдат край тази трапеза с грижите си, с безпокойствата си и с
тревогите си, които ги притискат надолу с огромната си тежест и настроението им е подтиснато. Много от
тях са изпълнени с  главоболия,  мъка и тъга,  но Исус казва,  че наистина можем да избираме как да се
държим. Ние можем да гледаме на живота като на огромна трагедия или можем да открием радостта. 

Когато седнал на масата в горната стая, за да яде Пасхалното ядене с учениците си, Исус знаел какво
става в сърцата им. Той е знаел, че те се безпокоят, защото са усещали, че много скоро ще свърши земния
живот на техния Учител. Той им казал: “Мир ви оставям. Моя мир давам. Аз не ви давам, както светът
дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои” (Йоан 14:27). Сърцата им са били изпълнени със страх
и тъга, а Исус им е говорил за мир. После отново им казал да имат мир в сърцето си: “Това ви казах, за да
имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33). Исус им казал, че ги
е призовал да бъдат негови ученици, за да могат да опознаят неговата радост и по този начин неговата и
тяхната радост да бъде съвършена.

Когато вземаме участие в тази Господна Трапеза, ние правим това в контекста на собствения си живот.
Ние също имаме своите болки, своята мъка и тъга, своите безпокойства, страхове и трагедии, но освен това
ние имаме своята надежда, своите стремежи и чудната любов, която усещаме в християнското семейство.
Когато пристъпим към Господната Трапеза, ние вземаме не само хляба и виното, но и радостта, която не е
повърхностна,  показна,  лицемерна  и  фалшива.  Ние  не  си  поставяме  маската  с  усмихващо  се  лице.
Дълбоката и истинска радост извира от познаването на Божията вярност, от увереността, че в Исус Христос
Бог ни е предоставил средство за спасение. Тази радост идва от убедеността, че Божието обещание, който е
казал: “Никога няма да те изоставя и никога няма да те забравя,” със сигурност ще се изпълни. Независимо
от това, което става сега в живота ви, ние ви каним да вземете участие в Господната Трапеза. Каним ви не
само да вземете от хляба и виното, но и да се изпълните с Божията радост. Нали не сте забравили, че тази
трапеза  не  принадлежи  на  нашата  църква.  Тази  трапеза  не  е  на  Баптистката  църква.  Тази  трапеза
принадлежи на Господ Исус Христос. Ако сте познали Исус Христос като Господ и Спасител, ние ви каним
да вземете участие в тази трапеза. Нека заедно да отпразнуваме Господната Трапеза.

Библията ни казва, че в нощта преди да бъде предаден, Господ Исус Христос взел хляба, разчупил го
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и казал: “Това е моето тяло, което за вас е пречупено” Нека да се помолим за да бъде благословен хляба.
Отче  наш,  идваме  с  молитва  при  Теб,  за  да  вземем  участие  в  Господната  Трапеза.  Отче,  ние

разбираме, че като част от твоя план, твоят Син е трябвало да умре на кръста заради нас. Отче, молим се,
докато вземаме хляба да ни дадеш възможност да разберем, че този хляб е символ на Христовото тяло,
което беше пречупено заради нашите грехове. Молим се всеки от нас да си спомним как Исус е страдал и е
умрял  заради  нас,  и  как  ни  е  спасил  от  греховете  ни.  Като  вярваме  в  него,  ние  можем  да  получим
спасението. Отче, молим се нито един от нас да не гледа на това, което правим в момента като на някакъв
ритуал, а като на шанс да Ти служим по-добре. В името на Исус се молим. Амин.

Исус е казал: “Този хляб е моето тяло, което за вас се пречупва ... Това е моето тяло, което се дава
за вас; това правете за мое възпоменание.” Нека всички да вземем от хляба.

А сега да се помолим за бъде благословено виното.
Скъпи Господи, ние си спомняме, че си ни казал всеки път, когато вземаме чашата с виното да си

спомняме, че то е символ на Твоята кръв, която е било пролята заради нас. Чрез трагедията и ужасът на
твоята  смърт  ние  получихме  радостта  на  нашето  спасение.  Благослови  това  вино.  Благослови  нашата
служба. В твоето име се молим за тези неща. Амин.

Исус взел чашата и след като я благословил, казал: “Тази чаша е новият завет в Моята кръв. Пийте я
за мое възпоменание.” Нека да пием от виното.

Евангелията ни казват, че след яденето в горната стая, чрез което учениците и Исус отпразнували
Пасхата, всички изпели една песен. След това отишли в Гетсиманската градина. Там Исус взел важното
решение да се подчини изцяло на волята на Бога. Ние ще завършим тази служба, като ще изпеем един химн.
Докато го пеем, това ще е времето, през което да се предадем на Исус и да потвърдим вярата си в Него.
Може би част от присъстващите още не са станали християни и не до сега не са приели Исус като техен
Спасител.  Каним ви сега  да  направите  това.  Нека  днес  да  бъде  денят,  в  който ще признаете,  че  Исус
Христос е вашият Спасител. Ако някой от вас няма църква, ние с радост ще ви приемем при нас. Отговорете
положително на тези покани, които Бог ви отправя. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Радостта да си родител
3Йоан 4 

Днес е денят на майката и аз поздравявам всички майки с празника. Знам, че много от вас са дошли
тук с членове на семействата си. Благодарим ви, че сте дошли днес, за да се поклоним заедно пред Бога.
Специалистите  казват,  че  на  днешния  ден  има  най-много  международни  и  междуградски  разговори  в
сравнение с останалите дни от годината. Искам да ви прочета едно стихотворение:

На какво ме научи мама?
Мама ме научи да ценя високо добре свършената работа. Тя казваше: “Ако искате да се убивате един

друг, направете го навън, защото току-що изчистих къщата.”
Тя ме научи на да се моля на Бога от цялото си сърце, защото казваше: “Най-добре е да се молиш на

Бога да успея да почистя това петно, което си направил на килима.”
Тя ме научи, че времето лети: “Ако не се стегнеш, другата седмица ще те напердаша.”
Мама ме научи на логично мислене, като казваше: “Това ще стане така, защото аз така искам.”
Мама ме научи да бъда предвидлив, защото казваше: “Винаги проверявай, дали си облякъл чисто

бельо, защото ако станеш жертва на пътна злополука, ще се наложи да те събличат.”
Тя ме научи какво представлява иронията, защото казваше:”Престани да се хилиш.  Ще ти дам

нещо, което ще те накара да заплачеш.”
Тя ми обясни за осмозата, като казваше: “Затвори си устата и си яж яденето.”
Мама ме научи да бъда акробат, защото казваше: “Само виж колко ти е мръсен врата.”
Тя ми научи на метеорология, като казваше:”Все едно, че торнадо е имало в стаята ти.”
Мама ме научи на лицемерие, защото казваше: “Ако съм ти казала нещо веднъж, все едно че съм ти

го казала милион пъти. Не преувеличавай.”
Тя ме научи на кръговрата на живота, като казваше: “Аз съм те донесла на този свят, аз мога и да те

отнеса от него.”
Тя ме съветваше да променям поведението си: “Престани да се държиш като баща си.”
Мама ми даде следния урок за завистта: “На света има милиони деца с много по-малък късмет от

твоя и нямат такива чудесни родители като теб.”
Нека да прочетем 3Иоан 4. За мен няма по-голяма радост от това, да виждам, че децата ми живеят в

истината. Вчера погребахме 92-годишната г-жа Бона Уест, която беше член на църквата ни и преподаваше в
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Неделното училище. На погребението присъстваха членове на семейството от 5 поколения, като се започне
от сестра й и се свърши с пра-пра-внучката й. По време на погребалната служба се случи нещо интересно.
Малката й пра-пра-пра-внучка Ашли беше донесена в църквата заедно с една малка играчка във формата на
малко пухкаво пиленце, което писукаше, когато бъде пуснато на земята. Ашли седеше на първия ред заедно
с цялото семейство и постоянно преминаваше от ръцете на майка си в ръцете на баба си и обратно. Майка й
беше бременна и й беше неудобно да държи Ашли, поради което бабата й помагаше. След като свърших
моята част от службата, имаше специална музикална пауза, а след това друг пастор започна своята част от
службата. Тогава Ашли изпусна пиленцето си на пода. То издаде само един слаб звук, но той се чу ясно от
катедрата.  Наблюдавах как Ашли се опитваше да намери пиленцето си под пейката.  В продължение на
няколко  минути  вниманието  ми  дотолкова  беше  привлечено  от  старанията  на  Ашли,  че  не  слушах
внимателно какво говореше пастора. Тъй като детето не успя само да достигне пиленцето си, аз слязох при
него, наведох се и му го подадох. В този момент аз бях като Дядо Коледа за Ашли, защото пиленцето й
отново  беше  при  нея.  Тогава  си  помислих,  че  детето  представлява  петото  поколение  от  роднини,
присъстващи на погребението. То една ли разбираше какво става, но около нея бяха хората, които я обичаха.
После се опитах да си представя, че пра-пра-баба й ни наблюдава от небето и се радва, че толкова много
роднини са се събрали на погребението й, включително и малката й пра-пра-внучка.

Някои моменти от семейния живот са изпълнени с радост. Ако се замислите за това как преминава
живота ни, вие ще се убедите, че радостта ни съпътства през целия ни живот. Младото семейство научава,
че ще има дете и това искрено го радва. Потенциалните баби и дядовци също се радват. Лелите и чичовците
са възбудени по повод на бъдещата поява на това дете. Правят се приготовления и семейството е изпълнено
с голямо нетърпение. Когато дойде денят на раждането, детето създава толкова много радост и щастие.
Семейството  наблюдава  израстването му.  Предучилищните  години са  изпълнени  с  някакво  тайнство за
децата. Те научават такива велики житейски тайни: че балоните се пукат, а снежните човеци се разтопяват.
Те научават някои неща за качествата на сладоледа, ако се яде в горещ летен ден. Децата имат да учат
толкова много неща, а и те самите са толкова любознателни. Дните могат да бъдат изпълнени с моменти на
радост. После идва времето детето да тръгне на училище. Там се среща с нови приятели и научава толкова
много неща. След това идва периода на юношеството, който също е изпълнен с радост. След това завършва
някакво образование, започва да работи и се жени. Не е ли вярно, че всяко едно от тези събития е изпълнено
с  горчива  сладост?  То  не  е  само  сладко.  В  него  има  и  горчивина,  защото  е  свързано  с  потенциални
трудности или даже с мъка и тъга. Детето още не се е родило. С бременността идва сутрешното гадене на
майката. Възможно е с развитието на бременността да се появят други усложнения. В нашата църква имаме
няколко семейства, които изпитаха мъката на нежелания аборт. Всяка промяна е свързана с събирания и
раздели, които не само ни радват, но и ни  натъжават. Самото раждане представлява раздяла. Бебето плаче, а
майката  може  би  има  някои  наранявания  от  раждането.  Сълзите  със  сигурност  съпровождат  първото
отделяне на майката от новороденото бебе, когато то бива отнасяно от акушерката, за да спи в отделна стая.
Това е момент на отделяне, независимо че поводът е толкова важен. Първият училищен ден е такъв ден на
раздяла. Колко пъти съм виждал разплакани млади майки да пресичат училищния паркинг, след като са
оставили детето си за първия учебен ден? Те са довели детето си и са го оставили на грижите на учителя,
който от тук нататък ще прекарва по-дълго време с детето, отколкото родителите му. Оставането на детето в
училището е един от тези моменти на привързаност и раздяла. Целият период на юношеството е една борба
между зависимостта и независимостта.

Нашият  най-голям  син  беше  в  седми  клас  и  беше  забравил  у  дома  една  книга  от  училищната
библиотека, която трябваше да върне същия ден. Тъй като исках да му помогна да избегне плащането на
глобата за закъснението, аз реших да му я занеса в училище в края на занятията. Получих разрешение от
директора да вляза в училището. Точно когато удари звънеца за последния час, аз влязох във фоайето на
училището, през което преминаваха всички ученици, слизайки по стълбите от горните етажи. Мислех си, че
тъй като съм стар и дебел мъж с мустаци, аз ще бъда лесно забележим и няма да остана незабелязан от сина
си. Скоро го видях да идва насреща ми. Когато бяхме на десетина крачки един от друг,  нещо в него ме
накара да си замълча. Продължихме да се движим един към друг, без да даваме вид, че се познаваме. Когато
се разминавахме, с ъгъла на устата си той ми каза, без да ме гледа: “Ще се видим на паркинга. ” Веднага
излязох навън, влязох в колата си и зачаках. След няколко минути синът ми пристигна, влезе в колата и каза:
“Здравей, тате, как си?” Аз му казах: “Аз съм напълно объркан.” Той ми отговори: “Тате, благодаря ти, че ми
донесе книгата, но никога вече не идвай в училище,  защото някой може да разбере, че ти си моя баща.”
През периода на юношеството родителите се чувстват така,  все едно че са уволнени, но това е част от
привързаността и раздялата. Това трябва да се случи. За да могат тези млади хора наистина да пораснат и да
станат такива, каквито трябва да бъдат, те трябва да направят тази раздяла. Когато същият ни син беше
първокурсник  в  Университета  Фурман,  в  края  на  първия  семестър жена  ми  му  приготви  един колет  с
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любимите му сладкиши и други лакомства. Тъй като ми беше на път, аз предложих да занеса колета. Отидох
в стаята му в общежитието.  Той не беше там,  но заварих съквартиранта му.  Той ми каза:  “Д-р Ниили,
оставете пакета и всичко ще е наред.” Но аз имах нещо друго предвид и му казах: “Не, искам лично да му го
дам. Къде мога да го намеря?” Той ми каза, че синът ми е в библиотеката. Отидох там и отворих вратата.
Синът ми се оказа там. Влязох, а той дойде при мен и ми каза: “Здравей, тате.” Аз му казах: “Донесох ти
пакет с лакомства от майка ти.” Той отговори: “Точно от тези неща имам нужда по време на изпитите.
Искам да те запозная с някои приятели,”  после взе пакета, остави го на масата и ме запозна с 25 негови
колеги-първокурсници.  Представи ме като негов баща. След известно време се извиних, че трябва да си
ходя. Синът ми се изправи пред всички, прегърна ме и каза: “Татко, обичам те.” Аз все едно, че отплувах с
развети знамена от библиотеката, защото разбрах, че отново съм назначен за родител.

Да бъдеш родител е радост, която неизбежно е примесена с болка, особено когато преминаваме през
естествения ритъм на привързаност и раздяла. Децата се научават да ходят и това може да им причини
повече наранявания, отколкото можем да си представим. А когато децата ни получат шофьорска книжка, те
могат да ходят на места,  за  които даже не сме чували.  Те напускат къщата ни,  като понякога отиват в
далечни страни, но ние трябва да им позволим да заминат. Понякога, за щастие не толкова често, децата ни
умират преди нас. Ние очакваме, че ще умрем преди тях, но това не винаги става. Доста родители от нашата
църква са изживявали мъката да загубят някое от децата си. Сред нас днес има хора, чиято майка е умряла
през тази година. Животът е серия от привързвания и раздели. Родителството е свързано не само с много
радост, но и със сладко-горчиви преживявания и мъка. Всички тези неща са част от живота на родителите.
Да се замислим над живота на Мария, майката на Исус. На нея й е било казано, че тя ще бъде майката на
Божият Син.  Естествената й реакция е била да се изплаши, но после тя е прославила Бога в душата си.
Може би е имала някои трудности и неприятности, свързани с незаконната й бременност. Може би това е
причината, поради която е посетила братовчедката си Елисавета. Когато дошло времето за раждането на
детето, тя пропътувала дългия път до Витлеем. Раждането е било извършено в трудни условия – в един
обор. След като бебето се родило, на нея и на Йосиф им се наложило да бягат в Египет, за да запазят детето.
След няколко години се върнали и се заселили да живеят в Назарет. Когато Исус бил само на 12 години, те
отишли в Йерусалим за празнуване на Пасхата. Тогава изгубили Исус и го търсили в продължение на 3 дни.
Открили го в храма, където разговарял със старейшините. В евангелието на Лука се разказва, че когато
Мария и Йосиф го попитали, не се ли е знаел, че те се притесняват за него, Исус им отговорил: “ Защо Ме
търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?” В евангелието се казва нещо,
което е абсолютно удивително: “А те не разбраха думите, които им каза.”

И  аз  съм  постъпвал  така.  А  вие?  Това  е  част  от  родителството.  Много  пъти  ние  не  разбираме.
Евангелията ни казват, че Исус си отишъл у дома и израствал “в мъдрост, в ръст и в благоволението пред
Бога и човеците.” Според евангелието на Йоан, Исус започнал служението си в Кана Галилейска. Тогава
майка му забелязала,  че  уредникът на сватбата е останал без вино.  Тя казала за  това на Исус,  а  той й
отговорил:  “Какво  имаш  ти  с  Мен,  жено?”  Това  е  моментът  на  отделянето,  когато  той  обявява,  че
служението му ще бъде по Неговия начин и че той няма вече да се подчинява на волята на майка си. Тогава
той извършил първото си чудо. После Исус напуснал дома си. Майка му и братята му чули, че Велзевул го
бил обсебил (Мат. 12:46-50). Те отишли с цел да си го приберат у дома, но когато го намерили, той даже
отказал да излезе, за да се види с тях. Гледайки към насъбралата се тълпа, той казал: “ Ето майка Ми и
братята Ми!” Можете ли да си представите, как се е чувствала майка му в този момент? След това братята
му го съветвали да не ходи в Йерусалим, защото се страхували за живота му. Мога да си представя как се е
чувствала Мария в този случай. Ние знаем, че тя също е отишла в Йерусалим. Когато Исус е умрял на
кръста, майка му е била там. За разлика от другите, тя не го изоставила. Тя стояла там до горчивия край и
гледала как синът й умира. Наблюдавала е как тялото му е било свалено от кръста и как е било поставено в
гробницата. Мария е разбрала както радостта, така и мъката на родителството. 

Лука ни разказва за сърцето й, което е било изпълнено с радост пред Бога и е благодаряло на Бога за
благословията, с която я е дарил. Тя е била благословена между жените. Тя е размишлявала в сърцето си,
молела се е и е обмисляла нещата, които е видяла в живота на сина си. Сърцето на Мария е било разбито.
Когато Мария занесла бебето Исус в храма, за да го посвети на Бога, старият Симон й казал: ” На самата
теб меч ще прониже душата ти.” Със сигурност сърцето на Мария е било пронизано с меч. Родителството
е  свързано с  радост,  но има и  моменти на мъка.  Да си  родител е  привилегия,  но  тя  се  носи с  голяма
отговорност. Родителството е благословия, която понякога е доста сурова. Какво можем да направим, за да
увеличим радостта си като родители? Какво може да направи всеки християнин, който е родител, за да бъде
радостта по-голяма както за нас, така и за децата ни? Искам да ви предложа 5 неща, които предполагам, че
няма да ви изненадат. Убеден съм, че ако се придържате към тези 5 предложения, те ще засилят радостта на
всички, които в момента са родители, както и радостта на децата ни, когато те на свой ред станат родители.
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Не считам, че тези предложения се отнасят само към хората на определена възраст. Независимо на каква
възраст сме, независимо от това на каква възраст са децата ни, тези идеи са приложими от всеки човек.

Първо, длъжни сме да научим децата си на благородството да се работи. Благородно е да се работи.
През  40  години  на  миналия  век  една  група  направила  проучване  за  причините  за  високата  детска  и
юношеска престъпност в град Бостън. Изследователите подбрали 456 юноши и продължили да наблюдават
живота им в продължение на 40 години. В началото направили някои прогнози, а след това проверили как се
развива живота на тези юноши, когато станали на средна възраст. Когато наблюдаваните станали на средна
възраст, изследователите сравнили резултатите с направените прогнози. Те установили, че независимо от
своята  интелигентност,  нивото  на  семейния  доход,  етническата  си  принадлежност  или  нивото  на
образованието си,  онези, които са работили като юноши, живеят по-щастливо и по-продуктивно. Ако са
косили  тревата  пред  къщи,  ако  са  разнасяли  вестници,  даже  ако  са  изпълнявали  дребни  ежедневни
задължения в къщи, те са по-стабилни в работата си. Те имат по-голям успех в брака и със сигурност са по-
добри родители. Благородно е да се работи.  Това е нещо, на което децата ни задължително трябва да се
научат. Майка  ми  ме  научи  да  работя.  Аз  израснах  в  годините,  когато  домашните  дъсчени  подове
задължително се мажеха с паркетин. Преди това трябваше да се остърже стария слой паркетин, а след това
се нанасяше новия слой. За да извърши тези операции, човек трябва да коленичи и да се подпира на ръцете
си. Това беше мръсна работа, при която се използваха метални стружки и различни видове четки. Наистина
работата беше тежка. За мен съботата беше работен ден. 

Спомням си, че една събота си мислех: “Това просто не е справедливо. Аз имам приятели, които в
събота правят, каквото си поискат. Това просто не е честно.” Тогава започнах да се моля да ми разрешат да
започна да работя в склада за дървен материал заедно с баща ми. А той ми каза:  “Ти първо се научи да
работиш за майка си и тогава ще дойдеш да работиш за мен.” Все едно, че бях в лагер да новобранци. Мама
ме научи да работя, а когато бях в седми клас, аз бях повишен и започнах да работя в  склада за дървен
материал. Аз съм ви разказвал за това. Не е нужно човек да работи дълго време в склад за дървен материал,
за да чуе, че Бог го призовава да прави нещо друго. Мама и тате ме научиха да работя. Благородно е да се
работи. Трябва да гледаме на работата като на част от житейските благословии, а не да гледаме на нея като
на нещо, което трябва да се избягва.

Второ, трябва да научим децата си да живеят посветен живот. Когато Павел писал на Тимоти, той му
дава  за  пример  баба  му  Лоида  и  майка  му  Евникия.  Той  казал,  че  Тимоти  се  е  научил  да  вярва,
наблюдавайки баба си и майка си. Длъжни сме да научим децата си  да ценят Библията като Божието Слово
и да ги научим да живеят с молитва. Майката на Били Греам разказва за детството на сина си. Всяка сутрин
на закуска те четели Библията и се молели заедно. Съпругът й бил решен да помогне на децата си да научат
наизуст части от Библията. Вечер преди да си легнат, те се събирали в една стая, отново четели Библията
заедно, коленичели и се молели. Те казвали, че тази стая е техният семеен олтар. Така майката научила Били
Греам да живее живот, посветен на Бога. Този урок се предава чрез личен пример. Когато родителите четат
редовно Библията,  децата  им се научават,  че  в  Библията има нещо ценно.  Родителите,  които се молят,
научават децата си, че молитвата е ценно нещо.  Веднъж влязох в спалнята на родителите си и видях, че
мама и тате бяха коленичили и се молеха.   В мига, в който влизах в стаята, баща ми произнесе името ми в  
молитвата си. Това ми направи незабравимо впечатление.    

