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Седем писма до седем църкви - Филаделфия

Откр. 3:7-13

Марк Твен разказва  една  история за  Том Сойер в църквата,  който отишъл подготвен в църквата,
защото от опит знаел,  че ще настъпи време,  когато ще започне да скучае и поради това  се  подготвил.
Донесъл в джоба си един бръмбар с щипци. Това бил едър екземпляр, който наистина можел да щипе. В
един момент по време на службата Том Сойер бръкнал в джоба си и извадил бръмбара.  Бръмбарът си
заслужавал името. Той ощипал Том по пръста, а момчето извикало и го хвърлило на пътеката. Бръмбарът
паднал по гръб и трескаво замахал с крака и криле, опитвайки се да се изправи. Едно малко куче спяло на
слънце пред входната врата на църквата, но в този момент се събудило и влязло в църквата по пътеката.
Започнало да подушва бръмбара и  той го  ощипал по носа.  След всичко това  службата  била  дотолкова
нарушена, че събранието много бързо било прекратено.

Продължаваме серията от проповеди, наречена “Седем писма до седем църкви.” Днес стигнахме до
предпоследната от тези църкви – църквата във Филаделфия. Това е църква, от която може да се очакват
много добри неща, защото към нея не е бил отправен никакъв упрек от Възкресеният Христос. Когато Йоан
изпраща тези седем писма до църквите,  само    две църкви не били упрекнати  : църквите в Смирна и във  
Филаделфия. Погледнах в географския атлас, за да открия къде се е намирал този град Филаделфия. Той се
е намирал в днешна Турция и сега носи друго име. Сега се нарича Алахшехир (Град на Бога). Град Смирна
сега носи името Измир. Църквата във Филаделфия е била необикновена църква. Нека да прочетем Откр.
3:7-13. 

Град Филаделфия е бил най-младия от седемте градове, за които се говори в Откровение. Той е бил
основан  от  гърците.  Те  са  имали  план.  Филаделфия  е  бил  разположен  на  границата  на  три  различни
провинции,  които  е  трябвало  да  бъдат  обединени.  Поради  това  гърците  построили  този  град,  имайки
предвид тази негова мисия. Те искали гръцката култура да се разпространи в тези три провинции. Това е
била задачата на Филаделфия, която жителите й приели и изпълнили добре. Например, в района на град
Лидия хората говорели на език, който е бил много различен от гръцкия език и се наричал лидийски език.
Само за няколко години гръцкият език дотолкова се разпространил, че лидийският език и култура изцяло
изчезнали. Хората заговорили на гръцки и възприели гръцката култура. Този град бил най-младият и е носел
едно необикновено име.  На гръцки език думата Филаделфия означава “Град на   братската любов  .” Това е
град на братската любов. Градът бил наименуван от краля така, за да изрази обичта си към своя брат. Градът
бил разположен на необикновено място. Преди хиляди години на това място имало вулкан, който изригвал,
поради което цялата местност била покрита с вулканична лава и приличала на пустия. Хората се чудели,
дали ще могат да посаждат и да отглеждат някакви растения в тази почва. Те установили, че на тази почва е
най-добре да се отглеждат лозя. Поради това цялата местност около Филаделфия била засадена с лозя. В
самият град нямало много храмове на гръцките богове. Обаче имало храм на гръцкият бог Дионисий, който
е бил почитан като бог на виното.  Негов римски еквивалент е Бакхус.  Това е  бил винопроизводителен
район. Почвата е била много подходяща за лозарство и хората били лозари. В района все още имало активна
сеизмична дейност и през 17 год. н.е. целият град Филаделфия бил разрушен напълно от земетресение.
След това римският император Тиберий решил отново да изгради града и го възстановил. Това бил огромен
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строителен проект. Целият град бил изграден отново. Жителите на Филаделфия били толкова благодарни,
че го преименували на Нова Цезария,  наричайки го на името на самия Цезар Тиберий. Но това име не
останало за дълго и отново било върнато старото име на града – Филаделфия. По време на управлението на
император Веспасиан този град започнал да се нарича Флавия, което произлизало от фамилното име на
императора. Новото име отново не просъществувало дълго и отново било върнато старото име Филаделфия.

Районът на града продължавал да бъде сеизмично активен. Поради земетресенията хората научили
много неща за разрушенията. През 92 год Домициан (Коментар: Той е брат на Тит и син на Веспасиан. Д.Пр.), който
по онова време бил император, опитал да се справи с глада, който бил обхванал цялата римска империя. Той
заповядал да бъдат изкоренени половината от лозята в района на Филаделфия и хората да започнат да
отглеждат зърнени култури. Жителите се подчинили, но житните култури просто не виреели по тези места.
Така Филаделфия била обхваната от период на дълбок икономически упадък.  (Коментар: В наше време, преди

40години,  Горбачов в СССР и Тодор Живков у нас направиха подобен опит и постигнаха същите резултати. Д.Пр.) Тогава
хората отново започнали да отглеждат лозя. По тази причина градът бил беден. Това бил малък град, където
хората знаели какво означава да се разлюлее земята под краката им.

Църквата във Филаделфия е била най-малката от седемте църкви, за които се говори в Откровение. Тя
е била известна със своята вярност. Както вече ви казах, сега този град се нарича Алашехир (Град на Бога).
Възкръсналият Христос казва, че в него има синагога на Сатаната. Същото нещо е казал и за църквата в
град Смирна.  Чрез  израза “синагога  на Сатаната” се  казва,  че  е  имало юдеи,  които не са  възприемали
християнството. Нещо повече, тези юдеи страстно преследвали християните. Добре е, че днес си мислим за
християните от цял свят,  които са преследвани заради вярата си.  Християните от Филаделфия са били
преследвани. Христос им казва, че ще доведе пред тях онези, които са отхвърлили Христос. В определен
момент  тези  хора  ще  се  поклонят  не  пред  град  Филаделфия  или  пред  тамошната  църква,  а  пред
Възкръсналия Христос. В пълна хармония с текста в Откровение, във Фил.2:10-11 Павел казва: “В името на
Исус де си поклони всяко коляно ... и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ .” Възкресеният
Христос казва на църквата във Филипи: “Зная твоите дела.”

Замисляли ли сте се някога, че Възкресеният Христос знае всичко за ставащото в нашата църква? Той
знае за какво харчим парите, за какво употребяваме времето си. Той знае какво става по време на всяка
наша среща. Той посещава църквата ни и знае какво става тук. Но освен външните ни прояви, Възкресеният
Христос знае мотивите ни. Той знае онова, което е скрито дълбоко в сърцето ни. Той знае делата ни, както и
онова, което ни подтиква да ги вършим. Той е изследвал църквата във Филаделфия и е установил, че е
абсолютно вярна. Кловис Чапел казвал, че ако трябва да избира към коя от църквите, описани в Откровение
да  се  присъедини,  той  би  се  присъединил  към  Филаделфийската  църква.  Тя  не  е  най-голямата,  тъкмо
обратното – тя е най-малката. Това не е била богата църква, а както казва Христос, тя е била бедна църква.
Но тя е била абсолютно вярна църква. Нейните членове са били верни на Господа. Той им казал: “Вие ще
бъдете  като  стълбовете  в  храма.  Върху вас  ще изпиша името си.”  Ние  често  говорим за  стълбовете  в
църквата. За хората от Филаделфия това е имало особен смисъл. Когато изграждали храма на Дионисий и
издигнали колоните на храма, строителите се обърнали към богатите граждани на града и ги помолили да
дарят  пари  за  изработването  и  монтажа  на  един  от  стълбовете.  Когато  стълбът  бил  издигнат,  на  него
изписали имената на дарителите. Христос използва тази аналогия, но казва: “Аз ще напиша името си върху
вас. Вие ще бъдете като стълб в храма.” Подобно на видните граждани и дарители от Филаделфия, ние ще
бъдем граждани на небесата.

Когато дава описание за себе си в писмото до църквата във Филаделфия, Христос постъпва по друг
начин. Описанието на Възкръсналият Христос от Откр. 1 се повтаря в началото на всяко от писмата до
другите църкви,  но не и в писмото до Филаделфийската църква. В това писмо има уникално описание на
Христос. На първо място той казва: “Аз съм свят” После казва: “Аз съм истината.” На трето място казва:
“Аз притежавам Давидовия ключ.” Това означава, че притежава ключа за съкровището. Когато си мислим
за начина, по който Христос описва себе си, ние виждаме, че той иска и църквата да бъде точно такава. Ние
трябва да сме свети така, както нашият Небесен Отец е свят. Трябва да бъдем святи така, както Бог е свят.
Какво  означава  да  бъдем святи?  Това  означава  да  бъдем различни.  Не  е  ли  вярно,  че  някои от  нас  са
различни?  Това означава човек да бъде отделен и да се различава от останалите хора. Ако сме святи хора,
това означава, че нещата, които потребяваме, начина по който живеем живота си и нещата, които оказват
влияние  върху  нас,  се  различават  много  от  нещата,  които  оказват  влияние  на  невярващите  около  нас.
Равинът Авраам Хешел разказва една история за едно африканско село. Жителите му се занимавали със
земеделие и всяка година жънели реколтата си. Всяка година складирали овършаното зърно в нова колиба.
Всяка година строели нова колиба, която щели да използвали за склад на зърното от новата реколта, което
после използвали за изхранването на хората от селото през цялата година. Една година, след като житото
било ожънато и овършано, хората от едно съседно и враждебно село дошли и отровили зърното от новата
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реколта. Отровата не била смъртоносна.  Ако човек вкусел от отровеното жито, той не умирал, но губел
разсъдъка си. Старейшините на селото се събрали, за да решат какво да направят. Те знаели, че някои от
хората  ще  трябва  да  ядат  от  заразеното  зърно,  защото  нямало  достатъчно  останало  жито  от  миналата
година. Всъщност останалото миналогодишно зърно било много малко. Решили да отделят няколко човека,
които да се хранят от това незаразено жито. Всички останали трябвало да ядат от заразеното тазгодишно
жито, което означавало, че щели да загубят разсъдъка си. Отговорността на избраните няколко човека била
да напомнят на останалите хора, че са луди. Това е задачата на църквата. Ние сме отделени от останалите
хора и трябва да се храним с различна храна.  Част от нашите отговорности е постоянно да напомняме на
невярващите, че онова, което ядат, ги прави да полудяват и да живеят като луди хора. Ето това означава
човек да е свят. Това означава да е отделен, да е на различна диета и да се различава от заобикалящите го
невярващи хора.

Христос казва,  че той е истината.  Ние знаем, че Христовата църква трябва да бъде фокусирана в
истината.  Тази  истина  е  Библията,  Божието  Слово.  Всичко,  което  правим  в  църквата,  трябва  да  бъде
ръководено от Библията. Основната цел на църквата е да се подчинява на Великото Поръчение от Мат.
28:19-20. Решенията, които вземаме, програмите, които изпълняваме, всички тези неща трябва да бъдат в
хармония с истината, разкрита в Божието Слово и с истината на Светия Дух. Ние трябва да сме хора на
истината. Исус казва: “Аз съм пътят, истината и живота. Всеки друг път води към гибел. Това е пътят, който
води към живот.”

Освен това Христос казва, че притежава Давидовия ключ. Той казва: “Това което отключа, ще остане
отключено, а онова, което заключа, ще остане заключено.” На църквата във Филаделфия той казва: “Ето,
поставих  пред  теб  отворени  врати.  Пред  теб  има  отворена  врата.”  Когато  чета  за  църквата  във
Филаделфия, аз си мисля за нашата църква. Каква врата е отворил Бог пред нас? С каква благословия ни е
дарил Бог? Нашата цел не трябва да бъде да ставаме по-голяма църква. Трябва да се стремим да бъдем най-
добрата църква, която Бог иска и  ни помага да бъдем. Бог довежда други да се присъединят към нас. Не се
дължи на нашата сила това, че сме в състояние да извършим което и да е нещо, което Бог иска да направим.
Когато Бог иска от нас да направим нещо, то е подобно на задачата да нахраним 5000 човека. Учениците са
си мислили, че е невъзможно да направят това. Те са разполагали само с няколко питки и две риби. Исус е
онзи, който ги е взел и ги е преумножил така, че множеството било нахранено. Бог очаква същото и от нас.
Той казал на църквата във Филаделфия: “Аз знам силата ти. Знам, че силата ти не е голяма.” Хенри
Блекаби ни напомня, че когато Бог ни предложи някаква възможност и постави пред нас една отворена
врата, осъществяването на неговия план  не е въпрос на шанс.  Въпросът е какво правим ние. Когато Бог
отвори вратата пред нас и ни предложи някаква възможност, само от нас зависи дали ще се подчиним на
волята му и да отговорим на възможността, която Бог ни предоставя и да разберем чрез вяра, че Бог, същият
Бог, който може да умножи хляба и рибите, ще вземе усилията ни и ще ги преумножи и ще ни снабди със
способности да извършим неща, за които сме считали, че са невъзможни.

Когато Павел пише за възможностите, които е имал, той казва, че Бог отворил вратата пред него, за да
отиде  от  Троя  в  Македония.  Павел  казва,  че  Бог  отворил  вратата  пред  него,  за  да  разпространява
евангелието сред неевреите. Сам Исус казва, че е вратата. Можете да прочетете това в Йоан 10. Вратата,
която е отворена пред нас, е не само възможност да свършим работата, която Бог ни възлага. Тази отворена
врата е и възможност да разкажем на другите за Исус Христос и да им покажем, че той е вратата, която води
към спасението. Когато Исус говорил за себе си в този контекст, той казал, че е добрият пастир, който ляга
да спи пред вратата на кошарата, за да пази овцете си. Той казва, че всички, които влязат през вратата са на
сигурно място. Ето това съобщение трябва да разпространяваме сред хората. Това е добрата новина за Исус,
който е вратата и пътя към живота. Той е пътят към спасението. Пред нас стои една врата, която винаги е
отворена и никога не се затваря. Това е врата на молитвата. Бог ни кани да се молим. Той ни приканва да
бъдем  молеща  се  църква.  Като  молеща  се  църква  ние  трябва  да  се  самоконтролираме  и  никога  не
пропускаме предоставената ни възможност да се молим на Бога. Уейн Хиит прави списък на членовете на
църквата ни, които желаят да се молят по един час в къщи за нашето мисионерско пътуване в южна Азия.
Ако искате да посветите един час седмично, за да се молите вкъщи, можете да се обадите на Уейн да ви
запише в списъка. Както знаете, в църквата ни има една стая, която винаги е на разположение на онези,
които искат да се молят. Ние имаме верижна молитва. Предоставяме различни възможности за отправяне на
молитви към Бога. Всяка сряда вечер се събираме в църквата, за да се молим. Окуражаваме всеки член на
църквата ни да се моли. Бог ни е предоставил тази възможност и ние трябва да я използваме. Това е едно
от най-резултатните средства за общуване с Бога и ние не трябва да се осмеляваме да го пренебрегваме.
Като църковно семейство,  на  нас  ни е  предоставена  възможността  да  даряваме.  Вратата  на  даването е
винаги отворена пред нас. Нашата църква е съставена от прекрасни дарители. Искам да ви благодаря за
вашата щедрост и за верността ви към Бога. Искам да окуража онези, които не дават десятък, да започнат да
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го правят. Това е акт на подчинение. Окуражавам онези, които дават десятък, да гледат на даването като на
жертвоприношение, което вие можете да решите как да използвате. Окуражавам ви да дарявате вярно на
Бога. Това е нещо, което нашата църква прави много добре. Убеден съм, че това е причината, поради която
Бог ни дава отворена врата. Уверявам ви, че ако трябваше отново да избирам в коя църква да отида, аз
отново щях да избера нашата църква. Вие сте моето църковно семейство. От цялото си сърце ви благодаря
за  верността  ви  към  Бога.  Благодаря  ви  за  вярата,  която  ви  води  да  приемате  предизвикателството  на
възможностите и на отворената врата, която Бог е поставил пред нас. Бог не само знае какво правим, но Той
знае и защо го правим и какви са истинските ни мотиви да го правим. Замисляли ли сте се, че бюджета на
нашата църква е начин за да изразяваме любовта си към Господа? Филаделфия означава “братска любов.” 

Може би си спомняте историята от самия край на евангелието на Йоан. Петър бил обезкуражен. Исус
бил умрял на кръста и въпреки, че се срещнал с него след възкресението му, Петър решил да се върне
обратно при Галилейското море и към стария си начин на живот и да се отдаде на риболов. Той взел със
себе си и някои от учениците. Те излезли с лодка в морето да ловят риба, но през цялата нощ не хванали
нищо. Това е много обезкуражително за всеки рибар. Когато се съмнало, те видели една непозната фигура
на брега. Това бил Исус, който ги попитал дали са уловили нещо. Не е добре да се задава този въпрос на
рибар, който не е уловил нищо. Те му отговорили, че не са хванали нито една риба. Тогава странникът им
казал да хвърлят мрежата си от другата страна на лодката. Когато я хвърлили и извадили се оказало, че в нея
има 153 риби, което според някои коментатори е бил броят на познатите страни по онова време. Това е
начин  да  ни се  напомни, че  Петър  е  бил призован от  Исус  да  бъде  рибар на  хора.  Докато учениците
стигнали до брега, Исус вече бил разпалил огън, за да опекат рибата.

Той им приготвил закуската и докато били седели около огъня, Исус попитал Петър дали го обича.
Петър му отговорил: “Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Исус не използвал термини от рибарството, а от
пастирството и му казал: “Паси овцете Ми. Обичаш ли ме? “Да, Господи, Ти знаеш че Те обичам.” Отново
Исус му казал: “Паси агънцата Ми. Петре, обичаш ли ме?” “Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Тук
Исус използвал думата “agape.” “Петре, изпитваш ли agape към мен? Петър му отговорил: “Аз те обичам
като брат.”

Вероятно  Петър  все  още  е  страдал  заради  това,  че  се  е  бил  отрекъл  от  Исус.  Може  би  това  е
причината, поради която Исус три пъти го питал, дали го обича. Все едно, че Исус е държал в ръката си
една огромна гума, с която с това тройно потвърждение е изтривал трикратното му отричане. Третия път
Исус използвал думата “philia.” “Петре, обичаш ли ме като брат?” Петър потвърдил, че го обича като брат.
Ето с такава братска любов се е отличавала църквата във Филаделфия. Христос вижда какво правим. Той
знае нашия бюджет. Той знае колко добре даваме. Освен това той знае мотивацията в сърцата ни. Всичко
което правим, е отражение на любовта ни към Христос. Той казва, че ще доведе хора в църквата, защото те
ще разберат, че са обичани. Църквата ще действа поради любовта си към Христос.

Обичате ли Господ Исус Христос? Преминали ли сте през вратата на спасението? Приели ли сте Исус
като ваш Спасител? Обичате ли Господ Исус Христос и намерили ли сте църква, която ви мотивира да
обичате Христос? Може би търсите църковен дом. Уверявам ви, че хората от нашата църква ще се радват да
ви приемат. Ние не сме най-голямата, нито най-силната църква. Ние не сме най-добрата църква, но сме се
посветили на Исус Христос. Той е нашият Господ и Спасител. Ние се стараем да бъдем най-добрата църква
в очите на Бога. Ако искате да бъдете част от такова църковно семейство, ние ще ви посрещнем като добре
дошли, ако решите да се присъедините към нас. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 

                     
Седем писма до седем църкви - Ефес

Откр. 2:1–7 

В продължение на около 20 години си кореспондирам от време на време с един затворник  Когато за
пръв път попадна в затвора, той беше някъде към 30-годишен. Сега предполагам, че е около 50-годишен.
Понякога му пращам Коледна или Великденска картичка. Той отговаря незабавно на всяко мое писмо и
никога не се оплаква. Обикновено ми казва нещо окуражително за хората, които обича. Понякога говори за
нещата, които Бог прави в неговия затвор.

Църквите в Мала Азия получили едно писмо от един затворник. Йоан бил заточен на остров Патмос и
написал окуражителни писма до седем църкви. Всяко от тези писма е различно. В две от писмата има само
похвали и окуражения. В други две има предупреждения и осъждане. Другите три писма са пълни със смес
от похвали и предупреждения. Учените спорят как трябва да тълкуваме тези писма. Трябва ли да считаме,
че  са  писани до конкретни църкви,  които са  живели в  специфични за  тях  условия?  Или трябва  да  ги
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разглеждаме като писма,  които са адресирани до християните от всички поколения и до всяка църква ?
Лично аз считам, че и двата подхода са верни. Йоан е предупредил конкретните църкви за специфичните им
проблеми. В същото време той пише до всичките седем църкви и до всеки християнин от всички времена.
Бихме могли да кажем, че не трябва да четем чужди писма,  но тези писма специално са били написани с
намерението да бъдат прочетени от нас. Убеден съм, че писмата, написани от Йоан са валидни и за нашата
църква. Нека да прочетем Откр. 2:1-7. 

Първото писмо, което Йоан е написал е било адресирано до църквата в Ефес. Ефес е бил горд град.
Понякога са го наричали “Светилникът на Мала Азия.” Това е бил много прочут град, може би първият и
най-големият град в цяла Мала Азия и вторият по големина град в целия тогавашен свят след Рим. Ефес е
бил свободен град. Това означава, че той е бил град-държава и е имал собствено правителство. Тъй като е
бил свободен град, когато римският губернатор на провинцията искал от името на императора да изслуша
като съдия някой заплетен случай, той отивал в Ефес. Там се разглеждали съдебните дела. Икономиката на
Ефес е била много добре развита.  Говори се,  че  в Мала Азия всички пътища водят до Ефес.  Градът е
притежавал огромно пристанище, в което акостирали кораби от всички тогавашни страни по света, където
сухопътните пътища се срещали с морето и идващите по суша товари можели да продължат пътя си по
морето. Историците казват, че Ефес е бил пазарът на Мала Азия. Икономиката на града е била силна и
жизнеспособна.  Там се провеждали атлетически състезания.  По същият начин, по който в Атина са се
провеждали Олимпийски игри, в Ефес се провеждали Ефески игри, в които участвали хора от Мала Азия.
Ефес имал много неща, с които да се похвали.

Най-известната сграда в града е бил храмът на богинята Артемида или Диана. Този храм е бил считан
за едно от седемте чудеса на древния свят. Ако в Ефес се е изпълнявал някакъв “Ренесансов проект,” той би
бил концентриран в този храм. Посетителите на Ефес можели лесно да видят великолепната архитектура на
този храм, която била разположена на върха на един хълм. Този символ на града бил в същото време символ
на деградацията на населението на Ефес. В храма имало статуя на богинята Диана. Никой не знае откъде е
дошла тази статуя. Някои считат, че тя е паднала в града като метеорит. Това бил един грозен черен камък.
По някакви причини се считало, че този камък е дар от богинята Диана, който е бил изпратен от небето. В
Ефес  имало  и  други  храмове,  посветени  на  императорите  Клавдий  и  Нерон.  Обожествяването  на
императора е било част от културата на Ефес. Вие виждате, че в този горд град, светилникът на Мала Азия,
езичеството е било широко разпространено. Езическите религии позволявали на езичниците да си купуват
муски, амулети и статуи на домашни богове. Това е една от причините, поради която апостол Павел си имал
неприятности  в  Ефес.  Павел  говорил  против  занаятчиите,  които  произвеждали  тези  идоли  и  това
предизвикало голямо вълнение сред местното население. Павел бил бит в този град. Преклонението пред
богинята Диана е било особено омерзително.  В храма е имало проститутки, които са играели ролята на
жрици на Диана. Техният брои достигал до 200-300 и те извършвали неморални актове на територията на
храма. Освен това храмът е била убежище на криминални престъпници, тъй като там не можели да бъдат
арестувани. Така в храма съществувала една порочна смес от криминални престъпници и демонстративна
сексуална разюзданост.  Философът Хераклит,  който е  живял по това  време,  е  бил наричан “плачещият
философ.” Веднъж бил запитан защо плаче и той казал, че плаче заради неморалността на Ефес. Ефес е бил
горд град, но бил прогнил до сърцевината си.

През  Ефес  тече  една  река,  която  се  влива  направо  в  пристанището,  което  е  било  едно  от
забележителностите на Ефес. Поради наносите от реката, дъното на пристанището постоянно трябвало да
се дълбае, защото наносите биха затлачили пристанището. Ако сега посетите мястото, където в древността
се  е  намирал  град  Ефес,  вие  ще  намерите  само  развалини.  Старият  град  вече  не  съществува.
Археологически  находки  от  града  са  открити  на  разстояние  10  км  от  морския  бряг.  Пристанището  е
изчезнало. Наносите от реката са го запълнили и сега то се е превърнало в блатиста местност, а морския
бряг се е отдалечил на 10 км от древния град. Така както наносите са задръстили и затлачили пристанището
на Ефес, така и езичеството, неморалността и нещата, които са греховни според Бога, в края на краищата
довели до разрушаването на този град.

Църквата в Ефес е била голяма и силна. Тя имала чудесно наследство. Павел е живял в този град по-
дълго  отколкото  във  всеки  друг  град.  Църквата  станала  известна  в  древният  Близък  Изток  като  силна
църква. Счита се, че Тимоти е бил нейният пръв епископ. Самият Йоан е служил около 25 години в тази
църква.  Според една легенда Йоан довел Мария, майката на Исус, да живее в Ефес. Тя е погребана
там. Игнаций написал едно писмо през първия век, в което хвали Ефес, тамошната църква и благородната
вяра на членовете й. В писмото на Йоан до църквата в Ефес всъщност говори Христос и я хвали заради
добрите  й дела.  Той казва,  че  знае  техния  упорит труд и  търпение.  Това  е  църква,  която е  устояла  на
преследванията. Игнаций разказва, че пътя на мъчениците минавал през Ефес, защото преследването на
римската  власт отнело живота на много християни.  Често пъти арестуваните християни на път за  Рим
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минавали  през  ефеското  пристанище.  Членовете  на  църквата  в  Ефес  работели  много  и  устояли  на
преследванията. Това е била църква, която стриктно се е придържала към правата вяра. Те били грижливи и
както ги предупреждава Йоан, са изпитвали внимателно духа на онези хора, които искали да проповядват в
църквата, за да се уверят, че това не са фалшиви пророци. Ефеската църква е искала да се увери, че онова,
което са проповядвали тези хора е правилно. Исус ни учи, че ние ще разпознаваме кои хора са добри и кои
са лоши  според делата им.  Но в църквата в Ефес е имало един проблем. Ние знаем, че според Павел
първият плод на Духа е любовта. Исус казва на църквата в Ефес: “Но имам това против теб, че си оставил
първата си любов.”

Спомняте  ли  си  вашата  първа  любов?  Спомняте  ли  първото  момче  или  момиче,  в  което  сте  се
влюбили?  Когато  чуем  думите  “първа  любов,”  може  би  си  спомняме  за  онзи,  който  пръв  е  обикнал
църквата. Според мен тук Исус казва следното: “Вие не сте загубили първата си любов в хронологичната
последователност, а сте изгубили най-важната си любов, която е над всяка друга любов.” Когато Исус бил
попитан коя заповед е най-важната от всички заповеди, той отговорил с цитатът от Второзаконие, наречен
Shema (Втор. 6:5).  Той казал, че най-важното от всичко е да обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си
душа и с всичката си сила. Първата любов на всеки християнин е любовта му към Бога. Исус казва, че
втората по важност заповед е  като първата. Ако обичаме Бога с цялото си сърце, душа, разум и сила, от тук
следва, че ще обичаме другите хора по същия начин, по който обичаме Бога.

Но в Ефес е имало някакъв пропуск. Църквата е работила много и е устоявала на страданията. Тя
здраво се е държала за вярното учение. В представите ми тази църква е развивала бурна дейност. Хората са
вършели много и различни работи. Те са били нащрек срещу злите хора, но църквата загубила любовта си.
Как  е  станало това?  Как е  възможно църквата  да  загуби  любовта  си?  Ако  започнем  да  отстъпваме от
изискването на Христос да му служим,  ако загубим стремежа си да разпространяваме евангелието,  ако
започнем да  си  мислим,  че  сме  достатъчно  добри и няма нужда да  ставаме още по-добри,  тогава  сме
изложени на опасността да загубим първата си любов. Ако станем небрежни в богослужението си,  ако
започнем да вярваме, че целта на богослужението е на нас да ни е добре, ако започнем да си мислим, че се
събираме в църквата за да ни е интересно и да се забавляваме, ако започнем да си мислим, че какъвто и да е
вид “шоу” е несравнимо по-добро от богослужението, ако си мислим, че можем безнаказано да обичаме или
да не обичаме Бога,  тогава ние сме изправени пред опасността да загубим първата си любов. Ако станем
безгрижни и небрежни, студени и втвърдени, вместо да сме грижливи и състрадателни, ако пренебрегваме
нуждите  на  братята  и  сестрите  си  в  църквата,  ние  стигаме  до  състоянието,  при  което  вече  не  се
интересуваме от условията, в които живеем и че като християни ни е заповядано да се грижим за същите
хора, които са обичани от Исус, тогава има опасност да изгубим първата си любов.  Когато започнем да
четем Библията нередовно и несистемно,  когато започнем да пренебрегваме важността да я изучаваме,
когато нямаме желание да се молим, ако станем скъперници, тогава има опасност да загубим първата си
любов.

При мен идват някои хора и ми казват следното за брачния си партньор: “Аз вече не го обичам както
по-рано. Изчезна любовта, с която се обичахме когато се оженихме. Мисля, че все още го харесвам, но вече
не съм влюбен в него.” Как умира любовта? Ако обичате някой и искате да убиете тази любов, най-лесният
начин  за  това  е  да  не  му  обръщате  внимание  и  да  престанете  да  се  интересувате  за  него.  Вие  не  се
интересувате какви са неговите нужди, а егоистично мислите само за собствените си нужди. Избягвате да
прекарвате времето си с него. Не отделяте време да разговаряте интимно с този човек. Не го докосвате и се
държите далече от него. Демонстрирате, че въобще не се интересувате от него. Не му давате нищо. Не му
отделяте време. Не му правите подаръци. Даже не го дарявате с вниманието да го изслушате, когато ви
говори. Ако обичате някой и се държите по този начин, любовта ви към него ще умре. (Коментар: Най-големия

враг на любовта не е омразата, а безразличието и незаинтересоваността към другия. Д.Пр.) Същото става и с любовта ни
към Бога. Ако не отделяме време за да бъдем с Бога, ако никога не се пресягаме, за да усетим докосването
на Бога, ако не провеждаме интимни разговори с Бога, ако не се интересуваме какво иска Бог от нас, ако не
му предоставяме възможност да ни говори чрез Словото Си, скоро първата ни любов ще умре.

Наскоро чух за един човек в миналото, който постигнал големи успехи. Той строел жилища и ги
отдавал под наем. По едно време притежавал повече от 300 жилища и станал милионер. Той направил нещо
добро с парите си. Предоставил парцел на една църква, където тя да си изгради собствена сграда. Веднъж
един негов приятел му казал: “Кажи ми каква е тайната на успеха ти? Как постигна всичко това?” Човекът
казал: “Ще ти кажа точно как стана това. Бог ме призова да стана пастор, но аз отказах и му казах, че искам
да стана милионер. Станах милионер и от тогава нямам нито един миг спокойствие. Децата ми очакват да
умра, за да си поделят наследството. Жена ми не може въобще да ме понася. Нямам приятели с изключение
но онези, които търсят милостиня.  Аз отказах на Бога и Бог ми даде това, което исках.  Животът ми беше
празен.” Трагично е да загубим първата си любов. Ако пренебрегнем призива на Бога, ако пренебрегнем
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Библията и не отделяме време за молитва, ако постъпваме като хора, които не обичат Бога, ще дойде време,
когато ще загубим любовта си. Църквата в Ефес е работила много. Те са имали здраво учение. Те са били
внимателни и са проверявали, дали проповедниците им са прави. Църквата е била активна, но сърцето й е
било празно.

Един пастор се разхождал и видял голямо оживление около един голям магазин. Хората влизали и
излизали на тълпи от него, веели се знамена. Отвън продавали топли сандвичи и безалкохолни напитки.
Навсякъде имало красиви балони. Излизащите от магазина били натоварени с покупки. Тогава пасторът си
спомнил,  че  собственикът  на  магазина  е  член  на  църквата  му.  Влязъл  в  магазина,  срещнал  се  с  него,
поговорили  си  и  пасторът  му  казал:  “Поздравявам  те!  Бизнесът  ти  очевидно  се  развива  отлично!”
Собственикът казал: “За съжаление, пасторе, това е ликвидационна разпродажба.”

Според мен активността и наличието на много хора не е доказателство, че църквата върши добре
работата си.  Ако църквата загуби любовта си към Бога, тя също може да излезе от бизнеса и да отмре,
независимо,  че е  пълна с  хора.  Ако загубим първата си любов,  ние не можем да бъдем такава църква,
каквато Бог иска да бъдем. Ние можем да се предпазваме от греха, но обичаме ли грешните хора? Исус
казал на ефесяните да си спомнят. Спомнете си когато бяхте влюбени. Спомняте ли си кога приехте Христос
като ваш Спасител?  Спомняте  ли си  добре  как  се  чувствахте  тогава?  Колко развълнуван  бяхте,  когато
предадохте сърцето си на Христос? Спомняте ли си кръщението си? Колко щастлив бяхте тогава? Спомняте
ли си кога за пръв път взехте Господната Трапеза? Спомняте ли си времето, когато наистина бяхте влюбен в
Христос? Исус казва да си спомните. Разкайте се. Обърнете се и се върнете. Той казва на църквата в Ефес
онова,  което  се  отнася  и  за  всеки  християнин:  “Ако  любовта  ви  към  Христос  не  е  в  центъра  на
съществуванието ви, тогава всичките ви дела нямат никаква стойност. Ние сме влюбени хора. Християните
могат да се превърнат в блудни синове. Църквата може да се превърне в блудна църква и ние трябва да си
спомняме и да се връщаме при нашия баща, който ни обича толкова много.

Днес  изпяхме прекрасната  песен в  която се  казва:  “Имам малка  свещичка  и  винаги  ще  я  държа
запалена.” Знаете ли, че любовта на Христос осветява църквата? Любовта е светлината в църквата. Преди
години  имало  един  железопътен  прелез.  Движението  по  пътя  било  толкова  натоварено,  че  с  оглед  на
безопасността ж.п. администрацията поставили на прелеза един регулировчик. Той трябвало да излиза на
прелеза и да предупреждава колите, че идва влак, за да няма катастрофи. Но една нощ се случила ужасна
катастрофа. Едно младо семейство с две деца пресекли прелеза точно в момента, когато минавал влака.
Влакът ги ударил странично, унищожил колата и убил и четиримата членове на семейството. Направили
разследване,  за  да  установят  причините  за  катастрофата.  Регулировчикът  бил  изправен  пред  съда  и
прокурора  започнал  да  го  разпитва  под  клетва:  “Бяхте  ли  там  в  нощта  на  катастрофата?”  Човекът
потвърдил.  “Бяхте  ли  дежурен?”  Регулировчикът  потвърдил.  “Чухте  ли  идването  на  влака?”  Човекът
потвърдил.  “Излязохте  ли на  прелеза  с  лампата  си  и  държахте  ли я  високо вдигната  над  главата  си?”
Регулировчикът потвърдил. Прокурорът поклатил главата си и казал: “Нямам други въпроси?”

Минали години и регулировчикът се намирал в дом за стари хора. При него отишъл един пастор, за да
види  как  живее.  Регулировчикът  му  казал:  “Пасторе,  трябва  да  ти  кажа  нещо,  което  е  свързано  с
катастрофата  на  един прелез  преди много  години.”  Пасторът казал:  “Да,  спомням си.”  Регулировчикът
казал: “Тогава знаете какви въпроси ми зададе прокурора. Аз чух, че идва влак. Видях и приближаващата
кола. Излязох на прелеза и издигнах лампата над главата си. Но прокурорът не ме попита, дали лампата ми
беше запалена. Защото истината е, че тя не беше запалена.”