Трето, ние трябва да научим децата си да уважават и да се грижат за другите хора, за всички хора и да
се отнасят любезно и милостиво към всеки човек. Хауард Турман израснал в семейството на чернокожи
изполичари в Джорджия. Веднъж живели в съседство с друго семейство бели изполичари. Един ден бащата
на това семейство почистил тора от кокошарника им и го изхвърлил през оградата в техния двор. Хауард
Турман разказва, че баща му много се ядосал, но майка му не му позволила да вдигне скандал, а му казала,
че тя ще уреди проблема. Тя оставила купчината птичи тор да остане под слънцето през цялото лято. През
есента  взела  правата  лопата,  разкопала  мястото,  където  била  изхвърлена  торта  и  я  превърнала  в  леха.
Мястото престояло така през зимата, а рано на другата пролет тя отново разкопала лехата и я насадила с
цветя и зеленчуци. В началото на лятото тя завела Хауард при лехата., набрала цветя и зеленчуци, и отишли
пред входната врата на съседите си, които въобще не разговаряли с тях. Единственото нещо, което били
направили за тях, било това, че изхвърлили птичия тор в двора им. Г-жа Турман почукала на вратата. Когато
се показал съседа, тя му казала: “Миналото лято  вие бяхте толкова любезни да ни дадете птичия си тор,
заради това сега аз искам да споделя с вас част от нашите зеленчуци и цветя.” Според Хауард Турман, от
този момент нататък двете семейства се превърнали в чудесни съседи. Много лесно е човек да се ядосва и
да  отмъщава.  Трябва  да  научим  децата  си  да  се  отнасят  към  другите  хора  любезно,  с  уважение  и  с
благородство.

Четвърто,  трябва  да  научим децата  си  да  обичат   безусловно  .  Никога  не  трябва  да  преставаме да
обичаме децата си. Трябва да ги научим, че каквото и да направят, ние винаги ще ги обичаме. Трябва често
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да им казваме гласно,  че ги обичаме и  да им демонстрираме любовта си към тях.  Мария била млада
латиноамериканска девойка, която избягала от къщи в Лос Анджелис. Скоро попаднала в лоша среда и
станала наркоманка и проститутка. Майка й нямала представа къде се намира дъщеря й. Тя знаела само, че
е в  Лос Анджелис.  Поради това си направила много копия от една своя снимка,  написала на гърба й:
“Мария, каквото и да си направила, аз те обичам. Моля те, ела си у дома.” След това поставила тези снимки
на  различни  обществени  места  с  надеждата,  че  дъщеря  й  ще  ги  види.  Веднъж  дъщеря  й,  която  била
изпаднала в дълбока криза и била на границата на самоубийството, видяла снимката на майка си поставена
на огледалото в една женска тоалетна. Познала майка си, прочела надписа и се върнала у дома. Да учим
децата си да обичат безусловно, като ги обичаме безусловно.

Пето,  трябва да научим децата си да вървят след Христос. В нашия дом ние всеки ден се молим
децата ни да живеят с вяра в Христос. Бог има план за живота им. Това не е мой план, те не са създадени по
мой образ и подобие. Те са създадени по образа на Бога. Това е единственият начин те наистина да открият
радостта. Всяка промяна в живота ни има горчиво-сладък вкус. Във всяка радост има и известна тъга. Само
момента на приемането на Исус е изпълнен само с радост. Тук няма никаква мъка. Това е абсолютна радост.
Когато вземем това решение, всичко се променя. 

Ако те са научени да работят, те знаят, че най-важната работа, е работата за Божието царство. Ако са
научени да живеят с вяра в Бога, те ще го обичат с цялото си сърце, душа и разум, с всичките си сили, не
защото ние сме им казали това, а защото това се дължи на връзката им с Христос. Ако са се научили да
обичат безусловно, те ще знаят, че ако мама и татко ги обичат така, колко по-силно ги обича техния небесен
Отец. Само в един стих Йоан е успял да побере толкова много истина – 3Йоан4. Исус е пътят, истината и
живота. Питам ви дали сте станели християнин? Приели ли сте Христос за ваш Спасител? Не губете време,
още днес вземете това решение. Денят на Майката е подходящ за вземате на такова решение. В името на
Господ Исус Христос се молим. Амин.

                     
Радостта от задачата, която е по силите само на Бога 

Неемия 8:10

Един млад мъж,  който живее в Ню Йорк,  имал музикално образование.  Той забелязал,  че  хората
харесват звъна на клатените от вятъра камбани и създал фирма, която произвежда такива камбани. Той
използвал музикалните си познания и създал камбани, чиито звуци се настройват ръчно. Наскоро двамата с
жена ми спряхме да закусим в един крайпътен ресторант. Помолиха ни да си кажем имената и зачакахме да
ни сервират. Този ресторант ви е добре познат и вие бихте се сетили за него, ако ви кажа как се казва. В него
има магазинче за подаръци и сувенири, където клиентите могат да си купят нещо, докато чакат да им бъде
приготвено яденето. Докато разглеждахме това магазинче, аз видях един щанд с камбани, люлени от вятъра.
Там  забелязах  една  камбанка,  която  беше  настроена  да  изпълнява  първите  няколко  ноти  от  химна
“Изумителна милост.” Аз я взех, показах я на жена ми и казах: “Харесва ми и искам да я купя. Това ще бъде
подарък за приятелите, при които ще спим тази нощ.” Тя пожела да купим 2-3 такива камбанки. Купихме ги,
а след това закусихме. Една от тях подарихме на сестра ми и на зет ми. Зет ми каза: “Ако седиш на двора и
си пиеш кафето, наистина е прекрасно да чуеш няколко ноти от “Изумителна милост” Само първата вечер
25 съседи дойдоха, за да се запознаят с Господа.” Но не вярвам, че тези 25 човека са отишли, за да се
запознаят с Господа.

Ако тази история има нещо общо с темата на моята проповед, то е следното: Бог има начини, по които
работи в необичайните обстоятелства, като използва необичайни методи. Бог е казал, че неговите пътища не
са като нашите пътища и неговите мисли не са като нашите мисли.  Бог има начин да работи в живота на
човека, който често пъти е много изненадващ. Дарът на радостта е един от тези изненадващи дарове, които
често идват при нас, когато сме в изненадващи обстоятелства. Нека да прочетем няколко стиха от Пс.137,
чийто автор е бил в изгнание във Вавилон. Нека да прочетем ст.1, 5-6. 

Не знам кой е писал този псалм, но със сигурност това е бил човек, който е обичал Йерусалим и е
притежавал дарбата да пише стихове. Въпреки че не го познавам, той би могъл да се нарича Неемия. Тези
стихове наистина изразяват чувствата на Неемия към Йерусалим. Той бил заточен във Вавилон, но обичал
Йерусалим.  За  него  той  бил  свят  град,  въпреки  че  никога  не  го  бил  виждал.  150  години  преди  това
Навуходоносор,  царят  на  Вавилон,  завзел  Израел  и  разрушил  до  основи  град  Йерусалим.  Храмът  и
градските били разрушени. Той отнесъл със себе си съкровищата на храма, но може би най-жестоката му
постъпка  е  това,  че  отвел  в  робство  хиляди  хора,  които  представлявали  “каймака  на  обществото”  и
притежавали  необикновени  познания  и  умения,  като  Даниил,  Седрах,  Мисах  и  Авденаго.  Той  отвел  в
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робство  най-способните  граждани  на  Йерусалим  и  на  Израел.  Стратегията  на  вавилонците  била,  че
пленниците ще помогнат за възхода на Вавилон. Вавилонците предоставяли възможности на поробените да
използват своите таланти и способности. Вавилонците считали, че ако поробените хора работят с пълния си
потенциал, страната им ще просперира. Същото казва и Йеремия на изселените: “Стройте къщи. Садете
градини. Раждайте деца. Оженвайте синовете и дъщерите си и имайте внуци, защото ако земята в която сте
отведени  преуспява,  вие  също  ще  преуспявате.”  Поради  това  евреите  помогнали  за  развитието  на
Вавилонската държава.

Когато  Кир  станал  цар  на  Персия,  той  освободил  изселниците  и  им  позволил  да  се  завърнат  в
Йерусалим. Мнозина от тях се върнали, но някои, които вече не били третирани като изселници, решили да
продължат  да  живеят  в  страната,  където  били  заведени,  която  вече  се  наричала  Персия.  Много  от
останалите хора станали част от така наречената “Диаспора,” т.е. евреи, които са разпръснати навсякъде по
света. Прадедите на Неемия останали в Персия. Въпреки че можели да се върнат в Йерусалим, те решили да
останат. Като млад човек, на Неемия била предоставена възможност да работи за правителството на Персия.
Длъжността му на царски виночерпец може да не ни изглежда важна,  но всъщност това е била много
отговорна позиция. Животът на царя бил поверен в ръцете на виночерпеца, защото той бил отговорен царят
да  не  бъде  отровен чрез  храната  и напитките  си.  Тъй като  на  него  била  възложена  отговорността   да
охранява царя, виночерпецът се намирал винаги до царя, особено по време на ядене и той опитвал храната и
виното, за да се увери, че не са отровни. Това създавало условия за близки и интимни отношения между
царя и неговия виночерпец.

Неемия обичал силно старата си родина и Йерусалим, които никога не бил виждал. Той бил патриот в
привързаността си към Йерусалим. Освен това той бил верен на цар Артаксеркс, (Коментар: Ние го знаем като

цар Ксеркс. Д.Пр.) на когото служел. За Неемия, Йерусалим е бил свято място и страната на Бога, в която искал
някога да отиде. Един от служителите на царя донесъл новината, че положението в Йерусалим не е добро. В
началото  възстановяването  била  посрещната  с  въодушевление.  Зоровавел  и  Хакай  ръководели  това
възстановяване. Но били извършени нови разрушения. Току-що възстановените градски стени отново били
съборени и хората били обезкуражени. Липсвали организация на работата и добри водачи. Хората, които
доскоро възстановявали градските стени, сега изпаднали в песимизъм. Когато научил тази новина, Неемия
решил да направи нещо. Все едно, че Бог отправил към него специална покана, но в началото той не искал
да отиде и да помоли Артаксеркс. Първоначално той отговорил на поканата с молитва. Той споделил с Бога
загрижеността си и признал греховете на израилтяните. Неемия молил Бога да им прости и да ги дари с
благословиите си. Освен това той се молил да получи благоволението на цар Артаксеркс. Той се молил,
когато отиде с молбата си при царя, Бог да го дари с успех в усилията му. Библията казва, че това се случило
през 20-та година от царуването на Артаксеркс.

Неемия подбрал подходящ момент, за да поднесе на царя молбата си. Както може да се предполага,
това станало по време на някакво ядене. На царя било сервирано вино и на Неемия даже не се наложило
сам да поема инициативата за разговора. Царят просто погледнал към Неемия и забелязал, че е натъжен и с
понижено изражение.  Царят попитал Неемия защо е  натъжен.  Неемия възприел това като свой шанс и
обяснил на царя, че свещеният град Йерусалим е в безпорядък и руини. Той казал, че се чувства призован да
се опита да отиде там и да направи нещо. Артаксеркс задал няколко въпроса и след това без допълнително
подканяне благословил това усилие, като казал на Неемия “Заминавай.” Той му дал официални писма, които
му  осигурявали  безопасно  пътуване  през  целия  път  до  Йерусалим.  Той  даже  обещал  да  му  достави
строителните  материали,  които ще бъдат  нужни за  изграждането на  градските  стени.  На  молитвата  на
Неемия не просто било отговорено. На нея е било отговорено по такъв начин, по който Неемия никога не си
представял.  Той коментира  положението по следния  начин:  “Добрата ръка на  моя Бог  беше над  мен”
(Неем.2:8).

И така, Неемия тръгнал за Йерусалим. Когато пристигнал там, той бил предпазлив, като в началото
напредвал  много  бавно.  Той  видял  обезкуражаването  на  хората.  Не  всички  се  зарадвали  на  неговото
пристигане.  Мнозина  искали  да  работят  под  неговото  ръководство,  но  имало  и  други,  които  се
противопоставяли на възстановяването на стените. Неемия бил много предпазлив, като в началото не правел
нищо. После сам и тайно започнал да проверява състоянието на градските стени на Йерусалим. Яздейки
кон,  той  обиколил  градските  стени  и  останал  изненадан  и  изумен  от  разрушенията.  На  някои  места
остатъците от стената били разхвърляни наоколо до такава степен, че той успявал да премине през тях даже
с коня си. След като вече се запознал с обема на разрушенията, Неемия решил, че е време да действа.  За
това била нужна смелост и решителност. Неемия си казал: “Бог ще ме дари с успех.”

Вдъхновени от неговото ръководство, хората започнали да възстановяват градските стени. Неемия бил
опитен организатор.  Той разпределил работата така, че стената да се строи на отделни части от хората,
живеещи  наблизо,  така  че  те  да  виждат  собствената  си  изгода  от  възстановяването  на  стената.  На
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семействата,  които  живеели  близо  до  всяка  част  от  стената  била  възложена  отговорността  за  нейното
изграждане. Когато работата започнала, в Йерусалим дошли някои хора, които живеели далеч от града. Тъй
като също искали да видят,  че Йерусалим е защитен, те дошли да помогнат.  Други хора не одобрявали
възстановяването  на  стените,  а  малцина  били кръшкачи  и  лентяи.  Някои хора  решили,  че  не  искат  да
участват  в  тази  работа.  Болшинството  от  хората  работели  заедно  за  осъществяването  на  тази  огромна
задача,  изпълнени  с  дух  на  съпричастност  и  решителност,  което  радвало  сърцето  на  Неемия.  Който  е
посещавал Йерусалим, е виждал градските му стени.  По времето на Неемия стената не е била толкова
дълга, колкото е сега. Само онази част от Йерусалим, която се наричала “Градът на Давид” или Сион била
оградена със стена, но даже само това е представлявало страшно трудна задача . Неемия е знаел, че не би
могъл  сам  да  се  справи  с  тази  задача.  Той  се  нуждаел  от  помощта  на  цар  Артаксеркс,  който  му  дал
разрешение, осигурил безопасното му пътуване и нужните строителни материали. Несъмнено Неемия се е
нуждаел от помощта на жителите на Йерусалим и на хората, дошли да участват от други места. Но повече
от всичко останало, Неемия имал нужда от Божията помощ. Животът му е бил постоянен поток от молитви
към Бога за помощ и за Божието присъствие в тази задача.

Санавалат  и  Товия  се  противопоставили на  възстановяването  на  стената  и  повели  опозицията.  В
началото тактиката им била да изразяват несъгласието си и да обезкуражават строителите.  Изразявайки
много критичното си отношение към възстановяването и към използвания метод на изграждане, Санавалат
твърдял, че стената е толкова нестабилна, че е достатъчно една лисица да стъпи върху нея и тя ще падне.
Товия кроял планове за  насилствено спиране  на  работата  и заплашвал строителите,  че  ще ги нападне.
Поради това Неемия заповядал строителите да държат меч в едната си ръка, а с другата си ръка – зидарска
мистрия.  Той  поставил  охрана  и  казал  на  строителите  постоянно  да  бъдат  нащрек.  Тогава  Санавалат
написал едно отворено писмо до царя, в което обвинил Неемия, че строи стената за собствена прослава, с
цел да стане цар на Йерусалим. Неемия отговорил с директно противопоставяне, което било придружено с
молитва. Възстановяването на градските стени било извършено за 52 дни. Несъмнено е било цял подвиг да
се организира, да се ръководи и са се извърши тази работа с участието на около 50000 човека (Неем.7:66-
67). Но Неемия казал, че славата принадлежи на чудната ръка на Бога, който дал възможност на хората да
свършат тази огромна работа. Това е задача, която е по силите само на Бога, защото нито един човек, даже
група от хора, биха могли да я свършат, ако разчитат само на собствените си сили.  Оразмерената според
възможностите на Бога е онази задача, която не можем да изпълним със собствени сили. Такава задача може
да бъде изпълнена единствено от Бога. Възстановяването на градските стени на Йерусалим е била такава
задача. 

Но това не е бил само строителен проект. По време на неговото изпълнение се случило и нещо друго.
Хората  вземали участие  в  богослужения.  Когато стената  била  построена,  те  организирали едно голямо
празненство на благодаренето. Езра, който бил свещеник и книжник, се изправил по време на тържеството и
чел от Тора и тълкувал Божието Слово. Хората били толкова развълнувани, че се разплакали, докато го
слушали. Неемия разчитал на помощта на Езра, който бил предшественик на равините. Неемия възкликнал:
“Не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила” (Неем.8:10). Този съвет можем да открием и в
псалмите. Това е една от изненадите на Бога. “  Радостта в Господа е вашата сила  .”   

Да се радваме, докато изпълняваме толкова голяма задача? Наистина ли радостта в Господа е нашата
сила,  когато наглед положението ни е  непоносимо? Как Неемия и хората от Йерусалим биха могли да
изпълнят възложената им от Бога задача, ако самият Бог не участвал. Строителите не считали, че задачата,
която са изпълнявали е непосилен товар и не са се оплаквали. Напротив, те са се радвали. Как са можали да
се радват? Те са се молили на Бога. Неемия  и хората му се молел неуморно. Всички се молели с кураж и
решителност. Товия, царят на амонитите, даже отишъл в Йерусалим и се настанил да живее в храма. В една
сцена, която ми напомня как Исус е изгонил търговците от храма, Неемия говори за това как Товия е бил
изхвърлен от храма. Не знам дали самият Неемия е направил това. От текста човек получава представата, че
самият Неемия е изхвърлил мебелите на Товия от храма и го е почистил, защото Товия извършил голямо
кощунство (13:7-8). Това не е било само проект за възстановяване на градската страна. Това е бил проект за
възстановяване на отношенията на Израел с Бога. Възстановени били и двете неща. Хората открили, че
радостта в Господа е тяхната сила и отново били призовани с подчинение да се покланят пред Бога. Те били
престанали да спазват Съботния ден. Езра и Неемия ги призовали отново да се подчинят на Бога и да му се
покланят. Не само стената, но и духът на хората били възстановени и те се укрепили в радостта.

Някога участвали ли сте в изпълнението на задача, която е само по силите на Бога? Възлагано ли ви е
някога да правите нещо, което сте си мислели, че е невъзможно да направите? Бог дава задачи, които са
оразмерени по неговите възможности само на хора, които са му верни и предани. Той знае, че такъв вид
задача може да бъде изпълнена само когато човекът иска да я изпълни и покани Бог да бъде част от процеса
на решението. Някога Бог давал ли ви е такава задача? Разговарях с майката на едно дете с много забавено
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развитие. Тази млада жена има някакво излъчване около себе си. Понякога, когато я видя, аз си спомням за
текста от Библията, в който се казва как е светело лицето на Моисей, когато е влизал в Светая Светих, за да
разговаря с Бога така, както приятели си говорят помежду си. После Моисей излизал навън и лицето му
сияело. Понякога, когато видя тази жена, аз си мисля, че тя също си говори с Бога по този начин. Попитах я
за  трудностите да се  грижи за  толкова бавноразвиващо се дете.  Знаете  ли,  че тя  ми каза:  “Радостта  в
Господа е моята сила.” Понякога силата идва при нас тогава, когато най-малко я очакваме. Ние получаваме
радостта в мигове, когато най-малко я очакваме.

Исус е казал: “Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна”
(Йоан 15:11). Той казал това по време на последната вечеря. Предстояло му да изпълни най-трудната задача
в живота си,  а той говорел за радостта. Фредерик Битнер казва: “Обикновено  щастието се показва там,
където очакваме да бъде. Радостта е много по-непредсказуема. Тя се появява на неочаквани места, подобно
на Онзи, който ни дарява с нея.”  Радостта се показва в задачи, които са оразмерени по способностите на
Бога. Това е радостта в Господа, който е нашата сила.

Житейските проблеми могат да унищожат радостта ни. Ние можем да се безпокоим за много неща.
Знаете ли какво е казал Апостол Павел? Той ни призовава да не се безпокоим за нищо и ни казва: “Преди
всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които
са високопоставени, за да имате тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и
благоприятно  пред  Бога,  нашия  Спасител”  (1Тим.2:1-3).  Ето  това  е  правил  Неемия.  Той  е  отправял
безпокойствата си с молитва към Бога и Бог му е отговарял. Според Павел, ако правим това, ние ще имаме
този мир в сърцето и в ума си, който ще ни държи в Исус Христос. 

Загубата на кураж и разочарованието може да заплаши радостта ни. Поставената ни от Бога задача
може да ни се стори твърде голяма и твърде тежка за нас. Когато Бог подготвял Исус Навин за влизането му
в Обещаната Земя, той казал: “Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш;
защото Господ, твоя Бог, е с теб където и да идеш” (Ис. Нав.1:9). Ние бихме могли да се обезкуражим, но
Бог е обещал, че ще бъде винаги с нас, ако му позволим. Можем да се съмняваме и да задаваме въпроси.
Спомних си, че в книгата Йеремия Бог казал на хората, които били в изгнание: “Защото аз зная мислите,
които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще
извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме
намерите, като Ме потърсите с  цялото си сърце” (Йер.  29:11-13).  Ако сме изплашени, това може да
ограби и да унищожи радостта ни. Но безпогрешната любов прогонва всички страхове.  Ако осъзнаем, че
Бог ни обича и ако отговаряме на любовта му, страховете ни ще изчезнат. Това е задача, която е по силите
само на Бога. Сам човек не би могъл да се справи с нея. Даже група хора не биха могли да я изпълнят. Ние
имаме нужда от Божията помощ.

Сред присъстващите има хора, които трябва да вземат решение. Някои хора ще трябва за пръв път да
приемат  Христос.  Призоваваме  тези  хора  да  го  направят.  Вие  не  можете  да  опознаете  тази  радост  на
Християнския живот, докато не поканите Христос да влезе в живота ви, за да стане част от начина, по който
живеете. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин. 

Рут и Вооз 
Рут 

Темата на днешната проповед е любовта, защото тази седмица празнуваме денят на Св. Валентин.
След като обядвал с жена си,  един съпруг си свалил очилата и се излегнал на дивана,  за да подремне.
Любимата му жена се доближила до него, навела се, започнала да разрошва посивелите му коси и казала:
“Скъпи, знаеш ли, че без очилата ми приличаш много на онова младо момче, в което се влюбих и омъжих
преди толкова години.” Мъжът й отговорил: “Трябва да ти призная, че когато те гледам без очилата и ти не
изглеждаш зле.” 