Христовата любов е светлината на църквата. Ако изгубим любовта си, ние не можем да дадем ясен
сигнал, който ще позволи на другите хора да получат дара на спасението. Ако изгубим любовта си, ние вече
няма да сме привлекателни за другите хора. Хората са привличани към светлината на Христовата любов.
Христос казал на църквата, която се намирала в един град, наричан “Светилникът на Мала Азия”: “Ако не
се покаеш, аз ще ти отнема светилника.” Църквата в Ефес не е по-различна от днешните църкви. Едно от
най-хубавите неща във вас, което ценя много е начинът, по който изразявате любовта си един към друг и
начинът, по който се молите един за друг. Искам да отправя едно предупреждение към всички нас: пазете
любовта  си.  Пазете  любовта  си  към  Господ  Исус  Христос.  Ако  в  сърцето  ви  е  отслабнала  онази
първоначална любов, ако сърцето ви е станало хладно и сте се отдалечили от Христос, подновете любовта
си към Христос.

Елате при Исус, ако до сега не сте приели Христос като ваш Спасител. Позволете му да се превърне в
любовта на живота ви и да ви научи как да станете светлина в света. Някои от вас имат нужда от църковен
дом. Вие сте бездомни християни. Скитате се от църква в църква и си търсите подходящо място. Ние ще се
радваме, ако останете при нас. Елате при нас и ни позволете да ви помогнем да станете такива християни,
каквито Бог иска да бъдете. Приемете тези покани от страна на Бога. Молим се в името на Господ Исус
Христос. Амин. 
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Седем писма до седем църкви - Пергам

Откр. 2:12-17

От  теоретична  гледна  точка,  миналата  нощ  имахме  един  допълнителен  час  за  спане,  защото  в
полунощ преминахме към зимно часово време. Наскоро чух двама човека да си говорят и единият каза:
“Наистина  не  разбирам  защо  се  налага  да  правим  тази  корекция  на  часовника.”  Това  ми  напомни  за
дискусията,  която се разгоря в южната част на щата Индиана преди 30-тина години,  когато се проведе
допитване за въвеждането на тази промяна. Много хора от тамошното население решиха, че не трябва да се
въвежда  корекция  на  часовото  време  с  цел  по-рационалното  използване  на  дневната  светлина.  Хората
казваха: “Тази промяна е измислена от политиците, за да ни объркат. От това няма да се получи никаква
икономия. Това е някаква лъжа, целяща да обърка хората. Малките деца ще трябва да стават и да чакат по
автобусните спирки в тъмнината, за да отидат на училище. Но освен хората, ще се объркат и кравите ни. Те
няма да знаят кога да дават млякото си и млеконадоят ще се намали.” Поради това много хора гласуваха
против въвеждането на  тази схема за по-рационално използване на дневната светлина.

Ние разглеждаме седемте писма до седемте църкви. Темата на писмото на Христос до църквата в
Пергам е истината, какво е истина и какво е лъжа. Да прочетем Откр. 2:12-17. Пергам е бил важен град в
Мала Азия и в продължение на повече от 400 години е бил столица. Пергам е бил един от центровете на
империята на Александър Велики. Този град бил присъединен към Римската империя през 133 год. пр.Хр.,
когато умрял тогавашният цар и не оставил наследници.  Така Пергам станал собственост на Рим.  Ако
имахте  възможността  да  посетите  Пергам  по  времето,  когато  Йоан  е  писал  това  писмо  от  името  на
Възкръсналия  Христос,  вие  щяхте  да  установите,  че  в  този  град  има силно гръцко и  римско влияние.
Местоположението му било добро за  един столичен град.  В града имало един огромен хълм,  който му
осигурявал естествена защита. От върха на този хълм се виждало чак Средиземно море, което се намирало
на разстояние от около 25 км. На този хълм били построени много от важните сгради в града.  Там се
издигал огромен храм на богинята Атина. Точно под храма имало друг храм, посветен на бог Зевс. Основата
на храма на Зевс била украсена с красив фриз, който бил изсечен върху каменната основа. Общият вид на
двата храма дал повод на някои хора да бъдат наричани “Тронът (престолът) на Пергам.”

Христос  се  обръща  към населението на  града  и  към  църквата  в  Пергам.  Той казва:  “Вие  сте  се
превърнали в престола на Сатаната.” Той казва това не е толкова поради преклонението пред Атина и Зевс, а
преди всичко поради това, че са се покланяли на императора. В този град е имало храмове на императорите
Адриан и Траян. Тези императори си изградили храмове в своя чест. Там е имало смесица от гръцко и
римско влияние. Пергам е бил седалището на властта и там е живеел губернаторът на провинцията. От цяла
Мала Азия в  това място най-силно се е чувствало римското влияние. Пергам е бил царски град и там е
имало огромна библиотека, която била построена точно на върха на хълма. Там се намирал центърът на
Пергам.  Има  една  интересна  история,  която  е  свързана  с  тази  библиотека.  Един  от  царете  на  Пергам
поискал да  построи  най-голямата  библиотека  на  света.  До тогава  най-голяма е  била  Александрийската
библиотека в Египет. Царят отишъл в Александрия и наел на работа техният главен учен и библиотекар.
Този човек се наричал Аристофан и е бил грък. Царят го завел със себе си в Пергам. Тогавашният фараон на
Египет, един от Птоломеите, се ядосал толкова много поради загубата на своя учен, че поставил ембарго за
из  нос на стоки    за   град Пергам  . По онова време книгите се пишели на свитъци, които били направени от
един материал, който се наричал папирус. Папирусът се правел от листата на тръстиката, която растяла по
бреговете на река Нил. Папирусът се произвеждал така: събирали листата на тръстиката, изсушавали ги,
стривали ги на прах, след това ги пресовали и произвеждали листи, които донякъде приличали на днешната
кафява  амбалажна хартия.  На тези листи се пишели всички книги.  Когато Пергам отвел  Аристофан от
Александрия, фараонът забранил на Пергам да купува папирус от Египет. Това е било ембарго.

Как може да има библиотека, когато няма папируси? Събрали се учените на Пергам и измислили един
нов  материал,  който  бил  наречен  “пергамент.”  Така  че  пергаментът  е  изобретен  в  Пергам.  За
производството на листите за писане учените решили да използват животински кожи. Кожите се щавели и
се изглаждали много добре, за да се превърнат в новия материал за писане. В библиотеката на Пергам се
съхранявали над 200,000 свитъка, които били направени от пергамент. С течение на времето пергаментът
станал толкова качествен материал, че изместил папируса като материал за писане в древния свят. Тази
библиотека била гордостта  на Пергам.  Те се  гордеели с  познанието и с  учеността си.  Те искали да се
прочуят като един от най-големите градове, а защо не и като най-големия град в Римската империя. Тъй
като бил административен и религиозен център, в Пергам се събирали хора с различно религиозно минало.
Имало хора, които се почитали гръцките или римските богове. Имало други, които почитали един древен
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бог на медицината. В Пергам даже имало храм на този бог. Постепенно този храм се превърнал в болница,
посещавана от хора от цял свят, които търсели изцеление. Символът на този бог е бил един жезъл с увита
около него змия.  (Коментар:  Сега това е символът на аптеките и на фармацията. Д.Пр.) Пергам е бил център на
медицината, на учението и на властта.

В Пергам е имало много хубави неща, но поради разнородното му население, християните в него не
живеели добре. В римската империя е било въведено обожествяването на действащия император с идеята,
че по този начин ще бъдат обединени различните народи, които я населявали. Населението на Римската
империя е  било много разнообразно,  тъй като  хора от  най-различни народи влизали в състава  на тази
огромна  империя.  С  цел  да  се  претопи  в  едно  цяло  това  разнообразно  множество,  била  въведена
брилянтната идея за обожествяване на императора. Всеки поданик на римската империя бил задължаван
веднъж годишно да каже: “Цезар е бог” и така да изрази съгласието си с божествеността на императора.
Повечето хора, независимо от религиозната си принадлежност се подчинявали на тази заповед и нямали
проблеми с римските власти, така че можели да се покланят на собствения си бог. Но за християните това е
било светотатство и анатема. Ако кажели “Цезар е бог”, това означавало да се отрекат от Христос и да го
предадат. Християните твърдели, че Исус Христос е Господ, поради което не могат да се поклонят пред
Цезаря като пред бог. По тази причина римските власти започнали системно и целенасочено да преследват
християните. Всеки от тях е живеел под заплахата от късия римския меч, който е бил символ на римската
императорска мощ.

Забелязвате ли как е описан Исус в писмото до църквата в Пергам? Във всяко от седемте писма Исус е
описван по различен начин,  като  са  подчертавани различни черти от  личността  му.  Миналата  седмица
разглеждахме писмото до църквата в Тиатир. В него се говори, че Исус има огнено блестящи очи. Нали си
спомняте, че хората в Тиатир са имали вътрешен проблем. Предполагам,  че чрез метафората за огнено-
блестящия поглед на Исус се казва, че очите му излъчват рентгенови лъчи и той вижда ясно вътрешната и
скрита същност на хората. Той вижда право в сърцето ни. Тъй като Исус вижда в сърцето и знае какво става
там, от него не може да се скрие нищо. В писмото до църквата в Пергам, Исус е описан като държащ
двуостър меч, който излиза от устата му. Може да си го представите като гълтач на ножове.  В Библията
мечът е символ на Божието Слово. Двуострият меч няма тъпа страна и реже и в двете посоки. Той носи не
само спокойствие и обединение, но и предявяване на взаимни обвинения и противопоставяне. Това е меч,
който реже и с двете си страни и Христос казва, че ще се бие с меча, който излиза от устата му.

Християните  от  Пергам  се  държали  здраво  за  вярата  си  и  се  борели  срещу  външното
противопоставяне. В писмото се споменава името на Антипа. Ние не знаем почти нищо за този човек, само
че е умрял за вярата си. Той е бил мъченик, който е останал верен до смърт на Христос. В църквата е имало
проблеми. Христос споменава два от тях. Единият е бил фалшивото учение. Исус говори за Валаам. Нали си
спомняте неговата история,  която е разказана в Числа.  Царят на моавците Валак поискал от Валаам да
прокълне народа на Израел. Тогава народът на Израел е  вървял към Обещаната Земя и се разположил на
лагер в земята на моавците, които се отнесли към израелтяните като към нежелани натрапници. Поради това
Валак изпратил да му доведат Валаам, който бил старец и живеел долу край реката. Валаам се ползвал с
репутацията на човек, който може да проклина другите хора. Цар Валак изпратил свои хора, за да доведат
Валаам, за да прокълне израелтяните.  В началото Валаам отказал да отиде, но после царят му предложил
достатъчно пари и Валаам се съгласил. Той се качил на магарето си и тръгнал към определеното от царя
място, където трябвало да прокълне народа на Израел. Оказало се, че магарето притежавало повече разум от
стопанина си. На три пъти магарето се опитвало да подскаже на Валаам, че е тръгнал по погрешен път, но и
в трите случая Валаам слизал от магарето и го биел. Третия път магарето просто легнало на пътя. Валаам не
можел да разбере защо магарето се държи по този начин. Оказало се, че един ангел на Бога стоял на пътя
пред тях и държал меч в ръката си.  Магарето виждало ангела,  но Валаам не можел да го види. Когато
Валаам за трети път започнал да бие магарето си, то му проговорило с човешки глас и му обяснило каква е
истината. 

Не е ли това една голяма история? В Библията се казва, че Валаам разбрал, че не трябва да прокълне
народа на Израел. Валак го завел на едно високо място, откъдето се разкривал целия лагер на израилтяните
и поискал Валаам да ги прокълне.  Вместо това Валаам ги благословил. Това се повторило няколко пъти.
Накрая  Валаам  казал:  “Не  мога  да  прокълна  тези  хора,  защото  Бог  не  ми  позволява  и  затова  ги
благослових.” Тогава на Валаам му хрумнала една идея: “След като не мога да ги прокълна, може би ще
успея да ги накарам да направят нещо, което ще изиграе ролята на проклятие за тях.” Той изпратил млади
жени от Моав и Мидия, за да съблазняват младите мъже на Израел. В писмото си до Пергам Христос казва:
“Сред вас има фалшиви пророци като Валаам, които се опитват да развратят църквата. Те ви казват: “Нека
да направим компромис. Истината на Христос и учението на Бога са важни, но сигурно има възможност да
живеем и по различен начин.  Сигурно има място за компромис.” Това е първото обвинение на Христос
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срещу  църквата  в  Пергам.  Вторият  му  упрек  е,  че  сред  тях  има  някои  хора,  които  разпространявали
учението на николаидите. Много е трудно да се разбере какво е представлявало това учение. Когато преди
няколко седмици разглеждахме писмото до църквата в Смирна, аз предположих, че николаидството е било
ерес на противопоставянето. Все едно да се каже: Исус ни дарява с милост. Той прощава греховете ни. А
след като ни прощава греховете, нека да му предоставяме повече грехове, за да ни ги прощава. В Римл.6:1
се казва: “Тогава какво? Да кажем ли: Нека останем в греха, за да се преумножи благодатта?” Може би
точно това е било учението на “николаидите.” А може би учението е било нещо друго:  Може би са си
мислили, че са по-добри от останалите християни. Може би са били някакъв вид фарисеи в църквата.
“Ние сме най-добрите. Ние правим всичко така както трябва. Ние сме по-праведни от останалите хора.”
Каквото и да е това учение, то е било опасно за църквата. Христос казва, че ще го победи с меча си.

Както казах, в целия Нов Завет мечът е символ на Божието Слово. Павел казва, че думите на Христос
играят ролята на меч на Светия Дух. В Евреи се казва, че Божието Слово е живо и действено и е по-остро от
всеки двуостър меч. В писмото си до Пергам, Христос казва: “Божието Слово е по-могъщо от римски меч.
Вие можете да живеете под заплахата на римския меч, който е издигнат над главата ви. Вие можете да
живеете, докато сте заплашвани от Римската власт, но аз съм победителят.” Павел ни учи, че чрез Христос
ние сме нещо повече от победители. Христос казва: Аз съм победителят. Членове на църквата в Пергам, вие
трябва  да се  противопоставяте както на плътските,  така и на духовните съблазни и измами.  Трябва да
внимавате и винаги да се държите за Божието Слово.” 

Вярвате ли, че Библията е важна? Вярвате ли, че Библията е Божието Слово? Вярвате ли, че Библията
е истината, която Бог ни съобщава? Мислите ли, че е важно да четем Библията? К. С. Луис казва: “Не е ли
интересно,  че колкото по-малко четем Библията,  толкова повече я превеждаме?” Четенето на Библията е
много важно, но някои хора казват: “Аз не разбирам голяма част от прочетеното.” Уверявам ви, че можете да
поставите телескоп в дома си. Всеки ден можете да го гледате, но въпреки това няма да имате никаква полза
от този телескоп. Само когато отделите време и започнете да гледате небето с негова помощ, тогава ще ви се
изяснят някои неща. Библията е като телескоп. Ние гледаме през нея, за да видим Божията воля, Божието
намерение и Божията истина за този свят. Ако не четем Библията, тя се превръща в инструмент, който не
изпълнява предназначението си. Ето това е Божието Слово. Според един учен “Бог никога няма да ни каже
нещо ново,  преди да сме се подчинили на онова, което вече ни е казал.” Ето това ни е казал Бог. Това е
истината. Не можем да правим компромис с истината. Това е бил проблемът, който е стоял пред църквата в
Пергам. Тамошните хора са искали да направят компромис с Божията истина. Христос казва, че Божието
Слово е мечът, с който ще се сражаваме.

Днес празнуваме Реформацията и си спомняме за един човек, който е живял през 16 век. Той се е
наричал Мартин Лутер. Той е израснал в едно миньорско градче в Германия и баща му е копаел въглища.
Мартин Лутер е страдал много от суровото отношение на баща си. Баща му е бил много жесток човек, който
искал синът му да се  образова и го изпратил в училището.  В началните класове Мартин Лутер пеел в
църковния хор и заобичал силно църковната музика. Той е написал чудесният химн: “Моят Бог е моята
непревземаема крепост.” Веднъж на път за вкъщи след училище малкият Мартин Лутер бил застигнат от
силна буря. Той искал да стане адвокат, но по време на тази буря дотолкова се изплашил, че паднал на
колене и се помолил на Бог да го спаси. След този случай решил са стане свещеник и да служи на Бога.
Отишъл в манастир и прекарал там 4 години, след което бил ръкоположен като свещеник. Продължил да
изучава теология и научил латинския, гръцки и еврейски езици. Като учен започнал да превежда Библията
на родния си немски език. Мартин Лутер живеел с представата, че Бог е Бог на гнева и основната цел на
нашето съществувание трябва да бъде да се стараем да направим неща, които ще му харесват и по някакъв
начин да се стараем да спечелваме благоволението му. Лутер е вярвал, че Божията милост трябва да бъде
спечелена чрез работата ни и чрез добрите ни дела. 

Това  съвпаднало с  времето,  когато  римокатолическата  църква  започнала  да  продава  индулгенции.
Идеята била, че ако подари известно количество пари на църквата, човек   можете да си купи спасението  . Вие
можете да спасите не само себе си, но и други хора, които вече са умрели. Ватиканът изпратил в Германия
монахът Йохан Тетцел, който обикалял цялата страна, особено Саксония и проповядвал, че хората трябва да
си купуват спасението. Той казвал: “Когато монетата звънне при влизане в ковчежето с парите, душата на
някой човек напуска чистилището.” В превода си на Посланието до Галатяните, Мартин Лутер се натъкнал
на фразата: “Праведният чрез вяра ще живее” (Гал. 3:11). Все едно че погледнал през телескоп, очите му се
отворили и Божията истина му се изяснила. 

Тогава за  пръв път  осъзнал,  че  не нашите  праведни дела,  а  само Божията милост  ни дарява  със
спасението. Тогава разбрал, че ние никога няма да заслужим спасението си. За него това била невероятна
добра новина. Тогава започнал да пише и да проповядва и църквата му се ядосала. Църковното ръководство
му предложило сделка, да направи компромис. Но Мартин Лутер казал: “Не, това е истината.” Накрая бил
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отлъчен от римокатолическата  църква  и бил изправен пред църковен съд.  На 31.10.1517 Мартин Лутер
заковал на вратата на църквата си във Витенберг един списък от 25 несъгласия с Папата.  Този списък,
наречен  25-те  тезиси,  поставили  началото  на  едно  силно  движение,  което  наричаме  Протестантска
Реформация. През април 1521 г той се изправил пред църковния съд. Обвинителят поискал Мартин Лутер
да се отрече публично от всичко, което  е казал или написал. Пред съда била поставена маса, на която били
поставени всички съчинения на Лутер. Тогава той казал: “Докато не бъда убеден чрез истината на Библията,
която е Божието Слово, разкрито пред света, аз няма и не мога да се отрека от нищо. Това е моята позиция.
Не мога да направя нищо друго.”

Мартин Лутер е знаел, че истината на Божието Слово е компасът на живота. Той казвал: “Аз съм
пленник на Божието Слово.” Питам ви: дали някога сте били пленени от Божието Слово? Да не би да сте
пренебрегвали Божието Слово? Дали истината на Бога ви е открила, че Словото е важно за вас? Позволили
ли сте на Словото да проникне в душата ви? Позволили ли сте Божието Слово да бъде записано в сърцето
ви, за да не грешите срещу Бога?

В писмото до църквата в Пергам се казва, че има истина, с която не може да се прави компромис. Това
е истината на Божието Слово. Това е истината, която ни прави свободни. Когато приемем Исус Христос като
наш Спасител, като християни ние опознаваме една свобода, която по друг начин не можем да опознаем.
Даже ако сме  се  отдалечили  от  Христос,  истината  на  неговото слово  си  призовава  да  се  върнем и  да
възстановим връзката си с Бога. Библията е фокусът на църквата.

Приели ли сте Христос като ваш Спасител? Обявили ли сте, че той е Богът на вашия живот?
Или може би сърцето ви е изстинало и сте се отдалечили от Господа? Имате ли нужда от църковен
дом? Бог и ние сме на ваше разположение и ви чакаме. Приемете тези покани от Възкресеният
Христос. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 

                     
Седем писма до седем църкви - Сардис

Откр. 3:1-6

Един от най-интересните градове в нашия щат Южна Каролина, а може би и в цялата ни страна е
Чарлстън.  До  голяма  степен  интересът  към  този  град  се  дължи на  красивите  му  църкви.  Понякога  го
наричат “Светият град”. Като колония Южна Каролина е била създадена по съвсем различна причина от
останалите тринадесет колонии. В началото тринадесетте колонии са били създадени от хора, които са се
заселили  там,  защото  са  търсели  религиозна  свобода.  Пуританите  основали  колонията  Масачузетс.
Преселниците  от  Англиканската  църква  се  заселили  по  бреговете  на  Виржиния.  Квакерите  отишли  в
Пенсилвания.  За  разлика  от  останалите  колонии,  Южна  Каролина  е  била  създадена  по  икономически
съображения. Там имало 8 големи земевладелци, които искали да печелят пари. Те имали интерес хората да
се заселват в Южна Каролина, да обработват земята им и да им носят печалба. Интересното е, че точно това
желание  отворило  Чарлстън  за  църквите  и  за  най-различни религиозни групи.  В  Чарлстън  съществува
голямо многообразие от църкви. Счита се, че кръглата Конгрешанска църква е една от най-старите църкви в
града. В Чарлстън се намира втората най-стара синагога в САЩ. Има няколко Презвитериански църкви.
Една от тях е съставена от хора, които са дошли от Каледония. Тези хора са търсели място, където да се
покланят на Бога. Тук дошли и хугенотите от Франция и си основали църква. Първата Баптистка Църква в
цялата южна част на САЩ е Първата Баптистка Църква в Чарлстън, която е била основана от един човек,
наречен Уилям Скревен,  който дошъл тук от Мейн. Когато идете в Чарлстън и погледнете всички тези
църкви, вие ще разберете, че те имат богата и разнообразна история. Някои от тях са подарили камбаните
си, за да бъдат използвани по време на Гражданската война. Например, камбаните на църквата Св. Филипс
са  били  претопени  и  от  метала  им  направили  оръдия.  Камбаните  на  църквата  Св.  Михайл  са  били
откраднати по време на същата война. Камбаните на Първа Презвитерианска шотландска църква са били
подарени,  за  да  се  направят  от  тях  амуниции  по  време  на  Гражданската  война  и  никога  не  са  били
възстановени. Когато човек погледне към тези църкви, той съзира великолепието на Чарлстън и чудесното
му минало. В тях се отразява културата на хората от този град.

Ние разглеждаме серията от проповеди “Седем писма до седем църкви.” Църквата в Сардис е била
отражение  на  културата  на  хората  от  този град  по онова  време.  Сардис  имал богата  история.  Нека  да
прочетем Откр. 3:1-6. Сардис се разкривал чрез великолепното си минало. Той е бил много богат и силно
укрепен град. Една от интересните аналогии между Сардис и Чарлстън е, че и в двата има място, което се
нарича  “Цитаделата.”  В  Сардис  това  е  била  огромна  крепост,  разположена  на  един  планински  връх.
Всъщност, по едно време там се е помещавал целия град. Това е бил град, разположен високо в планината,
за когото се е считало, че поради високите си и здрави крепостни стени е непревземаем от вражески войски.
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Сардис е бил много богат град.
В този град царувал един цар,  наречен Крез.  Този човек бил много богат.  Той не само искал да

защитава  своя  град,  но  и  да  разширява  царството  си.  По  едно  време  той  даже  се  готвел  да  нападне
персийците, които били предвождани от цар Кир. Цар Крез решил да се допита до Делфийският оракул и да
види какво ще му предскаже той. Предсказателят му казал, че ако успее да прекоси реката, той ще победи
една велика империя. Тъй като Крез считал, че Сардис е центъра на вселената, той въобще не можел да си
представи, че е възможно град Сардис някога да бъде унищожен. Той си мислел, че предсказателят сигурно
има предвид унищожаването на Персийското царство. Поради това нападнал Персия, но сардиската армия
претърпяла  поражение.  Цар  Крез избягал  назад  през  реката  и  се  скрил  в  крепостта  Сардис,  която  се
намирала високо на един планински склон. Той си мислел, че е за цар Кир и войските му е невъзможно да
превземат  Сардис.  Но  персийската  войска  обградила  града  и  за  две  седмици  разработили  план  за
превземането му.

Веднъж един персийски войник забелязал нещо странно. Той видял, че един сардиски войн изпуснал
шлема си  и той паднал от външната страна на крепостната стена. Докато шлемът се търкалял надолу по
склона,  персийският  войник  наблюдавал  какво  ще  стане.  Един  пъргав  сардински  войник  излязъл  от
крепостта, настигнал шлема, взел го и се върнал обратно в града. Така този персийски войник разбрал, че
има някакъв таен вход, през който се влизало в града. Градът бил построен на върха на една огромна скала.
Дълбоко в скалата имало тунел, през която течал един ручей. Тази тунел бил достатъчно широк и през него
човек можел да се промъкне в града. Този персийски войн превел една група персийски войници по този
път. Те се катерили дълго време, но успели да се промъкнат в укрепения град Сардис. Когато влезли в града,
те с изненада открили, че няма никаква охрана. Хората от Сардис били толкова уверени, че градът им е
непревземаем, че даже не си направили труда да поставят някой войник на пост. Нямало никаква охрана,
поради което градът бил превзет и унищожен. Така той изчезнал от страниците на историята в продължение
на 200 години, защото бил разрушен напълно от цар Кир и неговата армия.

Двеста години по-късно Александър Македонски възстановил град Сардис и огромната му крепост.
Градът отново бил населен от хора, които не успели да научат урока на историята. Има една поговорка, в
която  се  казва,  че  ако     не     се  учим  от  историята,     ние  сме  обречени  да  повтаряме  отново  грешките  на  
миналото. Точно това се случило. Град Сардис отново се изпълнил с хора. Те отново изпаднали в огромното
заблуждение,  че  градът  им е  непревземаем.  Антиохий Ефифанес  повел  армията  си  срещу този  град  и
направил точно същото, което били направили персите преди два века. Един войник се промъкнал през
тунела на ручея, проникнал в града и отново се оказало, че няма охрана и никой не е на пост. Жителите на
града си мислели, че са в пълна безопасност и че градът е непревземаем.

Когато Христос говори за църквата в Сардис, той казва: “Събуди се! Събуди се!” Църквата в Сардис
не е била похвалена за нищо.  Това е първата от седемте църкви, към която са отправени само укори. На
всички останали църкви Исус казва: “Зная делата ти” и ги хвали заради някои неща, но църквата в Сардис
въобще не е получила някаква похвала. От писмото не личи, че членовете на църквата в Сардис са били
подлагани на някакво преследване и гонение отвън. Няма доказателства, че там е имало и някакви вътрешни
проблеми. На пръв поглед човек може да си каже, че положението в църквата в Сардис е било прекрасно и
че всичко е вървяло толкова гладко, че в църквата не е имало абсолютно никакви проблеми. Към времето,
когато Йоан пише това писмо, градът не се намирал на хълма, а вече бил преместен долу в равнината. Сега
градът станал известен с изделията си от дърво, с боядисаните си прежди и платове. Към 17 год. от н.е. той
бил разрушен от едно земетресение. После отново бил построен като богат град с минала слава. Когато
възкресеният Христос изпратил писмото си до църквата в Сардис, той не казал нищо похвално за нея. Той
просто казал: “Вие притежавате репутацията, че сте живи, но всъщност сте мъртви.” Някога виждали ли сте
мъртва църква? Познавате ли църква, която си мисли, че е жива и върши всички неща, които си мислите, че
трябва  да  прави  една  църква?  Те  имат  служба  в  неделя.  Там  се  събират  хора  и  в  останалите  дни  от
седмицата. Може би те имат Неделно училище и други програми.  На външен вид църквата дава всички
доказателства, че е жива,    но всъщност е мъртва  . Такава е била ситуацията в Сардис. За нея Христос е
казал: “На име си жив, но всъщност си мъртъв.” Църквата е представлявала един труп, а не живо тяло.
Опитвам се да си представя какво става в тези обстоятелства. Имаме едно тяло. Идва лекар, за да провери
състоянието му. Какво прави той? Първо, той започва да проверява жизнените функции на тялото. Работи
ли сърцето и има ли пулс? Има ли дишане? Има ли признаци за живот? Все едно, че Възкресеният Христос
отива като лекар в църквата в Сардис и казва: “Нека да проверя, дали има признаци за живот в тази църква?
Има ли някакви признаци, че този труп дава доказателства за живот?”

Тук Христос е обрисуван, че идва, носейки седем звезди в ръцете си. Повечето коментатори считат, че
седемте звезди представляват седемте дара или седемте плодове на Духа. Въпреки, че плодовете на Духа са
девет, на тях трябва да гледаме като на белези на живота. Нали си спомняте списъка на даровете на Светия
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Дух,  който  Павел  е  направил в  Гал.  5:22-23,  които са  доказателство,  че  Духът  е  живеел в  църквата  в
Галатия? Става въпрос за:  любов,  радост,  мир,  дълготърпение,  благост,  милосърдие,  вярност,  кротост и
себеобуздание. Плодовете на духа са жизнено важни белези. Поглеждате изпитателно към някоя църква и се
питате: “Дали тази църква има пулс? Дали тази църква е самодоволна от себе си? Дали това е църква, която
е доволна само заради това, че на външен вид прилича на църква, но всъщност не е? Дали това е църква,
чието сърце е в хармония със сърцето на Христос?   Дали тя е загрижена за съдбата на невярващите  ?   Дали е  
загрижена, че Божието Слово не достига до другите хора  ?   Дали църквата демонстрира някаква мозъчна  
активност  ? Наясно ли е какво трябва да прави?    Дали членовете й не спят  ? Дали разбират какво прави  
Христос сред тях? Дали са наясно каква задача им е поставил Христос да изпълняват в средата, в която се
намират? Дали църквата дава доказателства, че диша? Можете ли да усетите диханието на Духа в нея?”
Питам ви директно: когато дойдете в нашата църква, имате ли усещането, че Светия Дух е тук? Усещате ли
тук присъствието на Живия Бог? Знаете ли, че когато се съберем тук, ние не сме сами, а с нас е Светият
Дух?  Христос е този, който вдъхва в нас дъхът на живота, така както Бог го е направил при сътворяването
на  човека.  Светият  Дух вдъхва  в  нас  дъхът  на  живота.  Той ни връща към живота  и  ни  придава  нова
жизненост, нова енергия и нов живот, за да бъдем Негови приятели.

В един горещ летен ден отидох да се подстрижа в една бръснарница. Докато чаках да ми дойде реда,
взех от прочета едно списание, което беше от периода на зимата преди две години. Там прочетох историята
за  един  човек,  който  станал  жертва  на  нещастен  случай  в  Аляска.  Той  пътувал  с  моторна  шейна  по
замръзнал лед, но попаднал на място, където ледът бил много тънък и се счупил. Шейната пропаднала и
човекът се оказал в леденостудената вода. По някакъв начин успял да изпълзи обратно на леда, но скоро
след  това  изпаднал в  безсъзнание.  После  случайно го  открили и  го  закарали  в  болницата.  В  началото
считали, че е умрял, защото толкова дълго време бил изложен на студената вода и на ледения въздух, че
тялото му е било абсолютно безжизнено. В болницата един лекар установил, че той дава признаци на живот,
че все още сърцето му работело, имал много слаб пулс, мозъкът все още работел и имал слабо дишане.
Много бавно и внимателно лекарят помогнал на човека да се върне към живота. Затоплили тялото му много
бавно.  Повишил  се  притокът  на  кръв.  Когато  основните  жизнени  функции  се  възстановили,  човекът
трябвало да изстрада последиците от измръзването на ръцете и на краката си, но ежедневно положението
му се подобрявало и накрая той напълно оздравял.

Понякога използваме думата “съживление,” за да опишем някакъв едноседмичен семинар или други
прояви  в  дадена  църква.  Но  църквата  се  съживява  само  когато  бъде  съживена  от  Живият  Христос.  В
Библията има един голям парадокс, който е много труден за разбиране. Ето в какво се състои този парадокс.
Като църква и като християни ние не можем да заживеем истински, ако преди това не умрем. Първо трябва
да умрем. Разбира се, тук става въпрос за духовна смърт. Ние трябва да убием егоизма в себе си. Исус е
казал това по следния начин: “Защото който иска да спаси живота си, ще го погуби; а който погуби
живота си заради Мене, ще го намери” (Мат. 16:25). На гръцки език тук има игра на думи. Има една дума
“auton”,  която означава “его,” т.е.  егоистичната част от личността ни.  Ето това “его” трябва да умре.
Другата гръцка дума за  изразяване на “его” и за  “живот” е  думата  “psyche.”  Тази дума е  преминала в
английския език и означава “душа.” Това е същността на личността ни. Тази същност може единствено да
бъде спасена, когато сме готови да се откажем от “егото” (“auton”) си. Иначе казано, преди наистина да
можем да заживеем като християни, преди да станем такива, каквито Христос ни призовава да бъдем, преди
която и да е църква да е в състояние наистина да заживее, ние трябва да станем мъртви за фокусирането в
себе си. Собствената ни личност трябва да престане да се намира на първото място в живота ни. Смъртта на
егоизма и на   фокусирането   ни в себе си ни довежда до възможността да бъдем съживени  . Тази смърт дава
възможност на Живият Христос да започне да ни съживява и да вдъхва в нас Светия Дух, за да заживяваме
нов живот. За да бъдем напълно съживени, ние задължително преди това трябва да умрем за егото си.

Апостол Павел казва: “Защото за мен да живея е Христос, а да умра – придобивка” (Фил. 1:21). Той
е казал,  че познава Христос и силата на неговото възкресение.  Точно тази възкре  сяващ  а сила работи в  
живота  на  всеки християнин и  на  църквата.  Църквата  може да  бъде  така  мъртва,  както е  била  мъртва
църквата в Сардис. На външен вид ние можем да изглеждаме живи и да имаме славата, че сме живи. Но ако
сърцето на Христос не тупти в църквата, ако не се стремим към онова, което Христос иска да бъдем като
църква, ако не притежаваме плодовете на Светия Дух, тогава ние сме мъртви като някой гвоздей. Живият
Христос иска да бъдем живи. Спомняте ли си историята на Лазар, братът на Марта и Мария? Предполагам,
че той най-добре от всички останали хора от Библията е знаел какво означава да бъдеш съживен. Харесвам
пиесата на Еужени О’Нил. Това е малко позната пиеса, която се нарича “Лазар се е смял.” Същността на
пиесата е, че след като излязъл от гроба, Лазар не преставал да се смее, защото бил толкова радостен, че
отново е жив. Лазар бил съживен физически, но всеки християнин, който познава радостта от новия живот
в Исус Христос притежава онази радост, която се излъчва от живота му и от познаването на новия живот в

15



16

Христос. Павел казва: “Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето всичко
стана ново” (2Кор. 5:17).

Жителите на Сардис са научили какво означава да си без охрана и да не бдиш. На два пъти градът им
бил завладяван. Исус им казва същото, което е казал на учениците си в Гетсиманската градина: “Бдете и се
молете.”  Християнската  църква бди,  когато живее с  молитва.  Исус казал на учениците си:  “Бдете и се
молете! Не спете, за да не станете лесна плячка на атаките! Бъдете нащрек! Стойте будни!” Той е казал, че
завръщането на Господа ще прилича на нощна светкавица или може би на онези персийски войни, които
крадешком са се  промъкнали в Сардис.  Исус ще се върне когато най-малко го очаквате.  Сигурно е,  че
Господ ще дойде отново. Християните трябва да са нащрек и да се подчиняват на Бога.

Когато бях малък, родителите ми решиха да пристроят една стая към къщата, тъй като вече бяхме 6
деца и нямахме самостоятелна спалня.  Тъй като под цялата стая се предвиждаше да има мазе,  дойдоха
работници и изкопаха една огромна яма. По периферията й направиха кофраж за основите и за носещите
колони. Тогава заваля дъжд, който продължи цяла седмица. Цялата яма се напълни с дъждовна вода, само
по средата се показваше горния край на купчината червеникава глина, която беше складирана на дъното й.
Аз и тримата ми по-малки братя гледахме към ямата и си фантазирахме колко ли щеше да бъде хубаво, ако
се намирахме на този остров. Баща ми няколко пъти ни предупреди да не влизаме в ямата. После в един
неделен ден дъждът спря и изгря слънцето. Ние се облякохме, за да ходим на църква и тъй като момчетата
се обличат по-бързо от момичетата, аз и братята ми излязохме на двора да ги чакаме. Отидохме да видим
ямата и аз видях, че има една дебела дъска, която свързваше края на ямата и купчината пръст в средата на
ямата. По нея работниците изкарваха пръста с ръчна количка. Аз си казах, че няма да има никаква опасност,
ако се опитам да стигна по тази дъска до средата на ямата. Казах на братята си да не идват с мен и тръгнах
по дъсченото мостче към острова. Докато стигнах до другия край, аз си изцапах с кал обувките и чорапите.
Тогава чух един странен шум от хлъзгане. Когато се обърнах, аз видях, че тримата ми братя бяха решили да
ме последват, но не по дъската, а седнали на земята се бяха плъзнали в ямата. Сега те стояха до пояс във
водата. След това погледнах нагоре и видях, че баща ми седи на края на ямата и с ясен глас ни казва:
“Момчета, веднага елате в гаража.” През тази сутрин ние се покланяхме на Бога в гаража.. Предполагам
разбирате, че е имало за какво да се молим заедно, защото и аз и братята ми бяхме изкаляни от главата до
петите.

Исус е казал: “Имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си.” Знаете ли какво ни
казва той с тези думи? “Сред вас има няколко човека, които се подчиняват, но останалите сте непокорни.
Трябва да се покаете заради неподчинението си.” Христос не се е безпокоял за мръсните им дрехи. Баща ми
също не се безпокоеше за изцапаните ни дрехи. Повярвайте ми, ние не се подчинихме на заповедта му да не
влизаме в ямата и това стана причина да се изкаляме. Баща ми беше загрижен заради неподчинението ни.
Живият Христос показва на хората от Сардис неподчинението им: “Вие не правите това, което съм ви казал
да правите. Вие не сте такава църква, каквато трябва да бъдете. Само няколко човека сред вас са ми верни.”
Исус дава чудно обещание. Той казал, че онези, които са били верни, ще бъдат облечени в бели дрехи.
Мисля си, че това ще са дрехите на кръщението. Може би Исус е имал предвид текстилното производство в
Сардис, когато е казал, че верните ще бъдат облечени в бели дрехи, защото са се подчинявали и имената им
няма да бъдат заличени от книгата на живота. 

Днес честваме празника “Вси светии” и си спомняме за онези, които са отишли на небето преди нас.
Между тях няма нито един, който би могъл да каже: “Аз никога не съм извършвал някакъв грях и винаги
съм се подчинявал.” Всеки от тях ще признае, че е извършвал някакъв грях. Когато живеем в Христос,
когато сърцето ни бие в хармония със сърцето на Господа, когато с нас е Светия Дух, когато изпълняваме
Великото Поръчение на Исус да разпространяваме евангелието, когато сме наясно, че Бог има план за всеки
от нас,  тогава сме сигурни, че живота, който живеем е вечен и никога няма да спре. Вечният живот не
започва, когато умрем. Вечният живот започва, когато приемем Христос. “Аз дойдох, за да имат живот и
да го имат изобилно” (Йоан 10:10).

Уестминстърската църква е прочута и се намира в центъра на Лондон. Имах привилегията да я посетя
преди 2 години. Когато влезете в нея, архитектурата й наистина завладява вниманието ви. Тогава започнете
да  съзирате  множеството  паметни  плочи,  посветени  на  бележити  личности  от  миналото.  Особено  ме
впечатли паметната плоча на Дейвид Ливингстън. Тялото му е погребано в тази църква, но сърцето му е
погребано в сърцето на Африка, на един малък остров над водопада “Виктория.” Радвам се, че можах да
посетя Уестминстърската църква и да видя паметните плочи на толкова прочути хора,  но най-много се
радвам, че имах възможността да се поклоня на Бога заедно с още няколко вярващи на това прекрасно
място.

Една жена посетила Уестминстърската църква. Четирима екскурзоводи й показали всички паметни
плочи и гробниците на хората, които били погребани там. Накрая жената попитала: “Има ли някой в тази

16



17

църква,  който  все  още  е  жив?”  Какъв  въпрос!  “Има  ли  някой  в  тази  църква,  който  все  още  е  жив?”
Правилният отговор е, че всеки, който е обявил Христос за свой Спасител трябва да е жив, а не мъртъв. Ние
трябва  да  живеем  в  Исус  Христос,  да  живеем  новият  живот,  който  ни  е  вдъхнат  от  Светия  Дух,  да
притежаваме умствената настройка на Христос и сърцето ни да е настроено на вълната на Христос. Ние
трябва да живеем, защото фокусът на съществуванието ни е Възкресеният Христос, който  чрез смъртта си
е победил греха, а чрез възкресението се победил смъртта и ни дава прекрасния дар на вечния живот.

Приели ли сте Христос за ваш Спасител? Познавате ли новият и преизобилен живот, който става наш
благодарение на Христос? Дали сте християнин, който някога е обявил вярата си в Исус, но сега животът ви
е заприличал на жив труп? Имате ли нужда от съживление? Трябва ли отново да ви бъде вдъхнат духът на
Христос? Да не би да сте християнин, който има нужда от църковен дом? Това са покани от Възкресения
Христос. Приемете ги и им дайте положителен отговор. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 

                     
Седем писма до седем църкви - Смирна

Да защитаваме убежденията си
Откр. 2:8 – 11

Ще ви разкажа една измислена история. Фред умрял и отишъл на небето. Там срещнал един ангел,
който държал папка в ръката си. Ангелът му казал: “Искам да се уверя, че данните, които имаме за теб са
верни.” Уточнил с Фред няколко основни данни, а след това го попитал: “А сега ми кажи, дали някога си
правил нещо наистина благородно, някакъв напълно неегоистичен акт, когато въобще не си мислил за себе
си, а си действал единствено с мисълта да помогнеш на някой друг човек?” Фред му казал, че е правил
такова нещо и ангелът го помолил да му разкаже. Фред започнал: “Бях отишъл в Чикаго и вървях по една
улица в покрайнините, когато чух, че една млада жена пищи. Погледнах и видях, че е заобиколена от една
улична банда. Те се опитваха да я ограбят и я заплашваха да я наранят. Аз съм нисък, набит и оплешивял
мъж на средна възраст, но не можах да остана безучастен, когато видях тази сцена. Бях обхванат от смелост,
която не знаех, че притежавам. Спуснах се срещу нападателите. Те бяха извадили ножове, но аз прегърнах
младото момиче и им извиках: “Само през трупа ми ще можете да нараните това момиче.” Ангелът казал:
“Това е забележително, Фред. И кога се случи това?” Фред му казал: “Само преди няколко минути.”

Много редки са случаите, когато човек бива предизвикван да защитава убежденията си с цената на
живота си. Ето това се е случвало с християните в миналото. Имало е хора, които с цената на живота си са
защитавали вярата си в Христос. Продължаваме серията от проповеди “Седем писма до седем църкви.”
Днес ще разгледаме писмото до църквата в Смирна. Нека да прочетем Откр. 2:8 – 11. 

Смирна е бил град, който се е намирал на около 80 км северно от Ефес, на брега на Егейско море.
Градът е имал прекрасно пристанище, което било считано за най-безопасното пристанище в цяла Мала
Азия. Смирна била съперник на Ефес. И двата града били свободни градове, но Смирна искала да бъде най-
красивия град. Предполагам, че ако на някои от градовете в Близкия Изток е трябвало да се даде награда за
най-красив град, това би трябвало да бъде Смирна. Това е бил културен център.  Там е имало обществена
библиотека и огромна консерватория. Имало е и театър.  Смирна е била родното място на прочутият поет
Омир.  Градът бил наричан “Цветето на  Мала  Азия.”  Един пътешественик казва,  че  той е  красив като
кралица, седяща на трона си. Краката й са потопени в Егейско море, тялото й се е разположило по ниските
хълмове  около  Смирна,  а  главата  й  е  хълмът  “Пегас.”  Хълмът  Пегас  е  висок  и  е  бил  разположен  в
непосредствена близост до града. Около върха на хълма били построени много сгради, които се отличавали
с архитектурната си красота. Там се издигал един храм, посветен на Рим. Това в същност е бил първият
храм на Рим в целият свят. Освен това имало храм на Зевс и друг храм на римския император Тиберий,
който бил построен по времето, когато Исус започнал земното си служение. Всички тези красиви сгради
били изградени в кръг на върха на Пегас и били наричани короната на Смирна. Смирна е бил красив град,
един от малкото планово изграждани градове в древния свят. Веднъж бил изцяло разрушен, а след това
отново бил построен по гръцки градоустройствен план, за да се осигури перфектното му разположение.
Жителите на Смирна са се гордеели много с красотата на града си.

Но в Смирна имало едно нещо, което не било много приятно. Системата за отходни води на града се
изтичала направо в морето и когато вятърът духал от морето към града, неприятната миризма на отходните
води обхващала целия град. Ние често казваме, че красотата е повърхностна, защото знаем, че даже в най-
красивите сцени и в най-красивия живот има неща, който не са лицеприятни. Така е било и със Смирна.
Този град е заслужавал много похвали и е бил известен с постоянната си вярност към римския император. В
Смирна е имало много евреи, може би около 10000 души. Тъй като е бил голям град, в който са живеели
толкова много евреи, там е съществувало съгласие между юдеизма и езическите религии. Когато говорим за
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смъртта на Исус, ние казваме, че е имало съюз между Пилат и Ирод, между храма и империята. Същият
съюз е съществувал и в Смирна.  Християните в този красив град са били преследвани.    Най-противната  
черта от славата на този град е бил факта, че той е бил известен с това, че там християните са били най-
жестоко преследвани в сравнение с всички останали градове в Мала Азия. Църквата в Смирна е страдала
поради клеветите на еврейската общност и от преследванията на римската власт. Тъй като те са страдали
толкова ужасно, писмото на Йоан до тях е пълно с окуражение. Това писмо е едно от двете от тези седем
писма, в които не е имало упреци, а само окуражение. Счита се, че Светият Дух е нашият окуражител. Исус
е казал, че Светият Дух ще дойде при нас, за да ни окуражава и да ни дава сили. Точно това съобщение
изпраща с писмото си Христос до църквата в Смирна. 

Юдеизмът  е  бил  разрешена  от  закона  религия.  В  началото,  за  известен  период  от  време,
християнството също е било разрешено от закона,  защото било считано за част от юдеизма.  Но когато
еврейската общност започнала да отрича християнската църква, християнството било забранено от закона.
В такива градове като Смирна християнската църква била преследвана с пълната сила на закона. Когато
Йоан изпратил до тях това писмо от Възкресеният Христос, в него се казва, че християните са страдали от
бедност. Болшинството от членовете на църквата били от нисшите слоеве на обществото, преди всичко роби
и хора с ниски доходи.  Ако някой заможен човек се присъединял към църквата в Смирна, имотът му се
конфискувал. Хората били докарани до просешка тояга. Но въпреки че живеели в бедност, самият Христос
им казал, че са духовно богати, защото притежават духовни богатства. Исус е казал: “Никой не може да
слугува  на  двама  господари.”  Той  казал  на  тази  църква:  “Вие  притежавате  духовни  богатства,  които
произтичат от вашата вярност към Бога.” Църквата в Смирна е страдала, като голяма част от страданията на
членовете й са били предизвикани от клеветите срещу тях.

Нека да ви разкажа някои от тези клевети. Те били обвинявани, че въобще не са религиозни хора и са
атеисти. Всеки от храмовете, които обкръжавали върха на хълма край Смирна е носел образа на някой бог
или император, но когато християните се събирали, за да се молят на Христос, те не се молели пред някакъв
образ. Поради това езичниците считали, че християните или нямат бог, или всъщност не се покланят пред
някакъв  бог.  Поради  това  били  жигосвани  като  атеисти.  Някои  даже  казвали,  че  християните  са
разрушители на семействата. Ако някой станел християнин и член на църквата, езическото му семейство се
е отричало от него. Ние знаем какво става, когато някой юдеи стане християнин. Бащата на семейството
разкъсва дрехите си и обявява, че това негово дете е умряло. Поради което за християните се считало, че
разрушават семейния живот.

Християните  от  Смирна  били  клеветени,  че  са  неморални,  защото  провеждали  така  наречените
празници на любовта (agape – братската любов). Някои влагали погрешен смисъл в думата любов и считали,
че  тези  празници  всъщност  са  неморални  оргии.  Някои  считали,  че  църквата  в  Смирна  е  пълна  с
кръвосмесителни отношения,  защото членовете  й се  наричали братя и сестри в Христос,  и открито си
казвали колко много се обичат. Поради това ги обвинявали, че между тях има кръвосмесителни отношения.
Други ги обвинявали, че са канибали, защото когато християните вземали Господната Трапеза, те казвали,
че приемат тялото и кръвта на Исус. Трети казвали, че християните са някаква подстрекателска група, чиято
цел е да запалят някакъв пожар, защото когато говорели за края на света, те говорели за огън, който ще
унищожи земята.

Най-сериозното  обвинение  срещу  църквата  в  Смирна  е  било,  че  християните  не  са  лоялни  към
римската империя и към самия император.  Императорът бил заповядал всеки поданик на империята да
обяви публично, че Цезар е бог, но християнската църква отказвала да каже това. За нея Бог е Исус Христос,
а не Цезар. Тъй като не коленичели пред Цезар като пред бог, християните били считани за нелоялни и били
преследвани. Христос нарекъл това “синагога на Сатаната.” Той казва, че Сатаната използва тази синагога,
за да преследва истинските деца на Израел. Снощи четох резултатите от едно изследване на църквите в
Америка. Целта на изследването е била да се определи доколко местните християни са информирани за
преследванията, на които са подложени християните по света. Резултатите показват, че 80% от нас знаят, че
по света има християни, които са преследвани, но малцина имат представа за вида на страданията, които
понасят братята ни християни заради вярата си. Резултатите показват, че ние вярваме,  че в страните от
Източна Европа, Китай, Централна и Южна Америка християните са преследвани. Ние сме убедени, че най-
жестоки са преследванията на християните в ислямските страни и в Близкия Изток. Но малцина от нас
разбират, какво означава да бъдеш преследван заради вярата си в Христос. В Алжир има случаи, при които
ислямските милиции нападат християнски общности от мъже, жени и деца и понякога избиват родителите
пред очите на децата им. След това вземат телата на убитите християни и ги пълнят с експлозиви, за да ги
използват като бомби срещу онези хора, които спазват закона и порядъка.

Четох за един американски младеж, който бил обезпокоен от преследванията, извършвани от военния
режим  в  Бирма,  която  сега  се  нарича  Мианмар.  Този  младеж  отишъл  в  местата,  където  се  събирали
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бегълците от режима в джунглата,  чиито имена не се назовават поради съображения за  сигурност.  Там
основал сиропиталища и болници. Много от бегълците били малки деца, които наблюдавали как родителите
им са убивани заради това, че са християни. Понякога даже в нашата страна чуваме за някой студент, който
е решил да защити Христос,  като се отдели от тълпата и заживее според християнските си убеждения.
Поради това подобни студенти биват отлъчвани от обществото.

Спомням си за един полковник, който се завърнал в страната след продължителна служба в армейски
части, намиращи се в чужбина. Много от съвипускниците му вече били удостоени с генералско звание.
Някои от тях му казали: “Ти ще станеш генерал само ако започнеш да идваш в офицерския клуб и да пиеш с
нас. Само в такъв случай ще бъдеш предложен да станеш генерал.”

Никога  няма  да  забравя  разговора,  който  имах  с  една  жена,  която  ми  каза::  “Не  можете  да  си
представите  какво  ще трябва  да  преживея,  когато  се  върна  у  дома.  След като  съм била  с  децата  си  в
църквата, аз се връщам у дома при съпруга си, който не е християнин и се подиграва с вярата ми.” Даже в
нашата страна има хора, които страдат заради вярата си.

Църквата в Смирна е била съставена от такава група християни. По времето на император Домициан
преследването на християните се превърнало в политика на държавата. Преклонението и обожествяването
на императора също станало политика на държавата. За християните това е бил морален проблем, защото е
трябвало да  остават  верни на  вярата  си.  Подобно е  положеното сега и в  нашия щат по отношение  на
допитването за лотарията. Има хора, които казват, че лотарията е политически въпрос и църквата не трябва
да се намесва в неговото решаване. Но християните знаят, че това е морален проблем, за който трябва да се
говори. Ние знаем, че хазарта унищожава семействата и живота на хората. Хазарта обезценява човешкия
живот. Всяка система, която се крепи на лакомията не може да е идваща от Бога, даже когато я свържете с
някоя добра кауза. Има християни, които страдат, защото са заели морална позиция по този морален въпрос.

Християните  страдат,  но  малцина  ще страдат  до  такава  степен,  че  да  загубят  живота  си.  Думата
мъченик произлиза от гръцката дума matrys, която означава да свидетелствам. Мъченици са онези, които
живеят като свидетелстват за Христос и защитават убежденията си даже с цената на живота си. Когато
страдаме,  а  това  е  неизбежно  за  всички,  ние  имаме  възможност  да  свидетелстваме.  Като  църква  ние
подкрепваме и  окуражаваме страдащите.  В  църквата  винаги  има хора,  които  имат  големи  трудности в
живота си, независимо дали това са физическа болка и страдания, наранени чувства и емоции, трудности в
семейството или проблеми на работното място.  Страданието е  неразделна част от християнския живот.
Защото сме християни, това не означава,  че  няма да страдаме.  Основният проблем е начинът по който
реагираме, когато страдаме. Писмото до църквата в Смирна ни уверява, че Христос е нашият спътник в
страданието и ние не сме сами. Самият Христос е казал: “Няма да ви изоставя и няма да ви забравя.”
Когато човек знае, че не е сам по време на страданието, това придава смисъл на самото страдание.

Когато се прибрах снощи у дома аз установих, че на телефонния секретар се е записал гласът на една
жена  от  нашата  църква,  която  премина  през  големи  изпитания  и  страдания.  Гласът  й  звучеше  много
радостно.  Тя  каза:  “Само искам да  ви  информирам какво беше решено.  Влизам в  операционната  зала.
Всичко е много добре и вярвам, че операцията ще бъде успешна. Трябва да премина през това, за да стана
такъв човек,  от който се нуждае семейството ми и приятелите ми.”  Тази жена беше преживяла такива
страдания, но въпреки това гледаше на страданието като начин, чрез който ще помогне на другите хора. Аз
й бях казал, че притежава прекрасния дар да окуражава другите хора просто чрез начина по който живее и
устоява на собственото си страдание.

Християните в Смирна са страдали и са живеели в бедност. Когато Исус е казал: “В света имате
скръб;” Той не е казал: “Може би ще имате скръб.” Той е казал: „В света ще имате скръб; но дерзайте: Аз
победих света” (Йоан 16:33).  Същата дума, която е използвана за “скръб” и “страдание” е използвана, за да
се опише мачкането на гроздето, за да се направи виното. Християните са мачкани. Християните в Смирна
са били притискани както от юдейската общност, така и от римската власт. Христос им казва, че ще страдат
и ще скърбят в продължение на 10 дни. Никой не знае какво означават тези 10 дни. Само ни е ясно, че ще
има скръб и страдание. Но чрез всичко това ще се получи едно небесно преобръщане. По някакъв начин
материалната  им бедност  ще доведе  до духовно богатство.  По някакъв начин страданието им ще бъде
възнаградено, защото Христос им казва: “Ще ви дам венеца на живота.” Тази корона ще бъде дадена от
Възкресения Христос на онези, които останат верни на вярата си. Вие виждате, че той им казва: “Дръжте се.
Не се отказвайте. Пазете вярата си. Издържайте, даже с цената на смъртта. Вие ще получите короната.”
Християните страдат с Христос, но и ще бъдат прославени заедно с Него. В Новия Завет короната, за която
говори е наричана с различни имена: Яков я нарича Короната на живота; в 2Тим. Павел я нарича Короната
на праведността; в Солуняни е наречена Короната на радостта; апостол Петър я нарича Короната на славата.
Това не означава, че християните са короновани заради собствената си праведност и защото заслужават да
се прославят. Това означава, че тази корона е дар от Бога.
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На гръцки има две думи за корона. Едната е диадема, която се дава на цар. Другата дума е stephanos.
Това е корона, която се дава на победителя в атлетическо състезание. Това е корона на радостта и победата.
Този втори вид корона е обещана на верните християни. Може би ние най-добре познаваме Короната от
тръни (Трънения венец), който е символ на страданието на Христос. Тази корона е била сменена, когато
Исус е бил обявен, че е Цар на царете и Бог на Боговете. Той е единственият, пред който ще се преклони
всяко коляно и всеки  език  ще признае:  “Исус  Христос  е  Господ.”  Точно това  признание  са  направили
християните от Смирна. Те отказали да кажат, че Цезар е бог. Христос е Бог.

Павел пише за собствените си и за нашите страдания. В Рим. 8 той казва, че сегашното страдание не
си заслужава да се сравнява със славата,  която ще се разкрие пред нас.  Той продължава и ни казва,  че
страданието ни ще бъде възнаградено. По време на страданието ние даваме отговор на въпроса, дали нещо
може да ни отдели от любовта на Бога. Дали страданието в този живот, даже смъртното страдание може да
ни отдели от любовта на Христос? Павел отговаря на собствения си въпрос: “Не, убеден съм, че ние сме
повече от победители и връзката ни с Христос ще остане здрава. Нищо не може да ни отдели от Божията
любов чрез Исус Христос, нашия Господ.” Разбирате ли, че короната на християнския живот е любовта,
която Христос ни дава. 

В Смирна е имало един епископ, наречен Поликарп. На 23.02.155 римските власти го осъдили на
смърт. Изпратили войници в дома му. Поликарп знаел, че ще дойдат да го отведат, поради което наредил да
се подготви една маса в тяхна чест с ядене за войниците. Когато дошли, той ги поканил да седнат на масата
и ги нагостил богато.  После им казал:  “Ще изляза в  градината  да се  помоля за  един час преди да ме
отведете.” Докато войниците обядвали, той се молил. После дошло времето да бъде отведен. Войниците го
умолявали да се откаже от вярата си: “Толкова ли не можеш да коленичиш и да кажеш: “Цезар е бог” и да
направиш някакво жертвоприношение на Цезаря? Толкова ли ти е трудно да го направиш?” Поликарп им
казал:  “Христос  е  Бог  и  жертвоприношението  вече  е  направено.  Това  е  жертвоприношението  на  Исус
Христос.” Завели го на обществената арена. Наоколо имало събрани много хора. Проконсулът бил там. Той
също се обърнал с молба към Поликарп: “Отречи се от Христос. Покажи уважение към Цезаря и ще те
освободим.”  86-годишният  Поликарп  му  казал:  “Не  мога  да  се  отрека  от  Христос,  който  е  бил  моят
Спасител и Господ през целия ми живот. Той беше толкова верен към мен, поради което и аз трябва да съм
му верен.” Така в този град, с който толкова се гордеели жителите му и където имало красива корона от
сгради на хълма, един епископ-мъченик направил едно удивително изказване. Този град, който искал да
бъде пръв, чул думите, че Исус Христос е първият и последният. Това е бил градът, който бил описван като
кралица,  седяща с корона на трона си.  Този град срещнал един човек, който  знаел,  че има една вечна
корона.  Войниците доближили до Поликарп, за  да вържат ръцете му и да го привържат към стълба за
екзекуцията. Той им казал: “Няма нужда да ме връзвате. Няма да мръдна.” Той е стоял като мъж на вярата.
Поставили дърва около краката му, запалили ги и Поликарп изгорял. Свидетелите разказвали, че докато
горял, пламъците образували нещо като параклис около него, а главата му заблестяла, все едно че е била
коронована. Малцина от нас ще бъдат предизвикани да защитават вярата си с цената на живота си. Всички
ще страдаме. Много от нас вече страдат. Вие реагирате прекрасно и се окуражавате един друг. Аз наричам
това служението на огнеупорните. Ние се грижим един за друг. Когато ни дойде времето да страдаме, дали
поради несправедливостта на друг човек или просто защото сме уморени и разкъсвани от живота,  ние
имаме шанса за свидетелстваме за обичащия и възкресен Христос. Ние със сигурност знаем, че страданието
може да продължи известно време,  а  след това ще получим короната.  Ако участваме в страданието на
Христос, ние ще участваме и в неговата слава.

Когато приемем Христос за наш Спасител, ние започваме нов живот. Сред нас днес може би има хора,
които трябва да вземат решение да позволят на Христос да дойде и да промени живота им. Може би има и
други хора, които са се отклонили от Бога и сега трябва да се върнат при него. Не отлагайте. Отговорете
положително на тези покани от страна на Бога. В името на Господ Исус Христос. Амин. 

                     
Седем писма до седем църкви - Тиатир

Откр. 2:18 – 29

Миналата  седмица  жена  ми  Клер  перяла  в  мазето.  Както  обикновено,  тя  вършела  няколко  неща
едновременно. В случая държала в едната си ръка телефонната слушалка, а с другата обслужвала пералната
машина. Наложило й се да отиде в един полутъмен ъгъл на мазето по някакъв повод и там видяла някакво
навито в кръг въже. Пресегнала се да го вдигне, но обтегнала до крайност телефонният кабел и поради това
не успяла да стигне до въжето и се наложило да направи крачка назад. През това време то се изнизало в
тъмнината. Оказало се, че това е змия. Разбрах, че това не е нещо необичайно за този годишен сезон. Чувал
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съм много истории за змии, които хората са откривали в къщите си. Въпреки че не съм бил там в този
момент и не съм видял змията, аз съм убеден, че Клер я е видяла. После претърсихме цялото мазе, но
змията беше изчезнала. 

Когато разсъждавахме с Клер над този случай, тя ми каза: “Този случай ни показва, че децата ни може
да  са  далече  от  дома  и  ние  да  си  тревожим за  опасностите,  на  които  са  изложени  там,  но  всъщност
опасността е много близо до нас самите.” Продължаваме разглеждането на “Седем писма до седем църкви.”
Днес ще разгледаме писмото до църквата в Тиатир. Проблемът, пред който е била изправена тази църква е,
че там опасността е била вътрешна. Това много прилича на ситуацията да имате змия в мазето. Нека да
прочетем Откр. 2:18-29.  

Днес разглеждаме писмото до Тиатир, защото днес е Денят на децата и защото опасността, която е
съществувала в църквата в Тиатир е застрашавала не само децата и хората от Божието семейство, но и
следващите поколения. Тиатир е бил най-незабележимият от седемте града, до които са изпратени седемте
писма.  Той  се  е  намирал  на  пътя  между  Смирна  и  Лаодикия,  който  е  преминавал  и  през  Пергам,
Филаделфия и Сардис. В сравнение с всички останали градове, Тиатир е бил много малък град и не е имал с
какво да се похвали. Не бил природно защитен, не бил разположен на хълм, просто се е намирал в една
равнина. В него не били построени големи храмове за преклонение пред императора. Църквата в Тиатир не
е била подложена на голямо преследване от страна на римските власти. В сравнение с останалите църкви,
споменати в Откровение,  ние знаем най-малко за тази църква.  Обаче до нея е изпратено най-дългото от
седемте писма. Църквата в Тиатир е била в опасност. Христос й писал: “Знам твоята любов и вярата ти.
Знам служението и упоритата ти последователност и старание.  Знам, че сега правиш повече,  отколкото
правеше в началото. Мога да те похваля за много неща, но имаш един проблем.”

Основните  източници  на  доходи  в  Тиатир  са  били  занаятчийството  и  търговията,  с  които  са  се
занимавали предприемчивите хора. Имало е хора, които са обработвали кожа, вълна или лен. Може би си
спомняте, че Лидия от Филипи, за която се говори в Деян. 16:14 е била родена в Тиатир. Тя е търгувала с
пурпурни платове. В Тиатир хората са работели с ръцете си и са били занаятчии. Имало е хлебари, които са
били прочути произвеждания от тях хляб и сладкиши. А защо Тиатир е имал такъв проблем? Хората от
всеки вид търговия или занаят били обединени в своя гилдия. Членуването в тези гилдии е било подобно на
сегашното членуване  в  някакъв профсъюз.  От финансова  гледна  точка  не  е  било разумно човек да  не
членува  към  някоя  от  гилдиите.  Ако  човек  откажел  да  членува  в  гилдията,  това  се  отразявало  зле  на
доходите му.  Ако станел член на някоя гилдия,  той задължително трябвало да участва в  дейностите й.
Много често събранията на тези гилдии се провеждали в храмовете на езическите богове. Когато хората се
събирали там, обикновено се хранели заедно. Преди да започне яденето се правело жертвоприношение на
съответния езически бог. Същото месо, което било предлагано като жертвоприношение пред идола след
това се изяждало от събралите се. Поради тази причина на някои места в Новия Завет се говори за яденето
на идоложертвено. Понякога след тези банкети събирането се израждало в неморални действия. Очевидно в
църквата е имало една жена, фалшива пророчица, която Исус нарекъл Йезавел, според която християните
можели да правят компромиси с този начин на живот. В ранната църква е имало един вид ерес. Според тази
ерес, след като Христос е дошъл да прости греховете ни, тогава нека да му дадем повече поводи да ни
прощава.  Нека да грешим колкото можем повече,  за да предоставяме на Христос повече грехове да ни
прощава. Това е начин за живот с компромис със злото. Ето това е била опасността за църквата в Тиатир.
Наличието на зло, което директно навлиза в сърцето на църквата е равностойно на наличието на змия в
мазето.

Ние не знаем коя е  била тази жена.  Със сигурност тя не се  е наричала Йезавел.  Тук това име е
използвано фигуративно. Няма такова християнско или еврейско семейство, което би нарекло дъщеря си с
името Йезавел. С това име се е наричала жената на Ахав. Точно тя е успяла да наложи един съдбоносно
вреден компромис. Тя е донесла в Израел преклонението пред Ваал и го е смесила с преклонението пред
Бог Йехова. Някакъв подобен компромис трябва да е имало и в църквата в Тиатир. Поради това Христос
отправя  това  предупреждение.  Той  казва:  “Вие  нямате  проблем  с  някакво  външно  влияние  и  заплаха.
Вашият проблем се намира в сърцето на църквата. Вие правите правилно много неща. Аз ценя много високо
вашата любов, вашата лоялност, вашето служение и вашата вярност. Напоследък се проявявате по-добре
отколкото по-рано, но вие имате един проблем и това е злото вътре във вас.

Предполагам,  че  има  много  начини,  по  които  бихме  могли  да  приложим  това  послание  към
собствения си живот. Има един проблем, за който искам да говоря по-подробно. Това е проблем, с който
трябва да се справят всички християни в Южна Каролина. Аз избрах днешния Ден на децата, за да говоря за
този проблем, който се нарича щатската лотария. За нея често се говори, че е нещо добро за децата ни. На
нас ни се казва, че това е начин да се подобри образованието в нашия щат. Няма да ви убеждавам как да
гласувате на предстоящия референдум за  лотарията,  но ви обещавам,  че до края на тази проповед вие
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несъмнено ще разберете как ще гласувам аз. Трябва да ви кажа, че не съм съгласен с хората, които твърдят,
че лотарията е полезна за нашия щат и за децата ни. Убеден съм, че лотарията прилича на злото в Тиатир.
Убеден съм,  че тя е  като змия в мазето и като раково образование в нашето общество.  Един човек си
направил  рентгенова  снимка.  После  лекарят  я  разгледал  и  му  казал:  “На  снимката  има  едно  петно.
Предполагам, че това е рак.” Човекът казал: “Знаете ли, аз съм фотограф. Нека да направим една рентгенова
снимка и аз ще я отнеса в моята тъмна стая. Вярвам, че ще мога да премахна това петно.” Точно това се
опитват  да  направят  някои  хора  с  лотарията.  Те  вярват,  че  ако  успеят  да  привържат  лотарията  към
образованието, (Коментар: Както у нас обвързват и тотото със спорта. Изгониха Васил Божков, който беше собственика на
тотото и лотарията у нас и го замениха с неговия съучастник. Но никой не посмя за забрани или поне да ограничи хазарта,
защото той бил източник на приходи за бюджета. „Пременил се Илия и като се огледал – пак в тия“ – нар. поговорка. Навсякъде
има игрални зали за хазарт. Д.Пр.) това ще прилича на премахването на петно от рентгенова снимка, като по този
начин проблемът ще престане да съществува. Ето в това е проблемът.

Искам да ви кажа, че според мен щатската лотария е лоша идея. На първо място е лошо човек да се
надява на печалба от лотарията. Ако вие ми дадете един долар, а аз ви върна 55 цента, ето тази размяна се
случва в щатската лотария. Уверявам ви, че аз бих искал през целия ден да правя такива размени. Всеки път
вие ще ми давате по един долар и аз ще ви връщам по 55 цента. Това са печалбите от щатската лотария – по
55 цента от всеки долар. От другите 45 цента, щата взема 23 цента, които се казва, че ще бъдат използвани
за образованието. Останалите 22 цента са за така наречените административни разходи и те отиват при
някой друг. Шансът за спечелване на голямата награда е 1:12.000.000. Ако се вземат предвид всички жители
на  щата  Южна  Каролина,  човек  има  по-голям  шанс  да  бъде  ухапан  от  змия,  отколкото  да  спечели  от
лотарията. Даже онези, които никога не влизат в морето имат по-голям шанс да бъдат ухапани от акула,
отколкото да  спечелят от  лотарията.  Разбира  се,  когато  някой спечели,  всички научават  за  това.  Някой
печели. Печалбите са 55 цента от всеки долар,  но истинските печеливши са хората, които администрират
лотарията. Аз нямам предвид щата. Лошо нещо е човек да залага на лотария. Тя е лошо нещо за бедните
хора. Лотарията представлява регресивен данък. Това е най-изобретателната схема, чрез която парите се
вземат от бедните и се дават на богатите. Точно това става. Лотарията взема парите на бедните хора, които
най-малко могат да си позволят да си пилеят парите. Тя лишава бедните от парите, от които се нуждаят за
храна, за дрехи и за жилище.

В щата Джорджия има лотария от 7 години. Според статистическите данни на хора с годишен доход
под 20.000 долара са продадени 2,5 пъти повече билети отколкото са купили хората с по-високи доходи.
Рекламите на лотарията са насочени към бедните хора и ги окуражават да участват. Спомням си, че когато
живеех в Масачузетс по телевизията се явяваше една жена, която казваше: “Аз съм самотна майка. Работя
много, защото трябва да се грижа за децата си. Животът ми е труден, но аз имам моя билет от лотарията.”
Това е някаква надежда, която се предлага на бедните. Но това е безплодна надежда. Бедните най-малко се
ползват от програмите за обучение, финансирани от лотарията. На практика, ако учащ се получава помощ
от държавата, за да заплаща образованието си, той не може да получава помощ от лотарията. Голямата част
от  парите  за  образование,  давани  от  лотарията  отиват  при  богатите.  Лотарията  е  лошо  нещо  за
образованието.  Разбира  се,  аз  знам,  че  пред  обществото  лотарията  се  представя като  помощник  на
образованието и се  обвързва с  него.  Счита се,  че в това е силата на лотарията.  Нека да ви кажа защо
лотарията е лошо нещо за образованието. Даже и най-голямото постъпление за образованието, което може
да  се  получи от лотарията  няма да надвишава  2% от общите разходи за  образованието.  Икономиите  в
бюджета  на  нашия  щат  са  около  200  мил.  долара  и  те  са  повече  от  достатъчни,  за  да  покрият
предполагаемият доход от лотарията. В щата Джорджия 65% от получателите на помощ за образованието си
от  лотарията  губят  тази  помощ  още  през  първата  година  от  обучението  си.  Само  около  25%  от  тези
получатели завършват успешно образованието си.  Лотарията не помага на образованието.  Помощите се
получават от ученици, които не са подготвени да покрият изискванията в колежите, поради което отпадат
поради слаб успех.