Аз знам, че когато дойдем на църква и чуем проповед за любовта, винаги има хора, които се чувстват
изоставени. Това са самотни хора, някои от които са били сами през целия си живот, други са разведени, а
трети са овдовели. Когато говорим за любовта, тези хора много лесно могат да се почувстват изоставени,
особено когато говорим за брачната любов. Вие ще видите, че темата за любовта, за която ще говоря днес,
засяга всеки от нас. Всички трябва да чуем за тази история, която е записана в Божието Слово. Ние говорим
за  нашето  духовно  наследство  и  днес  ще  разгледаме  красивата  история,  описана  в  книгата  Рут.  Ще
разгледаме живота на Рут и Вооз.

Както знаете, Бенджамин Франклин е бил първият посланик на САЩ във Франция. Докато живеел в
Париж,  той  посещавал  един  клуб,  наречен  “Клуб  на  атеистите,”  който  бил  посещаван  от  невярващи.
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Редовните му посетители се опитвали да повишават нивото на познанията си, като четели и обсъждали
литературните си съчинения. Почти винаги при обсъжданията имало изказвания, изпълнени с отвращение
от Словото на Бога. Един ден Бенджамин Франклин отишъл в този клуб и обявил, че иска да разкаже една
история. Когато я разказал, членовете на клуба били дълбоко развълнувани и му казали: “Несъмнено това е
велика литературна творба. Това е много вълнуваща история.” Тогава Бенджамин Франклин им казал, че
това е историята на Рут, така както е описана в Библията. Той просто подменил имената. Когато разбрали,
че историята е от Библията,  членовете на клуба загубили интерес към нея.  Историята на Рут и Вооз е
красива история, която ни напомня, че Бог постоянно работи в живота ни.

Аз  се  ожених  за  жена  си  Клер  на  18.06.1966  г.  Току-що  бях  завършил Университета  “Фурман”.
Оженихме в Обединената Методистка църква в Луисвил. През онази година 18 Юни беше горещ и задушен
ден. Сватбата се състоя в едно малко помещение. Присъстваха преди всичко роднини, а сестра ми беше
шаферка.  Няколко от шаферките бяха приятелки на Клер от колежа. Шафери бяха тримата ми братя и
единственият  брат  на  Клер.  Церемонията  протичаше  прекрасно.  Стигнахме  до  момента,  когато  аз
произнесох брачната клетва  и братът на Клер припадна. Той не беше споделил с никой, че не се чувства
много добре.  Оказа  се,  че  е  болен и има висока  температура,  а  като  шафер трябваше да стои на една
платформа в непосредствена близост до един огромен свещник. По време на церемонията усетил, че му
става все по-зле и по-зле и накрая просто припадна. Както е обичайно за методистките църкви, в края на
платформата има тръбен парапет.  Когато припадна,  той си удари устата в този парапет  и си изби двата
предни зъба. Навсякъде имаше кръв. Тримата ми братя го вдигнаха за ръцете и краката и го извлякоха в
задната  част  на  олтара.  Бащата  на  Клер  скочи  и  отиде  с  тях,  за  да  види  какво  става  със  сина  му.  А
свещеникът просто каза: “Нека малко да почакаме, докато се върне бащата на Клер.” Ние зачакахме и ни се
стори, че това продължи цяла вечност, въпреки че чакахме само 5-6 минути. Бащата на Клер се върна и
тогава тя произнесе клетвата си. След това винаги се шегувах, че тя имаше предимство. Когато се заклевах с
думите: “В добри и лоши времена” аз нямах никаква представа за какво говорех. А когато дойде време тя да
произнесе клетвата си,  тя вече беше придобила някаква нагледна представа какъв е смисъла на думите “в
добри и в лоши времена.” Това беше преди много години, но след това злокобно начало бракът ни израстна
и процъфтя. Сега даже обичам жена си повече, отколкото в началото. 

Книгата Рут започва с едно много трудно начало. В началото на тази малка книга се казва, че във
Витлеем е имало ужасен глад. Имало един мъж, наречен Елимелех, жена му Ноемин и двамата им сина,
които решили, че трябва да напуснат Витлеем, за да си намерят прехрана на друго място. Отишли и се
заселили в Моавската земя, защото там намерили достатъчно храна. Докато били там, двамата сина, Маалон
и  Хелеон  решили  да  се  оженят  за  две  моавки.  Законът  на  Моисей  не  забранявал  такъв  брак.  На
израилтяните се забранявало да се женят само за ханаански жени. Моавците били потомци на Лот, който е
бил племенник на Авраам и бракът между евреин и моавка е бил разрешен. Маалон се оженил за Рут, а
Хелеон – за Орфа. После гладът се засилил. Когато разберете какво означават имената на двамата сина, вие
ще разберете какво щяло да се случи. Маалон означава “хилав, слаб, болест.” Хелеон означава “въздишам,
линея, скърбя, боледувам.” Умрял бащата, умрели и двамата сина. Ноемин останала само с двете си снахи в
тази чужда земя. Тя решила да се върне във Витлеем и им казала да отидат при родителите си. Орфа си
отишла, но Рут решила, че ще върви със свекърва си, че ще й бъде вярна и ще живее с нея. Нека за прочетем
прекрасните думи от Рут 1:16-17. 

Ноемин и Рут тръгнали да се връщат във Витлеем. Стигнали до едно място, където Ноемин имала
наследствена земя.  Рут 1:16-17 са може би най-известните стихове от цялата книга на Рут.  Те често са
използвани като брачни клетви, както стана и на нашата сватба. Ако ги четем в Библейския контекст, ние ще
видим, че това са думи на клетва на снаха към нейната свекърва, а не клетва между брачни партньори,
въпреки че често се използват като брачни клетви. Това е клетва на снаха, която обещава през целия си
живот да не се отделя от свекървата си. Ние имаме обичая да наричаме снахите си дъщери на любовта.
Отношенията ни към тях са нищо повече от официални отношения. Това са отношения основаващи се на
любовта. Точно такива са били отношенията между Ноемин и Рут. Това са любовни отношения. Двете жени
са пътували към Витлеем. В онези дни жената не е можела да притежава собственост. Поради това, когато
се окажела без съпруг,  жената изпадала в бедствено положение. Двете пътували към Витлеем и нямали
храна. За щастие това ставало в началото на жътвата на ечемика. Двете останали заедно благодарение на
решението на Рут, която казала: “Където идеш ти ще ида и аз. Където останеш ти ще остана и аз.”

Спомням си,  че по време на първата годишнина от сватбата ни аз работех като свещеник в един
скаутски лагер в  Южна Индиана  и  с  жена  ми живеехме в  една  палатка.  Често си  мислех,  че  когато е
произнасяла брачната си клетва, че винаги ще бъде с мен,  тя едва ли си е представяла,  че ще живее в
спартанските условия на един скаутски лагер. Но ви уверявам, че Клер се държеше здраво за клетвата си.
Ето така е постъпила и Рут и неотлъчно е била край свекърва си Ноемин. 
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Тъй  като  нямали  какво  да  ядат,  Рут  предложила  да  отиде  на  полето  и  да  събира  класове  след
жътварите. Това е била унизителна работа и по този начин човек признавал пред всички, че е в бедствено
положение. Това е бил единственият начин да оцелеят. В Рут 2:2 снахата казва на свекървата: “Ще отида на
нивата да събирам класове след онези, чието благоволение придобия.” И така,  Рут отишла на нивата и
започнала да събира класове.  Собственикът на нивата се  наричал Вооз.  Името Рут означава “красота.”
Името Вооз означава “сила, здравина.”  Виждате, че даже имената им подсказват, че тези двама човека са
били създадени един за друг. Вооз видял Рут отдалече и разпитал за нея. Казали му, че се казва Рут и колко
е вярна към свекърва си Ноемин. Когато Ноемин се върнала в тази земя, тя променила името си на Мара,
което означава “горест.” Тя казала, че душата й е изпълнена с горчивина от мъката и нещастията, които
преживяла. Вие можете да видите контраста в имената на тази жена. Вооз отишъл при Рут, която събирала
класове в един край на нивата и я заговорил. Според юдейският закон това било разрешено. 

В Левит 19:9 на собствениците се забранява да жънат краищата на нивата и да не събрат класовете, за
да останат за бедните хора и те да си съберат храна. Вооз забелязал Рут и отишъл при нея. Според мен това
трябва да е била много странна среща. Вооз е бил много богат и уважаван мъж, а Рут е била една чужденка,
която била поздравена  от него. Вооз й казал, че знае коя е и знае за верността й към Ноемин. После й казал:
“Не искам да ходиш по нивите на други хора. Събирай класове от моите ниви. Опасявам се, че ако отидеш
на нивата на някой друг човек, някой може да ти навреди. За това събирай класове само от моите ниви.”
След това Вооз инструктирал работниците си да й оставят допълнително класове, за да може да събере
много зърно. Този мъж е бил любезен и състрадателен човек. Не знам, дали бихме могли да нарече това
любов от  пръв поглед.  Но със  сигурност  тук е  налице  някаква  симпатия  и  привличане.  Когато Рут  се
върнала у дома с  много събрано зърно,  Ноемин се учудила откъде го е  събрала.  Рут й разказала,  че  е
срещнала Вооз. Ноемин искрено се зарадвала и казала, че той им е близък роднина.

Според юдейската култура, роднинството е нещо много специално. Тъй като жената не можела да
притежава собственост, било ясно, че земята, принадлежаща на умрелият съпруга на Ноемин трябвало да
бъде продадена. От друга страна според юдейската традиция, в случай на смърт на съпруга, неговият брат
или най-близкият му мъжки роднина трябвало да се ожени за вдовицата, когато умрелият не е оставил след
себе си мъжки наследници. Причината за това правило е, защото синовете имали задължението да се грижат
за овдовялата си майка. Но ако тя нямала синове, някой от близките й роднини трябвало да се ожени за нея
и тя да роди деца от него. Тези деца ставали наследници на умрелият съпруг. Това се наричало наследствен
брак. 

Вооз и Рут са знаели за това правило, според което Вооз се превръщал в евентуален кандидат за
женитба. Изглежда Вооз въобще не се е безпокоял от тази перспектива. Всъщност той изглежда много е
харесал Рут и искал да провери, дали е възможно да се ожени за нея. Но за да стане това, Рут трябвало да
демонстрира  пред  него  очакванията  си.  Нали  си  представяте  разговора  между  снахата  и  свекървата?
Ноемин казва на Рут: “Искам да се облечеш с най-хубавите си дрехи. Окъпи се, парфюмирай се и се облечи
с най-хубавите си дрехи. Ще отидеш на празника по повод завършването на жътвата. Ще се държиш така,
че Вооз да няма никакво съмнение,  че се интересуваш от него.” Рут постъпила точно така.  Отишла на
хармана, където хората ядели и пиели. Когато се стъмнило и работниците налягали направо на хармана,
собственикът Вооз отишъл да си легне в далечния край в една купа от снопи. Когато Рут се уверила, че той
е заспал, тя се промъкнала и легнала в краката му, като се завила със завивката му. Тази постъпка изглежда
малко безсрамна, но това е бил начинът, по който тогава жената е показвала на някой мъж, че го харесва.
Библията го описва точно по този начин. Посред нощ Вооз се събудил и усетил, че някой лежи в краката му.
После с  изненада установил,  че  това е  красивата Рут.  Преди разсъмване те  си поговорили нежно и се
договорили да не разказват на никой за този случай. Те си обещали това да бъде само тяхна тайна. Един от
белезите на истинската интимност е, че при нея мъжът и жената започват да пазят някои неща като тайна
само за себе си. Сега Вооз и Рут знаели, че се интересуват един за друг и много искат да се оженят.

Вооз трябвало да извърши няколко предписани от закона неща. В онези времена всеки град е имал
крепостна стена и врата. Вратата не е била просто врата. Всъщност е имало две врати – по външния и по
вътрешния край на крепостната стена. Тъй като обикновено крепостната стена над вратата била оформяна
като  отбранителна  кула,  чиято  ширина  е  била  по-голяма  от  ширината  на  крепостната  стена,  така
пространството между двете врати представлявало доста обширно помещение. В него се помещавал съдът,
където  се  раздавало  правосъдие.  Поради това,  на  следващия ден  Вооз  отишъл при градската  врата  на
Витлеем. Той знаел, че в града има друг мъж, който бил по-близък родственик на Ноемин от него, който по
закон трябвало да се откаже от правото си, за да дойде неговия ред. Стига да искал, този мъж можел да купи
нивите на умрелия мъж на Ноемин и да вземе Рут за своя жена. Можете да си представите несигурността,
която е владеела Вооз в този момент. Можете да си представите как му се е искало този човек да се откаже
от  правото  си.  Тъй  като  бил  уважаван  гражданин  на  Витлеем,  Вооз  постъпил  почтено,  като  поканил
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градските старейшини да бъдат свидетели на предстоящото прехвърляте на собствеността. 
Когато дошъл по-близкият роднина, Вооз го поканил да седне до него с думите: “Седни тук, защото

искам да обсъдя нещо с теб. Ти си по-близък роднина на Ноемин от мен и по закон имаш предимство пред
мен. Ти можеш да купиш земята на умрелия й мъж.” Без да се замисля, човекът казал, че ще я купи. Тогава
Вооз му казал: “Имай предвид, че заедно със земята трябва да вземеш и жената.” 

Може би се питате, защо този човек е отказал да вземе красивата Рут за жена. По онова време мъжът
можел да има повече от една жена, стига да поиска. Но ако вземел Рут за жена и тя родяла момченце от
него,  тогава купеният имот, който принадлежал на умрелия мъж на Ноемин щял да стане собственост на
това дете. След като премислил положението, по-близкият родственик се отказал. По онова време е имало
един много странен обичай в случай, че един човек доброволно и съзнателно предава собствеността си на
друг човек.  Старият  собственик събувал сандала от крака  си  и го  предавал на  новия собственик.  Така
направил и по-близкият роднина. Той си събул сандала и го дал на Вооз. Не вярвам Вооз да го е задържал
прекомерно дълго, а веднага му го е върнал, но ви уверявам, че той никога не е получавал по-скъпоценно
нещо от този сандал. Сандалът е символизирал не само, че той може да купи имота, но и да направи онова,
което най-силно е желаел – да вземе Рут за своя жена. След това Вооз и Рут се оженили. Здравината и
красотата се съединили и им се родило дете, което нарекли Овид, което означава “преклонение пред Бога.”
Ноемин  преливала  от  радост  и  заживяла  в  съответствие  с  името си,  което  означава  “удоволствие.”  Тя
станала баба и с любов се грижела за внучето си.

Историята на Рут и Вооз е история с много нещастно начало и с красив край.  Това е история за
любовта и за верността, а не просто за любовта на съпруга към жена му. Това е история за един почтен мъж
и за една вярна жена, които се срещат и се обикват. Въпреки, че от Библията не става ясно, дали след това
са живели щастливо, вие получавате представата, че и двамата са били много доволни от случилото се. В
края  на  книгата  Рут  съвсем  накратко  се  съобщава,  че  Рут  е  била  прабабата  на  Давид.  Тя   е  част  от
родословното му дърво. Вооз и Рут са част от това царско родословие.  Интересно е да се проследи, че
двамата са не само предци на Давид, но и на Исус, така че Вооз и Рут са роднини на самият Христос. Това е
важно за всички нас. Историята на Рут и Вооз е красива, но като християни ние трябва да разбираме още
нещо в нея. Разбирате ли, че връзката, която се създава между Рут и Вооз много прилича на онова, което се
случва с нас, когато станем християни.  Нека да направим сравнение. Рут и Ноемин са живеели отчайващо
бедно и мизерно. Липсват им най-насъщните неща, за да живеят и Рут решава да отиде на полето да събира
класове с надеждата, че ще спечели благоволението на някой стопанин. На иврит думата “благоволение”
освен това означава “милост и незаслужена любов.” По този начин хората, които живеят в ужасна бедност
възприемат милосърдието. Ръководен от милосърдието си, Вооз се превръща в родственик-освободител.

Точно така ние оценяваме и Исус. Той е първородният. Той е по-старият брат, първият от семейството
на Бога. Той е Избавителят. Тъй като ние сме били избавени, в Христос всички християни сме обединени в
Божието семейство.  Апостол Павел говори за връзката между Христос и църквата и я сравнява с връзката
между младоженеца и булката. Разбирате ли? Духовното значение на тази история е да ни напомни за онова,
което Христос е направил в живота ни, как Христос ни изважда от смъртоносния кръг на греха и смъртта.
Ноемин сменила името си на горест. Всички ние сме имали горчиви моменти в живота си. Животът може да
бъде ужасно труден. Когато животът е такъв, ние имаме нужда от докосването на милостта и от дара на
незаслужената Божия любов. Той ни дава този дар. Това е любовното писмо, написано с кръвта на Голгота.
Исус Христос е нашият роднина и освободител. Той умрял на кръста на Голгота, за да ни покаже колко
много ни обича Бог. Единственото, което трябва да направим е да приемем този дар. Просто да го приемем.
Ето това е смисълът на това да приемем Христос като наш Спасител. Ние получаваме дарът, който Бог ни
предлага и когато го получим, ние ставаме част от огромното семейство на Бога. Ние ставаме невеста на
Христос. Тази история е едно напомняне не само за любовта между мъжа и жената, а и за огромната любов
на Бога към всички нас.

Днес изпяхме прекрасния химн “Любов, която няма да позволи да загина.” Този химн е написан от
Джордж Матисън. Нека да ви припомня неговата история. Той бил сгоден и му предстояло да се жени, но
лекарят му казал, че само след няколко месеца ще ослепее напълно. Матисън съобщил тази ужасна новина
на годеницата си и й предложил да си помисли, дали при това положение би искала да се ожени за него. Тя
си помислила и отказала да се жени за човек, който ще ослепее и нарушила годежната си клетва. Джордж
Матисън се прибрал в стаята си и написал този химн. Сърцето му било разбито, но той написал: “О, любов,
която няма да ми позволи да загина, в Теб оставям уморената си душа.” Това е любовта на Бога, който
обещава, че никога няма да ни остави и никога няма за ни забрави. Това е Божията любов, която няма да ни
остави да загинем. 

Историята на Рут и Вооз е красиво напомняне за онова, което Бог иска да направи в живота на всеки
човек. Бог иска да ни извади от ужасния кръг на греха и смъртта, като ни дава дара на своята милост, която
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най-пълно е демонстрирана в Исус Христос. Христос иска да бъде наш Освободител. Можете ли да си
представите какво би станало, ако след сватбата си за Вооз, ако една сутрин Рут стане и каже на мъжа си:
“Вооз, днес отивам да събера малко класове на нивата.” Можете ли да си представите какво би й казал
Вооз? “Рут, не трябва да правиш това. Ти вече не си в безнадеждно положение. Не нужно вече да ходиш да
събираш изоставените класове на нивата. Ти вече си собственица на всичкото зърно и на целия ми имот.
Вече не  трябва да  живееш като по-рано.”  Има хора,  на  които е  предложен този дар  на  милостта  и на
освобождението,  които просто казват:  “Не,  благодаря.  Предпочитам да живея така,  както съм живял до
сега.” Бог ни призовава да заживеем по нов начин. Ако човек е християнин, той е ново създание. Старите
неща са отминали и за тях всичко е станало ново. Бог иска да направи ново нещо в живота на всеки човек.
Ако живеем в горчивина, чрез своята милост Бог ни приканва да живеем като свободни хора и членове на
Божието семейство.

Протягаме към всеки от вас тази покана на Христос. Каним ви да приемете този дар и самият Него като
свой Спасител. Предлагаме ви възможността да подновите решението си да бъдете християнин. Каним ви
да станете част от Божието семейство и на вярата. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

С каква власт? Кой ти е дал тази власт?
Лука 20:2

В светлината на сегашния страх от Антракса, хората станаха много подозрителни. Една жена отишла
на работното си място във вторник и открила, че клавиатурата на компютъра й е посипана с бял лепкав
прах. Доста разтревожена, тя веднага позвънила на ФБР, а не както е обичайно на тел. 911. Пристигнал един
екип от агенти,  облечени в специално предпазно облекло и отнесъл клавиатурата за  специален анализ.
Работното място на жената  било напълно изолирано и затворено за  този ден и хората,  които ползвали
неговите услуги се връщали уплашени у дома си. На следващия ден, в сряда, хората от ФБР се обадили на
жената вкъщи. Тъй като предишният петък жената била в еднодневен отпуск, в понеделник имала много
работа за вършене и работела с голямо напрежение. Когато агентите от ФБР я помолили да разкаже какво се
е  случило  в  понеделник,  тя  им  разказала  всичко.  Тъй  като  била  изостанала  с  работата  си,  тя  яла  на
работното  си  място,  докато  работела.  Агентите  я  попитали,  дали  е  яла  десерт.  “Всъщност,  в  края  на
миналата седмица бях на сватбата на една братовчедка.  От там си донесох няколко от вкусни сватбени
сладкиши, които останаха от сватбеното парти и ги изядох на работа в понеделник.” Всички сте виждали
тези сладкиши, които отгоре са обилно поръсени с пудра захар. Оказало се, че клавиатурата на компютъра й
е бил поръсен с пудра захар и този случай няма нищо общо с Антракса. Наистина е повишено вниманието и
бдителността ни към подробностите.

Миналата седмица самият аз имах следния случай. Отидох на ресторант, където ни обслужваше една
млада сервитьорка. Когато я видях, аз си казах, че тя има доста много обици, които бяха поставени не само
на ушите й. Ушите й бяха твърде малки, поради което тя си беше поставила още няколко обици на веждите,
друга на носа си, а после забелязах, че беше си поставила обица даже на върха на езика си. Замислих се за
това бедно момиче. Казах се, че ако имах клещи и щипци, може би щях да й помогна да се освободи от тези
обеци.  Докато  я  гледах,  аз  си  спомних  нещо,  което  казваше  баба  ми.  Когато  понякога  видеше  през
кухненския прозорец, че някое куче се държи необичайно и яде трева, тя обичаше да казва: “На това куче
му липсва нещо.” Когато видя някой човек да се държи необичайно, аз се запитвам, дали нещо не липсва в
живота  му.  Много от  вас  знаят,  че  по-рано съм работил в  затвор за  малолетни в  Колумбия.  Миналата
седмица отново отидох да този затвор с един мисионерски екип. Когато за пръв път видях един младеж,
наречен Джош, аз си помислих, че той прилича много на децата от затвора. Всъщност, Джош беше част от
мисионерския екип, но носеше обици, гривна и верижка на врата си, а главата му беше гладко обръсната. Аз
забелязах, че децата от затвора незабавно се свързаха с Джош и го приеха като свой човек. После имах
възможност да разговарям с Джош и открих, че той има прекрасно християнско отношение към малките
затворници, които не харесваха много възрастните мустакати дебеланковци. Те се свързваха много по-добре
с един младеж, който на външен вид беше като тях, но имаше сърце, което обичаше както Исус, така и тях
самите.