Когато някой ви заговори, че лотарията помага на образованието, го попитайте: “Каква е целта, към
която се стремим? Образованието си има своя цел.  Нека да си зададем въпроса, на какво учим децата си
чрез лотарията?” Това е въпросът, който достига до сърцевината на проблема. В списанието “Пари” има
една статия, в която се казва, че от 1990 год.  щатите, в които има лотария, са намалили разходите си за
образованието. Лотарията вреди на частните училища. Има още една причина, поради която лотарията е
лошо нещо. Да предположим, че бюджета на щата стане зависим от парите от хазарта. Това се случи в щата
Масачузетс. Те не могат да се откажат от лотарията, независимо че много хора искат това да стане. Там
стана така, че лотарията все повече и повече се разпространява, поради което щата става толкова зависим от
нея, че не могат да вземат добри решения. Сега в Масачузетс има 36 различни игри на щастието и 1600 зали
с игрални машини. Хазартът се разширява, но това не помага на щата. Те са станали зависими от тези пари.
Някои  казват,  че  хазартния  бизнес  в  продължение  само  на  три  избирателни  цикли  успява  да  завладее
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управлението на щата.  Замислете се кога се появиха покер-машините в нашия щат и кога беше избран
сегашния губернатор и ще установите, че това стана след три избирателни цикъла. Болшинството от парите
за избирателната кампания на настоящия губернатор дойдоха от хазартния бизнес. Сега той е задължен на
хазартния бизнес и трябва да си връща дълга.

Искате ли нашия щат да рекламира хазарта? Точно това се случва. Ние чухме вчера това по радиото в
Джорджия.  Щатът  Джорджия  призовава  населението  си  да  играе  хазарт.  Не  бихте  ли  искали  щата  да
култивира в хората моралните ценности, вместо да рекламира игрите на щастието и фалшивата надежда?
Бившият финансов директор на щатската лотария в Кентъки е казал следното: “Това е най-мръсният бизнес,
който съм виждал в живота си.” Онези, които знаят какво представлява хазарта, не го харесват. Какво щяхте
да си помислите за нашия щат, ако той ви кажеше: “Вижте, ние имаме нужда от фабрика за алкохол. Трябва
да построим такава  фабрика и да започнем да приканваме хората да пият уиски,  водка,  коняк и други
спиртни напитки.”  Бихте ли искали щата да прави това? Пристрастяването към хазарта  не е  по-малко
опасно.  То  причинява  също  толкова  вреди  на  семействата.  Лоша  идея  е  щата  да  рекламира  хазарта.
Лотарията е лошо нещо за нашето общество. Във всяка лавка, павилион и магазин ще се продават билети за
лотарията.  Така ще се увеличат формите на хазарта.  А какво става,  когато хазарта започне да подяжда
икономиката? Ако лотарията навлезе в нашия щат, тя ще се превърне в третата по мощ фирма в щата и ще
изяде икономиката ни. В щата Кентъки 400 мил. долара годишно биват вземани от икономиката, за да бъдат
прахосани за хазарт.

Това ще вдъхне нов живот в хазарта с покер-автомати. В 15 от 18-те щата, където има както лотария,
така и казина, са започнали с лотарията и в рамките на 8 години са стигнали до хазарта в казината . Мога да
ви уверя,  че интереса към хазарта в нашия щат няма да се ограничи само до лотарията.  Тя ще отвори
вратата за  останалите форми на хазарта.  Лотарията е  лошо нещо за  семействата.  Пропагандирането на
хазарта подкопава семейните ценности. Ще се увеличи броят на банкрутите, на кражбите и на убийствата.
Ще се случват всички онези неща, които се случват в другите щати. Разбира се, ще се увеличи и броят на
забогателите. Съмнително е, че децата ни ще повишат образоваността си благодарение на лотарията. Ако
децата в държавните училища бягат от часовете в училище, за да играят на покер-автоматите, голяма част от
тях ще намалят успеха си, а някои от тях даже ще бъдат изключени заради това, че се занимават с хазарт в
училището.  Но  въпреки  това,  ние  им  казваме,  че  това  е  начинът,  чрез  който  ще  получат  по-добро
образование.  Не можете ли да си представите как едно малко дете наблюдава баща си,  който прахосва
парите, които не може да си позволи за хазарт и детето си казва: “Така ли баща ми ще спечели пари за
образованието ми?”  Това  оказва  унищожително влияние  върху семействата.  Уверявам ви,  че  в  деня  на
провеждането на изборите въпросът за лотарията ще бъде толкова важен, колкото е важен въпроса кой ще
изберем да ни бъде президент. Нашият избор ще окаже дългосрочно влияние върху децата и внуците ни.

Лотарията е лошо нещо за човешкия дух. Църквата в Тиатир е имала вътрешен проблем. Когато един
щат  или  един  човек  започне  да  действа,  мотивиран  от  лакомията  си,  когато  прави  компромиси,  за  да
задоволява лакомията си, тогава се получава вътрешно загниване и разлагане. Самата идея, че по някакъв
лесен начин могат да се спечелят много пари е измама за глупавите хора. Това е един от случаите, в които за
парите се плаща твърде висока цена. Нека да ви покажа какво казва Библията по този въпрос. Любовта към
парите е коренът на всички злини. Някои хора, които са жадни за пари, се отклоняват от вярата в Бога и си
причиняват много злини. Убеден съм, че това ще се случи в нашия щат, ако позволим да се създаде щатска
лотария. На какво искате да научим децата си? Дали да ги учим, че трябва да разчитат само на щастието и
на късмета си, за да живеят добре? Дали да ги учим, че е достатъчно да си късметлия и нищо повече не
трябва да правиш? На това ли искате да учим децата си? Или искате да ги научим, че е благородно да се
работи? Искате ли да ги научим, че всичко, което притежаваме е дар от Бога и че като християни трябва да
слугуваме на онези неща с които Бог ни е надарил? Не искате ли да ги научим, че не трябва  да сме
мотивирани от лакомията, а от благодарността към Бога? Христос казал на църквата в Тиатир: “Вътре във
вас  има  проблем.”  Този  проблем  е  компромиса  със  злото.  Ето  към  това  сме  изкушавани  –  да  правим
компромис със злото, но това е смъртно опасно за децата ни.

Всички сте виждали Айрон Айс Коди по телевизията, когато излиза от кануто си на брега на едно
езеро край пътя. Точно в този момент някой хвърля в краката му торба с боклук, а той се обръща към
камерата и по бузата му се стичат сълзи. Айрон е индианец, който е обезпокоен от друг вид замърсяване.
Той обикаля резерватите на индианците и говори с децата. Резерватите за индианците са места, в които
зависимостта на хората от алкохола е ужасяваща. Там процентът на самоубийствата сред младите хора
надвишава с пъти този показател за останалата част от страната. Край всеки резерват има игрални автомати
и зали за хазарт, подобно на казиното в Чероки. Всички те обещават, че ще раздават големи награди на
племето, но всъщност индианците страдат, защото пилеят парите си в тези казина и голяма част от парите
на индианците напускат резервата. Айрън разказва историята за едно индианче на 12 години, което искало
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да се научи как да живее. След като постило и се молило в тишина в продължение на 4 дни, то чакало Бог да
му даде някакво откровение. През първия ден то отишло в една пищно зелена долина и решило да спи край
един поток. Когато на следващата сутрин се събудило, вятърът подухвал в клоните на дърветата и птичките
пеели. Момчето погледнало в далечината и видяло една висока планина, чийто връх бил покрит със сняг. То
решило да се изкачи на тази планина. Изкачвало се цял ден. Когато стигнало до върха на планината, то
нагазило в снега и се огледало Чуло шум в краката си. Погледнало надолу и видяло една гърмяща змия.
Момчето изплашено се дръпнало назад, но както се случва в индианските истории, змията му проговорила:
“Студено ми е тук в снега. Ако ме оставиш тук, аз ще умра. Вземи ме и ме занеси в равнината, за да живея.”
Индианчето казало: “О, не. На мен са ми разказвали за гърмящите змии. Няма да те взема.” Змията му
казала: “Няма да те нараня. С теб ще се държа по друг начин. Ако ме занесеш в равнината, аз ще те даря с
много неща.” Накрая момчето се съгласило, навело се и взело змията, поставило я в пазвата си и започнало
да се спуска надолу към равнината. То усещало студеното тяло на змията с кожата си. Докато вървяло,
момчето стоплило змията и усетило, че тя започва да се движи в пазвата му. Когато слязло в равнината,
момчето  бръкнало  в  пазвата  си,  извадило  змията  и  я  поставило  в  тревата.  Тогава  змията  го  ухапала.
Момчето се разплакало и казало: “Но ти ми обеща, че ако ти помогна, няма да ме ухапеш. Ти ми обеща да
ми дадеш подаръци.” Змията се изсмяла: “Когато ме вземаше,   ти знаеше какво представлявам  .”

Лотарията е също като гърмящата змия. Тя може да обещава много неща, но всички ние знаем, че това
е лъжа. Няма да ви казвам как да гласувате. Но има ли тук някой, който се съмнява как ще гласувам аз? Нека
да се помолим в деня на изборите. Тогава ще трябва да вземем важно решение. Каня ви да превърнем денят
на гласуването в ден на молитва. Приканвам ви да гласувате така, както Бог ви съветва. Призовавам ви да си
спомните за вашето решение да бъдете верни  на Христос.  Да си мислите Исус Христос какво иска да
правим. Той е казал на църквата в Тиатир: “Дръжте онова, което имате, докато дойда.” Като християни
ние трябва да се държим за вярата си и за решимостта си да се подчиняваме на Христос. Проблемът с
лотарията не е политически, а е морален проблем.

Ние не можем да  живеем като християни,  ако не признаем Исус  Христос за  наш Спасител.  Ние
решаваме да приемем Христос и да го поканим да влезе в живота ни. Когато сме в неговото присъствие,
това  променя  живота  ни и  ни помага  да  мислим по различен начин.  Ние  трябва  да  се  различаваме от
невярващите. Понякога се налага да подновяваме решимостта си да бъдем християни, защото сме тръгнали
в погрешна посока и сме се отделили от Бога. Понякога се налага да вземем решение къде да спуснем
котвата на живота си и за какво да се държим. Ако имате нужда от църковно семейство, ние с радост ще ви
приеме при нас. Помислете си и не отлагайте да вземете положителното решение. В името на Господ Исус
Христос се молим. Амин. 

                     
Целта на живота - Семейството

Марк 3:31-35

Продължаваме проповедите от серията “Целта на живота,” но не мога да започна, без да спомена за
войната. Всички знаем, че войната е много сериозно нещо. Няма съмнение, че всички сме загрижени за
съдбата  на  мъжете  и  жените,  които  служат  в  нашата  армия.  Ние  се  молим за  нашия  Президент  и  за
Кабинета, както и за лидерите на всички държави по света. Молим се за иракчаните, между които има и
християни. Молим се тази война да свърши бързо.  Аз не вярвам, че целта на тази война е само да се
въздържи  Ирак.  Не  вярвам,  че  такава  война  заслужава  живота  даже  на  един  американски  войник.
Съществува заплаха от тероризъм, която трябва да бъде атакувана там. В големите ни градове вече виждаме
много хора, които протестират. Това също е част от цената, която трябва да платим заради войната. Всеки от
нас трябва да участва във войната. Като християни, ние също сме длъжни да участваме в нея, като се молим
ежедневно.

Искам отново да ви предупредя за  опасността да не стоите постоянно пред телевизора.  Знам,  че
всички гледаме много телевизия пред тези дни. Но има опасност да превърнем войната в Ирак в нещо като
шоу.  Онова,  което  виждаме  на  телевизионните  екрани  не  са  празнични  фойерверки.  Това  са  истински
бомби.  Когато  наблюдаваме  многократните  повторения  на  тези  картини,  ние  имаме  склонността  да
забравяме за ужасите на войната. Нека да гледаме само толкова време телевизия, колкото е нужно за да сме
информирани, а  след това да се  молим. Нека да се  превърнем в воини на молитвата и нека да вземем
участие в тази война, като се молим на колене.

Несъмнено  през  изминалата  седмица  войната  обсебваше  вниманието  ни,  но  се  случиха  и  други
събития. Дойде първият ден на пролетта, а последните два дни от седмицата бяха най-хубавите дни, които
сме имали от началото на година. Цъфнаха първите пролетни цветя. Пролетта дойде. Тази сутрин откъснах
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първият ирис от градината си. Дърветата също цъфнаха. Нашият град е много красив в този период на
годината. Вишната пред нашата църква също е отрупана с прекрасни цветове. Пролетта е тук. 

През миналата седмица се случи нещо, което за мен е още по-важно от всичко останало. Дойдоха ни
на гости нашия син, снаха ни и двете ни внучки. Те са първите правнучки на баща ми.  До Великден той
очаква да му се родят поне 6 внучета. Бог е направил прекрасно нещо, когато ни е дал семействата. Ако сте
чели  книгата  на  Рик  Уорън  “Целенасочен  живот”  (Коментар:  Аз  съм  я  превел.  Можете  да  я  намерите  на

http://methodist.bg/resursi/knigi/  Д.Пр.) вие знаете, че той казва, че първата цел в живота е да обичаме Бога. Ние сме
създадени,  за  да  доставяме  удоволствие  на  Бога.  Ние  доставяме  удоволствие  на  Бога,  когато  му  се
покланяме и го  прославяме.  Втората  цел  на  живота  ни е,  че  Бог  ни е  създал,  за  да  имаме семейство.
Достатъчно е да прочетем първите две глави от Библията. Там ще видите, че когато ни е създал по Свой
образ като мъже и жени, той е казал, че първата съставна част на човешкото общество трябва да е брака и
семейството. Адам и Ева са живеели в рая, но колко бързо нещастието може да навлезе в живота ни. Можете
да прочетете за това в Бит.3.  Двамата решили да не се подчиняват на Бога,  а да правят това,  което си
поискат. Тъй като най-безразсъдно и глупаво не се подчинили на Бога, те били изгонени от рая. В Бит.4 се
разказва, че първото семейство се оказало в сериозна беда. В семейството влязло насилието. Гневът води до
кръвопролитие, смърт и братоубийство. Библията разказва, че кръвта на убития брат вика от земята. Братът,
който извършил убийството бил изпратен в  една земя на лутането (Нод)  и на липсата на цел и смисъл в
живота. Бог е имал прекрасен план, когато е създал семейството, но грехът е унищожил този план. От тогава
до  сега  Бог  се  опитва  да  поправи  нещата,  да  възстанови  отношението  ни  към  Него  и  разстроените
отношения в семействата ни.

Когато се вгледаме в живота на Исус,  ние виждаме силната му привързаност към семейството.  В
поведението му виждаме силно желание да запази единството на семейството. Според евангелието на Йоан,
Исус извършил първото си чудо по време на сватбата в Кана Галилейска. Иска ми се да вярвам, че Исус
извършва това  чудо във всеки брак.  Двама млади се влюбват  един в друг.  Преминават през  период на
ухажване  и  сгодяване.  В  определен  ден  те  идват  пред  олтара,  заобиколени  от  приятели  и  членове  на
семейството и повтарят думите на клетвата: “От днес до края на живота си, в добри и лоши времена, в
богатство и бедност, когато сме болни и когато сме здрави, да ценя високо и да обичам само теб, докато
смъртта  ни  раздели.”  Хората,  които  имат  опит  в  брака  знаят,  че  в  този  момент  младоженците  нямат
абсолютно никаква представа за онова, което казват. Как е възможно човек да знае какво означава “в добри
и лоши времена,” когато е само на около 25 години? Двамата произнасят тази клетва, с което демонстрират
своята решимост. Церемонията завършва с думите: “Нека никой да не разделя онова, което Бог е съединил.”
Вие знаете колко крехък може да бъде бракът. Ние знаем, че със същата сигурност, с която грехът е нанесъл
опустошителен удар на първото семейство, за което се говори в началните страници на Библията  и сега
грехът и насилието унищожават семействата.

Исус е  бил решен да запази семействата.  Когато при него отишли книжниците и фарисеите и го
попитали за мнението му за развода,  Исус ги попитал:  “Какво ви е казал Моисей?” Те му отговорили:
“Моисей ни разреши да се развеждаме.” Това е вярно. Можете да прочетете в началните книги на Библията
и да видите, че Моисей е разрешил развода. Мъжът можел да се разведе с жена си просто като напише, че е
решил да се разведе. Не е било нужно да се явява пред съдията, а просто изгонвал жената от къщата си, все
едно, че е уволнена от работа. Историкът Йосиф Флавий свидетелства, че равините се развеждали с жените
си, само защото препичали хляба им. Добре, че жените нямат право да постъпват по същия начин с мъжете
си, защото аз много пъти съм препичал филийките. Може би това се отнася и за останалите мъже в залата?
Мъжът можел да се разведе с жена си, защото не му ражда мъжко дете и някои мъже са се развеждали.
Просто е било много лесно мъжът да се разведе. Когато книжниците и фарисеите казали: “Да, Моисей ни
разреши да се развеждаме,” Исус им казал: “Но в началото не е било така.” С други думи, Исус казва: “В
началото Бог не е предвиждал да има развод.”  Според първоначалния план на Бога, връзката на брака е
неразрушима и  трае  докато човек  е  жив,  което  в  нашата  култура  се  символизира  от  брачния  пръстен.
Кръглата му форма показва, че брака трае до края на живота на човека. Пръстенът е направен от чист и
скъпоценен метал,  за  да ни напомня, че от гледна точка на Бога брака трябва да представлява чисти и
високо ценени взаимоотношения.

Исус  е  ценял високо семейството.  Веднъж поставил едно малко дете  сред  учениците си и  казал:
“Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него” (Марк 10:15).  По
времето на Исус децата са били третирани като полу-хора. На тях не им е обръщали внимание и никой не ги
слушал.  Исус  се  фокусирал  върху  това,  колко  важни  са  децата  и  ги  посрещал  с  радост,  даже  когато
учениците им пречели да стигнат до него.

Исус често използвал семейството като средство, за да каже нещо важно в притчите си. Красива е
историята за човека, които имал двама сина. (Коментар:  Притчата за блудния син – Лука 15.  Д.Пр) По-малкият
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поискал да получи наследството си, все едно че казал на баща си: “Тате, умирай.” Не знам колко далеч от
бащиния си дом е заминал този син след това, но съм сигурен, че е бил много далеч от ценностната система
на баща си. Той пропилял наследството си, което баща му бил натрупал с упорит труд и икономии. Когато
най-после получил заслуженото си наказание,  той пропаднал до дъното, което в очите на един еврейски
младеж представлява длъжността свинар в нееврейска ферма. Той поне е бил научен от баща си как да си
намери работа. В Библията се казва, че тогава той се осъзнал. Всеки баща се моли за децата си с думите:
“Господи, накарай ги да се осъзнаят.” Синът се осъзнал, прибрал се у дома и възстановил отношенията с
баща си. За да отпразнува завръщането на по-малкия си син бащата дал банкет,. По време на тържеството
по-стария син, който през цялото време си стоял у дома, се огорчил и изпълнил със завист. Наложило се
бащата да напусне тържеството и да се погрижи за по-големия си син.  Това е участта на бащата. Точно
когато животът на едно от децата ви се оправи, някое друго от децата ви попада в беда . От притчите можете
да  се  убедите,  че  Исус  високо  цени  семейството.  Той  се  стреми  към  възстановяване  на  връзките  и
отношенията между членовете на семейството.

Исус е правил изумяващи изказвания за семейството.  Ние можем да разгледаме някои от тях.  По
време на сватбата в Кана Галилейска Мария му казала: “Нямат вино.” Исус й отговорил: “Какво имаш ти с
Мен, жено” (Йоан 2:4)? На нас този отговор ни звучи крайно неуважително. Понякога изказванията на Исус
са много остри. В друг случай един човек искал да стане ученик на Исус и да тръгне след него, но се
извинил: “Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. Но Исус му каза: Върви след Мен и
остави мъртвите да погребват своите мъртъвци” (Мат.  8:21-22). В трети случай един човек казал на
Исус: “Ожених се и затова не мога да дойда” (Лука 14:20).

А сега чуйте какво е казал Исус в Лука 14:25: 26: “Ако дойде някой при Мен и не намрази баща си и
майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде
Мой ученик.” Какво? Наистина ли Исус е казал тези думи?  Наистина ли е казал, че трябва да намразим
хората, които най-много обичаме?  Този откъс е труден за разбиране. (Коментар: Според коментаторите, тук има
грешка в превода на оригиналния текст. Думата, преведена като „намрази“ всъщност означава „приоритет, подреждане в една
редица  по  важност.  В  нея  Исус  трябва  да  застане  на  първото  място.  Д.Пр.)  Познавам един човек,  който веднъж
използва този стих, за да оправдае собствения си развод. Той каза: “В Библията пише: “Мрази жена си” и аз
я намразих.”

На друго място Исус казал, че не е дошъл, за да донесе мир на земята, а меч. Той е казал, че човекът
ще се отдели от собственото си семейство. Борби и конфликти ще има между баща и син, майка и дъщеря и
между брат и сестра. (Мат. 10:34-36). Понякога на нас ни е трудно да разберем начина на мислене на Исус.
По неговото време е било нещо обичайно да се използва един образен начин на говорене, който е наричан
“Арамейско хиперболизиране,” едно преувеличаване, за да се подчертае нещо много важно. Вие можете да
срещнете този метод на говорене в много от ученията на Исус, например когато веднъж казал на фарисеите:
“Вие се стараете да прецедите комара, но в същото време ще преглътнете цяла камила” (Мат. 23:24).
Ясно е, че Исус преувеличава. Няма човек, който би могъл да преглътне цяла камила. Ако прочетем по-
нататък, ние ще видим, че Исус казва, че ако искате да бъдете негов ученик, вие трябва да продадете всичко,
което притежавате. Освен това трябва да се отречете от себе си, да нарамите кръста си (а това е римският
инструмент за изтезания) и да вървите след него. Какво иска да ни каже Исус с това изказване? С това той
казва, че в живота ви не трябва да има друга по-важна личност от Него. Не можете да притежавате нещо,
което да ви е по-скъпо от Исус. Вие не можете да имате някакъв план, цел или смисъл в живота си, които да
са по-важни от Исус. Тези изказвания на Исус, които ни се струват толкова резки и неуместни, всъщност са
начинът да сменим приоритетите си и да възприемем неговия приоритет.  На първо място трябва да се
намира връзката ни с Христос, така както е написано в Мат. 6:33: “Но първо търсете Неговото царство и
Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” Всичко останало ще застане на полагащото му се място,
включително  отношенията  с  останалите  членове  на  семейството  ни.  Исус  е  говорил  за  нещо,  което  е
разбирал много добре.

Нека да прочетем заедно Марк 3:31-35. Майка му и братята му дошли, за да го вземат и да го заведат у
дома, защото фабриката за слухове работела. По-напред в същата глава книжниците казвали, че Велзевул,
самият Сатана, е обсебил Исус. По онова време с твърдението, че Исус е бил обсебен от демони, хората
всъщност са казвали, че той е полудял и е загубил разума си. Вероятно с цел да го предпазят от някакво
нараняване,  членовете  на  семейството му отишли,  за  да  го  отведат  със  себе  си  вкъщи.  Правейки това
забележително изказване, Исус не излязъл при майка си Мария и при братята си. Вместо това се обърнал
към хората, които били събрани около него и го слушали и им казал: “Вие сте моето семейство.” Колко
ясна е разликата, която е направил.  Навън се намирало плътското му семейство от собствената му плът и
кръв. Вътре се намирали учениците му. Исус направил разлика между семейството по плът и семейството
по вяра. Ние виждаме, че в собствения му живот тази разграничителна линия е била ясно очертана.

Сърцето на Исус сигурно е било разкъсвано от някои от членовете на собственото му семейство. В
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Йоан 5-7 четем, че даже братята му не са вярвали в него. Можете ли да си представите, че това са били
братята, които е познавал от дете и с които е израснал в дърводелската работилница на Йосиф? След като
обявил публично целта и мисията на живота си, собствените му братя се обърнали срещу него и не му
вярвали. Не е чудно, че Исус е казал: “Лисиците си имат леговища и небесните птици си имат гнезда, а
Човешкият Син няма къде глава да подслони” (Лука 9:58). Вие усещате носталгия в това признание. През
времето, когато се опитвал да проповядва учението си в Назарет, тълпата постоянно твърдяла,  че той е
синът на дърводелеца Йосиф. Съгражданите му не го слушали. Исус казал: “Колко трудно е човек да бъде
пророк в родния си град” (Лука 4:24). Поради различията, които съществуват между семейството на плътта
и семейството на вярата, той е бил в конфликт със собственото си семейство. Чували сте да се казва: “Не
можете да вземете това със себе си.” Това е вярно. Не можете да занесете със себе си на небето своите
земни притежания. Били Греъм казва пределно ясно: “Вие никога не сте виждали катафалка с ремарке.” Но
нека да ви кажа какво можете да занесете със себе си на небето. Вие можете да занесете семейството си на
небето. Най-мощният инструмент за евангелизиране на хората е собственото ви християнско семейство. По-
голямата част от християните са били спечелени за Христос под влияние на собственото си семейство.
Точно в семейството хората научават за семейството на вярата. Павел използва израза: “църквата е вашия
дом.” Мислили ли сте някога, че домът ви е църква и място, където вие се покланяте на Бога? В идеалният
случай семейството по плът и семейството по вяра напълно се припокриват и стават едно и също нещо. Ще
настъпи  голямо  разделение.  Самото  познаване  на  Исус,  самото  признаване,  че  той  е  Господ,  може  да
предизвика конфликт в семейството. Ние сме чували за хора в ислямските страни, които са прогонвани от
семействата си само защото са станали християни. Една жена от нашия град ми каза: “Д-р Кърк, не можете
да си представите през какви изпитания преминавам всяка неделна сутрин. Ставам от сън и подготвям
децата за посещението на църквата. Идвам тук заедно с тях, но когато се прибера у дома, аз си плащам за
това. Съпругът ми се присмива, защото водя със себе си децата в църквата.” Ние се надяваме и се молим
нашето семейство по плът да се превърне в част от семейството ни по вяра. Семейството ни по вяра е там,
където храним душата си в Светия Дух. Надяваме се нашата църква да е такова семейство на вярата и да
бъде мястото, където сме приемани и обичани. Тук е мястото, където израстваме в Христос. Това семейство
на  вярата  се  разпростира  по  целия  свят  и  обхваща  всички  народи  по  земята.  Навсякъде,  където  има
християни, там е семейството на вярата.

След смъртта, възкресението и възнесението на Исус, учениците се събирали в Ерусалим.  В Деян.
1:14 се съобщава нещо забележително. Към учениците се присъединили майката и братята на Исус. Най-
после плътското семейство се присъединило към семейството по вяра и двете семейства станали едно цяло.
Исус иска това да се случи с всеки един от нас и целите ни семейства да дойдат при Него в църквата. Ние
сме създадени с някаква цел и задача, част от която е да бъдем част от семейството. Някои хора са деца на
Бога, но не са част от семейството. Те не се събират никъде, за да хвалят и да се покланят пред Бога. Те не
се събират никъде, за да се учат. На практика те не израстват в Христос. Предназначението на църквата е да
бъде място, където семейството се събира, където се подкрепяме и поддържаме един друг като членове на
семейството на вярата. Ако не сте част от това семейство, вие сте поканен да се присъедините към него.
Семейство Ниили се придържа към един обичай, който създадохме. По време на погребението на член от
семейството, в момента когато ковчега се спуска в гроба и бива затрупван от пръстта, ние пеем. Този обичай
е малко странен за някои хора, но ние не мислим така. При затварянето на гроба на майка ми ние пяхме:
“Ще остане ли нерушим този кръговрат? Отново и отново, Господи, отново и отново, ни очаква по-добър
дом на небето.” Аз очаквам семейството ни да се събере на небето. Аз искам да съм заедно с хората, които
най-много обичам, а също и с всички вас. Това ще бъде чудесно събиране на семейството.

Вие част ли сте от Божието семейство? Всичко започва, когато обявите публично вярата си в Исус
Христос  и  когато  вземете  решение  да  го  приемете  като  ваш Спасител.  Ако до сега  не  сте  взели  това
решение, каним ви да го вземете днес. Елате при мен. Хванете ръката ми. Аз ще разговарям с вас и вие ще
приемете Исус. Може би имате нужда от църковен дом. Вие го търсите и знаете, че днес Бог ви е довел в
нашата  църква.  Ние  ще  ви  приемем  с  радост  при  нас.  Ние  не  сме  перфектното  семейство,  но  ще  ви
посрещнем с радост и ще ви обичаме. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

Симеон Киринееца и римския центурион
Марк 15:16-39

Наскоро заедно с жена ми посетихме едно малко градче в Южна Каролина, наречено Шарон. Когато
влизахме в него, ние видяхме следния надпис: “Добре дошли обратно, Грег и Марион.” Опитах се да си
представя какви са тези двама човека. Може би това са двама младоженци, които бяха заминали за прекарат
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“медения” си месец някъде другаде и сега се връщаха обратно като ново семейство? Вероятно жителите на
града се радваха да ги посрещнат? Или пък може би това бяха двама зрелостници от гимназията, които за
отличен успех са били наградени с екскурзия вероятно до Вашингтон, където се срещнали с Президента
Буш? Няколкостотин метра в посока към центъра на Шарон видяхме друг надпис: “Добре дошли обратно,
Грег и Марион. Бог да ви благослови.” Това още повече разпали любопитството ми, поради което спрях
колата и попитах един местен човек какви са тези двама човека. Оказа се, че това не са мъж и жена, а двама
мъже, които се върнали от Ирак, където служили в американската армия в продължение на 13 месеца.

Ние сме свидетели как обществото посреща радушно младите мъже и жени, които се завръщат след
приключване на военната си служба, често пъти в чужбина. Нашите военни отиват някъде далеч и служат.
Ние се надяваме и се молим всеки от тях да се върне жив и здрав, но с много от тях това не става. Ние се
молим за техните семейства. Не е лесна работа да си войник. Трудно е да си гражданин на САЩ, който
служи в армията в такова място като Ирак.

Преди 2000 год. също не е било лесно човек да бъде римски войник в Юдея. Понякога римските
войници  се  е  налагало  да  влизат  в  столицата  Йерусалим,  за  да  поддържат  мира  в  Римската  империя.
Представяте  ли си  колко им е  било трудно да  живеят  сред евреите,  които толкова  лесно са  създавали
безредици. Населението на Юдея, подобно на днешното население на Ирак, не е харесвало окупационната
армия. Да служиш като центурион в римската армия е равностойно на това да служиш като старши сержант
в армията на САЩ. Обикновено войниците били настанявани в гарнизон в крайбрежния град Цезария. Ирод
го нарекъл така в чест на Цезаря, императорът на Рим. Ирод бил опитен строител и изградил вълнолом, за
да създаде пристанище, тъй като градът не разполагал с естествен залив.

Ние не знаем името на центуриона, за който говорим сега. Заедно с останалите римски войници той
се е намирал далеч от родния си дом. Войскова част, състояща се от около 3.000 войници, напуснала този
крайбрежен град и  заминала  за  Йерусалим за  периода  на  Пасхата.  В конкретния  случай центуриона е
командвал стотина войници, но в повечето случаи отговорностите му са били много по-големи. Аз не знам в
колко центурии са били разпределени римските войници в Йерусалим, но едно от най-важните задължения
на този центурион е било да се подчинява на началниците си. Най-висшият военачалник в Юдея е бил
губернаторът  Пилат  Понтийски.  Той  е  имал  голяма  власт,  но  не  бил  уважаван  от  останалите
администратори.  Даже  римските  войници  не  го  уважавали,  защото  проявявал  склонност  към  ненужна
жестокост.  Всъщност,  римският  император  многократно  заплашвал  да  отзове  Пилат  заради  грубото  му
отношение към местното население. Центурионът не е уважавал Пилат, но въпреки това е бил длъжен да се
подчинява на заповедите му да пази мира в Юдея през този труден период от годината.

В предишният неделен ден един странстващ равин от Галилея, казват че бил от град Назарет, влязъл
яздейки едно магаре в Йерусалим. Това била странна гледка, възрастен мъж, възседнал едно малко магаре, а
жителите  на  Йерусалим  размахвали  палмови  клонки,  разстилали  дрехите  си  по  пътя  му  и  крещели:
“Осанна, Царят на евреите.” Но този човек съвсем не приличал на цар. Римските войници се справили
сравнително лесно с тази малка безредица.  Те разпръснали тълпата, но през цялата седмица в града се
усещало напрежение. И по-рано центурионът бил чувал за този човек от Галилея. Докато бил в Цезария,
един негов приятел-центурион му разказал, че същия проповедник само с няколко думи излекувал слугата
му. После, в четвъртък вечерта, центурионът, един войник на име Малх и други войници, арестували този
мъж в една долина, засята с маслини, наречена Гетсимания. При безредицата по време на този арест един от
последователите на този равин отрязал ухото на Малх. (Йоан 18:10) Тогава равинът се намесил и излекувал
раненото ухо.  Центурионът не  успял да  мигне  през  цялата  нощ,  защото имал силно главоболие,  което
изисквало човек да се усамоти на някакво тихо място, за да заспи, а той не можел да си го позволи в това
размирно време. След ареста този човек се явил пред Синедриона, а рано на следващия ден застанал пред
Пилат.  Центурионът  знаел,  че  както  обикновено,  Пилат  има  някакъв  план.  Очевидно  се  е  опитвал  да
успокои тълпата, която крещяла и настоявала човека да бъде разпънат на кръста. От своя страна Пилат
изглежда се е опитвал да успокои и първосвещеника Кайафа, който също имал своя цел. Ужасно е, когато се
сблъскат  империята  и  храмът.  Губернаторът и  първосвещеника  заговорничели срещу този  човек,  който
въобще не приличал на цар.

Накрая Пилат заповядал на центуриона и на войниците да бичуват затворника. Били го с камшик с
девет върви. Целта на бичуването е била да причинят възможно по-силна болка на бития, но да спрат малко
преди да го убият.  След това центурионът върнал затворника при Пилат, като си казвал:  “Сигурно това
наказание ще е достатъчно.” Когато Пилат извел човека пред тълпата, хората започнали да крещят да бъде
разпънат на кръст. Пилат извел пред тълпата и прочутия разбойник Варава. Центурионът се ядосал, защото
той и войниците му се трудили месеци наред, за да заловят и да пъхнат в затвора този престъпник и убиец, а
сега губернаторът се  готвел да го освободи,  защото тълпата крещяла да бъде осъден на смърт равина.
Центурионът наблюдавал как Пилат се освободил от отговорността за това решение, като си измил ръцете.
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След това заповядал на центуриона да го разпъне на кръста.  За да бъде осъден на смърт, човекът трябвало
да бъде обвинен в някакво престъпление. Над главата му поставили надпис: “Исус от Назарет, Царят на
юдеите.“  Докато  подготвяли  надписа,  както  било  обичайно,  войниците  се  подигравали  на  осъдения.
Направили  трънен  венец  и  го  надянали  на  главата  му,  увили  го  с  едно  червено  войнишко  наметало,
присмивали му се, плюели върху него и го удряли. После дошло време да отидат на хълма. Центурионът
подредил войниците – двама отпред и двама отзад, а осъденият между тях. Пред тях вървял друг войник и
носел надписа:  “Царят  на  юдеите.”  Имало още двама осъдени на  разпъване  на  кръста  заради кражби.
Шествието тръгнало начело с тримата затворници, една група войници и центурионът, който го ръководел.
Било им заповядано шествието да мине по най-дългия път през града, за да могат повече хора да го видят и
да си вземат поука. Сега този път се нарича “Виа Долороса.” Тъй като бил загубил твърде много кръв по
време  на  бичуването,  галилеяниът  едва  имал  сили  да  носи  тежката  напречна  греда,  която  войниците
поставили на раменете му. Центурионът се съмнявал, че осъденият ще успее да стигне до лобното място.
Знаейки,  че  е  длъжен  да  отведе  групата  дотам,  той  постоянно  крещял:  “Продължавайте  да  вървите.
Продължавайте да вървите.”  Двамата крадци проклинали както Рим,  така и небесата,  а  галилеяниът се
препъвал мълчаливо край  тях.  Центурионът  осъзнал,  че  в  този  равин  има  нещо особено.  Галелияниът
очевидно бил симпатичен на публиката, особено на жените, които плачели. Съчувствали му и някои мъже и
въпреки, че се държали по-настрани и центурионът виждал ужаса по лицата им.

Галелияниът паднал.  Центурионът заповядал да го накарат да се  изправи.  Един от войниците му
помогнал да се изправи, а друг го боднал с копието си. “Продължавайте да вървите! Продължавайте да
вървите!” Може би центурионът вътрешно е започнал да се съмнява, че галилеяниът ще успее да стигне до
лобното  място.  Осъденият  отново  паднал.  Тогава,   воден  от  принудата,  а  може  би  и  от  съжаление,
центурионът потърсил сред тълпата някой достатъчно здрав мъж, за да носи гредата. Погледът му попаднал
на един мъж, чиято кожа била много загоряла, което показвало, че е африканец. Центурионът го посочил с
пръст и извикал: “Хей, ти, вземи гредата от галелиянина.” Скоро се убедил, че е взел правилно решение,
когато избрал този човек да носи тежката греда. 

От своя страна африканецът бил изненадан: “Защо аз?” Той току-що бил пристигнал от Африка, за да
участва в Пасхата. За пръв път посещавал този град и воден от любопитството си се присъединил към
тълпата, за да види шествието. Защо е трябвало той да бъде принуждаван да носи кръста на някакъв осъден
на  смърт?  Докато  продължавали  да  вървят,  африканецът  отново  си  помислил  “Защо  аз?  Защо  аз?  Аз
пристигнах тук за Пасхата. Направих жертвоприношение с едно агне в храма. Това ме очисти от греховете
ми?” Този човек, Симон Киринееца, погледнал затворникът в лицето. Може би е видял в него нещо странно
познато. Това не е ли същият равин, който предната неделя влязъл в Йерусалим през красивата градска
врата, яздещ магаре, а хората викали “Осанна”? Това ли е равинът, който учел, че ако някой римлянин те
помоли да носиш товара му един километър, ти трябва да го носиш два километра? Сега той не бил в
състояние даже да изнесе напречната греда на кръста си извън града. Симеон наместил гредата на гърба си
и продължил да върви край осъдения. Той знаел, че трябва да излязат извън града и да стигнат до мястото за
изпълнение на присъдата, което се наричало Голгота и приличало на челото на череп. 

Както  центурионът,  така  и  Симеон  си  отдъхнали  с  облекчение,  когато  стигнали  до  хълма.  Даже
тримата затворници за момент се облекчили, когато снели гредите от раменете им и ги прикрепили към
вертикалната греда на кръста. Тогава центурионът заповядал да разпънат осъдените на кръста. Приковали и
тримата  осъдени.  Симеон никога  нямало да  забрави звука  на  чука,  с  който  набивали  пироните.   След
няколко минути, пъшкайки, войниците изправили трите кръста вертикално и спуснали долните им краища в
подготвените дупки в земята.  При разпъването на кръст смъртта настъпва поради задушаване,  тъй като
теглото на тялото притиска гръдния кош. Ако имало къде да подпре краката  си и да седне, осъдения можел
да остане жив дълго време. Но ако бъдел оставен без опори, цялото тегло на тялото притискало гръдния му
кош, човекът бързо се уморявал да диша и се задушавал.

Центурионът наблюдавал и си мислел: “Този галелиянин няма да издържи до залеза на слънцето.” Той
бил виждал осъдени по този начин, които оставали живи даже цяла седмица на кръста, но галилеянинът не
би могъл да издържи толкова дълго, защото бил много слаб и обезкръвен. Симеон също наблюдавал. Небето
притъмняло и войниците започнали да се безпокоят, дали не трябва да ускорят смъртта на осъдените. Тъй
като центурионът носел отговорност за всичко, той трябвало да е сигурен, че накрая осъдените са мъртви. В
противен случай самият той щял да бъде осъден на смърт. Войниците пречупили краката на двамата крадци,
за  да не могат повече да носят теглото на тялото.  Галелиянинът очевидно вече бил мъртъв,  но за да е
сигурен, центурионът заповядал на един войник да  го прободе в гърдите с копието си. От раната потекли
кръв и вода, което било доказателство, че осъдения е мъртъв.

Какво  е  станало  с  центуриона  и  Симеон  Киринееца,  които  са  били  очевидци  на  разпъването  на
кръста? Те видели всичко. Симеон пристигнал в Йерусалим, за да принесе в жертва едно агне, но станал
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свидетел на смъртта на “Божието Агне.” От къде е знаел Марк името на Симеон Киринееца, след като това
е бил един случаен очевидец?  Очевидно носенето на кръста и нещо свързано с лицето на галелиянина е
променило завинаги живота на Симеон Киринееца.   Ние отново откриваме името му в Деян. 13:1, където е  
показан като лидер и учител в църквата в Антиохия и е носел името Симеон Нигер , т.е. “черният Симеон.  ”  
Марк е включил името му в евангелието си, заедно с имената на синовете му Руфий и Александър, защото е
знаел, че те ще прочетат евангелието и ще открият връзката. Според Уилям Баркли това е доказателство, че
християнската общност е познавала добре Симеон. Той е носил кръста. За него думите на Исус “Ако някой
иска да тръгне след мен, нека се откаже от себе си, да вземе кръста си и да ме последва” са се превърнали
в нещо повече от красива фраза. Те са станали факт от живота му. Очевидно Симеон е станал християнин.

А какво е станало с центурионът, който станал свидетел на толкова много разпъвания на кръста и на
много умиращи хора? Смъртта на галилеянинът с нещо се отличавала от останалите случаи. Римлянинът
чул викът на осъдения: “Боже Мой, Боже Мой, защо си ме оставил?” Той запомнил неговата молитва за
опрощение: “Отче прости им, защото не знаят какво правят” Видял нежността, с която той се отнесъл
към майка си, даже към двамата крадци, които умирали заедно с него. Видял последния миг, когато той
казал: “Извърши се .. Отче, в Твоите ръце предавам духа Си.” Центурионът не бил виждал друг човек да
умира така. Всичко това го променило, той погледнал към кръста и казал: “Наистина този беше Син на
Бога.”След прожекцията на филма “Страстите Христови” в списанието “Нюзуик” беше поместена една
статия,  озаглавена  “Кой уби Исус?” От столетия хората си задават този въпрос.  Кому беше нужна тази
смърт? В продължение на около 1000 год. църквата учеше, че силите на злото са изисквали тази смърт. Тук
виждаме изобразена борбата между доброто и злото, между лицемерието и истината, между неправдата и
правдата. Свети Анселм и Калвин, които са били и юристи са казали, че Бог е бил длъжен да плати за греха,
и че Бог е очаквал това наказание. Той е пожертвал собствения си Син като заместител на всички грешни
хора. Някои твърдят, че никой не е изисквал тази смърт, че Бог е планирал всичко това още от полагането на
основите на земята.   Исус по собствено желание е отишъл на кръста и е пожертвал живота си  . Той наистина
се е молил с думите: “Но да не бъде моята воля, а Твоята.” Не трябва да отричаме борбата и страданията
му в Гетсиманската градина. Това не е било лесно решение.

Представяте ли си,  че  Сатаната и Бог са  седели и са  се  пазарели като собственици на футболни
отбори, които си разменят играчи? “Аз ще ти дам един Исус, ако ти ми дадеш останалата част от света?”
Вярвате ли, че Богът на справедливостта с такава настойчивост ще изисква да получи своето парче месо, че
ще изисква това от собствения си Син? Вярвате ли,  че Исус с такова желание е отишъл на кръста,  че
борбата му в Гетсиманската градина не е била истинска? Кому е била нужна смъртта на Исус? Попитайте
Симеон Киринееца или центуриона. Те ще ви отговорят не теологично, а на база на собствения си опит.
Попитате себе си. Ако питате кому е била нужна смъртта на Исус, вие трябва да отговорите, че тази смърт е
била нужна за Симеон Киринееца; за центуриона; за тълпата, която е настоявала да бъде разпънат на кръста;
за Кайафа; за Пилат; за Петър, който се е отрекъл от него; за Юда, който го е предал; за Кърк, който също се
нуждае от тази смърт. Да, аз настоявах за смъртта на Исус. Истината е, че аз никога не бих повярвал колко
много ме обича Исус, ако той не ме обичаше до смърт. Не знам дали въобще щях да разбера смисъла на
милостта, ако не беше смъртта на Исус.

Кой разпъна Исус на кръста?   Аз. Вие  . Всеки път, когато грешим, ние искаме неговата смърт. Истината
е, че ние никога не бихме повярвали колко много ни обича той, ако не ни беше обичал толкова силно, за да
умре. Той ни обичаше до смърт. А вие? Имате ли кръст, който трябва да носите? Нуждаете ли се от смъртта
на Исус? Приели ли сте Го като ваш Спасител? Поканили ли сте го да влезе в живота ви? Той е променил
живота на Симеон Киринееца и на центуриона. Той промени моя живот. Поканили ли сте го да влезе във
вашия живот и да го промени? Може би Исус ви прошепва, че трябва да се присъедините към някоя църква,
да му се покланяте в нея и да израствате. Казвам ви, че когато се върнем при Голгота, ние трябва да вземаме
решение. Трябва да погледнем към кръста и да кажем: “Този е Божият Син.” Трябва да се подчиним на
Неговата воля. Ще отговорите ли на Исус Христос, Синът на Бога, който ви обичаше толкова много, че умря
заради вас? Каним ви да отговорите положително. Молим се в името на нашия Господ Исус Христос. Амин.

                     
Слушане на музиката

Исая 55

Синът ни Ерик умря на 15 ноември. Същата вечер прекарахме в дома на брата на Клер и на жена му.
Рано на следващата сутрин станах и отидох да се разходя на брега на океана. Тогава разбрах, че никога няма
да  намеря  отговора  на  въпроса  “Защо?”  Аз  знам,  че  като  църква  наближаваме  времето  на  Рождество
Христово. Чудех се какво трябва да направим, за да разберем наистина най-съществения смисъл и значение
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на това  събитие.  Започнах да се  питам как можем да превърнем празничните  дни в свети дни.  Това  е
заглавието на настоящата серия от проповеди. Миналата неделя говорихме за това, как Бог ни дава знаци и
че трябва да бъдем будни и нащрек, ако искаме да разберем, че тези празници могат бъдат свети дни.

Не искам да ви натоварвам с нашата загуба, но щях да бъда лицемер, ако не говорех за това. Нали си
представяте, че тази болка е постоянно с нас и независимо, че се опитваме да се върнем към нормалния си
начин на живот, мъката е примесена с всичко, което правим. Но аз искрено вярвам, че Бог може да използва
тази мъка за целите си. Убеден съм, че Той може да я използва, за да помогне на цялото ни семейство. Има
много хора, които подобно на нас навлизат в периода на Коледните празници с товара на голямата мъка.
Когато бях в семинарията,  мой професор по проповядване беше Джон Клейпуул.  Освен това той беше
пастор в църквата, която посещавахме двамата с Клер.  През този период дъщерята на Клейпуул умря от
левкемия и от него се научих, че в проповедта трябва да има лични изповеди. Проповедта трябва да извира
от сърцето на проповедника. 

Оттам извират и тези проповеди. Аз искрено вярвам, че Бог ме използва, за да каже по нещо на всеки
от вас. Нека да прочетем Ис. 55:1-13. Ако искаме празничните дни да бъдат свети дни, ние със сигурност
трябва да обръщаме внимание на дребните неща. Често си мисля за знака, който е поставен на местата,
където пътя пресича железопътна линия: “Спри, огледай се и се ослушай.” Миналата неделя говорихме за
това, колко важно е да се оглеждаме и да обръщаме внимание. Както се казва в “Плачът на Еремия,”  Бог
ежедневно ни дарява с малки чудеса, които всяка сутрин се подновяват. Тези малки чудеса представляват
знак от Бога, че Той продължава да е с нас, независимо от положението, в което се намираме. За нашето
семейство едно от тези малки чудеса беше снегът, който валя в неделя след обяд през ноември. Рождество
Христово е свързано с очакване и то с нетърпение. Ние свързваме този период с края на бременността,
когато се чака раждането на бебето.

През тази година за нас беше важно да слушаме гласовете на другите хора. Аз прочетох една статия, в
която се говореше за болката от онова, което авторката на статията наричаше загуба на плодовитостта. Тя
казваше,  че  когато  фокусът  Рождество  Христово  е  върху  бременността  и  очакването  на  детето,  ние
изпускаме някои хора,  които биологично не са способни да имат деца.  Ние изпускаме децата,  които са
родени при спонтанен аборт или мъртвородените деца.  Когато говорим за Рождество Христово само от
гледна точка на бременността и очакването на бебето да се роди, ние изолираме хората, които не са женени
и за които няма изгледи да станат родители.  Авторката на статията казва,  че  най-важното в Рождество
Христово не е  ,   че ще се роди едно бебе  ,   а това, че то е Емануил – Бог е сред нас  . Той е дошъл, за да живее в
условията, в които живеем и ние. Всяка майка, който е осиновила дете знае, че е прескочила и е пропуснала
един процес, през които другите майки са преминали като част от тяхното майчинство.  Както майката-
осиновителка, така и биологичната майка знае, че Бог дава живота. Той е с нас във всички обстоятелства, в
които се намираме и наистина ни лекува от мъката и ни успокоява. 

Тази година за мен беше важно да слушам внимателно. Авторката на статията казва, че има гласове на
хора, които страдат. Те не се вълнуват от раждането на бебето Христос. Те са много благодарни да получат
успокоението,  което идва от Божието присъствие.  В нашите представи Рождество Христово е  време за
посещаване на магазините за  играчки,  които са претъпкани с  хора.  А всъщност Рождество Христово е
времето, през което очакваме не толкова да се роди детето, въпреки че това може да е важно за някои хора,
но за всички нас това е периода на очакването да попаднем в Божието присъствие. Това е периодът, когато
трябва  да  слушаме  внимателно  какво  има  Господ  да  ни  каже.  Ако  слушаме,  ние  можем  да  бъдем
изненадани. Аз трябваше да се  обадя по телефона във редакцията на вестника,  където работеше Ерик.
Набрах номера на телефона и чух гласа на телефонния секретар. На него беше записан гласът на Ерик. Това
се  случи две  седмици след смъртта  му,  но  гласът  му продължаваше да звучи от  телефонния секретар.
Съобщението гласеше: “Здравейте. Вие сте набрали телефона на Ерик Ниили. Аз или не съм на работното
си място или отговарям на друго телефонно обаждане. Моля, оставете ми вашето име и телефонен номер и
аз ще ви се обадя веднага, когато мога. Ако искате да се свържете незабавно с мен, наберете “0” за да се
свържете с телефониста. Благодаря ви за обаждането.”

Когато чух гласът, който обичам толкова много, аз се стъписах и си казах: “Ерик, ти наистина не си на
работното си място. Ти отговаряш на друго обаждане и аз съвсем сериозно се съмнявам, че ще можеш после
да ми се обадиш.” Бях толкова благодарен. Иска ми се да вярвам, че колегите на Ерик няма скоро да изтрият
гласа на Ерик от този телефонен секретар. Бях толкова благодарен, че отново можах да чуя гласа му.

През  1991  Натали  Кол  записа  една  песен.  Това  всъщност  беше  повторен  запис  на  песента
“Незабравимо,”  която  преди  това  беше  записана  от  баща  й  Нат  Кин  Кол.  Натали  събрала  някои  от
музикантите, които свирили с баща й и те използвали същата техника на свирене. Тя смесила гласа си със
записа, направен от покойният й баща и така направила нов CD, който веднага се превърна в бестселър. В
новият  запис,  направен чрез използването на чудесната съвременна технология,  пееха заедно дъщерята
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Натали Кол и бащата Нат Кин Кол. Мислех си за това, как Натали получи възможност да пее с починалия си
баща.

Когато чух гласът на Ерик от телефонния секретар, аз си помислих, че той в известен смисъл е с нас и
пее заедно с нас. По време на погребението му ние мислехме да се изпеят няколко солови песни, но после
се отказахме. Когато Ерик идваше в църквата, той винаги сядаше на последния ред, където обикновено сяда
семейството ни. Ако имаше някакво солово изпълнение и Ерик знаеше песента, той се присъединяваше към
пеещият. Ние си помислихме, че щеше да бъде много смущаващо, ако той направеше същото по време на
собственото  си  погребение,  поради  което  решихме  да  има  хорови  изпълнения.  Това  беше  толкова
подходящо, защото Ерик обичаше да пее. Мисля си, че той продължава да е с нас, когато пеем заедно някои
прекрасните коледни песни.

Хората тъгуват по различен начин. Всички знаем, че трябва възможно най-бързо да се върнем към
нормалния си начин на живот. Но когато се върнем към обичайните си дейности, има един примес на тъга,
който придружава всичко, което правим. Аз съм от хората, които предпочитат да тъгуват насаме. От време
на време имам нужда да оставам сам. Когато се разхождам сам на брега на океана или в планината, аз се
опитвам да обръщам внимание на звуците около мен. Слушам грохота на вълните,  които се разбиват в
брега.  Слушам ромона  на  планинските потоци.  Опитвам се да слушам песента  на  птиците,  грохота  на
морето и даже граченето на гарваните по хълмовете. 

Наблюдавали ли сте как гори свещта? Слушали ли сте шумът, издаван от горящата свещ? На нас ни е
много трудно да се научим да обръщаме внимание на тишината. Ние живеем в света на телефоните и на
постоянният поток от информация,  с който ни заливат радиото и телевизора.  За нас е много трудно да
останем в тишината. Но когато попаднем в място, където можем да изключим външния шум от живота си,
ние ще трябва да се справим с вътрешния шум, произвеждан от много говорители вътре в нас, които се
опитват да привлекат вниманието ни.  Изисква се  известно усилие,  за  да останем в пълна тишина и да
обърнем внимание на   т  ова, което ни казва Бог  . 

Тишината е важна част от връзката ни с Бога. Слушането е много важно, за да живеем истински
живот с молитва. Моленето не означава просто говорене. Огромната част от времето за молитва трябва да се
посвещава на слушането и на обръщането на внимание. Чак когато останем в тишината, ние можем да чуем
какво става в сърцето и в душата ни. В Библията на няколко пъти се говори за Мария, майката на Исус: “А
Мария пазеше всичките тези думи и размишляваше за тях в сърцето си.” Чак когато успеем да останем в
тишина, ние можем да размишляваме за нещата, които трябва да обмисляме и тогава можем да влезем в
досег с вътрешната си същност.

Част от изкуството да бъдеш добър родител, е да слушаш. Родителите трябва да слушат много неща.
Родителите могат да определят кое от децата им плаче. Родителят може да определи, дали плачът на детето
изразява страдание. Такъв плач може да ви събуди посред нощ и да ви накара да скочите от леглото и да
изтичате до леглото на бебето, за да проверите какво му има. Ние се научаваме да разпознаваме тези видове
плач на страдание. Ние ги отличаваме от онзи плач, с който плачат бебетата, на които им се спи. Родителите
се научават да слушат и да различават плачът и смехът на децата си.

Някой ме попита за начина, по който тъгуваме. Аз му казах: “В тъгата трябва да има и смях. Ако
плачете през цялото време,  това просто ще ви смаже. Смехът е едно от нещата,  които внасят известна
промяна и прекъсват за известно време потоците от сълзи.  Смехът е част от процеса на слушането,  от
вслушването, за да се чуе истинската радост, която е в този свят. В Библията се казва, че слушането е част от
процеса на чакането.

В Ис.40:28-31 се казва: “Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните
краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и
умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци
съвсем ще паднат, а онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като
орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.”

Думите също са част от живота ни. Думите бяха част и от живота на Ерик. Онова, което написа той
беше толкова важно. Научих се, че има моменти, когато хората просто не знаят какво да кажат. Вие стоите в
редицата на опечалените роднини и чакате, а хората преминават покрай вас. Една от грешките, които правят
хората в такъв случай е да се опитват да отговорят на въпроса “Защо?” Те се опитват да ви обяснят защо се
е случило това, което се е случило. Моля ви просто да не се захващате с това. Това няма да помогне. Нека да
ви припомня каква хубава работа са свършили приятелите на Йов в продължение на първите седем дни.
Тогава Йов бил в най-голяма мъка, седял в купчина пепел и чешел циреите си. Приятелите просто седнали
край него и мълчели в продължение на седем дни и това е било добро нещо. Грешката им е била, че после
започнали да се опитват да обясняват на Йов защо страда. Ако просто кажете на опечалените: “Ние ви
обичаме и се молим за вас”, това е достатъчно. Не трябва да говорите много. Ние сме заедно в страданието.
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Не трябва да се занимаваме с въпроса “Защо?”, а трябва да се запитаме “Какво да правим сега?” Това е
въпросът, на който трябва да си отговаряме ежедневно. Думите са важни. 

Фредерик Бюхнер оприличава Бога на поет по следния начин: “Бог е поет, който търси подходящата
дума. Той опитал с думата Ной, но Ной бил пияница. После опитал с Авраам, но той приличал малко на
хората от Месопотамия и имал много жени. Опитал с Моисей, но се оказало, че самият Моисей се стараел
твърде много. Давид бил прекалено красив. Илия имал лош характер. Опитал с Йоан Кръстител, който се
хранел със скакалци и мед и той почти подхождал,  с изключение на две неща. Йоан Кръстител нямал
чувство за хумор и диетата му не е била балансирана. Бог опитвал различни думи. Накрая Бог се опитал
още веднъж да го каже по-правилно, за събере всичко в една последна дума, да обясни какво е Той, какво е
положението,  в  което се  намират  хората  и защо страданието на  любовта  е  толкова  ценно.  Йоан казва:
“Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца,
пълно с благодат и истина.”

През 1861 год. Хенри Лангфелоу, един от най-великите поети на Америка, изживял едно трагично
събитие в живота си. Жена му стояла край един отворен прозорец и се опитвала да уплътни с восък един
медальон, в който имало коси на дъщеря й. За нещастие, восъкът се запалил и огънят обхванал роклята й.
Като видял,  че жена му гори,  Лангфелоу се впуснал да й помага да загаси огъня.  Ръцете и лицето му
обгорели ужасно, а жена му изпаднала в кома и умряла на следващия ден. Хенри Лангфелоу имал толкова
силно изгаряне, че не бил в състояние да присъства на погребението й. Приятелите му се безпокоели дали
ще  оживее.  Той  седял  мълчаливо  с  втренчен  поглед.  Тогава  брадата  му  започнала  да  посивяла  и  се
превърнала в добре познатата ни бяла брада,  която е имал.  Той просто не можел да се бръсне,  защото
белезите от изгарянето били много големи и тъгувал дълбоко.

Гражданската  война  оказала  голямо  влияние  в  живота  му.  Приблизително  по  времето,  когато  се
провежда битката при Гетисбърг през 1864 год., Хенри Лангфелоу написал едно стихотворение в която се
говори за звуците по време на Рождество Христово. Той написал: “Чувам коледните звънчета,” но истината
е, че в същото време е бил много нещастен. В третия стих се казва: “В отчаяние сведох глава и си казах:
“Няма мир на земята.” Но тогава, все едно че Бог го облива с изцеляващо миро, защото в следващия стих
казва: “Тогава звънчетата зазвъняха по-силно, все едно ми казваха: “Бог не е мъртъв, нито е заспал. Злото
ще бъде победено от доброто, на земята ще има мир и хората ще добруват.”

Звуците на Рождество Христово са около нас.  Може да сме заобиколени от голяма врява,  но ако
слушаме внимателно,  Бог има какво да ни каже.  Понякога го чуваме в тишината.  Понякога го чуваме,
докато размишляваме в сърцето си. Понякога го чуваме, когато се вслушваме внимателно, докато плачем
или се смеем. Понякога Божието съобщение идва до нас, когато четем Библията. Пеенето може да превърне
празничните дни в свети дни. Мисля си, че не е случайност, че Рождество Христово е започнало с една
песен. Овчарите са били по хълмовете около Витлеем и са се грижели за овцете си. Внезапно небесата се
отворили и  се  чула  песента:  “Днес  ви  се  роди в  Давидовия град Спасител,  Който е  Христос Господ.”
Музиката на Рождество Христово, прекъсвана от плача на едно дете, от смеха на Йосиф, размишляващото
сърце  на  Мария,  тишината  на  нощта,  светостта  на  нощта,  всички  тези  звуци  на  Рождество  Христово
наистина могат да ни помогнат да превърнем тези празнични дни в свети дни.

Аз не съм музикант, но знам, че съществува такова нещо като „ноти на милостта.“ Тези ноти са малки
и даже по размер се изписват по-малки от нормалните ноти. Те не са определящи за мелодията на песента.
Те  просто  подсилват  мелодията  и  й  придават  малко  повече  вкус  и  разнообразие.  Те  наистина  правят
мелодията по-ясна.  Каня ви да обръщате внимание и да слушате тези ноти на милостта.  Мисля си,  че
тишината, размишляващото сърце, смехът, сълзите и словото, което е станало плът – всичко това са ноти на
милостта, които Бог милостиво ни дарява, с цел наистина да ни помогне да превърнем в свети празничните
дни около Рождество Христово.

Жената на Ерик ни донесе един магнетофонен запис, който бяхме правили преди години. Ние знаехме
кога го бяхме направили, но не знаехме къде се намира. Снаха ми ни покани да го прослушаме заедно. Този
запис беше правен в края на 1976 или в началото на 1977 год. Тогава Скот беше на по-малко една година и
гласът му се чуваше като фон на записа. Ерик беше тригодишен, а другият ни син Кърк беше 6 годишен.
Като фон се чуваше и гласът на Клер. Тя не харесва микрофоните. Аз свирех на китара. Ние бяхме във
весело настроение и решихме да изпеем няколко песнички. Една от тях беше: “Исус ме обича,  това аз
знам.”  Има някаква  нота  на  милостта  в  гласа  на тригодишното дете,  което преди 25 години е  пяло за
любовта на Исус.

Ето за това е Рождество Христово. За Бог, който толкова обикна хората, че пожертва Сина Си. Знаете
ли, че Исус ви обича? Знаете ли, че целта да празнуваме Рождество Христово съвсем не е свързана с целия
този блясък и парадност? Аз празнувам Рождество Христово, защото знам, че Исус ме обича.  Питам ви:
“Познавате ли любовта на Исус?” Усещали ли сте в сърцето си тази любов? Това превръща празничните дни
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в свети. Обстоятелствата в които се намирате нямат никакво значение. Няма никакво значение колко силно
ви боли. Единственото важно нещо е, че познавате любовта на Исус Христос. Това е Божията покана: ако не
познавате любовта на Христос, ние ви каним да го приемете като свой Спасител. Може би сърцето ви е
изстинало и имате нужда повторно да посветите живота си на Исус. Вземете това решение. Не чакайте. Не
отхвърляйте Бога, защото утре може да е късно. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.  

                     
Солта на земята

Мат. 5:13

Жена ми и аз си изпращаме “имейли” един на друг. Това ще ви даде възможност да научите някои
неща за качеството на нашата комуникация, нали? Когато получим някое интересно съобщение по ел. поща,
всеки от нас го препраща на другия. Наскоро тя ми изпрати следното съобщение, което ще споделя с вас.

Една учителка на първокласници решила да даде на учениците си само началото на някои поговорки,
които всички знаем много добре  и  да ги помоли да  допишат останалата  им част.  Първокласниците се
опитали и вижте някои от отговорите им:

По-добре е да си в безопасност .... отколкото да удряш петокласник.
Удряй, докато ... насекомото е наблизо.
Винаги е най-тъмно преди ... въвеждане на лятното часово време.
Никога не подценявай силата ... на термитите.
Човек може да поведе коня накъдето си поиска ... но как?
Не хапи ръката ... ако е мръсна.
Не можете да научите старото куче ... на нова математика.
Там където има дим ... има замърсяване.
Спестената стотинка ... не е нещо кой знае какво.
Децата трябва да бъдат наблюдават   и ... да не бъдат наказвани.
Ако не успееш от първия път ... купи си нови батерии.
Учителката доказала една важна истина: ние чуваме мъдростта на поговорката, но не се спираме да се

замислим над онова, което ни казва тя. Дотолкова сме свикнали с много от поговорките, които са станали
част от обичайния ни разговор,  че често не се спираме, за да се замислим над онова, което наистина ни
казват. Аз съм чувал една от тези поговорки през целия си живот. Знам, че дядо ми и тъста ми употребяваха
тази поговорка,  чувал съм и баща ми да  я  използва.  Тази поговорка се  отнася за  определен вид хора.
Понякога ги наричаме солта на земята и това е комплимент към тях.  Да кажем, че един човек е солта на
земята,  това означава да кажем,  че този човек има много здрав разум. Тези хора се стараят да вършат
правилните неща и да живеят почтено. Те не предявяват претенции, те не ни изненадват с някакво странно и
непредсказуемо поведение; и не се цупят и сърдят, когато интересите им бъдат засегнати по някакъв начин.
Накратко казано, това са хора, на които можете да се доверите, че няма да ви подведат.

На 1 ноември честваме Празникът “Вси светии.” Тъй като днешната неделя е първата след тази дата,
вие можете да приемете,  че  днешната служба има за  цел да подчертае този празник.  Още от 7-ми век
християните честват този празник. Вие забелязвате, че в църковните календари има дни, в които се чества
някой конкретен светец, а на “Вси светии” се честват онези светци, на които не е посветен специален ден .
От тук идва и името на празника – “Вси светии”. В началото на този празник са се чествали всички светии,
които са били канонизирани, т.е.  които са били счетени за  достойни да бъдат почитани като светци от
църквата. Но в църква като нашата, ние сме разширили това определение. През 1521 в деня преди Вси
светии, Мартин Лутер заковал своите 25 “тези” върху вратата на църквата в германския град Витенберг. Той
е знаел, че на следващия ден е “Вси светии” и хората ще дойдат в църквата. Той се е надявал влизайки в
църквата,  посетителите  да  видят  и  да  прочетат  документа,  който  закачил  на  вратата.  Времето  за
публикуването на този документ е много добре подбран, за да се гарантира, че много хора ще прочетат
написаното. В наше време “Вси светии” е начин да си припомним за хората, които са живели преди нас.

На 2 ноември църквата почита душите на всички хора, които са умрели и са отишли на небето. Всяка
година на този ден ние не само си припомняме за членовете на църквата ни,  които са умрели, но и за
начинът, по който те са живели като християни. На гръцки думата светии е  hagious и означава “отделен,
различен,  свят”. Тя със сигурност се отнася за всеки християнин.  Когато казваме, че трябва да сме свети
така, както е свят Бог, ние искаме да кажем,   че трябва да се различаваме от невярващите     и да сме отделени  
от тях. Когато Апостол Павел е писал писмата си, той е писал на Божиите светии в различните църкви – в
Рим, в Коринт и в Солун. Думата “светии” наистина се отнася за всички християни. Повечето от нас не са
съгласни да бъдат считани за светии, защото не ни харесва да гледаме на себе си като на светии.
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Мъжът на сестра  ми д-р Стив Сютс  купи за  колата  си един от онези специални регистрационни
номера,  за  които  трябва  да  се  плаща  допълнителна  цена.  Той  избра  на  тази  табела  да  бъде  написана
гръцката дума hagious, което означава “светец.” Предполагам, че той постави този надпис на колата си, за да
предизвика хората да му задават въпроси. Надписът му дава повод да поговори за това, какво означава човек
да е свят и как от нас, като християни, се очаква да живеем като святи хора. Случи се нещо интересно. Той
имаше пътен инцидент, по време на който друга кола се блъсна странично в колата му.  Едната страна на
колата му беше “одрана” по цялата й дължина. Аз си помислих, че точно така се случва с всички светии,
които  познавам.  Всички  те  имат  някакви  дефекти.  Всички  ние  сме  грешни  хора  и  сме  недостойни  за
Божията  слава.  Когато  става  въпрос  дали  сме  достойни  да  бъдем  светии,  всеки  от  нас  си  има  своите
драскотини и дефекти, но въпреки това, тази дума се отнася за всеки от нас.

Ако поискате да получите описание на това, какво означава човек да е светец, едва ли има по-добро
място от Библията,  от където да  получите  тази  информация.  Ако прочетете Мат.5,  където са  записани
Проповедта на планината и Блаженствата, вие ще видите, че Исус е нарекъл “светии” всички хора, които са
негови ученици. Вие си спомняли, че той ги е учил в процеса на работата. Той ги завел на един хълм, където
седнали и той започнал да ги поучава. Първите думи които е произнесъл, са тези думи за благославяне.
Исус казал на 8 различни типове хора, че са блажени. Не е нужно човек да се задълбочава много в текста на
Блаженствата,  за  да  разбере,  че  хората,  които  притежават  посочените  качества  се  различават  от
болшинството хора от света. От християните се очаква да бъдат различни. Обръщайки се към учениците си,
Исус  им  обяснява  какъв  би  трябвало  да  бъде  начина  им  на  живот  и  какво  означава  да  бъдат  негови
последователи в живота си. Те трябва да са пример, който да демонстрира пред невярващите смисъла на
Блаженствата.

Използвайки  начин  на  говорене,  който  повечето  хора  не  могат  да  разберат,  Исус  завършва
Блаженствата и преминава към останалата част от Проповедта на планината. В Мат.5:13 той казва: “Вие сте
солта на земята. Но ако солта обезсолее,  с какво ще се осоли?” Като ученици на Исус, ние трябва да
разбираме какво е означавала  тази древна метафора по онова време и какво означава сега за нас, ако искаме
да живеем като истински християни.

Искам да ви дам 6 важни качества на солта в древния Близък изток, които ще ни позволят да разберем
как трябва да живеем сега като християни. 

Първо, в древността солта е била оценявана много високо. На нас ни е трудно да си представим, че е
възможно солта да е нещо ценно. Ако отидем в магазина, ние можем да си купим цял сандък със сол с тегло
12 кг.  Около 55  % от  това  количество  е  натриев  хлорид,  а  останалите  45  % са  йод,  който спомага  за
нормалното функциониране на щитовидната ни жлеза. В повечето магазини един такъв сандък със сол се
продава за по-малко от един долар. Тогава защо би трябвало да считаме, че солта е ценна? По времето на
Исус солта е била произвеждана по 2 начина. Хората от сегашна Палестина слизали до Мъртво море и
изгребвали солта, която се отлагала по брега като нанос. Проблемът е, че тази сол е била замърсена от
много странични примеси. По-добрият начин за добиване на солта е съд с морската вода да се подложи на
естествено изпарение. След изпаряването на водата, на дъното на оставала сол. Тъй като солта била много
ценна, гърците я считали, че е достойна да бъде ползвана от боговете.  Понякога заплатата на римските
войници е била изплащана със сол. Самата дума “salary” – „заплата“ - произлиза от думата “salt” (сол).
Поради това по онова време солта е  била много ценна.  На нас ни е  трудно да си представим каква  е
стойността на солта. Когато казал: “Вие сте солта на земята,” Исус казва на всеки християни, че  ние сме
много важни   за каузата на царството му  . Ние сме много ценни за Бога.