Исус  също  е  привличал  обикновените  хора  като  рибари,  бирници,  селяни  и  дърводелци,  които
незабавно са  го  приемали като  свой човек.  Хората  са  били привличани от  него  не  само защото е  бил
Човешкият Син, но и защото е бил Божият Син и е имал ясно различимо състрадание към тях. Те можели да
го видят в очите му и да го чуят в гласа му. Тъй като хората били привличани от Исус, той се оказал голяма
заплаха за религиозните лидери. Когато на Цветница Исус влязъл в Йерусалим, яздещ магаре, хората се
събрали около него и викали “Осанна!” Много разтревожени, религиозните лидери започнали да търсят
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начин да дискредитират популярността му. Опитвайки се да променят настроението на тълпата, те задали на
Исус една серия от въпроси, целящи да го злепоставят. Днес ще разгледаме един от важните въпроси, който
откриваме в евангелията на Матей, Марк и Лука. Религиозните лидери задали този въпрос, защото били
силно заплашени от Исус. Нека да прочетем Лука 20:1-2.

Въпросът е: “С каква власт?” Религиозните лидери се чудели кой е казал на Исус да прави това, което
е правел. Кой му е заповядал това? Кой е изпратил Исус да прави тези неща? И в трите евангелия пише, че
малко преди срещата си с религиозните лидери, Исус влязъл в храма в Йерусалим и отишъл в Двора за
неевреите. Хора от цял свят отивали в храма, но по време на Пасха храмът бил претъпкан и с жертвени
животни, поради което Дворът за неевреите е представлявал шумно и смърдящо място, където хората рядко
са  се  покланяли  на  Бога.  Религиозните  лидери  открили  начин  да  печелят  от  храма.  Те  разбрали,  че  е
достатъчно да забранят на хората да вкарват отвън животни в храма и да им кажат, че могат да жертват само
животни, които се продават в храма, тогава могат да повишат цените им и да спечелят. Освен това лидерите
изисквали за  купуване на жертвените животни богомолците да използват  храмова  валута,  която е  била
валидна само за територията на храма. Поради тази причина в храма поставяли маси за обмяна на парите.
Когато Исус влязъл в храма и видял какво става, той преобърнал масите на сарафите. След като си направил
един камшик, той изгонил животните, които били продавани като жертвоприношения, цитирайки откъси от
Исая  и  Йеремия:  “И домът Ми ще бъде  молитвен  дом,  а  вие го направихте “разбойнически вертеп.”
Религиозните лидери не само ограбвали парите на хората, но и ги лишавали от привилегията да се покланят
на Бога.  Обявявайки: “И домът Ми ще бъде молитвен дом,” Исус изчистил храма и лишил религиозните
лидери от изгодният им бизнес.

Въпросът “С каква власт правиш това,” е бил задаван на Исус от религиозните лидери не само в този
случай. Те го питали: “Кой ти възложи да правиш тези неща? От чие име разпространяваш това учение?”
Освен това може би са го питали: “С чия власт лекуваш хората?” “В името на кого прогонваш злите духове
от хората?” “Кой ти дава право да опрощаваш греховете. Това може да прави единствено Бога.” Лидерите си
мислели, че Исус богохулства, когато прощава греховете на хората. Исус е бил добър учител и тълпите
често били впечатлявани, че той поучава като човек,  който има власт.  В този случай Исус реагирал по
начин, който често бил употребяван от равините от първия век, като самият той ги запитал с думите: “Ще ви
задам  и  аз  един  въпрос.”  Така  са  постъпвали  равините,  като  на  въпроса  отговаряли  с  въпрос.  Той  ги
попитал: “Йоан Кръстител дойде и проповядваше. Неговото служение от небето ли произлизаше или беше
човешко дело?” 

Религиозните лидери знаели, че ако кажат, че служението му е било от небето, с това биха признали,
че Той е бил прав, когато е обявил, че Исус е очакваният Месия. Поради това те не можели да кажат такова
нещо.  Но  ако  кажели,  че  Йоан  Кръстител  е  просто  един  самозванец,  те  са  знаели,  че  ще  загубят
благоразположението на хората, защото те обичали Йоан Кръстител и вярвали в неговото служение. Поради
което лидерите отговорили, че не знаят.  Те всъщност знаели, но не искали да отговорят. Тогава Исус им
казал: “Тогава и аз няма да ви кажа с чия власт върша тези неща.” 

В Мат. 21:19 и в Марк. 11:13 се описва един случай, когато Исус бил край Витания (което означава
“къщата на смокините.”) Тогава Исус проклел една крайпътна смокиня, защото била безплодна. Тъй като е
било пролетно време, на пръв поглед е било нормално смокинята да няма плодове. За много хора е напълно
неразбираемо защо Исус е проклел бедната смокиня. Когато по-късно той и учениците му се върнали по
същия път, те видели, че смокиновото дърво е изсъхнало. След тази среща с религиозните лидери Исус
разказал  притчата  за  собственика  на  лозето.  Собственикът  неколкократно  изпращал  служителите  си  в
лозето,  за  да  проверят,  как  го  обработват  работниците  и  три  пъти  работниците  ги  убивали.  Накрая
собственикът на лозето решил да изпрати сина си. Подборът на думите в притчата не оставал съмнение, че
собственикът на лозето е Небесният Отец. Ние чуваме ехото от гласа на Бога по време на кръщението и на
преображението на Исус. Ясна е връзката между “единствения ми син,” “единственият ми любим син” и
“моят син,  в  когото  е  моето  благоволение.”  Внушението  е  ясно.  Подобно  на  работниците  на  лозето,
религиозните лидери са убивали служителите на Бога, пророците, които са били изпращани от Бога. Сега
Бог изпратил своя Собствен Син. С тази притча Исус се противопоставял на лидерите, които са разбирали,
че в нея се говори за тях.

В юдеизма са били използвани два земеделски образа за обрисуване на народа на Израел:  смокинята
и  лозето.  Исус  ясно  демонстрира  властта  си,  като  посочва,  че  религиозните  лидери  проповядват  една
религия, която е мъртва и е смъртно опасна. Религията на Израел се превърнала в нещо повече от система
от закони и религиозни ритуали, защото чрез нея личната среща с Бога се превърнала в някаква далечна
възможност, докато живата вяра е вяра, която общува непосредствено с живия Бог. Наскоро чух да един
пастор, който посетил една Презвитерианска църква. След това той описал тази църква с думите: “Те имат
толкова много дейности. Ако човек погледне в работния им календар, той е пълен с програми. Това е една
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умираща църква.” Някой го попитал: “Как е възможно това? Как можете да кажете, че една толкова активна
църква умира?” Пасторът отговорил: “Във вестибюла на църквата има кутия за събиране на дарения за
мисионерски дейности и за други цели.” Питащият потвърдил: “Да, повечето презвитериански църкви имат
такава кутия.” Тогава пасторът казал: “Но отвора на тази кутия беше покрит с паяжина!”

Църквите  могат  да  се  обърнат  само  към  себе  си  и  да  се  занимават  само  със  собственото  си
съществуване. Ние дотолкова можем да бъдем концентрирани върху собствените си проблеми, да бъдем
дотолкова ангажирани с предварително планираните дейности,  целящи да бъдем църква,    че да изгубим  
реалната си представа откъде получаваме властта си. Ние можем да изпуснем от вниманието си точно
онова, което Бог ни е призовал да правим. Бог ни е определил маршрута, по който трябва да се движим –
Великото Поръчение да разгласяваме евангелието.  Ако не правим това, ние приличаме на пропадащ
търговец, който продава на намалени цени стоката си, защото ще затваря магазина си. В такъв случай ние
можем  да  развием  трескава  дейност:  да  украсяваме  с  балони  и  флагчета,  да  раздаваме  пуканки  и
безалкохолни  напитки,  но  истината  е,  че  ние  излизаме  от  бизнеса.  Поради  това  църквата  трябва  да  е
внимателна.  Ние  винаги  трябва  да  помним откъде  идва  властта,  с  която проповядваме.  Ние  трябва  да
следваме учението на Исус: “На първо място търсете Божието царство и Неговата праведност.” Тогава
всичко останало ще заеме правилното си място.”

Исус  се  противопоставил  на  религиозните  лидери,  като  им  посочил  истината  за  вярата  им.  Те
продължавали да го притискат и се опитвали се да му поставят капани, за да го измамят по някакъв начин.
Един от тях го попитал, дали трябва да плащат данъци на Цезаря (Мат. 22:15-22). Исус казал: “Покажете ми
данъчната монета,” защото самият той нямал пари. Когато му подали един динарии, той попитал: “Чий е
този образ и надпис?” Те му отговорили: “На Цезаря.” Тогава им казал: “Като (щом) е така, отдавайте
цезаровото на Цезаря, а Божието на Бога.”

Къде откриваме неизтриваемия отпечатък на образа на Бога? Не върху монетите.  Образът на Бога е
незаличимо отпечатан в сърцето на всеки човек. Нека да даваме парите на Цезаря, а на Бога да даваме
сърцето си и себе си. 

В това учение за властта, Исус не само говори за църквите, но и за личния ни живот. Всеки от нас
може да бъде запитан: “С чия власт правиш тези неща?” Исус задал подобен въпрос на учениците си: “А вие
какво казвате: Кой съм Аз” (Мат.16:15)? Симон Петър избързал да направи своето признание на вярата: “Ти
си Христос, Син на живият Бог.” Това е решението, това е повратната точка, това е признанието, до което
всеки от нас трябва да стигне. “С каква власт?” “Според вас кой е Исус?” Дали той е Христос, Господът на
живота ви? Това е личен въпрос, на който всеки от нас трябва да отговори.

Д-р Оутс беше един от моите учители и обичаше да казва, че когато човек се озове в някаква нова
ситуация, той винаги трябва да се запита: “Кой ръководи нещата?” Това е особено полезен съвет. Когато
успеете да определите кой ръководи и кой взема решенията, вие получавате логичният шанс да сте в добри
отношения с хората и да разберете как работи дадена организация. Ако в нашата или в която и да е друга
църква влезе някой нов човек и попита: “Кой ръководи?”, най-добре е да отговорим, че Бог я ръководи. Как
се разкрива това в живота на църквата? Това се разкрива, когато живеем в молитва.

Вчера имахме прекрасно погребение на Рут Нън. След погребението разговарях с Еди и Джуди. Те ми
казаха, че от години Рут говорела, че иска да умре в петъчен ден. Аз предположих, че тя може би е имала
някакво възвишено основание, за да иска това, но те ми казаха: “Не, причината е, че тя имаше навика да си
прави прическата в четвъртък и поради това петъка беше много подходящ ден за нея.” Миналия четвъртък
тя не си направи прическата, но в петък отиде при Бога. В словото си на погребението аз се спрях само на
една характерна черта от живота на тази прекрасна жена: нейната страст към молитвата. Ние имаме нужда
от църква, съставена от хора като Рут, които наистина са застъпници и притежават специалният дар от Бога
да се молят.

Когато църквата се моли, с това се дава отговор на въпроса за властта. Линиите за комуникация са
отворени. В такъв случай ние без съмнение знаем, че Бог ръководи всичко. Ние постоянно търсим Бога и
Неговата воля, за да знаем какво е най-добре да правим. 

Днес е Неделята на Реформацията. На 31.10.1517 Мартин Лутер, един млад монах, заковал на вратата
на църквата си във Витенберг един списък с 25 спорни въпроси. Според него църквата се била отклонила от
пътя  си.  Вярващите  загубили  вярната  представа  откъде  идва  властта.  Според  Лутер,  папата  станал
корумпирана и порочна личност. Самата институция на папската власт станала корумпирана. Ръководните
органи на църквата водели хората в погрешна посока, а църквата продавала индулгенции (опрощения за
греховете). Папата изпратил в Германия един монах, наречен Йохан Тетцел. Той продавал индулгенции,
една процедура, при която хората плащали пари, за да получат опрощение на греховете си. Идеята била, че
човек  може да  събира  тези  документи,  наречени индулгенции,  като  плаща достатъчно  пари,  така  че  в
случай,  че  неволно  извърши  грях  или  планира  да  извърши  грях,  той  да  бъде  покрит  от  събраните
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индулгенции. Тетцел даже имал следното мото: “Когато влизащата в кесията ми монета звънне, една душа
напуска чистилището.” Мартин Лутер твърдял, че тази практика е погрешна и че църквата се е отклонила от
пътя си. Той усещал, че църквата е забравила откъде получава властта си. Като доказателство за доводите си
Мартин Лутер използвал  Библията  и  казвал:  “Праведният трябва да  живее  с  вяра ...  Защото поради
Божията милост сте спасени вие, чрез вяра, а това не се дължи на вас самите, това е дар от Бога –
спасението не се дължи на делата ни, за да не се хвали никой.”

Поради тези свои убеждения Мартин Лутер бил изправен пред съд в едно място, наречено Уормс.
През 1521 Йохан Ек го обвинил и му заповядал да се отрече от убежденията си, които бил писал и изричал.
Мартин Лутер казал: “Ако не бъда убеден чрез текстове от Библията или от собствената си съвест, аз не
мога и няма да се отрека от нищо. Аз съм заложник на Божието Слово. Това е моята позиция. Не мога да
направя нищо друго.” В живота си Мартин Лутер отговорил на въпроса откъде идва властта. Той е знаел, че
тази власт произлиза единствено от Бога, от Божието Слово и от Божието Слово, което е станало плът в
Исус Христос. Неговата власт произтичала от Бога. Това е решението, което всеки християнин трябва да
вземе.

Миналата седмица чух за едно интервю, показано по едно от сутрешните телевизионни предавания.
Един млад мъж от  морската  пехота  доброволно пожелал да  отиде  в  руините  на  Световния  търговския
център, за да търси оцелели от атентата. Той се оказал последният спасител, който открил жив човек – един
полицай.  Докато  морският  пехотинец  се  ровел  сред  руините,  той  чул  гласът  на  полицая.  Разчистил
парчетата и едва дишащият полицай му подал едната халка на белезниците, с които се бил закопчал, за да го
измъкне от дупката и да го спаси. Журналистът попитал морския пехотинец: “Кой ви каза  да отидете сред
руините, за да спасявате хората? Кой ви заповяда да направите това?” В началото пехотинецът мълчал, но
журналистът настоявал: “С каква власт отидохте там?” Морският пехотинец отговорил: “С властта на Бога.
Бог ми каза да се отнасям към другите хора така, както искам другите да се отнасят към мен. Бог ми е казал
да обичам другите хора така, както аз съм обичан. Бог ми каза да отида.”

Ето така трябва да живеят християните. Ние сме призовани да живеем с ясното съзнание за властта на
Исус, която ръководи живота ни. Призовавам ви да изследвате живота си. Представете си, че купувате къща
и след като платите цената, получавате ключовете от дома. Вие влизате в него, но с изненада установявате,
че таванът е заключен, а вие нямате ключ. Оказва се, че мазето също е заключено, а вие нямате ключ. Един
от килерите на първия етаж също е заключен, а вие и за него нямате ключ. Тогава се свързвате с предишния
собственик и му казвате: “Вие не сте ми дали ключовете за всички помещения. Аз не мога да вляза в тавана,
в мазето и в килера на първия етаж.” Представете си, че предишният собственик ви отговори: “Няма да ви
позволя да влизате в тези помещения. Вие можете да ползвате останалата част от къщата, но аз имам неща,
които държа скрити на тавана, в мазето и в килера на първия етаж. Не искам да знаете за моите тайни, които
са затворени там. Не искам да ви пусна да влизате там.” Ето по този начин някои хора уреждат отношенията
си с Христос. Те казват: “Исус може да влезе в сърцето ми. Ще предам живота си на Христос, но почакай
малко.  Не искам Христос да докосва някои области от живота ми,  които са тайна.  Не съм готов да ги
подчиня изцяло на ръководството на Христос.”

Един пастор от Хаити разказва една история, която прилича много на тази история с продажбата на
къщата. Един човек си купил къща, но нямал достатъчно пари, за да плати исканата цена. Предишният
собственик му казал: “Добре, аз просто искам да продължавам да съм собственик на само един гвоздей, ето
на този гвоздей, който е закован на входната врата. Ти можеш да притежаваш останалата част от къщата, а
аз ще притежавам само този един единствен гвоздей.” След няколко месеца предишният собственик се
появил и казал, че иска отново да си вземе къщата. Настоящият собственик му казал: “Не, вие притежавате
само  един  гвоздей  от  нея.  Аз  купих  останалата  част  от  нея.  Вие  притежавате  само  един  гвоздей.”
Предишният  собственик  намерил  едно  умряло  куче  на  пътя,  взел  го  и  го  закачил  на  гвоздея,  който
притежавал.  Скоро къщата станала неизползваема и никой не искал да живее там.  Хаитянският пастор
казва:  “Ето това се случва и в живота на християнина.  Ако предоставите на Сатаната само една малка
кукичка, ако го допуснете само до една, даже много малка област в живота си, която не сте подчинили на
Христос, Сатаната ще намери начин да направи живота ви необитаем за живия Христос.”

Изисква  се  пълно  и  100%  подчинение  на  Онзи,  който  притежава  властта,  от  която  се  нуждаем.
Нашият пример е Исус, който в Гетсиманската градина се е молил с думите: “Но не моята воля да бъде, а
Твоята.” Това е един акт на пълно подчинение. Чудите ли се, дали да си направите дупки в тялото, за да си
закачите  обици?  Погледнете  към кръста  на  Христос.  Вижте  ръцете  и  краката  му,  които са  пробити от
гвоздеите. Погледнете ребрата му, които са прободени с копие. Погледнете към Христос и вижте в негово
лице примера на Онзи, който е знаел, откъде произтича властта, който е знаел кой е източникът на властта и
който напълно се е подчинил на своя Бог и Отец.

Подчинили ли сте се до такава степен на Исус? Знаете ли кой управлява живота ви? Има ли в живота
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ви  таван,  мазе,  килер  или  някой  гвоздей,  който  не  сте  му  предоставили?  Христос  изисква  пълно
подчинение. Ако до сега не сте приели Христос, ние ви приканваме да го направите. Признайте го за свой
Спасител. Позволете му да се превърне в Господ на живота ви. Може би сте християнин, който е допуснал
Христос  само  до  част  от  живота  си.  Призоваваме  ви  да  му  се  подчините  напълно  и  да  израствате  в
милостта, като дете на Бога. В името на Христос се молим. Амин. 

                     
Самуил

1 Царе

Двама стари мъже, които живеели в пансион, разговаряли помежду си. Единият казал: “Днес не се
чувствам много добре.” А другият му отговорил: “И на мен не ми харесваш много.” Когато човек не чува
добре,  това  може  да  създаде  всевъзможни недоразумения  и  погрешни изводи.  Но  когато  човек  трудно
възприема чутото,  тогава проблемите са още по-големи. Искам да ви разкажа историята за един човек,
който се научил да възприема чутото и да обръща внимание на казаното, особено ако е казано от Бога.

Страната, която днес наричаме Палестина, в миналото е била земята на филистимците. Самата дума
Палестина произлиза от името на хората,  които са живели в крайморския район на тази страна.  Името
филистимци се среща на много места в Библията.  Тези хора са  били заклети врагове на израилтяните.
Името Палестина се среща много рядко в Библията. Там то се използва, за да се обозначи тази ивица земя
по продължение на крайбрежието,  която е позната като територията на Израел.  Евреите не желаят тази
територия да бъде наричана Палестина,  име,  което произлиза  от филистимците,  а  предпочитат да бъде
наричана Израел. Когато израилтяните прекосили реката Йордан и започнали продължителното завладяване
на Ханаанската земя, филистимците се заселили по крайбрежието. В продължение на много години тези два
народа владеели тази територия. През вековете ту единият, ту другият бил по-силен и доминирал над другия
народ. Когато четем книгите Исус Навин и Съдии, ние научаваме за постоянния конфликт между тези два
народа.  В  един  момент  от  историята  филистимците  владеели  5  градове-държави,  разположени  на
Средиземноморския  бряг.  По  това  време  територията  на  израилтяните  не  стигала  до  брега  на  морето.
Книгата Съдии завършва с много красноречив израз: “В онези дни в Израел нямаше цар. Всеки правеше
каквото му се виждаше за добре” (Съд.21:25). Без съмнение това е бил много тъмен период на нещастия в
историята на Израел. 

По време на Олимпийските игри в Атланта, Джорджия, които се проведоха преди няколко години,
една млада жена постигна забележителна победа, която ще остане в Олимпийската история. Тя се наричаше
Кери  Стръг.  Тя  участва  в  Олимпиадата  като  член  на  женския  отбор  на  САЩ  по  спортна  гимнастика.
Отборът беше на крачка от спечелването на златния медал. Всичко зависеше от един скок на Кери Стръг. Тя
имаше травма, тъй като преди това беше навехнала много силно глезена си. Докато Кери се подготвяше за
последния си прескок, коментаторът предположи, че тъй като травмата й е много сериозна, тя даже няма да
се опита да скочи. Кери Стръг застана на пътеката за засилване, затича се срещу уреда за прескачане, опря
ръцете си на него и направи прекрасен прескок, като се приземи на крака, чийто глезен беше болезнено
подут. Благодарение на смелостта й в момента, когато изпиваше силна болка, Кери Стръг осигури златния
олимпийски медал за отбора на САЩ.

В периода  на  Израел  е  имало тъмен период.  Нямало е  лидер.  Исус  Навин въвел  израелтяните  в
Обещаната  земя  и  имало съдии,  които от  време на  време били издигани,  за  да  въвеждат ред  в  хаоса.
Настъпил толкова тъмен период, когато наистина липсвал силен лидер.  Тогава в рова Бог изпратил едно
малко дете. Имало един левит, от племето на свещениците, който се наричал Елкана. Той имал две жени.
Едната  от  тях  имала  няколко  деца,  а  другата  била  бездетна.  Бездетната  се  казвала  Анна.  Елкана  и
семейството му всяка година отивали на едно място, наречено Сило, което се намирало на около 30 км
северно от  Йерусалим.  Там израилтяните  били издигнали палатковия  храм на  Бога.  Там се  намирал и
ковчега със завета. Това било свято място за богослужение. Хората от всички племена на Израел отивали
там в определените за празнуване дни. Елкана ходел там всяка година. Всяка година това бил период на
голяма горчивина за Анна, защото нямала деца. Фактът, че е бездетна е бил болезнен за нея. Другата жена
на Елкана постоянно й натяквала, че няма деца. Анна влизала в храма и изливала сърцето си пред Господа и
се молела страстно Бог да я дари с дете. Забелязали ли сте, че в началото на всички важни случки, описани
в Библията, на нас ни се разказва за някакво чудно раждане? В конкретния случай това е бил период, който
наричаме период на царете и на пророците. Анна се помолила на Бога да я дари с мъжко дете и обещала, че
ако роди, тя ще го посвети на Господа и момчето ще се закълне с клетвата на назореите. Тя обещала да даде
детето си да служи на Бога.

Свещеникът Илий чул молитвата на Анна. Предполагам, че от дълго време не бил чувал някой да се
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моли по този начин. Даже си мисля, че страстността на молитвата й дотолкова изненадала Илий, че той се
усъмнил, дали жената не е пияна. Той я упрекнал за това, че пияна е влязла в храма. Анна възразила. Тя
казала, че не е пияна, а плаче пред Бога и се моли без думи, поради което думите й не се чуват. Тя плачела и
се молела. Илий разбрал, че жената се моли искрено и й казал, че тя наистина ще роди дете. Детето се
родило и това бил отговор на молитвата на Анна. Тя го нарекла Самуил, което означава “Изпросен от Бога.”
Самуил растял.  Библията  описва  неговото израстване  с  почти същите  думи,  с  които в  Лука  се  описва
израстването на Исус. В първите  няколко години след раждането му Анна не ходила в Сило на поклонение.
Когато четете Библията, може да си помислите, че тя не е искала да предаде детето си на Бога. Съвсем не!
Тя просто чакала детето й да престане да суче. Когато то станало на три години, Анна го завела в храма и
изпълнила обещанието си към Бога. Тя оставила единственото си дете, за да служи на Бога в храма. Илий
бил благодарен,  че при него е  дошло момче,  за  да бъде нещо като чирак.  Момчето Самуил расло под
надзора и обучението на Илий. Това е било добро нещо, защото самият Илий имал двама синове, Офний и
Финеес,  които  станали  известни  със  своята  порочност.  Те  вземали  подкуп,  съдели  несправедливо  и
използвали свещеническия си сан за собствена изгода.

Илий имал нужда от някой, който да може да обучи и който ще бъде надежден и верен пред Бога.
Самуил станал този човек. Младият Самуил слугувал в храма и се грижел много ежедневни неща в храма
да бъдат направени както трябва. Човек добива представа, че той е бил нещо като църковен псалт край
стария Илий. Самият Илий не е бил много добър свещеник. Той със сигурност не е бил много добър съдия,
нито пък е бил много добър баща. Библията казва, че той даже не се скарал на синовете си, когато те не се
подчинявали на Бога.  Тази позната на всички случка е описана в 1Царе 3.  В ст.1 се  казва,  че  младият
Самуил чул гласа на Бога. По това време той служел под ръководството на Илий. В този период Словото на
Бога се  чувало рядко и не е имало много видения.  Може би се чудите защо е било така? Според мен
причината е, че хората не са очаквали да чуят нещо от Бога, нито да има някакви откровения от Него. Много
хората загърбили Бога и станали идолопоклонници, подражавайки на заобикалящата ги ханаанска култура.
В Библията се казва, че Илий, чието зрение отслабнало дотолкова, че едва виждал, лежал в леглото си.
Светилникът в храма още не бил изгаснал. Самуил лежал в храма, където се намирал ковчега  с Божия
завет. Леглото му се намирало близо до ковчега. Нали си спомняте, че този ковчег е бил символ на Божието
присъствие  сред  хората  му.  Вътре  в  него  се  намирали  двете  плочи,  на  които  били  написани  Десетте
Заповеди. Всяка вечер Самуил е спял в непосредствена близост до символа на Божието присъствие. Мисля
си, че по този начин се демонстрира факта, че сърцето на Самуил е било много близо до сърцето на Бога.

Една нощ, докато спял, Самуил чул глас, който го викал. Той отговорил: “Ето ме,” защото си мислел,
че Илий го вика. После станал и отишъл при леглото на Илий и го попитал защо го вика. Илий се събудил и
казал, че не го е викал. Това се повторило още веднъж и Илий отново казал, че не е викал Самуил. Но Илий
бил достатъчно мъдър и знаел, че понякога Бог говори на хората. В Библията се казва, че Бог е разговарял
на Моисей като с приятел. Може би Илий си е спомнил за това и е знаел, че момчето е специално и е
посветено на Бога. Поради това казал на Самуил, когато следващия път чуе гласа, да  отговори: “Говори,
Господи, защото слугата Ти слуша.” И наистина, Самуил чул гласа за трети път и му отговорил така, както
го научил Илий. Тогава Бог предал едно съобщение на Самуил, което било неочаквано за момчето. В него се
говорело за една присъда. Бог съобщил на Самуил, че ще накаже народа на Израел, а семейството на Илий
ще бъде умъртвено. В това съобщение се говорело за предстоящо нещастие. След като Бог му говорил,
Самуил сигурно е спал много неспокойно до сутринта. На следващата сутрин, когато се събудил и отишъл
при Илий, свещеникът поискал да научи какво е казал Бог,  но Самуил се притеснявал. Как да каже на
човека,  който толкова обичал,  който бил негов  учител и настойник,  за  суровата присъда,  която Бог му
съобщил. Но Илий настоял и Самуил му разказал цялата истина. С израстването на Самуил за всички хора
станало ясно, че той ще наследи поста на Илий и че ръката на Бога работи в живота на този млад мъж по
един много специален начин.

В  края  на  1Царе  3  четем  следното:  “Защото  Господ  се  откриваше  на  Самуил.”  Самуил  не  е
позволявал нито една  дума на  Бога  да  падне  на  земята  и  да  се  пропилее.  Предсказанията,  правени от
Самуил се сбъдвали. Всички израилтяни разбрали, че Самуил е пророкът на Бога. Бог продължил да се
явява в Сило и да се разкрива пред Самуил чрез Словото си. По-рано Словото на Бога се чувало рядко, а
сега започнало да се чува редовно.  Промяната се дължала на факта, че сега имало човек, който слушал и
изпълнявал. Ухото на Самуил е било настроено да слуша Бога, който имал да му казва много неща. Бог
планирал да му възложи една огромна задача. Той щял да води израилтяните по време на един период,
когато политическото и духовното положение е било много мрачно.

Самуил слушал внимателно и Бог му говорел. Самуил бил наричан пророк, но той е бил нещо повече
от пророк. Пророкът говори на хората от името на Бога. Но Самуил е бил и свещеник, който говори на Бога
от името на хората, а освен това е бил и съдия, който е управлявал справедливо. Ковчегът на завета се
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превърнал в нещо като талисман за  израилтяните и те вярвали, че в него има някаква магическа сила.
Поради това,  когато  влизали в  сражение,  те  носели ковчега  със  себе  си.  Но  проблемът бил,  че  хората
вярвали повече в самият ковчег, отколкото в Бога, чието присъствие олицетворявал. Това се превърнало във
вид идолопоклонство, което може да се случи с вярващите. Те могат да започнат да вярват в предмети или в
отделни хора, а не в самия Бог. Веднъж израилтяните отишли да воюват с филистимците и взели ковчега
със себе си. Те били абсолютно сигурни, че щом носят ковчега със себе си, те ще победят. Един коментатор
казва, че за тях носенето на ковчега се превърнало в идолопоклонство, подобно на вярването, с което някои
хора носят заешко краче като амулет за късмет. И така, израилтяните взели ковчега и влезли в сражението,
но претърпели ужасно поражение. Били убити 30.000 войници, в това число и двамата сина на Илий. Но
най-лошото от всичко било, че самият ковчег попаднал в ръцете на филистимците. 

Когато това се случило, Илий бил на 98 годишна възраст. Библията ни казва, че той бил много тежък и
пълен човек. Когато чул тази новина за ужасното поражение на Израел и че синовете му са убити, той
паднал по гръб от  стола на който седял,  счупил си врата  и умрял.  Жената на  сина му Финеес  била  в
напреднала бременност и когато научила ужасните вести, започнала да ражда преждевременно и умряла.
Роденото момченце било наречено Ихавод, което означава “Славата на Бога се изгуби от Израел.” Израел
бил победен. Илий и двамата му сина били мъртви. Ковчегът на завета бил пленен и славата на Бога била
загубена. Самуил станал лидер, а филистимците имали проблеми. Те съхранявали ковчега последователно в
няколко  от  градовете  си,  но  жителите  на  града,  в  който  се  намирал  ковчега,  се  разболявали.  Според
описанието в Библията, хората се разболявали от някаква болест, подобна на бубонна чума и по телата им се
появили тумори, приличащи на мишки и плъхове. Поради това филистимците премествали ковчега от град
в град, но където отидел ковчега, там хората се разболявали. Тогава филистимците решили, че ковчега е
източник  за  проблемите  им  и  направили  нещо  необикновено.  Изработили  златни  макети  на  мишки  и
плъхове, които приличали на туморите, от които страдали и ги поставили до ковчега в кола, която била
теглена  от две крави.  Кравите  току-що били отделени от теленцата  им.  Филистимците решили,  че  ако
кравите не тръгнат към границата с Израел, а се върнат към обора, където се намирали теленцата им, това
ще бъде доказателство, че заболяването не е било причинено от ковчега. Ако кравите тръгнат направо към
Израел, това щяло да означава, че ковчега е причина за проблема им. Подкарали кравите и ги оставили да
вървят без надзор и те повлекли колата направо в посока към Израел. Така ковчегът се върнал в Израел без
никакво кръвопролитие.

Самуил призовал всички израилтяни да се съберат на едно място, наречено Мисфа, за да се поклонят
пред Бога и отново да вземат решение да му служат. Самото име Мисфа означава “повторно посвещаване.”
Хората се събрали с тази цел. Самуил построил един олтар, направил жертвоприношение, но още докато
израилтяните били там, филистимците започнали да кроят планове да ги нападнат и да ги унищожат. Но
Самуил  е  знаел  за  техните  намерения.  По  време  на  богослужението  той  се  помоли  Бог  да  спаси
израилтяните от надвисналата ги опасност. Библията разказва, че Бог изпратил небесни гръмотевици. Аз си
представям, че това е била някаква силна буря, която объркала армията на филистимците и те се оказали в
абсолютен хаос. Тогава израилтяните ги подгонили и ги победили. Самуил извикал хората да се съберат
отново и поставил един голям камък, който да служи за паметник и го нарекъл “Евен-езер,” което значи
“камък на помощта.” Този паметник щял да напомня на израелтяните, че Бог е бил сред тях. Столетия по-
късно този камък бил заменен от дете, което било наречено “Емануил” – “Бог е с нас .” Ковчегът се върнал, а
с няколко думи се дава следната информация за Самуил. Да прочетем 1Царе 7:15-17. 

Ние  често  говорим  за  отделянето  на  църквата  от  държавата  и  на  религията  от  политиката.  За
нещастие, така както казва Артемис Уард: “Когато говорим за религия и политика, винаги има хора, които
твърде лесно се съгласяват със всичко.” С това той казва, че те се огъват и приспособяват според всяко
обществено мнение. Но Самуил не е бил такъв човек. Той е бил принципен човек. Той е бил съдията и
политическият лидер на Израел. Освен това е бил религиозният лидер, пророкът и свещеникът на Израел.
Той е отсъждал справедливо. Служил е принципно като духовен лидер, нещо, което израилтяните отдавна
не  били  виждали.  Собствените  му  синове  приличали  на  синовете  на  Илий  и  били  позор  за  баща  си.
Библията ни казва, че проблемът със синовете на Илий се дължал на грешките на Илий. Но при Самуил
случаят бил друг. Самуил бил праведен човек, чиито синове се отклонили от начина на живот, който баща
им оставил като пример.  Предполагам, че по правило децата на проповедника имат труден живот. Според
мен, причината за това е, че останалите хора имат нереалистични очаквания от тях. Двамата с жена ми ви
благодарим, че в нашата църква не е така. Благодаря ви, че давате възможност н членовете на семейството
ми да бъдат такива, каквито са. Това е голям жест от ваша страна и ние ви благодарим за него.

Аз не знам поради какви причини синовете на Самуил са станали лоши. Когато Самуил остарял, на
израелтяните им станало ясно, че синовете му не притежават качествата на водачи. Поради това хората се
помолили подобно на другите народи да имат цар.  Самуил не бил съгласен,  защото планът на Бога за
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Израел е бил друг. Когато хората настояли да им бъде избран цар, Самуил се обърнал към Бога за съвет.
Четейки Библията, човек остава с впечатлението, че Самуил и Бога представлявали чудесно разговарящ
екип. Самуил казал на Бога: “Те не искат аз повече да бъда техен лидер,” а Бог му отговорил: “Не е вярно,
Те не отхвърлят теб. Те отхвърлят мен. Ако искат да имат цар, тогава ние ще им дадем цар.” Бог подредил
нещата така, че Самуил да срещне Саул, който станал първият цар на Израел.  Когато двамата се срещнали,
Самуил веднага разбрал, че това ще бъде царят и го помазал. В началото Саул бил прекрасен цар. Не сте ли
виждали хора, които заемат някакъв пост и в началото се справят прекрасно с работата си. Но с течение на
времето качеството на работата им се влошава. Точно това се случило със Саул, който станал жертва на
собствената си гордост, която го довела до лудост. Той се превърнал във вманиачено подтиснат човек. Той
имал много паранои, които били свързани с подозрението и омразата му към Давид. На Самуил му станало
ясно, че трябва да помаже Давид като втория цар на Израел.

Вие знаете как Самуил е отишъл в дома на Есей и бащата извеждал синовете си един след друг пред
пророка. Най-възрастните синове били много представителни и на пръв поглед изглеждало, че някой от тях
ще бъде следващия цар. Но Бог ги отхвърлил и казал на Самуил: “Понеже човек гледа на лице, а Господ
гледа на сърце.” Тогава се оказало, че Есей има още един син, който пасял овцете. Изпратили да го извикат
и когато се явил пред Самуил, Бог му казал, че това ще е бъдещия цар. В Библията се казва, че Давид е бил
човек според сърцето на Бога. Той съвсем не е бил безгрешен, но сърцето му е туптяло в хармония със
сърцето на Бога. Такъв човек е бил и самият Самуил, който не успял да доживее до възцаряването на Давид
на трона. Всъщност, когато Давид станал цар на Израел, той се придържал към примера, оставен от Самуил.
След Самуил имало пророци и свещеници, но Самуил е поставил високия стандарт, защото притежавал
способността да слуша Бога.

Нали разбирате, че всички трябва да слушаме Бога. Бог призовава и говори на всеки от нас. Трудно е
да се научим да слушаме Бога.  От Библията научаваме,  че всички молитви започват със слушането. Тя
започва с тишина,  с обръщане на внимание,  с концентриране,  не с говорене,  а със слушане.  Квакерите
наричат това фокусиране в Бога. Нашият проблем е, че когато изключим телефона, радиото и телевизора,
ние продължаваме да чуваме шумове,  които идват отвътре,  от сърцето ни.  Болшинството от нас имаме
сърца, които са пълни с шум, поради което ни е трудно да чуем какво ни казва Бог. 

Толкова много странични мисли и дразнители се стараят да отвлекат вниманието ни от Бога. Ние си
имаме своя програма. На нас ни е много трудно да замълчим със съзнанието, че Господ е Бог, както се казва
в Пс.46. Самуил се научил да слуша. За това е нужно да се научим да слушаме с вътрешното си ухо, което е
ухото на сърцето. Когато се учим да правим това, ние трябва да разбираме начините, чрез които ни говори
Бог. Понякога той нежно ни подтиква в тишината да направим нещо. Понякога това е един тих глас, който
говори вътре в нас. Друг път Бог ни говори от страниците на Библията. Един учител казал: “Бог няма да ни
каже нищо ново, докато не се научим да слушаме онова, което вече е казал чрез Библията .” Трябва да се
научим да слушаме, когато Бог ни говори чрез Библията. Бог ни говори и чрез други християни. Според мен
едно от прекрасните неща на брака между двама християни е, че ако двамата се слушат, когато си говорят,
Бог ще ги използва, за да говорят от Негово име. 

Същото се отнася и за приятелството вътре в църквата. Ние разговаряме помежду си с обич и много
често Бог ни съобщава неща чрез устата на други християни. Не можем да се научим да слушаме, ако не се
научим да бъдем тихи, спокойни, да мълчим, да разбираме, че молитвата започва с тишина и слушане, а не с
говорене. Когато се научим да слушаме, Бог ще говори на всеки от нас. Има една история за един млад и
много интелигентен американец, който научил китайски език и бил изпратен като мисионер в Китай. По
същото време американска  фирма  открила  нефтени  залежи в  Китай  и  взела  решение  да  ги  разработи.
Фирмата имала нужда от млад и енергичен американец, който да контролира и ръководи работата на място
и да знае китайски език. Шефът на фирмата чул за мисионера, проучил каква му е заплатата и му предложил
10 пъти по-висока заплата, за да се заеме с новата работа. Мисионерът отказал. След няколко дни шефът му
предложил още по-висока заплата. Мисионерът отново отказал. Трети път ме предложил още по-висока
заплата, но отново получил отказ. Тогава шефът попитал мисионера какво не харесва в заплатата, която му
предлага.  Младежът  казал:  “Заплатата  е  фантастична.  Аз  нямам  никакви  претенции  към  заплатата.
Проблемът  е  с  работата.  Работата  е  твърде  незначителна.  Нали  разбирате,  че  Бог  ми  е  възложил  да
проповядвам евангелието и това е най-важната работа на света. Не бих се съгласил да я заменя с нещо по-
маловажно, а със сигурност не и с такава маловажна роля да бъда директор на една нефтена компания.”

Бог говори на всеки от нас, а не само на малцина. Той е говори на Самуил. Когато ни казва нещо, Бог
очаква да му отговорим с подчинение. Бог посажда в сърцето ни желанието да тръгнем по пътя, по който
иска да ни води. Тук има хора, които не са християни, но въпреки това знаят, че сега Бог им говори. Той
иска от вас  да му повярвате,  да  му се  подчините и  да му предадете живота  си.  Има и хора,  които са
християни, но са се отклонили от волята на Бога и сега трябва да се върнат при него. Върнете се при него с
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разкаяние.  Той  ви  чака  така,  както  бащата  чака  блудния  си  син  –  с  любов  и  прошка.  Отговорете
положително на тези призиви на Бога. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 

Светлината на света
Мат. 5:14-16; Йоан 9:5

Част от присъстващите ежедневно участват в един необикновен ритуал. Замисляли ли сте се колко
странно е, че започваме деня си с бръснене? Ние влизаме в банята и се оглеждаме в огледалото. След това
се насапунисаме, вземаме самобръсначката и премахваме космите от лицето си, въпреки че това е опасна
операция. Преди години, когато бях много по-млад и по-добър като проповедник, отколкото съм сега, една
неделна утрин станах от леглото и се обръснах. Порязах се и направих онова, което знаех, че трябва да се
направи,  за  да  се  спре кръвотечението –  откъснах едно парченце тоалетна хартия,  притиснах го  върху
порязаното място и след това забравих за него. Отидох в църквата, изправих се на катедрата и проповядвах.
Не съм сигурен, дали всички са чули за какво говорих, но всички ме гледаха много внимателно и сигурно се
питаха какво имам на лицето си. След свършване на службата един любезен човек дойде и ми каза, че
трябва да се погледна в огледалото. 

Днес огледахте ли се, преди да излезете от дома? Нали често правим така? Малко са самовлюбените
хора, които се наслаждават на образа си в огледалото, но повечето хора не харесват онова, което виждат в
огледалото. Повечето от нас биха искали образа, който виждат да е малко по-различен. Иска ни се да можем
да подобрим образа  си.  Ние  постоянно имаме нужда от  някакво потвърждение.  Даже магьосницата  от
приказката “Снежанка” имала нужда от такова потвърждение и попитала огледалото: “Огледалце, огледалце
на стената, коя е най-красивата жена на света?” 

Когато Исус произнесъл Проповедта на планината, той ги поканил да се погледнат в огледалото. Той
им дал едно описание на това, какъв би трябвало да бъде живота на християнина. След това започнал да с
им разяснява какво означава да са негови последователи. Миналата седмица разгледахме призива му: “Вие
сте солта на земята.” Днес стигаме до друго изказване на Исус, което е още по-озадачаващо. Той казва на
учениците си: “Вие сте светлината на света.” Все едно, че е държал в ръцете си огледало, когато им е
казвал: “Приятели, доскоро живеехте край морето и се занимавахте с риболов. А сега се погледнете какви
сте. Сега сте светлината на света. Матей, ти дойде при мен от масата на бирника, а сега си светлината на
света.” Това изказване на Исус сигурно е оказало огромно влияние върху учениците му. На тях сигурно им е
било трудно да разберат смисъла на твърдението: “Вие сте светлината на света.” Исус не е казал: “Вижте,
ако останете  до  мен достатъчно  дълго,  ако  завършите  този курс  на  обучение,  вие  ще се  превърнете в
светлината  на  света.  Не,  той е  казал:  “Вие  сте  светлината  на  света.”  Огледалата  са  важни,  особено за
подрастващите. Ако сте юноша, вие задължително трябва да притежавате огледало. 

Подрастващите имат нужда да застават пред огледалото,  за да проверят как израстват.  Момчетата
имат нужда да застават пред огледалото, за да се уверят, че мускулите им нарастват и се развиват правилно.
Ако имате дъщеря на 13-16 годишна възраст, вие трябва да имате огледало за оглеждане на цялата фигура.
Момичетата имат нужда да застанат странично пред огледалото и да проверят, дали всички извивки по
тялото им се развиват точно според очакванията. Възрастните също имат нужда от огледала, които да ни
приканват да се огледаме внимателно.

Това твърдение на Исус ни призовава да се изследваме внимателно. Кажете ми, дали сте светлина на
света? Исус твърди,  че сте.  Казаното от него не се отнася само за  тогавашните,  но и за сегашните му
ученици. Вие дали сте светлина на света? Ако се замислите, може да установите, че това твърдение на Исус
е много глупаво. Нали е глупаво да се твърди, че някаква случайно подбрана група ученици от затънтените
селца на Галилея по някакъв начин би могла да промени този огромен свят! Нека да огледаме кои са хората,
които са се събрали днес в нашата църква. Кой би си помислил, че ние бихме могли да направим някаква
промяна? Как можем да вярваме, че ние сме светлината на света? Защо Исус е направил това твърдение? То
е или глупаво, или е неоправдано оптимистично. 

Исус ни прави комплимент, един много голям комплимент. Ако погледнем Йоан 9:5, ние ще видим, че
Исус е казал: “Докато съм в света, Аз съм светлината на света.” Сега, когато ни отправя призива от Мат.
5, Исус ни казва, че ако сме негови ученици, ние трябва да бъдем това, което е той. Нека да прочетем тези
стихове от   Мат. 5:14-16  .  Вие виждате, че в тези 3 стиха Исус използва 2 метафори. Аз съм посещавал
мястото,  където  Исус  е  произнесъл  Проповедта  на  планината.  След  като  отишъл  на  този  хълм  край
Капернаум, Исус седнал, извикал учениците при себе си и започнал да ги учи. Ако застанете на това място,
където сега е построена Църквата на блаженствата и огледате хълмовете около Галилейското езеро, вие ще
видите един малък град, наречен Сафед. Името на този град не се споменава в Новия Завет. По някакъв
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начин сега този град се е превърнал в колония от художници и в място, където юдеизма на равините има
дълбоки корени. Може би сте чули за движението Кабала, една форма на юдейския мистицизъм, което води
началото си от Сафед. Може би, докато е седял на този хълм, Исус е видял този малък град на върха на
хълма, който е най-високата точка в цялата Обещана Земя. Гледайки към него, той казал: “Град, поставен на
хълм, не може да се укрие.” С други думи, Исус казва:  “На вас ще ви бъде толкова трудно да скриете
светлината, която е във вас, колкото е трудно на Сафед да се скрие между хълмовете. 