Второ, солта е била еталон за чистота. Ако погледнете блестящата белота на солта, вие ще разберете
защо  солта  е  била  еталон  за  чистотата.  Римляните  считали,  че  солта  е  най-чистото  вещество,  защото
произлизала  от  морето  и  слънцето.  Тъй  като  била  символ  на  чистотата,  римляните  я  предлагали  като
жертвоприношение пред боговете  си.  Това може да ви изглежда странно,  но ако прочетете внимателно
2Летописи, вие ще видите,  че  според системата за юдейските жертвоприношения,  солта е била част от
вечерното жертвоприношение. Ако солта е символ на чистотата, какво влияние оказва това върху нас, когато
ни се казва, че сме солта на земята?  Това означава, че трябва да пазим живота си от замърсяванията на
заобикалящия ни свят. Животът ни трябва да бъде чист и ценен в очите на Бога. Ние трябва да живеем като
образец за чистота и да не се опетняваме от заобикалящия ни свят. Част от смисъла на думата “свят” е да
живеем по подобен чист начин.

Трето,  по времето на Исус  солта е била най-важния консервант.  Поради липсата на хладилници,
месото или е трябвало да се консумира веднага след убиването на животното, или да бъде осолено, за да не
се развали.  Осоленото месо е било основен продукт.  В условията на горещия климат на Близкия изток
единствено осоляването е  предпазвало месото от  разваляне.  Само осоленото месо можело да  устои на
гниенето.  Същото  важи  и  за  християните.  Какво  означава  това,  че  запазваме?  Знаете  ли,  че  думата
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“консервативен,” за каквито повечето от нас се считат, означава, че ние сме много внимателни и опазваме
някои неща? Ние искаме да опазим Библията като Божието Слово. Ние искаме да опазим семейните си
ценности.  Ние искаме да запазим почтеността си. Ние искаме хората да опазват важните ценности . Ние
правим това, като постоянно гледаме към Христос. Трябва да се пазим от загниването, което е неразделна
част от заобикалящия ни свят, за да опазим нещата, които ценим. Това е част от природата на християнина.
Ние трябва постоянно да сме нащрек и да опазваме нещата, които ценим.

Четвърто, считало се е, че солта има лечебни свойства. Всички сме чували поговорката за “поставяне
на сол в раната.” Когато поставим сол в раната, ние усещаме парене и болка.  Солта има антибактериално
свойство. Тя убива бактериите и почиства раната. Въпреки, че предизвиква усещане за изгаряне и щипене,
солта прочиства раната от инфекцията и й позволява да зарасне. Никога няма да забраня как като дете
веднъж си нараних коляното и дядо ми го намаза с йод. Знаете ли колко силно ме изгори!  Той винаги ми
казваше: “Ако не боли, значи не помага!” Знам, че сега има мехлеми, които не предизвикват болка. Но
според философията на дядо ми, ако искаме да има очистване, неизбежно ще има някаква болка. По този
начин се е гледало на солта по времето на Исус. А какво значение има за нас всичко това? Какво се изисква
от нас като сол на земята по отношение на нейното лечебно свойство? Християните са инструменти за
изцеление и възстановяване на хората. Ние живеем сред хора, които са болни. Отношенията между хората
са увредени. Както в църквата, така и сред невярващите има борби, напрежения и конфликти. Ние трябва да
бъдем изцеляващи представители.  Трябва  да  прогонваме горчивината  от сърцата  си,  да  не  участваме в
борби, да нямаме стремежи да заемем нечие място, да не се стремим към почести, да не мразим хората, да
нямаме предразсъдъци, защото всички тези неща ще се възбудят, когато се появи някакъв конфликт . Вместо
това  ние  трябва  да  предоставяме  изцеление  и  очистване,  което  ще  очиства  и  възстановява  мира  в
обществото, в което живеем. Ние трябва да сме инструменти за възстановяване и излекуване.

Пето, солта е символ на лоялност и вярност. Това ни звучи доста неразбираемо. Когато хората седнат
да се хранят с приятели, с членове на семейството си и с хора, на които се доверяват, те често казват: “Ние
сме изяли заедно една торба сол.” Това е символ на лоялност и привързаност, на доверие и приятелство, от
които несъмнено се нуждаем в живота си. Аз никога не съм бил кандидат да конкурса “Мис Америка.”
Достатъчно е да се погледна в огледалото, за да кажа това. Знаете ли, че преди конкурса всички кандидатки
да титлата “Мис Америка” биват водени на ресторант заедно с членовете на журито? Предполагам, че и при
този конкурс е като при много други състезания: всичко е важно и се взема предвид. Понякога по време на
хранене някой от съдиите ще помоли някоя участничка в конкурса да му подаде солта. Тя ще бъде оценена
по начина,  по  който отговори на  молбата  му.  Знаете  ли,  че  правилните  маниери за  хранене  на  масата
изискват, ако някой ви  помоли да му подадете солта  ,    вие винаги трябва му я подадете заедно с пипера  ?  
Знаете ли, че когато подавате съдовете със солта и пипера  ,   вие никога не ги подавате в ръката на молещия  
ви  ,    а  задължително  ги  оставате  на  масата  пред  него  ,    с  цел  той  сам  да  реши  какво  да  вземе  .  Някои
кандидатки за “Мис Америка” са били дисквалифицирани, защото не са подавали заедно солта и пипера
или защото не са ги поставяли на масата пред съдията, който ги е поискал. Методът на споделянето на солта
с другите хора около масата зависи от маниерите ви за хранене. По времето на Исус солта е била считана за
символ на  доверието и  приятелството. Когато споделяте  солта  с  друг  човек,  вие  го  считате  за  близък,
доверявате му се и го считате за ваш приятел.

Шесто,  солта  придава  вкус  на  храната.  Хора,  на  които  поради  здравословни  съображения  им  е
забранено да употребяват сол са ми казвали, че някои храни просто променят вкуса си, когато се ядат без
сол. Нито яйцата, нито овесената каша има същия вкус. По правило безсолната диета е безвкусна. Не мога
да си представя, че мога да ям сандвич с домати без сол и пипер. Можете ли да си представите, че ядете
пуканки  без  сол?  Солта  подчертана  вкус  а   на  храната  .  Преди  години,  докато  се  връщах  с  кола  от  Ню
Орлеанс, спрях да почина край един мотел. Бях уморен и исках да изпия чаша кафе. Келнерката ми наля
една чаша и я постави на бара пред мен. Аз отпих от нея и установих, че кафето е толкова горчиво, че се
усъмних дали ще мога да го преглътна. Изчаках няколко минути и отново се опитах. Кафето наистина беше
горчиво. Един мъж, който седеше през три стола от мен ме погледна, взе солницата и я плъзна по плота към
мен (не знам как биха оценили този маниер в конкурса за “Мис Америка.”) Той ми каза: “Поставете си
малко сол в кафето.” Послушах го и след това отново отпих от кафето. Кафето не беше станало по-хубаво на
вкус, но поне можеше да се пие, защото вече не беше толкова горчиво. Солта подсилва вкуса на храната. От
християните се изисква да подсилват вкуса на живота. Другите хора трябва да считат, че ние им помагаме
да  изпият  това,  което  им  сервира  живота.  Ние  трябва  да  излъчваме  радост.  Страхувам  се,  че  доста
християни  са  доста  безвкусни.  Страхувам  се,  че  невярващите  често  пъти  основателно  считат,  че
християните  са  безинтересни и  скучни хора,  които са  лишени от  радост,  интереси и  вкус  към живота
(Коментар: “Заради Илия намразват и Св. Илия.” – нар. поговорка. Д.Пр.) А не би трябвало да е така. Ние трябва да сме
хора, които могат да направят вкуса на живота по-добър за всички, които са около нас. Баща ми имаше
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великолепна рецепта за домашно приготвяне на сладолед. Тя не е подходяща за диабетици, за хора, чието
ниво  на  холестерола  в  кръвта  е  много  високо  или  за  хора,  които  трябва  да  се  придържат  към
нискокалорична диета. Рецептата включва 2 чаши захар, 2 яйца, половин килограм сметана и достатъчно
количество пълномаслено мляко, за да се напълни средния по размер съд на вашия миксер. Когато исках за
пръв път да направя сладолед по тази рецепта, аз му се обадих, за да се уверя, че не съм сбъркал някъде.
Разбърквах сместа с един старомоден миксер с ръчно задвижване. След това  поставих съда в сместа в един
по-голям съд, а в междината между тях напках парченца лед  и започнах да въртя ръчката, за да разбърквам.
Аз бърках, бърках и бърках, докато почувствах, че дясната ми ръка ще се откачи. След това започнах да
въртя миксера с лявата си ръка, а после отново с дясната си ръка. Най-после сладоледа беше готов. След
това направих това, което баща ми ме научи да направя. Затрупах съда със сладоледа с лед и отгоре го
засипах със сол.  Солта разтапя леда, понижава точката на замръзване и допълнително охлажда сместа в
съда със сладоледа.  (Коментар: Зимно време със сол разтопяват леда по пътищата със сол. Д.Пр .) Завих съда с един
чохъл и почаках известно време. Когато отново се опитах да го отворя, съда със сладоледа беше толкова
студен, че капака му се беше замразил към дъното на чохъла. Когато повдигнах капака, вътре видях най-
хубавия сладолед, който сте виждали в живота си. Взех една лъжица и го опитах. Беше ужасен, защото беше
толкова солен, че едвам го преглътнах. Веднага се обадих по телефона на баща си и го попитах защо стана
така. Той ме попита: “Постави ли парче алуминиево фолио над съда със сладоледа, преди да го опаковаш с
лед?” Аз му отговорих: “Не, защото ти не ми каза.” А той рече: “Кърк, ако не поставиш фолио, солта ще се
смеси с водата от разтопения лед, ще протече направо в съда със сладоледа и той ще стане толкова солен, че
няма да става за ядене.” Наистина беше прав – сладоледа не можеше да се яде! 

Нека да ви попитам нещо. Познавате ли християни, които се престарават? Познавате ли християни,
които толкова се стараят да бъдат християни, че просто ви втръсват и не искате да се срещате с тях?     Те не  
ви помагат да усетите вкуса на живота. Поведението им е такова, че започва да ви се повдига. Понякога
християните могат да отидат твърде далеч.  Правилно дозираната сол никога не напомня за  себе си,  тя
винаги подсилва вкуса на нещо друго. Ако солта привлича вниманието към себе си, тогава тя не е успяла да
изпълни предназначението си като подправка. Страхувам се, че някои християни отиват твърде далеч.

Подобно на солта,  от християните се очаква да направят хората жадни. Когато изядете една купа с
пуканки, на вас ви се приисква да пийнете нещо. Когато сте яли нещо соленичко, вие искате да пиете нещо.
Тук  не  говоря  за  газирана  или  за  минерална  вода.  На  вас  ви  се  иска  да  пийнете  от  живата  вода.  От
християните се очаква да направят хората жадни, за да поискат да пият от живата вода, която е Господ Исус
Христос. Когато е казал: “Вие сте солта на земята,” Исус е имал предвид, че ние сме много важни и много
ценни. Когато е казал: “Вие сте солта на земята,” Исус е имал предвид, че от нас се очаква да предпазваме и
да консервираме важните неща от разваляне. Ние трябва да сме инструменти за излекуване и да сме пример
за лоялност и на хора, които внушават доверие. От нас се очаква да добавяме вкус на живота, без да се
натрапваме и да привличаме вниманието към себе си. Ние винаги трябва да правим хората жадни за Господ
Исус Христос.

Вие солен светия ли сте? Дали сте личност, която живее по такъв начин, че хората около вас да бъдат
привличани към Христос и живота им да бъде обогатяван от това, че се познават с вас? Това започва, когато
приемете Христос като ваш Спасител и му позволите да влезе в живота ви и да го промени. Сред вас има
хора, които може би искат да вземат това решение. Може би има хора, които търсят църковен дом, където да
могат да се покланят и да прославят Бога. Каним ви да дойдете при нас и да отговорите положително на
тези покани. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.  

                     
Справяне с промяната

Мат. 9:16,17

Преди години бях участник в среща на бойскаути от една организация, наречена “Национален орден
на Стрелата.” Тези уважавани скаути, мнозина от които бяха от скаутския Орден на орлите, се срещнаха в
една огромна спортна зала в Индиана. Това е една от най-големите спортни зали в САЩ, която освен партер
има и два балкона. Присъстваха 11000 човека, но те бяха запълнили само около половината от капацитета на
залата.

Гостуващият  говорител,  бивш космонавт,  беше  служител  на  НАСА.  Самият  той  на  младини  бил
бойскаут от Ордена на орлите. Докато говореше пред присъстващите, в залата се случи нещо удивително.
От горния балкон излетя едно хартиено самолетче, направено от сгъването на лист хартия. Вниманието на
присъстващите се отклони от оратора и беше привлечено от летящото самолетче, което бавно планираше в
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залата.  Даже  лъчите  на  прожектори се  насочиха  към  самолетчето.  Когато стигна  на  нивото  на  първия
балкон,  самолетчето  се  гмурна  рязко  надолу,  направи  завой  и  кацна  на  един  метър  от  говорителя  на
трибуната. 

Космонавтът отиде до него, вдигна го и каза: “Искам да знаете, че НАСА е готова да плати разходите
за  образованието  на  бойскаута,  който  направи  това  самолетче.”  Можете  ли  да  си  представите  колко
хартиени  самолетчета  излетяха  след  това  от  балкона?  Тълпата  имаше  нуждата  точно  от  подобно
вдъхновяващо преживяване. След това до края на срещата бойскаутите изстрелваха самолети във въздуха.
Когато бях дете, мой пастор беше д-р Джон Слотър. Той беше истински проповедник и винаги обличаше
едно палто с дълги поли, което наричаше “проповедническото палто.” Аз седях на балкона в една много
стара църква и си представях какво ли щеше да стане, ако сгъна листа хартия с църковната програма и го
хвърля от балкона. Чудех се до колко близо до пастора щеше да стигне то. Заедно с някои от децата от на
църковния ни хор ние се питахме дали да не си направим самолетчета от нотните листи с текстовете на
песните, които пеехме. 

Самата мисъл за хартиено самолетче, летящо от балкона в църквата, ме стимулира да организираме
“Състезание на хартиени самолетчета” на паркинга пред църквата. Миналата неделна привечер поканихме
там младите хора, които хвърляха хартиените си самолетчета. Имаше жури, което определи победителите в
три категории: време на полета, далечина на полета и акробатика. Един от съдиите беше действащ пилот.
Според правилата, за изработването на самолетите си  участниците имаха право да използват само един
лист  хартия  с  формат  А4,  един  кламер  и  5  см  залепваща  лента.  Това  наистина  беше  много  забавно
преживяване. Някой ме попита дали знам как щяхме да проведем това състезание, в случай че беше завалял
дъжд. Аз наистина имах алтернативен план. Можете ли да си представите това състезание да се проведе
вътре  в  църквата?  За  някои хора  това  може да  е  приемливо и  забавно,  но  според  други това  би било
светотатство. Разговарях с един пастор за тази идея и той ми каза: “Знаеш ли ние какво правим с нашите
младежи?  Една  неделна вечер проведохме “Игри в църквата.”  Въведохме децата  в  църквата  и играхме
заедно с тях.”

Олтарът е свято място, където се срещаме с Бога. Ние си мислим за него като за домът на Бога. Но в
същото време не е ли вярно, че когато се събираме тук като хора на Бога, ние се събираме и като църковно
семейство? Едно от нещата, което обичам в нашата църква е, че можем да се смеем и да празнуваме заедно.
Въпреки че идваме на това специално място, за да се покланяме на Бога, не е нужно да сме намръщени и
сериозни.  Исус е  бил подлаган на  силна  критика  поради отношението му към юдейския закон.  Хората
постоянно са го питали защо не се подчинява на утвърдената традиция и защо учениците му не постят
съгласно  правилата.  Няма  съмнение,  че  Исус  и  учениците  му  постели  и  са  говорели  за  важността  на
постенето. С течение на вековете в Ерусалим се натрупали много пластове със строги правила, закони и
изисквания. Много религиозни лидери оценявали като скандално веселото поведението на Исус.

Веднъж някой му задал въпрос по този повод. Както обикновено, Исус му отговорил с притча. Нали
си спомняте, че миналата седмица ви казах, че обикновено Исус е разказвал притчи и истории? Миналата
седмица разгледахме две от неговите притчи. Днес ще разгледаме други две притчи от Мат. 9:16-17. Със
сигурност Исус е знаел как се шият дрехите, защото е бил най-голямото дете на Мария. Библията ни казва,
че той е имал 4 братя: Яков, Симон, Йосиф и Юда. Освен тях е имал и сестри, защото е произлизал от
голямо семейство. Не мога да си представя, че някой може да е израснал в голямо семейство и да не е носил
кърпени дрехи. Можете ли да си представите, че Исус може би е носел дреха, с която преди това Йосиф е
работил в дърводелската си работилница? Можете ли да си представите колко износена може да е дрехата
на дърводелеца? Със сигурност по нея има много закърпени и скъсани места. Сигурен съм, че е Исус е
наблюдавал как майка му Мария е кърпела дрехите на семейството. Исус е знаел, че не е правилно да се
пришива кръпка от ново платно към стара дреха. След първото й изпиране закърпената дреха ще се скъса,
защото новата кръпка ще се свие и ще съдере старата дреха, която може би вече е протрита. Исус казва: “Не
можете да вземете нещо старо и да го пришиете върху нещо ново.”

Аз обичам да нося джинси, но точно когато те ми станат наистина удобни, жена ми решава, че повече
не са подходящи да ги нося на публични места и ги маркира с един специален знак, който означава, че
стават  само за  работа  в  градината.  В старите  дрехи има нещо удобно.  Удобството на  религията  ни се
превръща в пречка и затруднение за промяната. Исус разказва тези притчи, защото в тях има нещо много
важно. Той има предвид онази религиозна практика, която е подчинена на стриктни и скучни правила. Исус
казва,  че  не  можем наистина  да  променим тази  практика,  ако  просто правим козметични промени и  я
закърпваме с нещо ново.

Втората притча се занимава със същия проблем. По онова време всяко семейство си е произвеждало
домашно вино, което хората са съхранявали в мехове от козя кожа. Исус казва, че не трябва да се налива
ново вино в стар мех.  Той е  знаел,  че старата  кожа изсъхва,  втвърдява се  и се  напуква.  В процеса на
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ферментацията на виното вътре в меха се създава налягане от отделящите се газове, което разкъсва стария
мех, защото кожата му е изгубила еластичността си. Поради това новото вино трябва да се съхранява в нови
мехове.  По  този  начин  Исус  ни  казва,  че  трябва  да  притежаваме  известна  еластичност,  гъвкавост  и
приспособимост в духовния си живот и в начина, по който практикуваме вярата си. Тези две притчи имат
пряко отражение на отношението на Исус към тогавашните религиозни лидери. Говорейки за кърпените
дрехи и за меховете за вино, Исус казва, че предстоят промени.

Миналата седмица много бегло ви съобщих, че дъщеря ни Бетси се сгоди. И днес няма да ви съобщя
нещо повече, само ще ви кажа, че и синът ни Скот се сгоди през тази седмица. Повярвайте ми, Скот не
подражава на сестра си. От известно време ние знаехме, че и двамата планираха да се сгодят, но не знаехме
кога ще стане това. Следващото лято ще имаме две сватби, едната през Юни, а другата – през Август. Тази
промяна ще предизвика напрежение в семейството ни, независимо че е щастливо събитие.

Семействата ни се намират в състояние на постоянни промени, някои от които са много болезнени,
като например смъртта на близки и обичани от нас хора или мъката от някой развод.  Всяка промяна в
семейството може да предизвика напрежение и болка.  Всеки път,  когато видя кола на бърза помощ, аз
произнасям една кратка молитва за засегнатите хора, защото тази кола показва, че някое семейство е под
напрежение.

Животът ни представлява поредица от събирания и раздели. Ние постоянно поставяме началото или
края  на  някаква  връзка  или  отношения.  Някои  хора  преминават  през  този  процес  много  по-бързо  от
останалите. Ако се замислите над това, раздялата започва от раждането и този процес не спира до смъртта.
В момента на раждането се разкъсва връзката между майката и детето, и връзката се превръща в раздяла.
Пъпната връв бива прерязвана и понякога майката изпада в следродилна депресия. Веднага след раждането
бебето проплаква. От този момент нататък ние ставаме участници в събирания и раздели. Например, тази
есен някои от вас заведоха за пръв път своите деца първокласници на училище. Вие осъзнавате, че сега
детето ви ще прекарва по-голяма част от времето си с някой друг, а не с вас. Младежът получава шофьорска
книжка и това стана повод за нови тревоги на родителите му. В друг случай детето отива да следва в друг
град, далече от родителите си или се жени. Ако майка ви или баща ви бъдат отведени, за да живеят в
старчески  дом,  тази  раздяла  предизвиква  напрежение  в  живота  ви.  Събиранията  и  разделите  създават
напрежения през целия ни живот. Промените в семействата са неизбежни.

Неизбежни са и промените в живота на църковното семейство. Ако разглеждаме нашата църква като
едно  църковно  семейство,  ние  можем  да  видим  много  сходства  с  обикновеното  семейство.  Ние  сме
семейство на хора, които живеят с вяра, надежда и служат на Бога с радост, защото са привързани един към
друг от Божията любов. Много от промените, които настъпват в живота на църквата ни, изискват от нас да
се приспособяваме. Някои хора биха предпочели да няма никакви промени. Мога да ви кажа, че характера
на някои хора никога не се променя. Образно казано те са окачили табелката “Няма свободни места” на
входната врата на църквата. Посетителите незабавно разбират, дали са добре дошли в църквата. Например,
в църквата идва посетител, намира свободно място и сяда. После до него идва някой и му казва: “Много се
извинявам, но това е моето място. Аз винаги сядам на това място.” Ако нов човек посети препълнен клас на
Неделното училище, хората в стаята може да не се почувстват добре.  И в двата случая новодошлият ще
почувства, че е нежелан.

Като църква, ние трябва да обръщаме внимание на онова, което се опитва да направи Бог. За това е
нужно да сме гъвкави и да се приспособяваме. Ако Бог иска да направи нещо ново, ако иска да налее ново
вино, ние можем да участваме успешно в това начинание, ако не сме изсъхнали, закоравели и напукани.
Трябва да сме открити и приспособими към онова, което Бог иска да направи. Вие знаете, че Бог винаги
работи в заобикалящия ни свят и постоянно ни приканва да ставаме част от новите неща. Искрено казано,
понякога онова, което Бог иска да направим, ни изглежда твърде трудно. Струва ни се, че няма да можем да
го направим. Но това е начинът, по който работи Бог. Той не възлага задачи, които не можем да изпълним
със собствените си сили. Бог иска да зависим и да разчитаме на Него. Хенри Блекаби нарича тези задачи
“Задачи,  които  са  по  силите  само  на  Бога.”  Ако  си  мислим,  че  можем  сами  да  ги  изпълним,  това  е
доказателство, че не се осланяме на Бога.

Една църква, разположена в центъра на един град, имала голям проблем, защото децата, живеещи в
сградите около църквата,  нямали къде  да карат велосипедите си.  Църквата  била разположена  на  малко
възвишение, а в подножието й имало църковен паркинг, който се свързвал с църквата чрез пешеходна алея и
стълбище. Децата си харесали алеята, стълбището и паркинга и ходели там с велосипедите си. Хората от
църквата започнали да се страхуват, че някое от децата може да падне или да удари някои от пешеходците.
Докато обсъждали какво да направят, един от дяконите, който имал репутацията на тих човек, казал, че знае
как да разреши проблема. Дяконът организирал велосипедно служение и поканил всички съседски деца да
дойдат на паркинга с велосипедите си. Той организирал курс по безопасно каране на велосипед и подарил
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на децата каски, наколенки и налакътници. Първо научил децата как да управляват безопасно велосипеда
си. След това определил часове, когато децата могат да идват на паркинга и да карат велосипедите си под
неговия надзор, без да пречат на програмата на църквата. Така тази криза се превърнала в шанс за църквата.

В къщи имам много стари земеделски и градинарски инструменти, които са закачени на една стена на
хамбара.  Когато  отивам  да  работя  в  градината,  аз  не  ползвам  тези  инструменти,  а  изваждам  други
инструменти, които са остри, гъвкави и удобни за работа. Аз ценя старите инструменти, но те служат само
за украшение. В живота на църквата има неща, които трябва да бъдат ценени. Не трябва да се отказваме от
някои неща, защото те са ценни. Даже Исус е знаел, че някои обичаи са характерни за юдейската религия и
си заслужава да бъдат запазени.

Исус ни говори за друг вид поведение в притчата от Мат.13:52. Някои от старите неща трябва да бъдат
ценени, но те не трябва да стават толкова важни за нас, че да ставаме корави и невъзприемчиви за новите
неща, които Бог прави в живота ни.

Със сигурност Исус не е бил радикален революционер. Той не се е опитвал да отхвърли юдеизма. Той
е казал: “Не съм дошъл да разруша закона и пророците, а да ги изпълня” (Мат.5:17). Когато Исус се е
покланял на Бога, той отивал в синагогата или в храма, но съвсем не е бил фундаменталист. Той не е бил
склонен просто да спазва правилата, защото така трябва да бъде. Той е искал хората да разберат, че Бог
прави нещо ново, че Бог говори за царство, което сега се появява. Това ново нещо, което Бог е имал
намерение да направи,  не е  можело да се  съхранява в  старите мехове,  в старите традиции и в старата
формалност.

Как Исус е определял кое да запази като нещо ценно и кое да изхвърли като ненужно? Законът, за
който е казал, че обобщава в себе си всички останали закони, е законът на любовта: “ Да възлюбиш Господа,
твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си както
себе си” (Лука 10:27). Исус е използвал този закон на любовта, за да оцени какво да запази и какво да
промени. Същият закон на любовта трябва да ръководи и нас самите и да ни казва какво трябва да
направим. Дали сме ръководени от Божията любов? Дали се стремим да демонстрираме тази любов пред
другите хора? Ако това е нашата цел, тогава ще видим, че Бог отваря врати пред нас и ни предоставя нови
възможности.

Искам да ви разкажа за един мой приятел, който се казваше Кас МакКаслин и работеше в заедно с
мен в една църква, където отговаряше за забавленията. Веднъж той дойде при мен и ми каза, че е отвратен
от поведението на  играчите  от  църковната  баскетболна  лига.  Понякога  държанието  им  на  терена  било
такова,  че  никой  не  би  разбрал,  че  те  са  християни.  Кас  ми  каза,  че  иска  църквата  да  основе  нова
баскетболна лига, чиято основна цел няма да бъде победата в играта, а как да демонстрираме Христовата
любов. Той започна своята баскетболна лига. През първата година в програмата участваха няколко стотици
деца. Целта на програмата не беше да се набляга на усъвършенстване на уменията и съревноваването на
играчите, а да се окуражи всяко дете да играе, всяко дете да бъде победител и всеки треньор и съдия да дава
пример  за  Христовата  любов.  Аз  участвах  като  треньор  на  отбора  на  момичетата.  Кас  продължи тази
програма и тя постоянно се разширяваше и усъвършенстваше.  (Коментар: Девизът на Пиер де Кубертен, който

възстановил провеждането на Олимпийските игри, е бил: „Най-важното е да участваш.“ Д.Пр.)
Една година в програмата участваха 540 деца, които бяха разпределени по отбори в зависимост от

техния пол и възраст, а имаше и други 26 деца, които бяха в списъка на чакащите. Тогава Кас се прибрал у
дома и казал на жена си Лесли: “Ние имаме 540 деца и други 26 са в списъка на чакащите.” Той бил много
щастлив заради огромния брой на участниците. Лестли му отговорила: “Кас, а какво ще направиш за тези
26  деца?  Наистина  ли  ще  се  откажеш  от  тези  26  деца?”  Скоро  след  това  Кас  присъствал  на  една
конференция,  на която Джони Хънт предизвикал лидерите на църквата с думите:  “Ако някой нов човек
дойде в църквата и не може да намери място да седне и никой не разговаря с него, той ще си помисли, че е
нежелан от църквата. Ако църквата ви разполага със спортна зала и при вас дойде някое дете, за да поиграе
баскетбол и вие му кажете, че няма свободни места, децата си отиват с увереността, че са нежелани.”

Тези думи ударили Кас право в сърцето. Той започнал да търси място, където чакащите 26 деца биха
могли да играят баскетбол. В подземието на църквата той открил стара спортна зала, която имала нужда от
пари за ремонт. Тъй като знаел колко бавна и тромава е процедурата за отпускане на пари от църковния
бюджет,  Кас отишъл при един свой приятел и  му разказал за  ситуацията.  Човекът веднага разбрал,  че
нуждата  е  належаща  и  му  написал  чек  за  една  четирицифрена  сума.  Кас  ми  каза:  “Не  можеш  да  си
представиш колко бързо можеш да уредиш нещата през различните църковни комисии и съвети ,  когато
чекът е в ръката ти.” Ремонтът бил извършен  и 26-те деца започнали да играят в мазето на църквата. 

През следващата година още повече деца се записали да участват в тази баскетболна програма. Кас
отишъл отново при приятеля си и му казал: “Знаеш ли какво ще направим? Ние ще построим нова зала на
стойност 2,5 мил. долара.” Приятелят му казал: “Кас, ти имаш нужда не от една, а от хиляда нови зали.”
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Тази година за пръв път програмата за църковна баскетболна лига ще се изпълнява в 1000 различни
църкви в САЩ.  Църквата, която предложи пилотната програма за тази лига е нашата църква. Нека да ви
попитам нещо. Мислите ли, че можем да си позволим това нещо? Мислите ли, че ще можем да намерим
нужните хора, които са нужни за работа със 100 или 200 деца? Не, сами не можем да направим това. Тази
задача е по силите само на Бога. Само Бог може да я изпълни. Той не ни е призовал да работим само в това
направление, но и с децата, които искат да карат планински велосипеди или се занимават с мотокрос, както
и да работим със затворници и т.н.  Шансът е ново вино, което не може да бъде налято в стари мехове.
Шансът идва в живота на онази църква, която цени традицията, но е достатъчно гъвкава, за да отговори на
новата нужда.

Вие никога няма да сте толкова стари, за да нямате шанс да вземете участие в нещо ново. Авраам е
бил на 75 години,  когато Бог  го призовал да напусне Ур Халдейски и да тръгне към Обещаната земя.
Моисей е бил на 80 години, когато Бог го извикал от горящия храст и му казал да отиде в Египет и да обяви
свободата на поробените евреи.  Тази година, в денят на Рождество Христово, аз кръстих един мъж, който
беше на 90 години. Той дойде при мен и ми каза: “Преди много години бях кръстен в река Тигър. Тогава
майка ми взе решение да ме кръсти. Но сега аз решавам да се кръстя заради Господ.”

Оттук започва всичко. Всичко започва от мига, когато Бог направи вещо ново в живота ви. “Ако някой
е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето всичко стана ново” (2Кор.5:17). Това е промяна.
Промяната винаги е трудна, но подобна промяна е заради Бога.

Отворени ли сте за Христовата любов? Ако до сега не сте приели неговата любов, готови ли сте сега
да приемете огромната любов, с която Христос ви обича? А ако сте християнин, изследвайте сърцето си.
Отворен  ли  сте  за  любовта  на  Христос  и  за  нещата,  които  Той ще  направи  заради вас?  Каним ви да
отговорите положително на тези покани. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин. 

Среща с пророк Амос
Амос 5

Искам да ви разкажа една прекрасна история. Един от приятелите ми колекционира тропически риби.
В къщата си той е направил един голям тропически аквариум, пълен с най-различни риби. Когато ходи в
някакви командировки, приятелят ми посещава специални места, за да провери дали може да открие други
видове риби, които да прибави към колекцията си. По време на една командировка намерил една огромна и
красива риба, каквато по-рано не бил виждал да се продава. Рибата била много пъстра и красива. Аз не знам
нищо за тропическите риби, нито знам името на конкретната риба.  Въпреки че струвала повече от 100
долара, приятелят ми решил да я купи, защото за него това била нова възможност да добави нова риба в
колекцията си. Наложило му се да преодолее големи трудности, докато занесъл рибата у дома си. Той не
желаел жена му да разбере, че е купил нова риба и че е платил толкова много пари за нея. Поради това
тайно пуснал рибата в аквариума си. Тъй като сам се грижел за аквариума, приятелят ми си мислел, че жена
му няма да обърне внимание на новата риба. Той скоро забелязал, че две други риби се държат особено
агресивно към новодошлата риба. Само за една седмица той разбрал, че в аквариума му се води истинска
война, в  резултат от която двете по-стари риби убили новата риба.

Приятелят ми продължавал да крие от жена си за рибата. Тъй като била прекарала целия си живот във
водата, той решил да я погребе в морето. Занесъл я в тоалетната, пуснал я в тоалетното клекало и се опитал
да я отмие с водата от казанчето. Но нали помните, че рибата била голяма. По някакъв начин тя тръгнала
странично  по  тръбата  и  я  задръстила.  Приятелят  ми  опитал  всякакви  инструменти,  за  да  отстрани
задръстването, но всички методи се оказали неуспешни, поради което решил, че единственото решение е да
демонтира тоалетното клекало и да извади рибата. Поставил бележка” “не работи” на вратата на тоалетната
и зачакал да дойде следващата неделя, когато жена му казала, че ще ходи цял ден по пазари по магазините.
Когато в неделя приятелят ми отворил вратата на тоалетната, той усетил силен мирис на развалена риба.
Отново се опитал да отстрани запушването с различни методи, но тъй се оказали неуспешни, той развил
болтовете на тоалетното клекало, демонтирал го и го изнесъл отвън пред гаража си. Чак когато го обърнал с
долния край нагоре, той успял да извади рибата. През това време съседските котки се събрали около него.
Но той бил упорит в решението си да погребе рибата. Докато я погребвал в задния двор на къщата си, синът
му се върнал от колежа с колата си, не забелязал клекалото, бутнал го и го счупил. Приятелят ми погледнал
часовника си и преценил, че разполага с достатъчно време за да купи ново клекало и да го монтира, преди
жена му да се върне от пазаруването. Отишъл с колата си до магазина, купил ново казанче, монтирал го на
мястото му и почистил тоалетната.

Всичко  било  прекрасно,  с  изключение  на  това,  че  пред  входа  на  гаража  се  намирало  счупеното
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клекало. В един момент си мислел да засади някакво цвете в него, надявайки се, че жена му ще си помисли,
че това е някакъв модерен начин за украсяване на градината. Той решил, че може би е най-добре да занесе
тоалетното клекало в пункта за събиране на отпадъци. Оказало се, че там отказали да го приемат. Приятелят
ми настоявал, че тъй като клекалото е направено от порцелан, то би могло да се използва за производството
на стъкло. Тъй като отказали категорично да вземат казанчето, той се върнал с него обратно в къщи. Докато
го поставял в гаража, приятелят ми видял една голяма картонена кутия, в която бил опакован телевизора,
който си били купили за Коледа. Той решил да постави клекалото в кутията от телевизора и да натовари
кутията в багажника на пикапа си с надеждата, че ще успее да изхвърли кутията и съдържанието й в някой
пункт за събиране на отпадъци.  Точно когато поставял кашона в колата, жена му се прибрала и го попитала
какво прави. Той й отговорил: “Ще изляза извън града и ще изхвърля тази кутия.” Тя го помолила да се
отбие до бакалницата и да купи нещо, което забравила за купи. На път за сметището приятелят ми минал
покрай  бакалницата  и  спрял,  за  да  изпълни  поръчката  на  жена  си.  Оставил  пикапа,  в  чиято  открита
каросерия била натоварена кутията с клекалото. Когато излязъл от магазина,  той установил, че някой е
откраднал кутията, мислейки си, че в нея има телевизор.

Какво общо има тази история с пророците на Израел? На пръв поглед нищо, но има две неща, които
искам да споделя с  вас.  От гледна точка на крадеца нали можем да кажем, че не винаги външния вид
съответства на съдържанието? От гледна точка на приятеля ми нали можем да кажем, че колкото и глупав да
сте, винаги ще се намери някой, който е по-глупав от вас? Приятелят ми каза: “Чудя се какво ли става,
когато крадеца се опитва да смени каналите на това нещо.”

В  пророците  от  Стария  Завет  няма  никаква  измама.  При  тях  няма  разлика  между  външност  и
съдържание. В тях няма нищо фалшиво. В очите на  съвременниците си те са били много глупави. Понякога
им се присмивали, защото начинът им на живот и заниманията им изглеждали абсурдни. Докато изучаваме
пророците от Стария Завет, ние откриваме, че всъщност глупави са били онези хора,  към които е било
отправено тяхното съобщение. Бог издигнал тези пророци, защото глупостта поробила народа на Израел и
Юда.  Днес  ще говорим за  пророк  Амос.  Той  може  би  е  най-трудно  разбираемият от  всички  пророци.
Винаги, когато пророкувал, той изглеждал неподходящо. Като казвам “винаги,” аз имам предвид, че Амос е
пророкувал само в продължение на една седмица. Всички считали, че той е много глупав човек. Когато
четем книгата му, ние установяваме, че всъщност хората на Израел са глупави. Те не са обръщали внимание
на Бога. Те са се отнасяли неправилно един към друг и живеели сред несправедливост и греховност. Ще
прочетем някои откъси от книгата Амос, започвайки с 1:1.

Името Амос означава “носач,” “хамалин.” Амос наистина е носил товар, който сам Бог поставил на
раменете му – да предаде това съобщение на хората на Израел.   Амос е  роден в Текое,  едно малко и
отдалечено селце, намиращо се на около 20 км южно от Ерусалим, на около 10 км източно от Витлеем и на
около 25 км от Мъртво море. Текое се намира в Юдейската пустиня, в района на Палестина, едно планинско
и каменисто място, където се е родил този корав човек.  Освен че е бил пастир, в гл.7:14 ни се казва, че е
берял черници. Черниците, за които четем в Стария Завет не са били като нашите. На големина са били
колкото смокинов плод, но с по-лошо качество. Според мен Амос се е грижел за някакви плодни дървета,
чиито плодове повечето хора не са харесвали. Тъй като бил от село, той е имал реална представа за тежкия
физически труд.  Той не е изпитвал никакво съжаление към хората,  които живеели лек и охолен живот.
Когато си мислите за Амос, в представите ви той трябва да прилича на Йоан Кръстител. И двамата са
живели в сходни и трудни условия. Отношението на Амос към хората е било същото като отношението на
Йоан Кръстител: много директно, пълно с осъждане, без съжаление към богатите и с дълбока въздишка на
мъка към бедните и подтиснатите. Амос отправя страстен призив към праведност и справедливост. Нека да
прочетем Амос 1:2. Амос казва, че Божието Слово се разнася над земята като рев на лъв. От север до юг
гласът на Бога може да бъде чут, благодарение на пророк Амос. Амос е първият от пророците, на чието име
е наречена книга от Стария Завет. Подреждането на книгите на пророците в Стария Завет не е извършено по
хронологичен ред в зависимост от времето, през което са живели. Амос е живял в началото на 8 век пр.Хр.
по време на царуването на цар Йеровоам, царят на северното царство. Тогава хората се отдалечили от Бога и
преклонението им се превърнало във формален ритуал. Срещу бедните се извършвали огромни и масови
несправедливости. Богатите ставали все по-богати, а бедните – все по-бедни. Тогава Бог изпратил Амос.

Гл. 7 описва Амос и начинът, чрез който Бог го призовал. Амос не разказва много неща за себе си.
Повечето неща за него научаваме просто от онова, което е между редовете. В 7:14-15 Амос казва: “Аз не бях
пророк, нито син на пророк.” Той казва: “Аз не съм обучен за тази работа. Баща ми не ме е учил как да бъда
пророк. Аз не съм син на пророк и не съм се обучавал да бъда пророк. Аз нямам семинарно образование. Аз
бях пастир и берях черници. Бог ме взе от стадото и ми каза: “Иди, пророкувай на народа Ми Израел.” Така
е бил призован Амос. Той си е вършел работата, когато Бог го извикал.

Южнобаптисткият пастор Кларенс Джордан разказва, че орял с едно магаре, когато усетил, че Бог го
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вика. Аз съм ви разказвал тази история и съм ви казвал, че след като поработите някаква тежка работа, Бог
ще ви покани да свършите нещо друго. Представям си, че така е и с орането. Кларенс Джордан разказва, че
ясно разбрал, че Бог го вика. Според него той трябвало да избира: или да върви след магарето или да върви
след Бога. Кларенс Джордан основал едно населено място, наречено Кайнониа вилидж в Джорджия. Той
създал възможност на изполичарите, бели и черни, да притежават прилично жилище. Тогава това не е бил
популярен начин за справяне с проблемите в Джорджия. Но по този начин се облекчавали страданията на
бедните. В резултат от тези усилия се родила организацията, която сега е позната като “Естествена среда за
човечност.” Кларенс Джордан много приличал на Амос. Той просто си вършел работата, когато Бог му казал
да направи нещо друго.

За  нас  е  много  трудно  да  се  поставим  на  мястото  на  Амос  и  да  разберем  неговото  служение.
Предлагам  ви  да  напрегнете  въображението  си.  Нека  заедно  да  си  представим  как  би  изглеждало
служението на Амос в наши дни. Вместо да е роден в Такое, на юг от Ерусалим, нека да приеме, че е от
Такое, Джорджия. Нека да го поставим в нашата среда. Един ден Амос от Текое, Джорджия се грижел за
своите черници и за стадото си, когато Бог му казал: “Амос, искам да отидеш в Хилтън Нед Айлънд.” Амос
си облякъл чист работен комбинезон, поставил в джоба си няколко клечки за зъби, натоварил една празна
щайга на пикапа си и отишъл в най-луксозния курорт,  наречен Хилтън Нед Айлънд. Когато влязъл във
фоайето на хотела и се огледал, видял че никой не му обръща внимание, защото хората си мислели, че е
някакъв работник. Амос се разхожда с клечка за зъби в уста, като обръща внимание на всичко, което вижда.
Преминава през клубната зала на хотела и излиза навън на игрището за  голф,  минава  покрай плувния
басейн,  където се  продава лосион за слънчев загар.  Оглежда внимателно седящите край морския бар в
ресторанта, а след това се връща във фоайето на хотела. Взема щайгата от пикапа си, обръща я обратно,
качва се на нея и започва да проповядва.

В началото думите му забавляват хората. Гради Нът обичаше да казва, че ако наистина искате да чуете
проповедта на някой планински проповедник, вие трябва да го търсите в обсега  между 500 и 700 MHz на
радиото си. Вие знаете за какъв вид проповедници говоря.  Това са проповедници, които говорят така, все
едно  че  са  болни  от  астма.  Когато  спират  да  говорят,  за  да  си  поемат  дъх,  те  почти  свирят.  Докато
проповядват,  те  попадат  в  някакъв  ритъм  на  говорене  и  на  поемане  на  дъх.  Когато  ги  попитате  защо
проповядват по този начин, те ще ви отговорят, че не те, а Светия Дух говори така. В представите ми Амос е
проповядвал така, защото не е знаел друг начин. Той дошъл, за да съобщи едно съобщение и хората се
събрали да го чуят, когато поставил щайгата си във фоайето. Това бил забавен селянин, който попаднал в
града.  Докато Амос проповядвал,  хората го слушали. В началото им било много забавно,  защото Амос
започва с описанието на Божия съд над враговете на Израел. Хората искали да чуят, че враговете им са
унищожени. Амос описал как Бог е наказал Дамаск, Сирия, Газа, Тир и Едом. Представям си как хората са
се радвали и са се смеели, когато са чували тези думи на Амос.  Може би са викали: “Продължавай да
говориш.” Амос продължил с описание на наказанието на Амон, Моав и южното царство Юда, едното от
двете царства,  на което е бил разделен Израел.  Представям си,  че събралите се около Амос хора са се
наслаждавали много, когато слушали негативните оценки на Амос, казани по адрес на Юда.

Но Амос продължил да говори, този път по адрес на самия Израел. Нека да прочетем Амос 2:6-7. Сега
хората започнали да викат: “Амос, престани да проповядваш. Онова което говореше за другите хора беше
вярно, но онова, което заговори за нас никак не ни харесва.” До края на книгата Амос говори на народа на
Израел. Той им обръщал внимание. Амос знаел за многобройните случаи на припадане от слънчев удар на
жените, които седели по оживените места в горещината на деня, опитвайки се да продадат ръкоделията си.
Той знаел за готвачката, който имала високо кръвно налягане и разширени вени на краката. Амос виждал
боклукчиите,  които  събирали  отпадъците  от  курорта  в  горещината  на  деня,  обработвайки  вонящите
отпадъци, за да могат онези, които живеят в охолство да не се препъват в собствените си боклуци. Амос се
отдалечил от крайбрежната зона и отишъл в полята, където емигранти-латиноамериканци работели по цял
ден, жънейки реколтата, за което получават мизерни надници. Амос видял как живеят богатите и бедните,
тези които имат и онези, които нямат. От името на Бога Амос бил възмутен и обявил какво ще се случи.
Нека да прочетем Амос 6:4-7. 

Амос казва: “Вашите пържоли са толкова големи, че даже не можете да ги изядете. Вие изхвърляте
храна,  която може да бъде използвана от другите.  Вие живеете охолно в уединение и комфорт.  Вие се
наслаждавате на виното, а не обръщате внимание на нуждите на бедните. Вие мажете телата си с лосиони,
за да придобиете слънчев загар. Хора, разберете, че даже не обръщате внимание на нещастието на бедните и
подтиснати хора.” В 3:15 Амос говори за лятната и за зимната къща, казвайки: “Вижте, някои от вас имат
лятна и земна къща и вие въобще не се интересувате, че хората няма къде да живеят.”

В гл. 4:1 Амос говори на жените: “Чуйте, васански крави от планината Самария, вие сте жени, които
насилвате сиромасите и угнетявате бедните и казвате на: “Дайте да пием!” Нека да ви кажа, че вие не искате
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да наречете “крави” жените от елита на обществото. Но точно това е направил Амос. Единственото желание
на Амос е хората да се отнасят справедливо един към друг. Нека да прочетем 5:12-13. Исус казва, че има две
велики заповеди: “Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум” и
“Да възлюбиш ближния си, както себе си” (Мат. 22:37-39). Двете заповеди са свързани помежду си. Ако
обичаме Бога, ние ще обичаме хората, които Бог обича. Ако не обичаме Бога, ние ще пренебрегваме хората,
които Бог обича. Амос посочва начините, чрез които не изпълняваме втората заповед. Тяхното описание е
дадено в Лев. 19. Част от Светия Завет е да обичаме ближния си по начина, по който обичаме себе си. Амос
знае, че хората нарушават тази заповед. Те се отнасят несправедливо към другите, защото не се подчиняват
на  великата  заповед  от  Шема  в  Втор.  6.  Хората  не  се  подчиняват  на  Божието  Слово,  поради  което
богослужението  им  е  безсмислено.  Нека  да  прочетем  Амос  5:21-24.  Амос  казва:  “Чуйте,  ако  наистина
искате да се покланяте на Бога, направете го чрез начина, по който се отнасяте към другите хора. Това,
което правите в храмовете си в Ветил е безсмислено както за вас, така и за Бога.” В гл.8 той казва, че тези
хора не могат да изчакат възможността да се поклонят накрая на Бога. Те искат бързо да се върнат към
бизнеса и към светските си занимания, които са свързани с ограбване на бедните хора. Нека да прочетем
Амос 8:4-6.

Амос знае, че най-големият проблем на хората от Израел е, че страстта им да се подчиняват на Бога е
станала студена като камък.  Те извършват формални богослужения, но те са безсмислени. Те не обичат
Бога, поради което не изразяват Божията любов към другите хора. Чудя се, какво би казал Амос, ако влезе
сега в нашата църква. Какво ли ще каже за нашето богослужение? Какво ще каже за хората, които не са
преуспели в живота си? Как ще реагира Амос? Вярвам, че той ще произнесе присъда. Присъдата му срещу
Израел е сериозна. Някои от казаните от него неща са плашещи. В гл.3:12, когато говори за възможността
израелтяните да бъдат спасени от унищожението, което им пророкувал, Амос използва образа на овчаря,
казвайки:  “Така  както  овчарят  спасява  само  два  крака  или  част  от  ухото  от  устата  на  лъва,  така  и
израелтяните ще бъдат спасени.”  С други думи той казва: “Няма голяма надежда за спасение за голяма част
от нас. Само малка част ще бъде спасена.” Амос е знаел, че ще дойде ден за разчистване на сметките.  В
Стария Завет този ден се нарича “денят Господен.”. Нека да прочетем Амос 5:18-19. Амос казва: “Този
ден не може да бъде избегнат. Вие сте успявали да избягате от лъва. Спасявали сте се от мечка. Вие се
криете в къщите си, опитвайки се да го избегнете, но змия ще ви ухапе. Няма да можете да избегнете от
наказанието.”

Амос  представя  една  серия  от  видения  за  унищожението  на  Израел.  Той  вижда  нашествие  от
скакалци, което представляват армии, нападащи от север. Той вижда пожар и отвес, чрез който Бог казва:
“Искам да направя нещата прави. Искам всичко да е строго вертикално.” Амос вижда как Бог стои край
олтара и произнася присъда над хората си. Йеровоам се почувствал засегнат от всички предсказания на
Амос. Той изпраща свещеник Амасия да се срещне с Амос и да се опита го да прогони. Нека да прочетем
гл.7:12-13. Интересно е да се отбележи, че Амасия говори за “царско светилище,” а не за Божие светилище.
Амос вижда нещо, което е по-сурово от останалите неща. Той разбира, че тези хора не му обръщат никакво
внимание. Той казва, че ще има глад. Нека да прочетем гл. 8:11.

Ако пропуснем да чуем онова, което ни казва Бог, после ще дойде време, когато Бог ще замълчи. Чух
един много мъдър човек да казва, че Бог няма да ни каже нищо ново, преди ние да сме обърнали внимание
на онова, което вече ни е казал. На наше разположение е цялата Библия. Преди да сме обърнали внимание
на това, което Бог вече ни е казал, Той наистина няма да ни каже нищо повече. Има ли някаква надежда?
Надеждата е в 5:4, 5:6 и 5:14.

Това е единствената ни надежда.  Потърсете Господа и ще живеете. Какво казва Амос с това? Все
едно че някой си е закачил едно рекламно пано на врата, на което пише: “Покайте се.” Амос подчертава
нуждата да направите промяна в начина си на живот. Трябва да се разкаете. Той казва, че ако търсите Бога,
Той ще ви освободи. Представям си как Амос, след като е прекарал една седмица в Хилтън Хед, взема
щайгата си, поставя я обратно в пикапа си и се връща обратно в Такое, Джорджия. Представям си, че когато
е заминавал, той си е казал: “Никой не знае за бедата, която виждам. Никой не знае.”

Пророчеството на Амос се оказало вярно.  Хората не се разкаяли. Основното е да обичаме Бога.
Веднъж попитали Майка Тереза как успява да служи на най-нископоставените хора в Индия: на болните, на
бездомните и на гладните. Питали я как успява да се грижи за тези хора? Отговорът й бил съвършено прост:
“Бог е любов и Богът, който ме обича, обича и тях. Единственото нещо, което правя е, че им демонстрирам
любовта, която Бог има към тях.” Тези две заповеди са взаимно преплетени. Преклонението ни пред Бога и
отношението ни към другите хора са части от едно и също нещо.

Въпросът е, колко много обичате Бога? Колко силна е според вас любовта, с която Бог ви обича? Ако
обичате Бога и той ви обича, как това променя начина, по който се отнасяте към другите хора? В един
прекрасен църковен химн се казва: “Боже, обичам Те и Ти знаеш това, но само делата ми ще покажат колко
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много Те обичам.” Обичате ли Бога? Ако го обичате и знаете, че Той обича всички хора, вие ще искате да
бъдете справедлив човек. Вие ще искате да бъдете човек, който помага на хората, които са в беда. Амос не
осъжда богатството. Той не осъжда богатите хора.  Той осъжда онези заможни хора, които са допуснали
любовта  им  към  парите  да  стане  по-силна  от  любовта  им  към  Бога  и  към  хората.  Амос  не  осъжда
богослуженията въобще, а само безсмислените богослужения. Ние трябва да се запитаме: “Покланяме ли се
пред Бога с дух и истина? Дали се подчиняваме и покланяме пред Бога с цялото си сърце? Даваме ли израз
на  любовта  си  към  Бога  чрез  делата  си?  Готови  ли  сме  да  приемаме  Словото  Му  и  да  действаме,
подчинявайки се на Неговата любов? Това започва, когато гледаме към кръста и разбираме, че Божият план
не е просто да ни съди, а да ни освободи. Нашето осъждане е приковано на кръста. Бог ни обичаи  Той ни е
призовал като Негови деца да обичаме другите хора.

Приели ли сте Христос? Направили ли сте го Господ на живота ви? Докато не направите това, вие
няма да знаете как истински да обичате Бога. След като приемете Христос, вие тръгвате по изпълнен с
приключения път, по който ще вървите цял живот и ще се учите от нашия Господ и Учител. Ние се учим да
обичаме така, както Той е обичал. Това променя всичко. Ако до сега не сте приели Христос, сега ви каним
да го направите. В името на Христос се молим. Амин. 

Среща с пророк Йезекиил
Йез. 37

Нека да се помолим заедно: Отче наш, ти си показал нежната си милост към всеки от нас. Ние сме
спасени поради Твоята милост и радостно заставаме в Твоето присъствие.  Събираме се като Твои хора
около Твоето Слово. Боже, молим се в тишината на тези мигове да ни говориш чрез вдъхновението на Своя
Свят Дух, който е вдъхновявал и самото написване на Библията. Молим те, Отче наш, да сме в състояние да
се учим от Словото Ти и самият Господ Исус да бъде наш учител. Ние Ти благодарим за нашия Спасител.
Благодарим Ти, че Той е наш приятел. Благодарим Ти, че Той е наш пример за начина, как трябва да живеем.
Благодарим Ти, че в него ние виждаме Твоята божествена слава. Мотивирай ни да Ти отговаряме с желание,
докато приближаваме заедно до Твоята Книга. В името на Исус. Амин.

Днес ще говорим за пророк Йезекиил. Днес ще видим, че той ни казва неща, които са валидни за
нашето време и за нашите проблеми. Йезекиил е бил син на свещеник. Името на баща му е Вузия. Въпреки,
че е бил син на свещеник, самият Йезекиил никога не е бил свещеник. Той е бил отведен в заточение през
597 год пр. н.е., когато Навуходоносор превзел Йерусалим и отвел някои от най-важните жители на този
град. Той отвел новият цар Йоахин, който живял във Вавилон в продължение на 37 години. Йоахин се
хранел на масата на цар Навуходоносор, но никога повече не управлявал като цар в Йерусалим. Вероятно
Йезекиил е бил отведен заедно с Йоахин и много други високопоставени жители на Йерусалим. Вероятно
Йезекиил е бил на около 25 години, когато бил отведен в изгнание във Вавилон.

Йезекиил започва книгата си, като ни дава точната дата. В Йез.1:1 се казва: “В тридесетата година,
четвъртия месец, на петия ден от месеца, докато бях между пленниците при река Ховар, небесата се
отвориха и видях Божии видения.” В сравнение със всички останали пророци Йезекиил ни дава най-точни
дати за случващото се. Той е знаел, че пленниците не са имали възможност да записват случващото се. Той
говори, че са изминали тридесет години, но от кога? Изследователите са установили, че става дума за дата
от първата половина на месец Март. Еврейският календар започва с Рош Хашана, а след него е празникът
Йом Кипур. Четвъртият месец отговарял на дата около 1 Март. Аз си мисля, че в 1:1 Йезекиил ни казва, че
тези  30 години са всъщност собствената му възраст.  Ако прочетете  Числа 4:3,  вие ще видите,  че  един
свещеник не би могъл да изпълнява задълженията на свещеник, преди да навърши 30 год. възраст. Това до
голяма  степен  обяснява  защо  Исус  е  започнал  земното  си  служение  на  30  год.  възраст.  Вярвам,  че  в
Йезекиил 1:1 се казва, че след като станал на 30 год., Йезекиил започнал да пише книгата на предсказанието
си. Така той започнал да върши онова, към което Бог го е призовал.

Вие виждате, че в гл.1 Йезекиил е имал едно невероятно видение. Някои казват, че той е изпаднал в
състояние,  подобно на халюцинация след употреба на наркотици.  Други считат,  че Йеремия може би е
изпаднал  в  психическо  отклонение.  Трети  казват,  че  може  би  Йезекиил  се  е  срещнал  с  НЛО,  чиито
обитатели са го транспортирали на друго място. Според обяснението на Йезекиил на този ден той видял
славата на Бога край едно място  до река Ховар, един канал, прокопан за съединяване на реките Тигър и
Ефрат. Там се установили евреите по време на изгнанието си във Вавилон. Първата глава от пророчеството
на Йезекиил е толкова объркваща, че Талмуда забранил нейното четене в синагогата. По-късно тази забрана
била променена, така че тя можела да бъде четена, но само по време на първия ден на празника Пасха.
Равините казвали, че на никой не е разрешено да чете Йез. 1:1, ако до него няма някой учител, който да е в
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състояние да тълкува нейния текст. Древните равини са считали, че тази първа глава може да се превърне в
обект на голямо и даже опасно объркване.

През  4  век  от  новата  ера  се  появило  едно  духовно  движение,  наречено Меркайя,  юдейска  дума,
обозначаваща духовна колесница. То се е появило в град Сафет, най-високо разположеният град в Галилея.
Ако отидете до мястото, където Исус е произнесъл Проповедта на Планината и погледнете нагоре към върха
на планината, вие можете да видите този град. Някои считат, че може би, когато е казал “Град, поставен на
хълм, не може да се укрие” (Мат. 5:14), Исус е имал предвид този град. Това е всичко, което се казва в
Новия Завет за град Сафет. Въпреки, че този град не представлява някаква ценност за християните, той е
дълбоко уважаван от юдейската религия. Един клон от тази религия, известен като Кабала или Мистицизма
на  Кабала  е  създаден  в  този  град.  Един  от  съвременните  наследници  на  Кабала  е  певицата  Мадона.
Йезекиил е считан за основател на този клон от юдеизма, според който по някакъв тайнствен начин хората
могат да бъдат пренасяни от едно място на друго.

През целия си живот Йезекиил е живял във Вавилон. В цялата му книга се описват виденията му.
Бихме  могли  да  ги  наречем  тайнствени  пътешествия,  странни  видения  или  странно  поведение.
Предполагам, че ако ви попитат, кой е най-лудият от всички пророци, вие бихте казали, че е Йезекиил. Мога
да  си  представя,  че  неговите  съвременници  са  го  наричали  Лудият  Зек,  защото  несъмнено  е  бил
ексцентрична личност с необичайно поведение и видения. Описанието на видението от гл.1 се повтаря още
три пъти в същата книга. В гл. 1 Йезекиил казва, че е видял славата на Бога. В гл. 10 казва, че е бил отведен
в град Йерусалим и е видял как славата на Бога излиза от храма, минава през външните му дворове, излиза
пред входната врата, минава през Йерусалим и излиза от него през източната му порта, пресича долината
Кидрон,  изкачва се  по склона на Маслинената планина и след това изчезва.  След това  Йерусалим бил
превзет от вавилонците. По-нататък в същата книга се казва, че Йезекиил видял как славата на Бога се
връща в Йерусалим и храмът бил възстановен. Една от темите на неговата книга е свързана с описанието на
това, как Божията слава идва и се установява, за да пребивава с хората на Бога. Когато видял славата на Бога
от гл. 1, Йезекиил паднал по очите си на земята. 

В гл. 2 се казва, че Бог е призовал Йезекиил. Нека да прочетем Йез.2:1-5. Случвало ли ви се е някога
да говорите на някой човек и да сте почувствали, че той е глух и не разбра какво му говорите? Опитвали ли
сте се някога да говорите на някой юноша и да се установявали, че онова, което му казвате влиза през
едното му ухо и излиза през другото? Бог казал на Йезекиил: “Йезекиил, тези хора чуват много трудно. Те
трудно  слушат.  Те  са  просто непокорни и  коравоврати.  Те  не  обърнаха  внимание  на  пророците,  които
изпратих преди теб и може да не чуят и теб. Твоята отговорност е да им предадеш съобщението.” Тогава Бог
направил нещо много странно. Той връчил на Йезекиил един свитък,  на който били написани думи на
плачове, ридания и тъга. В началото на гл. 3 се описва, че Бог казал на Йезекиил да изяде този свитък.
Имали ли сте някога усещането, че някой се опитва да ви накара да преглътнете някакъв текст от Библията?
Според мен така трябва да се е чувствал Йезекиил в този момент. Той изял свитъка и казва, че на вкус бил
по-сладък от мед. Смисълът на изяждането е да се даде възможност на Божието Слово за пребивава вътре в
Йезекиил. Все едно, че той е погълнал Словото на Бога. Така Божието Слово дотолкова го изпълнило, че
когато говорел, той го предавал вярно и безпогрешно. После Йезекиил бил върнат обратно при своите хора
и в продължение на 7 дни останал като замаян. Считам, че ако сте имали подобно видение, ако ви е било
казано, че до края на живота ви сте длъжни да съобщавате едно съобщение на хора, които не желаят да
слушат, ако сте били заставени да изядете един свитък, в който пише за плачове, ридания и тъга, вие също
бихте седели в тихо зашеметение в продължение на 7 дни. После Бог казал: “Ти си на пост. Трябва да
наблюдаваш и да говориш от мое име.”

Божието послание до Йезекиил и посланието, което той е трябвало да съобщава на другите хора е, че
действията говорят по-високо и по-силно от думите. Докато ви разказвам за някои от странните неща, които
са се случили на Йезекиил, аз ви моля за изпитвате голямо съчувствие към жената на пророка. Трудно ми е
да си представя жената, която е живяла заедно с него и е трябвало да понася странното му поведение. Преди
всичко на Йезекиил му било казано, че трябва да се затвори в собствения си дом и да се завърже с въжета.
Когато сте се затворили в дома си и сте овързан с въжета, вие не можете да изнасяте боклука. Не можете да
помагате при миенето на чиниите. На практика вие даже не можете да си помръднете ръката. Вие просто
седите, овързан с въжета. Йезекиил представил на хората това състояние като живо съобщение за онова,
което Бог ще направи с тях, че ще ги изпрати в робство и пленничество. На практика Йезекиил изиграл
нагледно посланието на Бога. Бог казал на Йезекиил да направи картина на Йерусалим на една глинена
плоча. Тъй като в продължение на 390 години народът на Израел е бил неверен на Бога и е извършвал
грехове, Йезекиил трябвало да лежи в продължение на 390 дни на лявата си страна и да гледа картината на
Йерусалим върху глинената плоча. Между себе си и глинената плоча трябвало да постави една желязна
решетка,  която  символизирала  обсадата  на  Йерусалим  от  Вавилон  и  да  лежи  на  лявата  си  страна  в
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продължение на 390 дни, ядейки осквернена храна, а не святата храна, която би трябвало да яде свещеника.
Той е трябвало да лежи на лявата си страна в продължение на цели 13 месеца. Тогава Бог казал: “Йезекиил,
обърни се и легни на дясната си страна. Гледай към същата картина и към същата желязна решетка. Този
път ще лежиш на дясната си страна в продължение на 40 дни, които ще съответстват на 40-те години, в
продължение на които Юда извършваше грях пред Мене!” Йезекиил отново изиграл посланието на Бога
към Неговите хора. Действията говорят по-силно от думите.

Когато гледате към този човек, вие можете да си кажете, че той е Лудият Зек. След като изминало
цялото това време на лежане, с поглед вперен в глинената плоча, на Йезекиил било казано да обръсне косата
и брадата си с един меч. След това разделил обръснатите коси на три части. Едната трета изгорил, другата -
разпръснал, а последната накълцал с нож, което символизирало онова, което Бог щял да направи с хората
си. Постарайте се да си представите какво са си мислели жена му и другите хора, когато са наблюдавали
поведението на Йезекиил. В гл. 12 Бог му заповядал: “Искам да изиграеш онова, което ще се случи на
хората, докато са в плен. Вземи всичко, което притежаваш и рано сутринта напусни дома си. Обиколи около
лагера на юдеите край река Ховар, като носиш на гърба си всичкото си имущество. Вечерта се върни в дома
си, пробий една дупка в стената на къщата си, промъкни се през нея вътре и я обикаляй отвътре през цялата
нощ, носейки на гръб цялото си имущество.” Йезекиил играе ролята на бездомен човек и демонстрира
нещастията на изгнаничеството във Вавилон.

След всичко, което е изтърпяла жена му, сега нека да видим какво невероятно нещо му заповядва Бог
да направи в гл. 24:15-16. Забелязвате ли, че Бог 17 пъти нарича Йезекиил с името “Сине човешки.” По този
начин той бил наричан “смъртни човече.” “Човешкият син” е израз, който Исус е заимствал от Йезекиил и
го е прилагал към собствения си живот. Бог казал на Йезекиил: “Ти ще тъгуваш. Жена ти ще умре.” Знаете
ли,  че жена му умряла в  същия ден,  когато Йерусалим бил превзет и в  който вавилонците разрушили
напълно Светия Град? Бог казал: “Йезекиил, ти не трябва да тъгуваш. Стани и си върши работата. Не давай
никакъв признак, че тъгуваш.” Чрез Йезекиил Бог отново показвал на хората, че не трябва да се тъгуват за
Йерусалим, защото те самите са причинили собственото си нещастие. След като Йерусалим бил разрушен,
Йезекиил  можел  да  разгласи  съобщението  на  надеждата.  Пророците  много  пъти  са  правили  същото.
Спомняте ли си какво е направил Йеремия? Той бил призван да предаде на хората така наречената “Малка
книга на надеждата” точно по средата на своето пророчество. От  Йез. 33 той се превърнал в пророк на
надеждата и започнал да говори за това,  как Израел и Юда ще бъдат възстановени. Той предсказал,  че
разделеното царство ще се превърне в едно и че наследник на Давид ще седне на трона. Той е предрекъл
възстановяването на Йерусалим.

Нека да прочетем пророчеството на надеждата в Йез.36:26-27. Религиозните лидери отишли при Исус
и го попитали за закона за развода. Те твърдели, че Моисей е разрешил на хората да се развеждат, но Исус
казал: “Но в началото не е било така” (Мат.19:8). Той казал, че Моисей позволил развода “поради вашето
коравосърдечие.”  Един лекар ми каза,  че  най-лошата форма на склероза е,  когато сърцето е  втвърдено.
Разбирате ли какво казва Йезекиил? Бог ще извърши трансплантация на хората, които имат сърца, които са
студени и твърди като камък. Той ще им даде нови сърца и нов дух. Те ще бъдат променени, ще бъдат
съживени и ще получат възможността да живеят нов живот.

В ключовия ни откъс Йез. 37 се описва едно друго пътуване на Йезекиил, който отново бил пренесен
на друго място. Да прочетем Йез.37: 1:3. Можете ли да си представите да бъдете занесен в някакво място,
пълно само с  голи човешки кости? Четох една статия в National  Geographic за  такова място,  открито в
диамантена мина в Намибия, където били хвърляни телата на умрелите работници от диамантените мини.
Невероятно  е,  че  хората  могат  да  проявяват  такова  неуважение  към  човешкия  живот  и  достойнство.
Йезекиил  се  озовал  в  едно  място,  отрупано  с  голи  и  сухи  човешки  кости.  Йезекиил  бил  помолен  да
пророкува и да предаде съобщението на Бога на гробището. Да прочетем Йез.37:3-6. Това е предсказание за
възкре  сяващат  а сила на Бога. Тук виждаме способността на Бог да победи смъртта и да възвърне живота  .
Спомням си една песен, която ми пееше баща ми. Той не беше голям певец, но обичаше да ни разказва
библейски истории. Когато ни разказа историята за Йезекиил, аз си спомням, че ни изпя една стара песен, в
която  се  казваше:  “Мъртви  кости,  мъртви  кости,  които  ще  бъдат  отново  съживени.”  В  тази  песен  се
разказваше как тези кости са били съживени. Това е изумителна сцена. Бог казва на хората си: “ Аз ще ви
дам ново сърце и нов живот.” Онова, което е изглеждало мъртво ще бъде съживено. Отец Базил Пенингън
казваше, че хората не искат да знаят истории за Бога. Те искат да познават Бога и наистина искат да се
срещнат с Живият Бог. Отец Базил казваше, че всяка църква трябва да учи хората как да имат лична връзка с
Бога.

Ние ще ви предоставим такава възможност в нашата църква. През месец Март всеки понеделник от
17:30 църквата  ще бъде  отворена  за  молитва.  През  това  време онези,  които искат  да  научат  повече  за
християнската молитва ще имат такава възможност. Ние трябва да помагаме на хората лично да се срещнат
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с Бога, а не само да им предоставяме информация за Бога. Точно това се е случило с Никодим, който е бил
член на Синедриона. Той е знаел всичко за Бога, но в личността на Исус е съзрял възможността за лична и
интимна връзка с Бога, при която човек ставна толкова близък с Бога, че го нарича “Авва,” “Отче,” или
“Татко.” Никодим, който се стремял към такава връзка с Бога, една нощ отишъл при Исус, който му говорил
за новото раждане и за новия живот. Хората искат лично да познават Бога. Днес в Неделното училище ние
изучавахме чудният стих: “Аз съм пътят и истината и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен”
(Йоан 14:6). Тук се казва, че Исус е пътят, по който се стига до Бога. Йезекиил пророкува в едно поле с
мъртви кости, а ние трябва да съобщаваме едно съобщение на хората, които живеят така, все едно че са
умрели.

Преди няколко години посетих резервата на индианците в Северна Дакота, където 71 % от хората са
безработни и 79 % от тях са алкохолици. Много от тях са млади хора. Когато човек попадне сред тях, той се
чувства така, както би се чувствал, ако се намира сред живи мъртъвци или сред хора, които нямат никаква
надежда. Ние искаме да занасяме съобщение за надежда на хората.  Ние искаме да им дадем съобщението
на Исус Христос, който дойде, за да можем ние да имаме живот и този живот да е преизобилен. В нашата
страна пристигат работници-емигранти. Голяма част от емигрантите от Южната част на САЩ живеят на
границата на бедността. За тях животът е просто въпрос на физическото им оцеляване. Ежедневната им
задача е да се борят за оцеляването си.  Те имат нужда от животът с надежда,  който имаме ние в Исус
Христос. Когато им предаваме това съобщение, ние все едно че го съобщаваме на една долина, пълна с
мъртви кости. Това е белег, че вярваме, че Бог може да вдъхне живот на хората, който наглед са останали без
всякакъв живот.