Втората метафора, използвана от Исус е разбираема за всеки евреин. Еврейските къщи са имали само
по  един  прозорец  с  перваз,  изработен  от  широка  дъска.  На  този  перваз  се  поставяла  лампата,  която
всъщност представлявала нещо като кандило, пълно със зехтин, в което плувал запален фитил. Хората извън
къщата  можели  да  виждат  лампата  на  прозореца,  която  осветявала  цялата  къща.  От  съображения  за
безопасност,  когато  излизали  от  къщата,  хората  често  пъти  сваляли  лампата  от  перваза  на  прозореца,
поставяли я на масата и я покривали с един цилиндричен съд (шиник), който побирал около 35 литра зърно.
По онова време е нямало кибрит и не е било лесно да се запали такава лампа.  След като веднъж бъдела
запалена, хората се стараели да поддържат горенето й. Покриването й с шиника осигурявало достатъчно
въздух за поддържане на горенето. Покритието предпазвало лампата от внезапните пориви на вятъра, които
биха могли да предизвикат пожар в къщи. Тъй като това е била тогавашната обичайна практика, хората
много добре са разбирали тази метафора. 

Исус казал на учениците си: “Вижте, аз ви извиках. Аз ви отделих от останалите хора. Сега вие имате
уникална идентичност.  Вие трябва да бъдете светлина на света и не можете да скриете това като някаква
тайна.  Светлината във вас ще бъде видима,  така както е  видим град Сафед на онзи хълм.  Подобно на
лампата  къщи, вашето влияние върху света трябва да бъде видимо.  Хората трябва да могат да виждат
промените в живота ви, защото сте ученици на Христос.” Учението на Исус за светлината на света има две
приложения. Едното от тях е индивидуално. Всеки християнин е отговорен да живее като светлина на света.
Второто приложение се отнася за църквата, която също трябва да живее като светлина на света. 

По време на Първата световна война Мартин Нимьолер бил капитан на германска подводница. След
войната  той  завършил  семинария  и  станал  пастор.  Когато  през  1931  на  власт  дошъл  Адолф  Хитлер
Нимьолер вече  бил  пастор  в  една  берлинска  църква,.  През  1937  той  произнесъл  една  проповед,  която
мнозина  оценяват  като  най-смелата  проповед  от  този  период  от  германската  история.  За  основа  на
проповедта  си  използвал  точно  този  текст  от  Библията:  “Вие  сте  светлината  на  света .”  Той  започнал
проповедта си с четенето на дълъг списък на християни, които вече били арестувани. След това прочел един
списък на хората, които били прогонени от домовете им или пък чийто бизнес е бил разрушен от властите
само заради това,  че са се осмелили да се противопоставят на Хитлер.  По време на проповедта си той
напомнил на слушателите си: “Вие сте светлината на света. Вие не можете да скриете светлината, която е
във вас. Вие не можете да скриете светлината на Христос. Вие сте отговорни да бъдете видими за другите
хора, даже когато това е свързано с голям риск за вас.” Две седмици след като произнесъл тази проповед,
Мартин  Нимьолер  бил  арестуван  и  прекарал  следващите  8  години  в  концлагер,  докато  американските
войски не го освободили през 1945. (Коментар: След като излязъл от затвора, той написал прочутата си книга „А аз
мълчах,“ в която се разкайвал, че не е издигал глас против нацисткия режим на Хитлер, когато арестували и хвърляли в затвора
всички противници на властта. Това е поука за всеки от нас. Д.Пр.)

Какво означава да бъдем светлината на света? Ние трябва да искаме на светим, даже когато това ни
поставя в голяма опасност. Ние не можем да намалим или да скрием с покривало светлината, която носим,
защото тя трябва да бъде видима от целия свят. Ние трябва да бъдем светлината на света. Светлината има 4
предназначения. Като църква и като отделни личности, ние също имаме 4 предназначения. 

Светлината свети.  Наскоро правих малък ремонт на колата си.  Проблемът се състоеше в това,  че
индикаторните светлини на таблото пред шофьора не работеха. Вие можете да шофирате кола през нощта
безпроблемно, въпреки че светлините на таблото не работят, но не можете да кажете, дали горивото ви не
свършва. Не можете да знаете, дали акумулаторната ви батерия се зарежда, не знаете каква е температурата
на двигателя и не знаете с каква скорост се движите. Някои хора може би предпочитат да шофират без
индикаторни  светлини.  Тези  светлини  осветяват  реалността.  Светлината  осветява  истината.   Ако  сме
светлината на света, ние сме длъжни да светим, за да могат другите хора да виждат и да знаят истината .
Това е нашата отговорност като църква. Като личности ние трябва да сме светлината на света в училището,
където учим или на работното си място. Ако днес сте посетили Неделното ни училище, аз се надявам, че
сте имали възможност да видите светлината в тази зала. От всички благословии, които изживяваме като
църква, може би най-голямата благословия не е това, че имаме прекрасна сграда, а че бяхме в състояние да
вземем участие  в  много чудесни служения  по време на  изграждането на  тази  сграда.  Тъй като всички
членове  на  църквата  единодушно гласуваха  да  даряват  10% от  дохода  си  за  строителния  фонд,  ние  в
буквалния смисъл бяхме в състояние да помогнем на много църкви по света и да споделим с тях любовта на
Исус.  Църкви  от  Русия  и  Румъния,  от  Югоизточна  Азия,  от  САЩ  и  от  много  други  страни  по  света
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получиха помощ от нашата църква, защото ние приехме отговорността да бъдем светлина на света.
Колко много неща може да извърши Бог чрез хората си, когато те просто му се подчиняват? Като

личности ние сме длъжни да носим светлина в живота на хората, за да им дадем възможност да научат за
истината на Исус Христос.  Най-важното място, което има нужда от евангелизация  ,    е собственият ни дом  .
Повечето хора  са  спечелени за  Христос благодарение на това,  че  са  израсли в християнско семейство.
Втората  по важност  задача  за  разпространение  на  светлината  и  истината  и за  отвеждане  на  хората  до
Христос, за да видят неговата истина, се изпълнява от учителите в неделното училище. Чрез начина, по
който се  отнасят  към учениците  си,  те  споделят  светлината  на  Христос.  Даже като  се  вземат  предвид
съществуващите забрани по отношение на това какво могат да кажат и да направят учителите, те правят
видима важната разлика между християнина и невярващия просто чрез начина, по който живеят. Едното
предназначение на светлината е да свети и това е част от природата ни като християни.

Друго предназначение на светлината е да води. Ако някога ви се е случвало да вървите нощем през
гората, вие знаете колко важно е да имате добър прожектор. Ние знаем колко важно е да виждаме накъде
отиваме. Част от отговорностите ни като християни е да осветяваме пътя, по който вървят хората. Разбира
се, не можем да кажем каква е крайната цел в живота на всеки човек, но несъмнено имаме възможност да
повлияем на хората и да им помогнем да видят каква е следващата стъпка, която трябва да направят . Искам
да ви разкажа една красива история за едно момче, което живеело във ферма. През една студена зимна нощ
навън бушувала снежна виелица. Бащата на момчето, който лежал болен от настинка, помолил момчето да
иде до обора и да провери как е добитъка. Момчето отворило вратата и погледнало навън, а след това се
върнало при баща си и му казало, че навън е непрогледна тъмнина и не вижда обора. Бащата го накарал да
запали ветроупорния  фенер и с  негова  помощ да  се  опита  да  види къде  е  обора.  Момчето изпълнило
указанията му, а след това му докладвало от вратата: “Единственото нещо, което виждам е началото на
пътеката към обора.” Бащата му казал: “Сине, вдигни светлината над главата си и върви в осветената част
на пътеката.   Така ще стигнеш до обора  .”

Това е начина, по който даваме указанията.  Ние не можем да кажем на хората, какво ще им донесе
бъдещето, но можем да им помогнем да разберат в коя посока да направят следващата си стъпка, защото
задачата ни е да бъдем светлината на света. Ние даваме указания и помагаме на хората да останат на верния
път.  Третата  функция  на  светлината  е  да  предупреждава.  Някои  от  вас  знаят,  че  аз  имам  особена
привързаност към морските фарове. Системата от фарове, която е изградена по крайбрежието на САЩ, е
била породена от реалната необходимост и от желанието да се предпазят корабите от катастрофи. Често
пъти корабите плават в тъмнината, а понякога и по време на буря. Те не могат да видят брега, нито да знаят
къде се намират плитчините. Светещите фарове предупреждават корабите за съществуващите опасности.
Като християни и като Христова църква, ние сме длъжни да предупреждаваме. В миналото железопътните
компании са били длъжни да обезпечават безопасност при прелезите.  В един град имало един особено
опасен ж.п. прелез, където се случили няколко жестоки катастрофи. Тогава ж.п. компанията поставила един
пазач, който се помещавал в една малка кабинка край прелеза. Когато идвал влак той трябвало да застава по
средата на пътното платно със запален фенер и да го размахва, за да спира идващите към прелеза коли и да
не позволява  на  нито една кола  да пресича  прелеза.  Една нощ там станала  ужасна  катастрофа.  Младо
семейство с кола преминало през прелеза точно в момента на минаване на влака и няколко човека били
убити. Дежурният служител се явил в съда да свидетелства и бил разпитан. Адвокатът му задал няколко
въпроса: “Господине, вие ли бяхте дежурен по време на катастрофата?” Пазачът потвърдил. “Знаехте ли, че
идва  влак?”  Пазачът  потвърдил.  Адвокатът  го  попитал:  “Излязохте  ли  на  прелеза,  за  да  предупредите
идващите коли?” Пазачът потвърдил. “Носехте ли със себе си фенер?” Пазачът потвърдил. “Държахте ли
фенера високо над главата си и давахте ли предупредителен сигнал?” Пазачът потвърдил. Тогава адвокатът
се спрял, замислил се и казал, че няма повече въпроси към пазача.

Пазачът не бил обвивен за  катастрофата.  След много години,  когато се  пенсионирал и прекарвал
старините си в старчески дом, някой отново го попитал за този инцидент. Пазачът казал: “Вижте, адвоката
ми зададе доста въпроси и аз не излъгах в нито един от отговорите си. Но той не ме попита, дали фенерът
ми светеше.” Разбирате ли какво става, когато светлината ни е скрита? Ние сме светлината на света и ако
светлината ни не е ясно различима за хората, животът им е в опасност. Аз нямам предвид само земния им
живот,  такъв  какъвто  го  познаваме.  Аз  говоря  за  духовния  им  живот,  който  е  в  опасност,  ако  ние  не
изпълняваме  предназначението  си  да  бъдем  светлината  на  света  и  да  предупреждаваме  хората  за
опасностите, свързани с начина им на живот. Често пъти считаме, че светлината е просто декорация.  Но
истината е, че винаги трябва да сме действени и да не се спотайваме. Ние сме светлината на света и сме
длъжни не само да осветяваме истината и верния път, но и да отправяме предупреждения . Християните са
длъжни да отразяват светлината на Божия Син Исус Христос. Трябва да помним, че светим само с отразена
светлина. Луната не свети със собствена светлина.  Ние не притежаваме собствен източник на светлина.
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Силата ни идва от Исус Христос. Нашата светлина всъщност е негова светлина. Ние сме длъжни никога да
не привличаме вниманието на хората към себе си.  Винаги трябва да помним коя е единствената истинска
светлина и да фокусираме вниманието на хората единствено към Господ Исус Христос. Като църква сме
длъжни да внимаваме тази прекрасната сграда, с която Бог ни е благословил да се превърне в център на
вниманието на съгражданите ни. Длъжни сме да позволим на тази сграда да стане средство, чрез което да
фокусираме вниманието на хората върху Исус Христос. Не чухте ли какво е казал Исус на учениците си?
“Вие сте светлината на света. Позволете на другите да видят добрите ви дела, за да прославят вашия Отец,
който е на небесата.” Тъкмо според начина, по който вярваме и действаме, ние привличаме вниманието на
хората,  но  не  към  себе  си,  а  към  Исус  Христос.  Наскоро  Давид  Танер  ме  покани,  за  да  ми  покаже
новопостроената им църковната сграда. Тогава каза нещо, което няма да забравя: “Ние нямаме от онези
прозорци, на които са нарисувани хора, през които да влиза светлината.” Той искаше да каже, че нямат
витражни прозорци. Каква фраза! “Хора, през която да влиза светлината?” Когато имате такива хора, вие
нямате нужда от витражни прозорци.  От нас се очаква да сме прозрачни християни, с цел светлината на
Господ Исус Христос да стига до хората, които живеят в тъмнина.

Чуйте. Вие сте светлината на света. Вие. Всички, които сме събрани тук, сме светлината на света.
Господ Исус Христос, който е единствената истинска светлина, ни призовава да бъдем светлината в този
тъмен и мрачен свят. Ние ставаме такива хора и приемаме тази отговорност, когато поканим Исус Христос
да влезе в сърцето ни и да стане наш Спасител. Когато признаем, че той е Син на Бога, че е умрял на кръста
заради нашите грехове, че е победил смъртта и ни дава надеждата за вечния живот, тогава се превръщаме в
светлината на света. Ние поемаме по дългото пътуване на ученичеството. Ако до сега не сте поели по този
път, каним ви днес да тръгнете по него, да приемете Христос като ваш Спасител и да започнете да живеете
като светлина на света. Каним ви да приемете тази покана, която идва от Бога. Молим се в името на Господ
Исус Христос. Амин. 

                     
Свидетелстване

Йеремия 17:7-8; Кол.1:15-18

Първата църква, в която служих, се намираше в Северна Каролина. Подобно на много църкви, ние
имахме едно помещение, в което събирахме употребявани дрехи, консервирани храни и други неща, които
не  изискваха  специални условия  за  съхранение,  които раздавахме на  нуждаещите  се,  когато  идваха  на
църква. Когато насъбраното надвишаваше нуждите ни, ние изпращахме част от него в един централен пункт
за разпределение. В една много студена зима в средата на януари аз започнах да подозирам, че някой живее
в църковната сграда. Веднъж рано сутринта, когато отивах до болницата, аз видях, че осветлението в една
от класните стаи е включено. Когато се върнах, отидох да го изключа, но с изненада установих, че то вече е
изключено.  После  открих други издайнически белези,  като  угарки от  цигари в  тоалетната  и  реших да
претърся сградата, за да открия, какво става в сградата.

Една вечер влязох тихо в сградата и заех такава позиция,  че да мога да наблюдавам купчината с
употребявани дрехи и другите запаси. Седях неподвижно през по-голямата част от нощта. Някъде към 2-3
часа през нощта чух стържещ шум. Светнах с един прожектор и във фокуса на светлината видях един много
изплашен нисък мъж. Включих осветлението в стаята и му казах: “Искам да говоря с теб. Кажи ми откъде
си.” Човекът ми каза: “Аз съм от Минесота. Дойдох на юг да си търся работа, но не успях да намеря. Нямам
квартира и една нощ минах покрай тази сграда. Мислех си просто да проверя дали вратата е отворена и тя
се оказа отворена.” После ми каза, че живее в църковната сграда от 3 седмици. Предложих му, ако иска да
си вземе някое палто и няколко консерви и после да го заведа някъде, където да прекара до сутринта, а след
това  да  си тръгне за  Минесота.  Той ми каза,  че  не иска и предпочита  да  остане в  църковната  сграда.
Отговорих му, че не можем да му позволим да живее в църквата и го попитах защо държи да живее в нея.
Той ми каза, че много харесва църковния хор. Музиката била чудесна. Той се наслаждавал на репетициите
на хора в сряда вечер и на службите в църквата в неделя сутринта. Преднамерено се настанил да спи в
склада, защото искал да чува репетициите на хора и богослуженията. Докато слушах днешното изпълнение
на хора, аз се питах, дали този човек би харесал нашата църква.

Нека заедно да се помолим: “Отче, това време е твое. Ние се събираме около Библията, която е Твоето
Слово. Ние сме дошли тук, за да слушаме. Това е твоето послание и аз се моля Ти да ми помогнеш да го
предам вярно. Моля се да дадеш на всеки от нас уши да слушаме и сърца и умове, които да са готови да се
подчиняват на волята ти. В името на Христос се молим. Амин.

Нека  заедно  да  прочетем  Йер.  17:7-8  и  Кол.  1:15-18.   Най-съвременните  преводи  на  последното
изречение е: “В него всички неща достигат до своята цел.”  Каква е целта на живота ви? Защо сте се
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тук? Не питам защо сте дошли на нашето богослужение тази сутрин.  Питам ви защо сте се родили на
тази земя? Защо ви е поставил Бог в този конкретен момент от историята на това място? Това е
първата неделя от Великденските пости, които траят 40 дни и ни подготвят за Великден. В този период на
подготовка трябва да се замислим за смисъла на живота и да започнем да се питаме кое важното за всеки от
нас.

Вие сте забелязали, че в голяма част от класическата литература е залегнала идеята за пътуването.
Гръцкият  автор  Омир  е  написал  “Одисей,”  в  която  главния  герой  Одисей  пътува,  връщайки  се  след
Троянската война в дома си в Итака. Вече са направени два филма от серията на Толкин “Властелинът на
пръстените,”  а  трети  се  планира  да  бъде  завършен  до  края  на  тази  година.  В  тях  се  разказва,  че  на
приличащи на духове създания, наричани “хобити” е възложена една задача. Пътуването им започва с една
сцена, в която един хобит, наречен Билбо подава на приятеля си, наречен Фродо един много ценен пръстен,
който не трябва да попада в погрешни ръце. Задачата на Фродо е да намери подходящо място, където да
унищожи пръстена.

В  прочутата  си  книга  “Вълшебникът  от  Оз,”  американският  писател  Франк  Баум  описва
приключенията  на  няколко  пътешественици,  които  пътуват  към  Изумрудения  град.  Те  търсят  един
магьосник,  който  да  им  даде  онова,  от  което  се  нуждаят:  мозък  за  бостанското  плашило,  сърце  за
тенекиения  човек,  смелост  за  лъва  и  път  до  дома  за  Дороти.  В  една  от  най-хубавите  си  книги
“Приключенията на Хъкълбери Фин”, Марк Твен пише за едно момче, което било измъчвано от баща му,
който бил пияница. Момчето избягало от дома си и пътувало по течението на река Мисисипи заедно с един
избягал роб, наречен Джим.

В книгата “Приключенията на Алиса в страната на чудесата” главната героиня Алиса стига до един
кръстопът и задава следния въпрос на една котка: “По кой път да тръгна?” Котката й отговаря: “Зависи къде
искаш да отидеш.” Алиса казва: “За мен няма никакво значение накъде пътувам.” Котката й отговаря: “В
такъв случай няма никакво значение по кой път ще тръгнеш.”  (Коментар:  Две други поговорки: „Няма попътен
вятър за кораб, който не знае за кое пристанище пътува“ и „Когато не знаеш накъде пътуваш, винаги накрая се оказваш там,
където не искаш да бъдеш.“ Д.Пр.)

Ако нямате цел в живота си, ако нямате представа за онова, към което се стремите в живота си, тогава
ще ви бъде много трудно, досадно и обременително да вземате ежедневните си решения. Луис Шерил е
написал прекрасната книга, озаглавена “Душевната борба.” Използвайки като отправна точка стихът Лука
9:51, той казва, че всеки от нас пътува на някъде. В този стих ние четем, че Исус, когато разбрал, че е дошло
времето да бъде отведен на небето, се отправил към Йерусалим. Предлагам ви за момент да си представите
тази сцена. Още от началото на земния си живот Исус е знаел, че е дошъл на земята с една специална цел.
Даже още преди раждането му Мария е възкликнала: “Величае душата ми Господа” и казала, че той ще
бъде Спасителят на света. Когато Исус се родил, ангелите запели: “Сред нас се роди дете. Даде ни се Син.”
Този Син е бил наречен Исус, което означава “Спасител.” Когато бебето Исус било занесено в храма, за да
бъде посветено на Бога, старият свещеник Симеон го взел в ръцете си и обявил, че това е Онзи, за чието
идване са говорили всички пророци. Самият Исус разкрил целта на живота си, когато 12-годишен посетил
храма и казал, че е длъжен да върши работата, която Отец му е възложил.

Когато Исус започнал служението си и бил кръстен от Йоан Кръстител, Бог казал от небесата: “Този е
възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение” (Мат. 3:17). После Исус бил отведен за 40 дни в
пустинята, за да покаже кой е  и каква е целта на живота му. Когато излязъл от пустинята, той отишъл в
синагогата в родния си град Назарет, отворил един свитък от Исая и прочел следното пророчество: “Духът
на Господа е на Мен, защото Ме е помазал да благовествам на сиромасите; пратил Ме е да проглася
освобождението  на  пленниците  и  проглеждането  на  слепите,  да  пусна  на  свобода  угнетените,  да
проглася  благоприятната  Господня  година”  (Лука  4:18-19).  Можете  ли  да  видите  решителното  му
изражение, обърнато към  Йерусалим? Можете ли да видите решителността в кристално чистите му очи?
Исус отишъл и изпълнил задачата си.

Бог е създал всеки човек с някаква цел. Вече съм ви говорил за книгата на Рик Уорен “Целенасочен
живот.” (Коментар: Превел съм тази книга. Можете да я намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) Тя започва със
следното изречение: “В тази книга се говори не за вас, а за Бога.”  Бог има цел за всеки от нас,  която сме
длъжни да открием. Луис Шерил казва, че някои хора гледат на живота си като на някаква пътечка за бягане.
Не знам, дали някога сте посещавали фитнес зала. Може би там сте виждали хора, които вървят или тичат
по този уред. Приближете се до някои от тези хора и ги попитайте: “Къде отивате?” Ако човек се намира на
пътечката за бягане,  той не може да даде отговор на този въпрос.  Със сигурност има някаква полза от
пътечката за бягане, но да живее човек така, все едно че се намира на пътечката за бягане, това означава да
полага огромни усилия,  без да стигне до някъде. Това означава да се изразходва много енергия, но да
продължава да се  движи в същия коловоз.  Да живеем върху пътечката за  бягане,  това  означава да сме
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станали пленници на рутината,  на обичайното,  на светското.  В това състояние ние не сме способни да
осъзнаем по-висшата цел, заради която живеем.

Миналата седмица разговарях с един лекар, на когото му предстои да се пенсионира. Аз знам, че той
през целия си живот беше работил много упорито и постоянно е бил на разположение на пациентите си.
Попитах  го:  “Според  вас,  каква  е  най-голямата  награда  за  работата  ви?”  Той  се  замисли  и  отговори:
“Считам, че най-хубавото в работата ми беше увереността, че помагам на хората. Но аз рядко си мисля за
това, защото имам толкова много работа.”

Луис Шерил казва,  за  други хора животът е  низ от приятни приключения и те  се живеят според
правилото:  “Веднъж  се  живее.  Сграбчвай  всяко  удоволствие,  до  което  можеш  да  се  докопаш.  Аз  съм
центърът на света и ще направя всичко, на което съм способен, за да щастлив и доволен. Ще се постарая да
се  насладя  на  всичко,  докато  съм  жив.”  Такива  хора  са  в  постоянно  движение  и  търсят  следващото
приключение, но те също нямат цел в живота си. Спомняте ли си, че когато убил брат си Авел, Каин бил
изпратен в земята Нод (Коментар: На английски – дремане. Д.Пр.)? Името на тази земя няма нищо общо с онова,
което някои от вас правят по време на проповедите ми. То няма нищо общо с дремването. На иврит “Нод”
означава:  “земя  на  странстването,  земя  без  център,  без  посока  и  без  цел.”  Хората,  които  живеят  със
стремежа за приключения тичат насам-натам, но всъщност нямат цел в живота си.

Според Луис Шерил третата алтернатива е човек да живее като пътешественик. Пътешественикът има
ясна представа за къде пътува, защото знае кой го води. Пътешественикът познава и върви след нашия водач
Господ Исус Христос.  Да живеем като пътешественици,  това означава да получаваме отличителните си
белези и целта в живота си от Исус Христос.

Когато бях на две години, баща ми служеше като дякон в една баптистка църква. Една неделя по
време на богослужението баща ми беше отпред както обикновено, а майка ми се грижеше за малките деца в
една странична стая. Аз и един мой седемгодишен приятел седяхме в залата и слушахме проповедта. В един
момент, когато всички бяхме навели глави и бяхме със затворени очи, пасторът каза: “Ако някой иска да
покани Исус да влезе в сърцето му, нека да вдигне ръка.” Приятелят ми ме погледна и каза: “Кърк, ако ти си
вдигнеш ръката и аз ще вдигна моята.” Аз казах “Добре”  и си вдигнах ръката, но той не вдигна своята.
Пасторът каза: “Млади човече, аз виждам ръката ти.” Той не ме покани да изляза отпред, но след службата
каза на баща ми, че съм си вдигнал ръката и помоли за разрешение да разговаря с мен. На следващия ден
ние разговаряхме и той ме попита: “Знаеш ли кой е Исус? Знаеш ли какво е направил той за теб? Искаш ли
да го помолиш да влезе в сърцето ти?” Аз му казах, че вече съм направил това с мама и тате. Той ме попита:
“Искаш ли публично да обявиш, че вярваш в Исус?” В сряда вечерта по време на молитвената служба в
църквата аз излязох отпред и казах пред присъстващите за вярата си.  Така започна пътуването ми като
християнин.

Ако сте казали “Да, Господи, аз ще направя всичко, което ми кажеш,” вие ще се установите, че няма
да се наложи да отгатвате, какво трябва да направите.  Той ще ви каже, ще го постави пред очите ви и ще ви
покаже целта, която е планирал за живота ви.  Ключът за стигането до това състояние е да забравите за
раните си, за собствените си цели и амбиции и за своето щастие. Тук не става въпрос за вас или за мен. Тук
става въпрос за Бога. Вземете решение да вървите след Исус. Текста на една песен обяснява много ясно за
какво става въпрос: “Реших да вървя след Исус. Няма да се върна обратно, няма да му обърна гръб.” Когато
решите да вървите след Исус, той ще ви покаже какво да правите. Той няма да ви разкаже наведнъж за
целия си план, който има за живота ви. Той ще ви го разкрива стъпка по стъпка, но за да стане това, вие
трябва да решите да го следвате и да му се подчинявате. Ако вземете това решение, животът ви ще се
изпълни с много смисъл.  Той няма да стане по-лесен,  но ще стане по-смислен. След като вземете това
решение, вие няма да бъдете принуждаван да решавате сложни задачи. Ще започнете да живеете по-просто.
Тогава ще знаете кога е по-добре е да кажете просто “Да” или “Не.” Тогава ще знаете, че някои неща просто
не подхождат на плана за живота ви и не трябва да се докосвате до тях. Ако вземете това решение, животът
се  превръща  в  пътешествие,  което  има  определена  цел.  По  пътя  ще  има  кръстопътища  и  отклонения.
Понякога ще се наложи да се връщате обратно на правилния път. Понякога се притеснявам да разказвам
историята за срещата си с Исус, защото хората ще си кажат: “Никога не ми се е случвало такова нещо.” Не
всички са толкова коравоврати като мен. Не е нужно всеки човек да изпита това, което съм преживял аз.
Само трябва да внимавате. Когато Исус ви извика, а Той или ви е извикал или ще ви извика, решете да
тръгнете след него. Ще направите ли това, което Господ иска от вас? Ако искате да го направите, тогава
целта на живота ви ще ви стане кристално ясна.

По време на Великденските пости ние ще изучаваме целта на Бога за живота ни. Целта и посоката
започват  с  вземането на  решението.  Ако  до сега  не  сте  приели Исус  Христос,  първата  крачка  е  да  го
признаете за ваш Спасител. Или може би вие сте християнин, който знае, че не живее като християнин.
Може би Бог се е опитвал да ви води в една или друга посока, но вие сте се съпротивлявали. Може би имате
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нужда  отново  да  вземете  решение  да  вървите  след  Исус.  Може  би  между  вас  има  хора,  които  нямат
църковен  дом.  Вие  трябва  да  принадлежите  към  някоя  църква.  Ние  с  радост  ще  ви  приеме  при  нас.
Решението е ваше. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

                    

Свята Земя
Изход 3:5

Яли ли сте някога в ресторант, където се сервират морски деликатеси? Сервитьорите пристигат и
питат посетителите какво биха желали да пият. В нашето семейство ние обикновено си поръчваме вода с
лимон или сладък чай. Напитките биват сервирани на масата заедно с една или две кошнички, пълни с
“залъгалки”. В началото “залъгалките” са били създадени, защото кучетата лаели и искали да бъдат хранени
с част от храната на стопаните си. Тогава решили да направят малки пържени топчици от остатъците при
транжирането  на  рибата.  По  този  начин  кучетата  не  получавали  много  от  храната  на  стопаните  си.
Пристигането на “залъгалките” на масата е нещо като прелюдия. Човек знае, че те са добри, но ще дойде
нещо още по-добро.

С жена ми Клер имаме едно приятелско семейство, които са университетски преподаватели. Една
година те бяха помолени да приемат в дома си един млад японски студент, който се обучавал в САЩ на
разменни начала. Те решили, че той трябва да опита вкуса на американската култура, поради което го завели
в един такъв ресторант, където приготвяли добри рибни ястия. Сервитьорката им сервирала напитките и им
донесла  кошничка  със  “залъгалки.”  Когато  започнали  да  ядат  от  тях,  студентът  ги  попитал  какво
представляват. Те отговорили: “Залъгалки.” Тогава студентът ги попитал: “Значи вие, американците, ядете
бебешки залъгалки?” За него това било доста изненадващо откритие. Тогава те му казали: “Залъгалките са
само прелюдията.”

Днес ще разгледаме само един стих:  Изх.  3:5.  Моисей стоял пред един храст,  който горял,  но не
изгарял, когато Бог му говорил.  Това е прелюдията. Моисей не е имал никаква представа за онова, което
щяло да се случи на това свято място. Мисля си, че на Моисей му е било много трудно да разбере защото
точно това място, за разлика от всички останали места наоколо, е трябвало да се счита за свято място. Та
нали то се е намирало в задната страна на пустинята. Въпросът е: “Възможно ли е някое място да бъде
считано за свято? Възможно ли е да има такова нещо като свята земя? Тъкмо това място, което наричаме
Свята Земя е мястото, за което човек си задава въпроса, дали наистина то е свято?“

Ако посетите Йерихон, който някога е бил превзет от Исус Навин,  а сега се намира на палестинска
територия, вие ще видите,  че най-голямата тамошна сграда е казиното. Всяка нощ то се пълни до краен
предел с хора, които се стичат от Йерусалим и от околните градове, които отиват там, за да играят хазарт.
Ако отидете от другата страна на Светата Земя до Тел Авив, вие ще срещнете нощни клубове, чиито врати
са отворени през цялата нощ. Ако отидете в Цезария Филипи, което сега се нарича Баниас, където Симон
Петър пръв е казал, че Исус е Христос, Синът на живия Бог, вие ще установите, че то се намира близо до
Голанските възвишения, където можете да видите надписи, които ще ви призовават да бъдете нащрек. “Не
излизайте от колата си, защото земята наоколо все още е осеяна с необезвредени мини.” Ако посетите някои
от градовете, свързани със Самуил, като например Рамала, вие може да попаднете под кръстосан обстрел.
Ако  отидете  в  Хеврон,  където са  били погребвани някои  от  патриарсите,  като  Авраам,  вие  можете  да
срещнете  кола-бомба.  Ако  отидете  във  Витлеем,  където  е  бил  роден  Исус,  вие  може  да  видите  как
палестински  деца  хвърлят  камъни  по  израелски  войници.  Напрежението  в  Светия  град  Йерусалим  е
огромно. Защо наричаме всичко това Свята Земя? Може ли някое място да бъде свято?

Миналото лято имах възможност да посетя много от местата, където са се водили сражения по време
на Гражданската война в САЩ. Броят на жертвите от Севера и Юга са изумително големи. В битката при
Гетисбърг  са  загинали 41,000 човека,  в  битката  край Антиетам – 23,000 и това  е  най-кръвопролитната
еднодневна битка, 18,000 човека са загинали край Фредериксбърг, 20,000 човека – край Чанселорвил, малко
по-нататък по пътя идващ от Фредериксбърг и 25,000 загинали – край Маназас, близо до Вашингтон. В
речта си в Гетисбърг Абрахам Линкълн казва: “Ние не можем да посвещаваме, не можем да освещаваме и
не можем да обявим за свята тази земя.” Интересното е, че ние се опитваме да посвещаваме, да освещаваме
и да обявяваме за свети местата, където са умрели толкова много хора.

Това лято посетих някои места, където са се водили сражения, предхождащи гражданската война с
около 100 години, тъй като са се водили по време на Войната за независимостта. (Коментар: САЩ са основани

през 1776 след тази Война за независимостта, а Гражданската война е през 1861-1864. Д.Пр.) Има толкова голяма ирония в
това, че ние сме отделили тези места и тази земя в желанието си да разкажем нашата история, за да се знае
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кое как е станало, да маркираме местата като свети и да отдаваме почит на бойните полета заради хората,
които са загинали там. Най-ужасната от всички войни е свещената война, в която хората воюват помежду си
поради религиозни причини. Изглежда толкова иронично, че земята, която сме отделили и маркирали като
защитена е земята, където са умрели толкова много хора. Може ли това да бъде свята земя? Освен това
трябва да се замислим за опазването на околната среда. Благодарение на пътешествията на сина ми Крис аз
вече съм доста наясно какво причиняваме на реките, езерата и моретата. Той посети някои от великите реки
като Амазонка, Нил и Ганг, които всички хора, независимо от тяхната култура, считат за свети реки. Оказва
се, че тези велики реки са толкова замърсени, колкото са замърсени и реките от нашия район. Най-големите
реки по света страдат от замърсяване. Тъжно е да се разходи човек покрай някоя рекичка и поглеждайки в
коритото и да съзре някоя захвърлена количка за пазарене в универсален магазин. Тъжно е да види място,
където някой е изхвърлил стар хладилник или стари автомобилни гуми, използвайки реката като сметище.

Преди две години един баща ми каза, че след като завел децата си да поплуват в една близка река,
едно от децата му заболяло от ужасен обрив. Диагнозата на лекарите е, че този обрив се дължи на изгаряне,
причинено от химикали, които са били източени в реката. Разбира се, същото, което сме направили с реките,
ние сме направили и със земята, която е превърната в сметище за отпадъци. Опитвайки се да се освободим
от отпадъците си, ние си създаваме проблем, за чието разрешаване ще са нужни векове.

Населението на Йерусалим изхвърляло отпадъците си в дерето Геена. Пророк Исая през 7 век преди
Христос писал за това дере, описвайки го като място, където огъня никога не изгасвал и червеят никога не
умирал от глад. С това просто се казва, че там горят тлеещи боклуци.

Преди няколко години реших да посетя гроба на баба и на дядо ми по майчина линия. Отидох до
родното място на майка ми. Преди да посетя гробището, аз трябваше да получа специално разрешение, за
да мина покрай ограда, направена от една верига. Гробището сега е част от затворена държавна зона, където
се намира едно от най-големите хранилища на отработени ядрени отпадъци в нашата страна. За да стигна
до гроба, аз трябваше да вляза в забранената зона, която сега е опасна за здравето на хората. 

Когато живеех в Кентъки, аз чух,  четох и бях свидетел на един процес,  наречен открит добив на
въглища. Една минна компания беше открила огромни залежи от въглища, които бяха разположени близо до
повърхността. Вместо да копаят минни галерии, те започнаха да издълбават почвените слоеве един след
друг,  докато  стигнаха  до  въглищния  слой.  Находището  се  намираше  край  един  малък  град,  наречен
Парадайз (Рай).  Цялата местност беше превърната в пустиня от въглищната компания. Видял съм какво
могат да направят хората със земята. Вождът на индианците пита: “Какво стана с нашите гори? Какво стана
с нашите реки? Какво стана с нашия рай? Може ли някой да бъде собственик на реката? Може ли някой да
купи небето? Трябва ли земята да принадлежи на някой човек?  Не трябва ли всичко да принадлежи на
Бога?” Има ли някъде по света земя, която наистина е свята? Дали изразът “свята земя” има някакъв смисъл
за нас? Не е чудно, че в цял свят гробищните места се считат за най-скъпата недвижима собственост. 

Авраам  не  е  притежавал  никаква  земя.  След  като  напуснал  Ур  Халдейски,  той  е  живял  като
странстващ номад. Когато умряла Сара, той настоял да купи едно място, където да я погребе. Той купил
пещера в едно място, наречено Махпелах, сред дъбови дървета, което се превърнало в гробница за всички
патриарси. Когато Моисей извел народа на Израел от Египет и ги повел към Обещаната земя и те пътували
40 години през пустинята,  Библията ни казва, че те са носели костите на Йосиф. Моисей взел тези кости,
които лежали 400 год. в една костница, с цел Йосиф да бъде погребан при своите праотци – Авраам, Исак и
Яков.

Святата земя е важна за всички хора. Предполагам, че докато е пасял овцете, Моисей си е мислел, че
живота му привършва. Тъй като бил убил един египтянин, той избягал от Египет, където бил принц. Като
беглец той отишъл в пустинята и се срещнал с един човек,  наречен Йотар. Благодарете на Бога заради
Йотар! Той не само станал негов тъст, но му бил и духовен учител. Йотар му възложил доста слугинската
задача да се грижи за овцете му.  Това е било част от Божият план. В продължение на 40 години Моисей
пасъл тези овце в пустинята. Бог е знаел, че ще дойде време, когато Моисей ще се грижи за друго стадо, за
целия народ на Израел, който ще води през пустинята в продължение на още 40 години. В деня, когато
застанал пред горящия храст, Моисей вършел ежедневната си работата. Тъй като е бил 80 годишен, краката
му трябва да са били подути. Сигурно гърбът го е болял. Той бил в едно отдалечено място, когато видял, че
този храст гори, но не изгаря. В Библията се казва, че той си казал: “Да свърна и да видя това велико
явление.” Когато приближил до храста, Бог му казал: “Събуй обувките от краката си, защото мястото, на
което стоиш, е свята земя.” Моисей стоял пред този храст с боси крака и заеквал, като се е опитвал да
разбере какво му казва Бог да направи. Босите крака са символ на смирение, на свобода и на наранимост.

Миналата нощ аз извърших една сватбена церемония.  Точно преди началото на сватбата женихът
започна да се оплаква, че обувките, които беше взел под наем са му много неудобни и му стягат краката. Аз
го изслушах и му казах:  “Защо просто не ги събуете и да останете бос?” Той възкликна:  “Това би бил
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ужасен  начин  да  започна  брачния  си  живот!  Съпругата  ми  никога  не  би  разбрала  това.”  В  края  на
церемонията, когато подписваше брачното свидетелство, той отново се оплака, че обувките го стягат. Тогава
си спомних, как миналата седмица стоях за известно време бос, когато бях на плажа, свалих си обувките и
наблюдавах залеза на слънцето. Понякога е добре да свалите часовника си и да заживеете според ритъма на
прилива и отлива. Събуйте си обувките и останете незащитен. Това ни смирява и ни поставя в положението
да чуваме, да виждаме и да усещаме онова, което Бог е подготвил за нас.

Един ден, докато стоях потопен до шията в океана и заедно с сина си Скот си играехме с вълните, ние
започнахме да говорим за живота с молитва. Двамата говорехме за метода на молитва според различните
традиции,  за  важността  на  позицията  на  тялото  и  на  мястото.  Ние  говорехме  как  според  ислямската
традиция човек задължително трябва да има постелка, върху която да коленичи и която е обърната в точно
определена посока. Докато подскачахме и си играехме с вълните, аз казах на Скот, че земята, на която стоим
е свята. Тази земя беше на дълбочина около 1,5 метра под водата, но независимо от това ние стояхме върху
нея и разговаряхме за молитвата.

Ние  не  можем да  направим земята  да  е  свята.  Абрахам  Линкълн  е  бил  прав.  Ние  не  можем да
посветим, да осветим и да обявим за свят някакъв участък земя.  Само Бог може да създава свята земя.
Намирайки се в подножието на една планината, в далечния край на пустинята, Бог избрал да говори на
Моисей и казал: “Това е свята земя.” Моисей една ли е имал и най-малка представа, че след време отново
ще се върне на същото място, при същата планина. Тогава той щял да бъде изпратен да се изкачи на върха,
където в пламъци и с гръмотевичен глас от облаците Бог му дал две каменни плочи, на които били написани
Десетте Заповеди, подпечатаният завет, който Бог сключил с хората Си. Това място се превърнало в свята
земя и в свята планина, която е известна с името Синай. Аз имам чувството, че когато Бог казал на Моисей:
“Мястото на което стоиш, е свята земя,” Бог все едно, че е очертал един кръг, който обхваща целия свят.
Целият свят е свят. Бог присъства навсякъде, където и да отидем. Той е обещал: “Никога няма да те забравя,
никога няма да те изоставя.” “Аз ще бъда с вас до края на света.” Цялата земя е свята:  бойни полета,
гробища, полята и даже местата за съхранение на отровни отпадъци. 

Генерал Менли Хопкинс е казал:  “Светът е пълен с Божието великолепие.” Уилям Блейк е казал:
“Всеки обикновен храст започва да гори със славата на Бога.” Цялата земя е свята, стига да имаме очи да
видим, стига да имаме уши да чуем и ако сме кротки и да знаем, че Бог е Бог и няма друг като него. Еужени
Петерсон твърди, че единственото нещо, което най-много пречи на духовния ни живот, е нашия бизнес.

Понякога за мен е добре да се отделя от работата си, да си сваля часовника от ръката, да си събуя
обувките и да поживея с един по-различен ритъм. Когато направя това, аз виждам и чувам неща, които
иначе пропускам: полетът на пеликаните, които висят почти неподвижно над вълните, как китовете учат
малките си да дишат в плитките води, как птицата-рибар лови риба в океана и отлита надалеч, за да нахрани
малките си.  Ако се спрете и обърнете внимание, вие ще разберете, че Бог не иска да пропускате изгрева
всяка сутрин,  когато слънцето се издига над океана или ежедневния залез.  Божията слава се изявява във
всяко от тези неща.

Ние ще строим нова сграда на църквата. Някои хора с нетърпение очакват да видят първата копка.
Повярвайте ми, строителната фирма е готова да започне работа. Задръжката се дължи на събирането на
огромно количество документи и разрешения, които засягат всички страни на нашия живот. Земята ще бъде
свята не защото ние изграждаме църква, нито защото тя е част от църковната собственост. Тя ще бъде свята
само когато имаме усещането за присъствието на Бога на това място. Длъжни сме да се научим да чакаме
определеното от Бога време, даже когато започне строителството на тази църковна сграда. Длъжни сме да се
молим и да чакаме. Тя няма да бъде изградена благодарение на нашите, а на Божийте усилия. 

Миналата  събота  се  срещнах с  Томас  Уилямс.  Той е  висок  човек,  който стоеше в една  тревиста
поляна, пълна със кипарисови пънове. Огромните му ръце, които бяха два пъти по-големи от моите, бяха
покрити с мазоли от тежката работа. Кожата на ръцете му светеше от мазоли като слонова кост. Докато
разговарях с него за работата му, аз установих, че това е фермер, който Бог е призовал да работи в блатото.
Средно три пъти седмично той обува високите си гумени ботуши и обикаля блатата с моторна резачка, за да
събира кипарисови пънове с причудлива форма. Той ми каза: “Аз виждам ръката на Бога във всеки пън. В
кипарисовия пън аз виждам Исус коленичил в Гетсиманската градина. Аз виждам ангелите, Дева Мария,
учениците и разпънатия Господ Исус Христос в кипарисовия пън. Ръката на Бога е във всеки от тях.” От
кипарисовите пънове Томас Уилямс прави маси и лампи. Освен това, Бог го е призовал да проповядва като
помощник-пастор в една църква. Според мен той ми напомня за Моисей. Моисей е срещнал Бога в един
горящ храст, а Томас Уилямс се среща с Бога в кипарисовите дънери.

Искам да знаете, че ние също се срещаме с Бога. Ще се срещнете ли днес с Бога? Ще имате ли днес
повод да се спрете и да разберете,  че стоите на свята земя? А какво ще стане през останалите дни от
седмицата? Ще бъдете ли толкова въвлечен в работата си, че да не обръщате внимание на Бога? Ще бъдете
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ли толкова увлечен в преследване на собствените си планове и цели, в спазване на собствения си график, че
да пропуснете да видите онова, което Бог иска да видите? Ще бъдете ли наблюдателен и нащрек, за да го
видите? Ще знаете ли, че Бог ще ви даде шанс да се спрете и да помълчите пред Него? Отворете ушите си и
слушайте. Ако Бог ви говори, подчинявайте Му се.  Той е подготвил за вас нещо, което не е по-малко от
онова, което е бил подготвил за Моисей и за всеки друг човек. Понякога сме склонни да си мислим, че в
живота ни има места, които са забравени от Бога, където никога няма да видим как Бог се намесва и работи:
в болничната стая,  или в коридора пред интензивното отделение в болницата.  Може би си мислите,  че
никога няма да се срещнете с Бога в погребалната или в съдебната зала? Уверявам ви, че на земята няма
място, което е недостъпно за грижливата ръка на Бога. На работното ви място има свята земя. У дома ви
има свята земя. Мястото, където коленичите край леглото преди лягане, за да се молите на Бога също е
свята земя. Няма място, което да е забравено или изоставено от Бога. Ако трябва да говорим за някое място,
което е забравено от Бога, това би трябвало да е хълма край Йерусалим, наречен Голгота, където Исус е
извикал: “Боже Мой, Боже Мой, защо си ме оставил?” Даже там, в подножието на кръста, ние виждаме
най-голямото откровение, което Бог е давал някога за себе си пред хората. Най-голямата демонстрация
на Божията любов е била на едно място, за което може би е мислено, че Бог е изоставил.

Бог се интересува от вас. Ако е проявил интерес към един 80 годишен старец от далечния край на
пустинята, който е бил беглец и се е криел от правосъдието, Бог се интересува и от вас и иска да направи
нещо много специално в живота ви. Способността на Бога да прави това не се ограничава от нищо друго,
освен от вас самия и от свободната ви воля. На първо място трябва да решите да приемете Божия дар в Исус
Христос, да поканите Христос да влезе в сърцето ви и да вземете решението, че ще живеете заради него.
Когато направите това, вие ще тръгнете на едно велико пътешествие на вярата. Това е дълъг път и всяка
наша стъпка е върху свята земя. Може би някъде по този път вие сте се отбили встрани от курса и сега сте
се оказали някъде много далече от Бога. Повярвайте ми, той ще ви повика обратно при Себе си. Може би
точно сега прави това. Той ще ви призове да се върнете на Неговия път и да се подчините на Неговата воля,
за да ви разкрие Неговия план за живота ви. Може би най-много от всичко вие имате нужда от църковно
семейство,  нуждаете  се  от  място,  което  да  наречете  ваш  църковен  дом.  Тези  покани  са  от  Бога.  Ще
отговорите ли утвърдително на Бога, който ви обича, който иска повече от всичко останало да го опознаете
и да го обикнете така, както Той ви познава и ви обича? В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

               
Семейният бюджет

1Тим. 6:5-10; 17-19 

Искам да споделя с вас накратко за проблема, с който се борех дълго време. Може би не бихте искали
да ви занимавам с тези неща, но мисля, че е добре да бъдете информирани. Обикновено в неделя вечер съм
доста уморен.  Понякога в понеделник някои хора ме питат каква ще бъде темата на проповедта ми за
следващата неделя. Но аз не винаги имам представа за какво ще говоря. В края на краищата, младите жени
са в състояние да раждат само веднъж на 9 месеца. Аз имам някаква съвсем обща представа и съм убеден,
че от известно време Господ иска от мен да проповядвам за управлението на парите. Доста хора от нашата
църква  имат  финансови затруднения,  защото са  безработни или че  са  били  принудени  да  приемат по-
нископлатена работа, отколкото по-рано.  Някои хора имат затруднения,  защото харчат повече, отколкото
могат да си позволят. Знам, че имаме нужда от проповед, посветена на управлението на парите. Поради това
реших първата проповед от серията, посветена на болезнените въпроси в християнското семейство да бъде
посветена на тази тема.

Едно младо момиче, чийто баща бил банкер, било първокурсничка в университета. Баща й веднъж я
извикал и й казал: “Скъпа, ти си похарчила повече пари, отколкото имаше в банковата си сметка. Аз ще
платя преразхода, но знай, че вече си изхарчила всичките си пари.” Тя му казала:  “Тате, трябва да има
някаква грешка. Не може да съм останала без пари. Та нали имам още 14 неизползвани чека в чековата си
книжка.” Питам ви: Разговаряте ли в семейството си за парите? Аз съм загрижен за младите семейства от
нашата църква. Загрижен съм и за възрастните хора, който живеят с ограничени средства. Загрижен съм за
хората, които ежемесечно се борят, за да “свържат двата края.” Колкото и да са хората, с които живеете под
вашия покрив, даже да сте само двама човека, обсъждали ли сте как да управлявате парите си? Ако пък
живеете сам, може би сте говорили сам на себе си? Дали семейните ви разговори за парите са прераствали в
скарвания? Има ли моменти, когато сте загрижен за парите си? Трудно ли свързвате двата края? Чувствате
ли се финансово притеснен? Предполагам, че почти всяко семейство от нашата църква е имало моменти,
когато е било притеснено за семейния бюджет.
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Нека да видим какво ни казва Библията за парите. Повече от 2000 пъти в Библията се говори за пари.
В Библията са записани 38 притчи, разказани от Исус и в 16 от тях се говори за пари. Нека да прочетем само
два откъса – 1Тим. 6:5-10 и 1Тим. 6:17-19. Един човек постоянно страдал от недостиг на пари. Веднъж
отишъл да се консултира при свой приятел, който бил финансов консултант и искал най-доброжелателно да
му  помогне.  Първото  нещо,  което  консултантът  го  попитал  било:  “Дай  да  видим за  какво  си  харчиш
парите?” Човекът казал: “Не искам да ти давам отчет. За какво си харча парите си е моя работа.” 

Истината е, че бюджета е план за харченето на парите. Това означава да се напише на хартия как ще
бъдат  харчени парите.  Знаете ли за  какво си харчите  парите? Може би просто си  поглеждате чековата
книжка, за да разберете къде са отишли парите ви? Финансовите експерти казват, че това е първата крачка.
Винаги трябва да знаете за какво сте си изхарчили парите.  Записвайте си всичко,  което харчите,  всеки
разход, независимо дали е за гориво за колата, за безалкохолна напитка или даже за дъвка. Когато записвате
всичко, което изхарчвате в продължение на един месец, вие ще започнете да разбирате за какво си харчите
парите. През следващият месец повторете отново същата процедура. През третият месец - също. След три
месеца внимателно проучване вие ще откриете къде ви отиват парите. (Коментар: С жена ми сме женени от 49
години и през целия този период без никакво прекъсване водим тази статистика. Потвърждавам, че тя е много полезна и ни дава
възможност наистина да  контролираме  семейния  си  бюджет.  Д.Пр.)  Чак тогава ще сте в състояние да съставите
семейния си бюджет. Една жена сподели с мен представата си за семейния бюджет: “Мъжът ми изкарва
парите, а аз ги харча.” Страхувам се, че твърде много хора разсъждават по същия начин. Понякога жената
печели парите, а мъжът ги харчи. Аз знам, че това е проблем за много хора. В същото време знам, че много
от вас са много внимателни с парите и си имат бюджет. Тези хора знаят, къде им отиват парите. 

Но за други хора това е само началната точка. Нека да ви предложа нещо: Нека следващият месец да
бъде месец на ново начало за онези семейства от църквата ни, които нямат семеен бюджет. Започнете да
записвате  всичко,  което  харчите.  Установете  къде  ви  отиват  парите.  Ако откриете  за  какво  си  харчите
парите,  вие  ще  сте  в  състояние  да  направите  написан  план  на  семейния  бюджет.  Всички  финансови
консултанти казват, че това е точката, от която трябва да се започне. По този въпрос има много литература,
която може да ви помогне при съставянето на бюджета.  Но първото нещо е като семейство да вземете
твърдо решение и да се придържате неотклонно към него, че регистрирането на всеки разход е важно нещо,
което трябва да направите. Разгледайте за какво харчите парите си и преценете, дали начинът, по който
изразходвате парите си е  в хармония с  принципите от Библията.  Искам да ви предложа 6 принципа за
управление на парите, които са в съответствие с Христовото учение за използване на парите, които Бог ни е
дал:

Първо  ,   нужна е честност  . Дали парите ви са честно спечелени? Честно ли ги харчите? Честен ли сте
във всичко, свързано с парите. Тук не говоря да бъдете честни към данъчните власти, а дали сте напълно
честен и откровен към членовете на семейството си по отношение на разходите, които правите? Първото
предупреждение  на  Павел  относно  опасностите,  свързани  с  парите  е  отправена  към  хората,  които  по
някакъв  начин  си  мислят,  че  служенето  на  Бога  може да  бъде  използвано  като  средство  за  финансова
печалба.  Един мой приятел казва,  че никой не би трябвало да се захваща със служба на Бога,  ако е в
състояние да печели повече пари от нещо друго.  С други думи, служението на Бога не трябва да бъде
средство  за  финансово  забогатяване.  И  това  не  се  отнася  само  за  онези,  които  са  платени  църковни
служители. Това се отнася за всеки християнин.  Дали парите ви са честно спечелени? Дали ги харчите
честно и искрено?

В  продължение  на  много  години  работих  като  консултант  с  един  професионалист,  които  беше
пристрастен към хазарта. Той беше дякон в една църква, но имаше голям проблем с пристрастеността си
към хазарта, за който той лъжеше и го прикриваше. Накрая всичко се разкри. Той пропиля всички пари,
които двамата с жена му бяха спестили, някъде около 25000 долара. Двамата с жена си бяха отделяли тези
пари за обучението в колеж да двете им деца, които бяха ученици в гимназията. Той им казал, че е пропилял
всичките пари за спортни залагания. Той се надявал, че след това по някакъв начин ще спечели и ще успее
да възстанови парите,  които беше загубил. Когато най-накрая той отиде при семейството си им призна
всичко, можете да си представите колко трудно беше на жена му и на децата му повече да му вярват. Да
лъжеш, това означава да не успееш да бъдеш честен. Когато хората лъжат за парите, когато мамят или
прикриват, доверието към тях се подкопава. Доверието е в самия фундамент на християнското семейство.
Първият принцип е принципа на честността.

Вторият принцип     е споменат в ст.6: Благочестието със задоволството е голяма печалба  .  Във Фил.4:11-
12 Павел казва, че е научил тайната да живее както в изобилие, така и в оскъдица. Някои хора се проявяват
по-добре когато живеят скромно, отколкото когато живеят в охолство.  За някои хора наистина е трудно да
управляват онова, което притежават. Тайната на християнският живот е задоволството. Това означава човек
да бъде доволен, когато са задоволени насъщните му нужди. Павел казва, че ако сме нахранени и облечени,
ние трябва да сме доволни. Духът на недоволството е символ на нещо, което е ужасно лошо. Обикновено
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това означава, че ни липсва някакъв духовен елемент. Когато хората не са доволни от това, което имат, при
положение  че  са  нахранени  и  облечени,  недоволството  е  признак  на  нещо  ужасно  лошо  в  духът  им.
Недоволството  е  предвестник  за  онова,  което  ги  очаква  в  бъдещето.  Когато  човек  е  недоволен,  това
означава, че го очаква някакво нещастие. Незадоволената жажда за материални неща води към необуздано
разхищение. Павел казва, че любовта към парите, не самите пари, а любовта     към парите   е в основата на
всички злини.  Всяка  година  аз  се  боря  с  един плевел в  нашата  градина,  който е  толкова  упорит,  че  е
достатъчно само едно коренче, за да се разпространи в цялата градина. Всички знаем, че е невъзможно да се
отървем от плевелите. Почти толкова трудно е да се изкорени и любовта към парите. Можете да си мислите,
че сте победили този недостатък, но е достатъчно да пожелаете нещо и любовта към парите ще причини
някакви  проблеми  в  живота  ви.  Има  една  история  за  древния  град  Помпей,  който  е  бил  затрупан  от
изригналият вулкан Везувий. При археологическите разкопки била открито тялото на млада жена, която
бягайки от затрупвания град била стигнала до самата градска врата. Хората, които успели да излязат отвън
крепостната  стена  на  града  се  спасили,  а  тази  жена  е  била  на  крачки от  спасението.  Тялото й  е  било
ориентирано с краката към вратата, а главата и ръцете й били в посоката към града. Цялото й тяло било
покрито от лавата. Ръцете й били разперени. В едната си ръка държала торбичка с перли. Предполага се, че
ако не се е върнала, за да вземе перлите си, тя е можела да се спаси. Любовта към парите е корена на всяко
зло. Павел казва, че онези, които искат да бъдат богати, падат в капана на твърде много глупави и вредни
желания, които ги водят до унищожение. Хората, които са лакоми за пари, се отклоняват от вярата и сами си
причиняват толкова много мъка. Трябва да се научим да изкореняваме любовта си към парите и да сме
доволни от това, което имаме.

Третият  принцип     е  да  правим разлика  между нещата  с  непреходна  стойност  и временните неща  .
Твърде много хора харчат парите си за неща, които не би трябвало да купуват, ако не искаха да впечатлят
хората. Не виждате ли колко глупаво е това? Глупаво е да се привързваме и да се стремим прекомерно към
временните неща. Павел казва: “Ние не сме донесли нищо на света и не можем да вземе нищо от него,
когато го напускаме.” Бил съм на много погребения и съм забелязал нещо важно:  никога не съм виждал
катафалка с ремарке. Никъде няма такова нещо. Когато умираме, не можем да вземем нищо временно със
себе си. А знаете ли какво можем да отнесем на небето?  Можете да вземете децата и внуците си със себе
си. Можете да вземете хората, които обичате, за които се безпокоите и хората с които споделяте вярата си.
Тези хора можете да вземете със себе си на небето. Павел ни учи: “Божий човече ... следвай правдата,
благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта” (1Тим.:11). Загърбвайте временните неща.

Един пастор решил да си купи евтин костюм и отишъл в магазин за дрехи “втора употреба.” Намерил
един  черен  костюм,  премерил  го  и  установил,  че  костюма  му  стои  добре.  Решил  да  го  вземе,  но
собственикът на магазина му казал: “Пасторе, преди да го купите, искам да ви кажа, че този костюм сме
взели от една погребална фирма. Той е бил обличан върху няколко мъртъвци. Но ако искате, можете да го
купите.” Пасторът казал: “Аз го купувам тъкмо за погребения. Това не ме притеснява.” Той купил костюма,
защото бил евтин. След една седмица облякъл костюма за едно погребение. По време на службата по навик
се опитал да бръкне в джоба на панталоните си, но с изненада установил, че панталона няма джобове.
Проверил  и  установил,  че  и  сакото  няма  джобове.  Тъй  като  бил  шит  като  погребален  костюм,  било
преценено,  че костюма няма нужда от джобове,  защото не могат да бъдат използвани. Длъжни сме да
правим разлика между нещата с непреходна и с преходна стойност.

Четвъртият принцип     е принципът на слугуването  . Аз познавам един човек, който, когато получавал
заплатата си, поставял част от парите в празна кутия от кафе и я заравял в градината си. Цялата му градина
била осеяна със заровени кутии от кафе, а жена му била насадила цветя върху тях. Човекът умрял вечерта, а
при изгрев слънце на следващата сутрин цялата му градина била разровена. Членовете на семейството му
знаели, че той крие парите си в кутии от кафе и се съревновавали кой ще успее да вземе по-голяма част от
парите. С помощта на прожектори и лопати, през нощта те прекопали градината. 

Исус ни е казал притчата за господаря, който заминал надалеч и оставил на тримата си слуги таланти:
на единият – 5, на втория –3, а на третия – 1 талант. Първите двама слуги инвестирали получените таланти
и  когато  господарят  им  се  върнал,  те  имали  повече  отколкото  господарят  им  бил  дал.  Може  би  ви  е
направило впечатление, че слугите не са използвали за себе си печалбата от получените пари, а са я върнали
на господаря си. Третият се страхувал и заровил парите в земята. Когато господарят се върнал и видял какво
са направили слугите, той казал на първите двама слуги: “Добре си направил, добри и верни служителю.”
Но господарят бил разочарован от третия слуга и му взел парите, които му бил дал. Поуката от притчата е
следната: всичко принадлежи на Бога. Всяка стотинка е негова. Всичко което имаме – домове, коли, всичко
друго – принадлежи на Бога. Бог ни го е дал милостиво и ние сме отговорни да го употребяваме за Неговите
цели. Ние сме отговорни за правилното изразходване на природните богатства, включително и за водата.
Ние сме отговорни и за използването на собствената си енергия като човешки същества. Ние сме отговорни
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да  използваме  всичко,  което  имаме  за  целите  на  Бога.  Ако  не  правим  това,  ние  вървим  по  пътя  на
унищожението.

Петият принцип     е принципът на щедростта  . В ст.18 се дава следната заповед на богатите: “Да правят
добро, да богатеят с добри дела и да бъдат щедри.” Постъпвайки по този начин, те събират за себе си
богатство, което ще бъде добра основа за бъдещия живот, за да се хванат за истинския живот. Понякога
парите наистина могат да бъдат твърде скъпи. Ще го повторя: Парите могат да ни струват твърде много. Ще
ви  прочета  няколко  цитата  от  изказвания  на  милионери.  Те  са  били  високо  ценени  от  хората  заради
способността им да печелят пари,  а някои от тях и заради щедростта им. Джон Рокфелер е казал:  “Аз
спечелих много милиони долари, но те не ме направиха щастлив.” Уилям Вандербилт: “Грижата за 200 мил.
долара е толкова непосилна за всеки мозък и за всеки човек, за да може да се носи. Това количество е
достатъчно, за да убие всеки човек. В това няма никакво удоволствие, нито пък има нещо добро.” Андрю
Карнеги: “Милионерите рядко се усмихват.” Жан Пол Гети: “Аз съм тъжен човек.” Хенри Форд: “Аз бях
много  по-щастлив,  когато  бях  обикновен  механик.” (Коментар:  В  една  мъдрост  се  казва:  „Щастието  не  е  в

притежаването на много пари, но колко много пари трябва да има човек, за да се убеди, че това е истина.“ Д.Пр.) Това са
свидетелства на богати хора. Всички сме чували, че щастието не може да се купи с пари. Някакъв шегаджия
е казал: “Да, щастието не може да се купи с пари, но с парите можем да финансираме проучването, за да
разберем защо е така.” Истината е, че трябва да сме щедри. Да бъдем щедри, това означава да гледаме на
това, което имаме, като на Божие притежание и да искаме да се грижим за децата и за семейството на Бога.

Малко момченце отишло на ресторант заедно с майка си и баща си. Преди да започнат да се хранят,
бащата помолил детето да каже една молитва. Детето се помолило: “Мили Боже, благодарим ти, че сме
заедно и се чувстваме толкова добре. Благодарим ти за тази добра храна. Мили Боже, ние се молим в края
на яденето татко да ни поръча някакъв десерт. Аз искам шоколадов сладолед. Амин.” Една жена, която
седяла наблизо, чула молитвата на момчето и била възмутена: “Това е скандално! Скандално е човек да
помоли Бога за сладолед и при това шоколадов!”, казала тя с висок глас и всички я чули. Момченцето
млъкнало. Докато продължавали да се хранят, един друг клиент се доближил да детето, поставил ръката си
на рамото му и казал: “Сине, искам да ти благодаря за молитвата. Ти можеш да молиш Бога за всичко. Ако
искаш сладолед, няма никакъв проблем. Мисля си, че сладолед  а   е добър за душата  .” Обядът продължил и
бащата позволил на децата да си поръчат десерт. Момченцето си поръчало шоколадов сладолед. Донесли му
една голяма чаша пълна със сладолед,  на върха на който имало черешка.  Детето внимателно вдигнало
чашата си, занесло я на критичната жена и казало: “Сладоледът е добър за душата. Моята душа е в ред, но
вие имате нужда от помощ.”

Знаете ли какво друго е добро за душата? Щедростта. Духът на щедростта е добър за душата. Това е
принцип за отношение към парите, който откриваме в Библията. Нужна е вярност. Понякога в църквата ние
говорим за даването на десятък. 10% от всичко, което имаме, принадлежи на Бога. Дарението, което правим
в църквата е нещо повече от даване на десятък, това е нещо повече от изискваното от Стария Завет. Нашето
дарение е начин, чрез който ние демонстрираме верността си към Бога.  В ст. 17 се казва: “ На онези, които
имат  богатство  на  този  свят,  заръчай  да  не  високоумстват,  нито  да  се  надяват  на  несигурното
богатство,  а  на  Бога,  Който ни  дава всичко  изобилно да  се  наслаждаваме.”  Истинската  проверка  на
духовното ни състояние  е  чековата  ни книжка.  Истинското изпитание  на  духовното ни състояние  е  да
погледнем как сме разпределили парите в семейния си бюджет. Направете тази проверка за себе си. Вижте
за какво си харчите парите. Задайте си въпроса: “Колко важен е Бог в моя живот? Тези пари не са спечелени
от мен. Поради това Исус е казал: “Там където съхранявате богатството си, там е и сърцето ви.” Искате ли
да знаете къде е сърцето на даден човек? Вижте за какво си харчи парите и ще разберете.

Обикновено говоря много малко за парите и не споменавам често за тях в проповедите си. Вие сте
толкова щедри и продължавате да дарявате.  Когато подготвям млади двойки за предстоящата сватба и за
семейния живот аз ги съветвам да дават 10% от дохода си в църквата, да изразходват 80% и да спестяват
10%. Това е добър план за съставяне на семейния бюджет. Едно момиченце имало тържество по случай
рожденият  си  ден.  Двете  с  майка  си  знаели,  че  на  вечерята  ще  присъстват  8  човека,  поради  което
предварително разрязали тортата на 8 парчета. В последният момент, когато вече сядали на масата, за да
започнат да се хранят, на входната врата се почукало. Момиченцето отворило и видяло, че е дошъл дядо й,
когото тя много обичала. Тя с радост го посрещнала и седнали да се хранят. Когато настъпил момента да се
сервира тортата, момиченцето с ужас се сетило, че тортата е нарязана и има 8 парчета, а присъстващите са 9
човека.  Но тя изтичала в кухнята, взела ножа и отрязала в центъра на тортата едно кръгло парче . Така
проблемът бил решен,  а дядото получил най-хубавото парче от тортата – кръглото парче.  Така е и със
съставянето на семейният бюджет. Когато даваме 10% от парите си на Бога, ние  му даваме най-добрата
част,  защото сме му признателни и го обичаме.  Когато правите това,  всяка останала част от семейният
бюджет бива засегната и намалена, защото даваме най-добрата част на Бога.
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Надявам се, че ако не правите семеен бюджет, вие ще започнете да си правите. Но запомнете тези
принципи: честност, вечните ценности, слугуването, щедростта и верността. Нека бюджетът ви, начинът по
който изразходвате парите си, да бъде отражение на любовта ви към Бога, който ви обикна толкова силно,
че пожертва Господ Исус за вашето спасение.

Християнският  живот,  който  живеем,  започва  с  посветеността  и  с  решението  да  сме  верни  на
Христос. Този живот започва с решението да приемем Христос и да Го помолим да стане Господ на живота
ни. Може би тук има хора, които още не са взели това решение? Каним ви да го направите. Приемете Исус
за ваш Спасител. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 
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