Нашата задача е да съобщаваме евангелието на светлината, на пътя и на живота, за добрата новина за
Исус Христос и за преизобилния живот на хората, които живеят така, все едно че са умрели. Нашата задача
е много прилична на задачата на Йезекиил. Може ли Бог да вдъхне живот в сухите кости? Да. Може ли Бог
да ни използва така, както е използвал Йезекиил, за да занесем това съобщение до хората, които отчаяно се
нуждаят  от  връзка с  Бога?  Да.  Ще се  молите  ли? Ще използвате  ли тази  седмица,  за  да се  молите за
мисионерите  по  цял  свят,  които  вършат  тази  толкова  важна  работа?  Планирали  ли  сте  да  давате?
Следващата  неделя  ще  организираме  специално събиране  на  дарения.  Има  ли  по-подходящ момент  от
Великден,  за  да  дарите  в  полза  на  дейност,  която  дарява  живот  на  другите  хора?  Нашата  вяра  е
възкресяваща вяра. Планирали ли сте днес да дарите в полза на тази дейност? Ще си отворите ли очите, ще
обърнете ли внимание на възможностите, които ви се предоставят да кажете на някой човек за живота,
които живеем в Исус Христос? Ще кажете ли на някой член на семейството си, на някой ваш съсед, на
някой колега или на някой съученик? Ще споделите ли с другите тази любов на Исус, която дарява живот?

Миналата седмица в колежа Уофорд говори един епископален пастор, наречен Линдън Харис. Той се е
обучавал в този колеж, а сега служи в една епископална църква в Ню Йорк. Той е работил на “кота 0” на
Световния търговски център, където се грижел за пожарникарите. Той ни разказа за онова, което е правил
там като свещеник. Той каза: “Тези пожарникари работят на “кота 0” в руините от Световния търговски
център” и събират тела и части от телата на убитите. Някои от тях са намирали части от телата на членове
на собствените си семейства или на свои колеги, с които са работили. Когато тези пожарникари дойдат в
църквата и помолят за помощ, те не търсят просто някакви думи  на успокоение. Те искат да се срещнат с
Живият Бог, който е победил смъртта.”

Барбара  Браун  Тейлър  говори  в  Университета  “Марсър.”  Тя  каза:  “Хората  търсят  църква.  Те  ще
надникнат за да проверят каква е музикалната програма на църквата или каква е програмата за работа с
младежите  или  какво  предлага  църквата  на  децата.  Те  ще  надникнат,  за  да  видят  как  проповядва
проповедника. Те искат да разберат дали това е мястото, където ще могат да се срещнат с Живият Бог. Дали
това е мястото, където не само ще научат за Бога, но и ще могат да се срещнат с Него?

Моята надежда и молитва е Бог да ни направи такава църква. Исус е казал: “Аз дойдох, за да имат
живот и  да  го  имат изобилно”  (Йоан 10:10).  Обновената  слава  на  Бога  е  разкрита  най-пълно в  Исус
Христос. Най-важното нещо, което трябва да правим е да насочваме хората към Исус Христос и да им
даваме възможност да се срещнат наистина със Спасителя. Днес ние ви предоставяме тази възможност. Ако
до сега не сте познали Христос като ваш Спасител, ние ви каним да го направите сега. Ние ще ви помогнем
да научите, не за Исус, а за това как да обичате Исус и да изживеете неговата любов. Тук има хора, които
имат кораво сърце, които чувстват, че имат нужда от духовна трансплантация и от духовно обновление.
Може би сърцето ви е втвърдено от горчивината на гнева и възмущението. Каним ви да дойдете. Предайте
каменното си сърце на Христос. Получете ново сърце, което приема неговата любов. Тук има хора, които
имат нужда от църковен дом. Нашата църква ще ви посрещне с радост като наш брат или сестра. Приемете
тази покана, която Бог ви отправя. В името на Исус Христос. Амин. 
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Среща с пророк Йеремия
Йеремия 29 – 31

Нека да се помолим: Отче наш, песните които пеем ни напомнят, че всичко принадлежи на теб. Това
време ти принадлежи и ние не искаме нищо да не отклонява  вниманието ни от теб.  Нашите сърца ти
принадлежат и сега, когато сме се събрали заедно, ние отново искаме да потвърдим, че сме Твои хора и ще
се подчиняваме на волята Ти.  Отче,  молим те да ни дариш с присъствието на Духа Си,  така както си
обещал. Помогни ни да усетим, че си тук заедно с нас. Боже, моля се думите на устата ми и мислите в
сърцата ни да са приемливи за Теб, Господи, който си наша Сила и наш Изкупител. В името на Христос.
Амин.

Днес ще се срещнем с пророк Йеремия. Той не е имал много приятели, защото е приличал на жаба и е
бил като чума за царете на Юда. Може би сте изрязвали парченца за пъзел с резбарско трионче или сте
чували за хора, които са правили това за рекордно кратко време. Аз чух за двама души, които изрязвали
такива парченца с резбарско трионче и се хвалели, че са в състояние само за една седмица да изработят
пъзел, състоящ се от 500 парченца. Един техен приятел им казал: “Една седмица? Но това е твърде много
време за изработване на пъзел, който се състои от 500 части.” Единият от двамата казал: “Да, но на кутията
пише, че за изработването му са нужни 4 – 6 години.”

Разбирането на книгата Йеремия донякъде прилича на опитите да се изработи комплект от парченца
за някакъв пъзел. Изучаването на книгата Йеремия може да се окаже много обезсърчаващо занимание, ако
човек  я  прочете  от  началото   до  края  и  след  това  се  опита  да  разбере  какво  е  нейното  послание.
Подреждането на текста в книгата е наистина объркано. Понякога се казва, че все едно че някакъв човек е
взел нейните 51 глави, застанал е на върха на едно стълбище и ги е хвърлил надолу по стълбите. Отделните
страници от книгата са подредени по начина, по който са се подредили след падането им по стълбището.
Мисля си, че може би има достатъчно основания книгата Йеремия да е в такова разбъркано състояние.
Предлагам ви да погледнем гл.51, където в последния стих се казва: “Дотук са думите на Йеремия .” След
това следва гл.52. Очевидно, някой е решил, че книгата Йеремия има нужда от още нещо, поради което
добавил гл.52. Очевидно книгата Йеремия е имала нужда от някакво заключение. Призивът на Йеремия е
включен още в първата глава. Бог даже казва, че още от времето на зачеването на Йеремия в утробата на
майка му, Бог е предвидил да му възложи задачата да бъде пророк. Когато Бог призовал Йеремия да му
служи, Йеремия започнал да се оправдава, че е твърде млад. Тогава Бог му казал: “Не казвай това. Ти си
млад, но аз ще поставя думите си в устата ти.” Още от самото начало Бог предупредил Йеремия, че животът
му ще бъде труден. Той му казал: “Аз те поставих днес като укрепен град, железен стълб и като медни стени
против  цялата  страна.  Йеремия,  в  живота  си  ти  ще  имаш  големи  изпитания.  Хората  ще  ти  се
противопоставят. Моето Слово е в устата ти и аз съм те снабдил и съм ти дал сили.” През целия си живот
Йеремия е преодолявал много трудности.

Може би една от причините тази книга да  е така разбъркана е онова, което се описва в гл.36. Моля ви
да  отворите  Библиите  си  на  тази  глава.  Йеремия  е  служил  като  пророк  по  време  на  царуването  на  6
различни царе. Той бил призван да стане пророк 13 години преди края на царуването на Йосия. Йосия е
момчето-цар, което се е възцарило едва на 8 годишна възраст и е бил реформатор. Той е разбрал, че народа
на Израел трябва да бъде призован да се върне обратно към вярата си в единствения истински Бог и поради
това заповядал да бъде почистен храма в Ерусалим. По време на почистването намерили една книга, която
се наричала “Малката книга на Завета.”  Сега с голяма вероятност се предполага, че това е била книгата
“Второзаконие.”  Тази  книга  предизвикала  огромна промяна  във  вярата  на  народа  на  Юда по време на
царуването на Йосия, който заповядал тази книга да бъде четена публично. По време на царуването на
Йосия  било  възстановено  спазването  на  всички  религиозни  обичаи  и  изисквания.  Всички  царе,  които
царували след Йосия, са вършили зло. Понякога тези царе изпадали под влияние на външни сили, но като
правило, всички те проявявали склонност да не се подчиняват на Бога и да вършат собствената си воля. По
време на тяхното управление те отклонили хората от връзката им с истинския Бог. В гл. 36 се казва, че злият
цар  Йоаким забранил на пророк Йеремия да влиза в храма.  На него му било забранено да влиза  даже в
двора на храма. В Йер. 36:2 се казва: “Вземи си един свитък книга и напиши в него всички думи, които ти
говорих против Израел.” Йеремия написал това пророчество по начина, по който е писал и апостол Павел.
Писарят Варух е  записвал онова,  което му е  диктувал Йеремия.  В Йер.  36:10 се  казва,  че  когато било
записано всичко върху един свитък, Йеремия изпратил Варух в храма, за да прочете свитъка пред всички. 

Когато религиозните лидери чули написаното в свитъка, извикали настрани Варух и го попитали:
“Кой те накара да кажеш тези неща? Да не би този свитък да е писан от Йеремия?” Варух им отговорил:
“Да. Йеремия ми диктуваше, а аз го написах.” Тогава те му казали: “Варух, съветваме те двамата с Йеремия
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да се скриете някъде, защото ще трябва да докладваме на царя за случилото си.” Те занесли свитъка при
царя и започнали да  го  четат,  но скоро той ги  прекъснал,  нарязал  свитъка  на  парчета  и го  изгорил.  В
Йер.36:28  се  съобщава,  че  Бог  казал  на  Йеремия  да  вземе  друг  свитък  и  отново  да  напише  цялото
съдържание на първия списък. Така се появява второ издание на пророчеството на Йеремия. Това може да е
и една от причините за липсата на подреденост в текста на тази книга. Когато Йеремия диктувал за втори
път, той може да е диктувал текста не в хронологичен, а в тематичен ред. Независимо от това, книгата
Йеремия е трудна за разбиране, ако се чете от началото до края, без да се обръща внимание на онова, което
казва Йеремия във всеки конкретен случай.

В продължение на близо 50 години Йеремия е бил пророк и призовавал хората от Израел и Юда. Те се
покланяли  пред  фалшиви  богове  и  имали  фалшиви  пророци.  Царете  им не  се  подчинявали  на  Бога  и
сключвали неодобрени от Бога съюзи с Египет и с други държави.  Въпреки, че вероятно е произлизал от
свещеническо  семейство,  Йеремия  никога  не  е  служил  като  свещеник.  В  книгата  си  “Продължително
подчинение на старото указание” Еужени Петерсън пише,  че християнинът трябва постоянно да живее в
подчинение.  Ние през целия си живот трябва да се подчиняваме на Бога,  а не само за  1-2 дни,  за  1-2
седмици или за 1-2 месеца. Точно така е живял Йеремия. Бог му е възлагал много трудни задачи. Казал му е,
че не може да се ожени. Трудно е човек да няма до себе си жена или някой друг, с който да споделя идеите
си. Бог казал на Йеремия, че няма право да посещава нечие погребение или някакво друго тържество.  На
практика Йеремия е живял като отшелник. През целия си живот той не е имал приятели и хора, върху които
да е имал някакво влияние. Той е бил изолиран и отхвърлен от обществото човек. Той е бил самотен глас,
който е произнасял Словото на Бога. Йеремия преживял всякакви беди и преследвания. Съгражданите му и
левитите искали да го убият. Фалшивите пророци постоянно искали да му вземат живота. Даже собствените
му роднини го предали и изоставили. Много пъти Йеремия бил хвърлян в затвора или в двора на стражата, а
понякога – в една сводеста килия. Веднъж даже бил хвърлен в една септична яма. После бил изтеглен с
въжета от нея и окован във вериги бил отведен във Вавилон.  След това бил отвлечен и заведен в Египет,
където съгласно традицията бил убит с камъни като богохулник.  Йеремия живял много труден живот.  Не
трябва да забравяме, че същите хора, които са го преследвали са хората, които той е обичал. Той е обичал
хората на Юда и град Ерусалим. Сърцето му било разбито, когато гледал, че собствените му хора обръщат
гръб на Бога. В няколко откъса е описана мъката му. Нека да прочетем Йер.4:19-20. А сега да прочетем Йер.
8:18-21.

Понякога  Йеремия е наричан “плачещият пророк.” Вижте какво се казва в  Йер. 9:1. Йеремия е бил
пророк с покрусено сърце. Той е обичал хората, но е виждал, че те вървят в погрешна  посока. Можете ли да
си представите да прекарате 50 години от живота си, опитвайки се да убедите хората да се подчинят на Бога
и да виждате, че думите ви попадат в глухи уши? Това е мъката на Йеремия. Това е болката на сърцето му.
Това е причината за неговия плач. Накрая, изпаднал в безизходица, Йеремия размишлява за собствения си
живот. Предполагам, че когато се е родил, той е приличал на другите деца и сигурно е бил посрещнат с
голяма радост. Размишлявайки над живота си, Йеремия не открива много радост в него. Вижте Йер.20:8-9.
А сега да прочетем Йер.20:14-15 и 18. Йеремия, чието сърце е било разбито, е мислел дали да не се предаде
и да изостави ролята си на пророк. Но Словото на Бога толкова силно изгаряло сърцето му, че той просто не
можел да престане и бил принуден да говори от името на Бога. Трудно е да си представим, че Бог е в
състояние да му възложи толкова трудна задача.  Три пъти Бог му казвал, че не трябва да се моли за хора,
които са се отнасяли зле към него. Тези три случая са описани в Йер.7:16; 11:14 и 14:11-12.

Когато Йеремия видял злата участ на хората си, той им казал, че ще се случат 4 неща: някои ще бъдат
убити, други ще умрат от глад, а трети ще страдат от болести и ще бъдат отведени в робство. Как бихме
могли да реагираме, когато перспективите за бъдещето са толкова мрачни? Повечето от нас съвсем искрено
биха потвърдили, че не сме имали такива трудности като Йеремия, който в продължение на цели 50 години
се е борил в изолация, опитвайки се да убеди хората да се обърнат към Бога. Йеремия направил невероятни
неща, за да убеди хората, като даже им представил нагледно какво ги очаква. Той им казал, че е видял котел
с вряща вода, която била излята от север на юг. С това той казал на хората от Юда: “Вие сте във вряща вода.
Положението е лошо.” Те не го послушали, поради което Йеремия взел едни къси гащи и отишъл на брега
на реката. Закопал гащите на брега и те престояли там около 2 години. Тогава ги откопал и показвайки
изгнилите гащи на религиозните лидери и на царя, той казал: “Ето така ще постъпи Бог с вас.” Спомняте ли
си как вашата майка ви е казвала, че когато сутрин се обличате, трябва да обувате чисти долни гащи, защото
може да  се  наложи другите  да  ги  видят,  ако  попаднете  в  автомобилна  катастрофа или нещо подобно?
Йеремия отишъл до друга крайност и казал: “Хора, вижте, ето това ще се случи и с вас.”

Йеремия отишъл в дома на един грънчар и го наблюдавал как изработва някакъв глинен съд. Тъй като
съдът се оказал дефектен, грънчарят го унищожил и започнал да прави друг съд. Йеремия възкликнал: “Ето
така ще постъпи и Бог с вас. Ще ви унищожи и ще създаде други хора.” Тогава Бог му заповядал: “Йеремия,
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вземи една глинена стомна, иди до вратата на Ерусалим и кажи на хората: Тази глинена стомна е като хората
на Юда.” След това разбил стомната в земята и казал: “Ето това ще направи Бог с вас.” 

Йеремия е  считан за  един от най-храбрите пророци.  Ако искаме да намерим някой смел човек в
Библията, голяма е вероятността да се спрем на Йеремия. Той наистина е смел в упоритото си подчинение
на Бога, като в същото време постоянно обичал и се опитвал да убеждава хората да се върнат обратно при
Бога. В глави 29-33 се намира така наречената “Малка книга на надеждата.” Нека за прочетем само една
малка част от нея. Когато Йеремия е писал този текст, народа на Юда вече е бил отведен от Навуходоносор в
робство във  Вавилон.  Във видение  Йеремия  видял две  кошници със  смокини.  Бог  го  попитал:  “Какво
виждаш, Йеремия?” А той отговорил: “Виждам една кошница със смокини, които са много хубави. Виждам
и друга кошница със смокини, които са развалени.” Бог казал: “Да, Йеремия, кошницата с хубавите смокини
са хората, които отидоха в изгнание. Кошницата с развалените смокини представя хората, които останаха в
Ерусалим. Те ще бъдат напълно унищожени.  Хората,  които отидоха в изгнание ще бъдат единствените,
които ще възстановя.” Писмото на Йеремия за изгнанието започва с Йер.29:4-7. Пророкът, на когото било
забранено да се моли за хората си, сега казва на хората, които са в изгнание да се молят. Защо? Защото чрез
тяхното наказание те са стигнали до точката на разкаянието. След като те се разкаяли, Бог в Своята милост
е бил готов да ги възстанови. По нататък в ст. 11, който е един от любимите ми стихове, Йеремия пише:
“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.”

Аз сме научил децата си, че телефонният номер на Бога е Йер. 33:3:  “Извикай към Мен и ще ти
отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш .” Може би вие също ще пожелаете да
накарате децата ви и внуците ви да научат този кратък стих. Пророкът, на когото е било забранено да се
моли за хората, сега ги окуражава да се молят. Той казал, че Бог ще ги възстанови. Точно по средата на тези
нещастия, когато Ерусалим е бил завладян от Вавилон и когато предстояло да бъде разрушен напълно, Бог
казал  на  Йеремия  да  си  купи  един  парцел  земя.  Всеки,  който  има  някакви  познания  за  търговията  с
недвижима собственост знае, че когато страната е разрушавана, това не е най-доброто време за купуване на
парцел земя. Въпреки, че Израел е бил окупиран и разрушаван, Бог казал на Йеремия да си купи парче земя,
която никога нямало да му принадлежи.  Самият акт на тази покупка символизира, че Бог ще възстанови
хората на Израел. Йеремия ясно видял, че това няма да стане, преди да изминат 70-те години на изгнанието.
Други фалшиви пророци са казвали: “Мир. Мир. Може би само след 2 години всички тези нещастия ще
свършат. Но Йеремия казал: “Не. Изгнанието ще продължи 70 години. Трябва цяло едно поколение да живее
в разкаяние заради този грях. Чак след това Бог ще възстанови Израел.” Но Йеремия купил земята, така
както му заповядал Бог. Може би най-забележителното предсказание в Йеремия се намира точно в средата
на тази книга. Нека да прочетем Йер.31:31-34. 

Йеремия казва: “Разберете, хората ми не се подчиниха на завета, който направихме край Синай и на
Десетте Заповеди, написани на каменните плочи.  Този път аз направих един завет, който няма да напиша
върху камък. Този път ще го напиша в сърцето на човека. Това ще бъде завет на сърцето.” Когато по време
на Последната Вечеря Исус напълнил една чаша с вино и казал: “Тази чаша е новият завет на моята кръв,”
той имал предвид казаното в Йер.31.  В някакъв смисъл Исус е отговорът на Бога на лошата репутация на
хората. В продължение на много столетия Бог се опитвал да сключи договор с хората си. Този завет е бил
нарушен в Райската градина,  но бил подновен чрез Ной. Той отново бил нарушен, а после отново бил
подновяван чрез Авраам, Исаак и Яков.  После Бог направил завет с хората си на планината Синай, но
хората отново го нарушили. Всеки път, когато сключвал договор с хората си, те го нарушавали. Една от
причините Бог да изпраща пророци е бил, за да напомнят на хората: “Вие принадлежите на Бога. Не трябва
да  живеете  като  необвързани  и  независими  хора,  все  едно  че  нямате  никакви  отговорности.  Вие
принадлежите  на  Бога.  Вие  сте  Негови  хора  и  сте  длъжни  да  му  се  подчинявате.”  Хората  постоянно
нарушавали този завет. Накрая Бог решил да направи най-забележителното нещо, което някога е правил.
Той изпратил Единственият си Син, който приел човешки образ, за да стане наш Спасител. Той изпратил
видимо напомняне, че Емануил е с нас. Той дошъл да възстанови завета и да ни покаже колко много ни
обича.

Веднъж Исус попитал учениците си: “Според както казват хората, кой съм Аз?” Един отговорил:
“Ти си Йеремия.” В известен смисъл от всички пророци Йеремия най-много приличал на Исус. На него
била възложена непопулярната задача да обявява наближаващия съд и наказания. Йеремия обичал хората си
и е бил плачещ пророк. Нали знаете, че на Цветница, когато слизал от Планината на Маслините и погледнал
от  високото  блестящият  град  Ерусалим,  Исус  заплакал,  защото  жителите  на  този  град  отказали  да  го
приемат като вечния завет на Бога. Какво правите, когато животът ви е труден? Откъде получавате сили, за
да продължите да живеете? Все едно, че в книгата Йеремия не се съдържат пророкуванията и плачовете на
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Йеремия. В самият край на тази книга има една друга книга от 5 глави, наречена “Плачът на Йеремия.” В
нея се дава гледната точка на човек, който обикаля разрушения в Ерусалим. Нека да прочетем един малък
откъс от П. Йер.3:19-26.

Александър  Солженицин  е  написал  книгата  “Архипелагът  Гулаг.”  В  която  се  разказва  как  е  бил
затворник в Сибирския Гулаг,  една верига от съветски концлагери.  Когато го освободили, той дошъл в
САЩ, където бил поканен да произнесе реч в Харвардския университет. Тогава той казал: “Най-страшни за
вас не са външните врагове,  най-страшни за вас са вътрешните врагове.” Ние сме въвлечени във война с
тероризма. Ние се оглеждаме около себе си, за да открием враговете си, но трябва да погледнем в себе си и
да видим как отговаряме на Бога. Отговорът може да е подчинение или неподчинение, както са отговаряли
хората по времето на Йеремия. Ако отговорът е неподчинение, той със сигурност ще доведе до нашето
унищожение.  Бог е суверенен и ние сме длъжни да му се подчиняваме.  Усещате ли Бог в ежедневието
си? Виждате ли онези малки милости, които се подновяват всяка сутрин? Знаете ли, че Бог ви е абсолютно
верен? А вие верен ли сте на Бога? Живеете ли ежедневно живота си в подчинение на Бога. Тези въпроси е
задава Йеремия. Исус е казал: “Ако ме обичате, вие ще спазвате заповедите ми.” Това е толкова просто, но в
същото време е толкова трудно. Това е истината на евангелието. Когато приемем Исус за свой Спасител, ние
започваме едно пътешествие на вярата и на продължителното подчинение. Сред присъстващите има хора,
които до сега може би не са приели Христос, не са го признали за свой Спасител и не са го поканили да
управлява живота им. Призоваваме ви да вземете това решение. Може би има други хора, които изпитват
нужда  отново  да  препотвърдят  нуждата  си  от  вярност  към  нашия  Бог.  Призоваваме  ви  да  отговорите
положително на тези покани. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

Среща с пророк Илия
3 Царе 18,19

Днес започваме една нова серия от проповеди, озаглавена “Срещи с пророците,” чрез която ще се
запознаем с някои от пророците от Стария Завет.  Когато Бог казал на Моисей, че израилтяните ще бъдат
“специални” хора, със сигурност Бог е имал предвид пророците. Някои от тях наистина са били странни и в
известен смисъл ексцентрични хора. Въпреки това в живота на хората, живели преди толкова векове, за
които се говори в Стария Завет, ние съзираме същите неща, с които се срещаме и в нашия живот. Има много
неща, които можем да научим от пророците от Стария Завет. Мисля, че ще се породи спор, ако кажа, че
Моисей е първият от пророците. Някои могат да кажат, че Самуил, последният от съдиите, също е пръв сред
пророците.  Ние вече сме изучавали живота на Моисей и Самуил в други проповеди, поради което сега
започваме новата  серия  с  Илия,  който със  сигурност  е  важен пророк,  живял по време на  политическа
нестабилност и безпорядък в живота на Божиите хора.

Вие си спомняте,  че  12-те племена били обединени в едно царство,  управлявано от Давид.  След
смъртта на сина му Соломон, царството било разделено. Всеки от синовете на Соломон, Еровоам и Ровоам,
твърдял, че е негово правото да наследи трона. Ровоам станал цар над една област, която сега е позната като
Юда, в която се намирали само две от дванадесетте племена. Еровоам станал цар на северното царство, в
което  се  намирали  останалите  10  племена.  Предателството  на  Еровоам  към  собственият  му  баща  го
принудило да  избяга  в  Египет  и  да  живее  там в  изгнание.  През  това  време положението в  Израел  се
влошило и изчезнало уважението към управлението на държавата. Царете се сменяни един след друг, често
пъти чрез предателство и измяна на хората, на които са вярвали. Цар Ила царувал само 2 години и бил убит
от един от своите военачалници, наречен Зимрий, който се възцарил на трона. Зимрий царувал само 7 дни,
след което бил сменен на трона от Амрий. Зимрий даже не се опитал да защитава трона си, а се затворил в
къщата си и я запалил и така изгорял в пожара. Амрий, който бил чужденец, дошъл в Израел като продажен
военен лидер. Никой не се противопоставил на възцаряването му. Той незабавно решил, че за него е най-
логично  и  изгодно  да  премести  столицата  на  северното  царство  в  Самария,  тъй  като  била  природно
укрепена.  Амрий допълнително укрепил града,  в резултат от което в продължение на 150 год. Самария
останала непревземаем град.

Когато Амрий умрял,  на трона се  възцарил синът му Ахаав,  който за  разлика от баща си не бил
военачалник. Тъй като знаел колко важни са политическите съюзи, Ахаав отишъл при филистимците, които
живеели на брега на Средиземно море. Той се оженил за Езавел, дъщерята на царя на Тир и това решение
оставило  траен  отпечатък  върху  останалите  дни  от  живота  му.  Езавел  довела  със  себе  си  в  Израел
преклонението пред чужди богове, извършвано от 450 пророци на Ваал и 400 пророци на Ашера.

Илия се появява на сцената по време на царуването на Ахаав и на Езавел.  Името Илия означава
“Господ е мой Бог.” Даже без Илия да говори, самото му име представлявало противопоставяне срещу
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Ахаав, който не се подчинявал на Бога. На пръв поглед Илия се появил от нищото. В Библията се казва, че
той е роден в град Тесви,  но и до наши дни никой не е открил къде се е намирал този град. Той не е
отбелязан на нито една карта. Очевидно това е бил незабележителен град. Поради това никой не е знаел
откъде идва Илия. Той просто скитал в Самария като самотен човек.

Според традиционното вярване,  Илия  е  живял в една пещера в планината  Кармел.  Ако посетите
планината Кармел, вие ще видите, че там има една църква, наречена “Морска звезда.” Вървейки по една
стръмна пътека по склона на планината може да стигнете до пещера, която се счита, че е пещерата на Илия.
Орденът на  монахините-кармелитки,  чието  име произлиза  от  името  на  тази  планина,  притежават   там
манастир. Те вярват, че даже съвременните християни си заслужава да подражават на характерната за Илия
изолираност от света. В тази традиция се включва не само изолираността от света, но и противопоставянето
на всяка несправедливост, която съществува в този свят. 

Когато  Илия  дошъл  в  Самария,  за  да  се  противопостави  на  Ахаав,  всички  разбирали,  че  той  е
чужденец,  защото е  бил облечен в  кози кожи,  препасани с  кожен колан.  Предполагам,  че  от него  се  е
разнасяла миризмата на коза. Когато се противопоставил на Ахаав, Илия не се е церемонил много в подбора
на изразните средства. Той му говорил откровено, често пъти даже предизвикателно. Ахаав имал проблем,
защото от едната му страна се намирал Илия, а от другата – жена му Езавел. Езавел е била дяволска жена,
която толкова решително се покланяла на Ваал, че не можела да понася който и да е, който не се покланя
пред Ваал. Филистимците, които считали, че Ваал е бог на бурята, вярвали, че той донася дъжда. Вярата на
Езавел във Ваал била толкова силна, че нищо не можело да я разколебае. Такова било положението, когато
Илия отишъл при Ахаав и му казал: “Ти отклони Израел от правия път. Ти го накара да се покланя на този
фалшив бог на бурята. Единственият истински Бог на който служа, Йехова, ще донесе суша на земята. В
продължение на 3 години няма да има нито дъжд, нито роса в Израел.” Вие можете да прочетете описанието
на тази история в 3Царе 17-19. Предлагам ви да отворите Библиите си на 3 Царе 18, откъдето ще прочетем
няколко стиха. Библията представя Илия като самотен човек с голяма смелост и решителност. След като се
противопоставил на Ахаав, Илия излязъл от Израел и отишъл да живее край потока Херит. Там гарваните
му носели храна и той пиел вода от потока. Въпреки, че по време на сушата вода трудно се намирала, Бог се
грижел за Илия. Когато потока пресъхнал, Бог го изпратил чак в Сарепта, която е разположена близо до
брега на Средиземно море.  Сарепта се намира на територията на царството,  управлявано от бащата на
Езавел. Там Илия за пръв път се срещнал с бедната вдовица. Въпреки, че водата била много ценна, тя се
съгласила да му даде да пие. След това той помолил да му даде хляб и вдовицата, която разполагала с
продукти само за една питка, се съгласила, казвайки: “Ще опека питката и след това всички ще умрем.”
Благодарение на вярата й, с която се грижела за пророка на Бога, запасите на вдовицата от храна и вода
никога не свършили. Илия живял при нея като гост в горната стая, която станала известна като “стаята на
пророка.”

Може би си мислите, че ако в дома ви живее някой пророк, вие няма да имате никакви проблеми.
Жена ми Клер може да ви каже, че нещата не винаги са добре, ако в дома ви живее човек, който служи на
Бога. Хората, които са посветили живота си в служба на Бога също имат затруднения. Синът на вдовицата
умрял и тогава какво направила опечалената майка? Тя започнала да обвинява себе си. Интересно е, че
много често чувството за вина и тъгата са свързани помежду си, особено при опечалените родители. Илия
припомнил на тази жена за силата на Бога и извършил чудо, нещо подобно на дишането “уста в уста.” Така
умрялото момче било съживено и върнато в ръцете на майка му.

След като изтекли 3-те години на суша, Илия започнал да търси Ахаав. Ахаав бил разпратил групи от
хора, на които поставил задачата да намерят Илия. Един от членовете на такава група, наречен Авдий, бил
добър човек и искрено вярвал в Бога. Илия се срещнал с него и му казал, че иска да говори с Ахаав. Авдий
бил много по-въздържан от Илия и тази идея съвсем не му харесала, защото се страхувал, че Ахаав може да
го убие, ако разбере, че знае къде е Илия. След като накрая бил убеден да съдейства, Авдий организирал
срещата.  Ахаав и Илия се срещнали след толкова  време,  когато сушата изчерпила водата от земята на
Израел. Ахаав, който не обичал Илия, го обвинил, че той е причината за всички проблеми на Израел. Нека
да прочетем 3Царе 18:17-18. Илия предложил да направят едно съревнование на планината Кармел., едно
място, което е познавал добре. Разположена в северната част на Израел, планината Кармел завършва с един
нос, който навлиза в Средиземно море. Аз съм посещавал два пъти планината Кармел. Най-високият й връх
се издига на височина около 500 м над морското равнище. Мястото, където се е състояло това състезание се
нарича  “мястото  на  изгарянето.”  На  пръв  поглед  изглеждало,  че  Илия  се  е  състезавал  сам  срещу 450
пророци  на  Ваал.  Всъщност  състезанието  е  било  между  Ваал,  който  бил  считан  за  бог  на  бурята  и
единственият истински Бог Йехова. Илия събрал възможно повече хора от Израел на върха на планината и
им предложил да избират. Нека да прочетем ст. 21. Илия предложил спора за това кой е истинския бог да
бъде разрешен чрез един акт на жертвоприношение. Той казал на пророците на Ваал да подготвят своя

53



54

олтар и на него да поставят едно теле като жертвоприношение. В началото трябвало да действат вааловите
пророци.  Те  нарязали на  парчета  телето и го  поставили на  олтара  според  своите  традиции.  След  това
започнали да молят Ваал да изпрати огън от небето, който да изгори жертвоприношението. Те се молили от
сутринта до обяд. На обяд Илия започнал да им се подиграва. Нека да прочетем ст. 27. 

Вааловите пророци вярвали, че по някакъв начин, виждайки как те се самоизтезаваме и нараняват,
Ваал  ще  реши  да  се  намеси  в  тяхна  подкрепа.  Чрез  танци,  викове  и  трескави  движения,  те  цял  ден
умолявали небето да изгори с огън жертвоприношението им. Най-накрая на свечеряване определеното им
време  свършило  и  дошъл  редът  на  Илия.  Вечерта  била  предписаното  време  за  принасяне  на  покайно
жертвоприношение.  Илия възстановил олтара на Йехова,  който до тогава бил разрушен. Със сигурност
някъде в дълбоките си спомени израилтяните си спомнили, че това е бил начинът, по който се изграждал
олтара на Бога. Може би си спомнили как е бил построен олтара в Сихем, след като Исус Навин ги въвел в
Обещаната Земя. Хората наблюдавали как Илия взел 12 камъка и възстановил олтара.  След това заклал
телето, нарязал го на късове, поставил го на жертвеника и после направил нещо, което е трудноразбираемо
от хората. Той наредил върху жертвеника и дървата да се излеят 12 кофи с вода. Водата просмукала месото
на животното и дървата, а след това изпълнила канавката, изкопана около олтара. Един учител от неделно
училище, който преподавал същия урок на една група деца, ги попитал: “Според вас, защо Илия е облял с
вода цялото жертвоприношение?” Едно малко момиченце отговорило: “Мисля, че е искал да приготви сок
от печеното месо.”

Не, Илия не е искал да приготви сок. Много хора вярват, че Илия е използвал тази скъпоценна вода, за
да  намокри  всичко  на  олтара  и  така  да  не  позволи  на  хората  да  си  помислят,  че  запалването  на
жертвоприношението е свързано с някаква измама. След 3 годишна суша, 12 кофи с вода са много ценно
нещо. Но не това е причината, за да бъдат излети върху олтара. Предписаният начин за извършване на
покайно жертвоприношение е бил то да се  облее с вода.  На няколко места в псалмите се казва:  “Нека
душата ми се излее като вода.” Водата, друг символ, използван от Илия, олицетворявала отчаяната нужда на
хората да се покаят. После Илия изрекъл една проста молитва. Нека да прочетем ст. 36.

Не Илия, а Бог е участвал в това състезание и Илия е искал да Му отдаде почит. Той е искал сърцата
на израилтяните да се върнат към Бога.  Той се помолил и Бог направил това,  което само Той може да
направи. Той изпратил огън от небето, който изгорил жертвоприношението и дървата. Водата в канавката се
изпарила и хората повярвали в Бога.  Последвало ужасно клане. Ако застанете на върха на Кармел, вие
можете да видите в подножието й една поляна, наречено “Поляната на пророците,” където били изклани
всички пророци на Ваал. Сцената бързо се променя и Илия погледнал хоризонта над Средиземно море. За
пръв път от 3 години той и хората видели в далечината едно малко облаче с големината на човешка длан.
Облакът нараствал и потъмнял, превръщайки се в мощен дъждовен облак, който надвиснал над Кармел, а
Ахаав бил принуден в галоп да препуска с каретата си до Самария. 

Когато  стояхме  заедно  със  сина  ми  Крис  на  върха  на  Кармел,  заваля  дъжд.  Ние  видяхме  една
прекрасна дъга, започваща от планината и стигаща до морето. Това ни напомни за събитието, чрез което Бог
по един чуден начин прекратил сушата.  Феликс Менделсон е написал ораторията си Илия в две части.
Първата част завършва с този момент от живота на Илия. Много хора, които чуват тази чудесна история си
мислят, че историята на Илия завършва тук. Победата е спечелена, Бог е заел полагащото му се място и
сърцата на хората са обърнати отново към Бога. Но както е знаел Менделсон, това е само първата част от
историята. Пол Харви би казал: “А сега да ви разкажа останалата част от историята.”

На Илия му предстояло да се изкачи на друга планина, която е много по-трудна от Кармел. Изглежда
Илия е станал жертва на нещо като паническа атака, когато разбрал, че Езавел и Ахаав искат да го убият.
Въпреки, че сърцата на хората били обърнати към Бога, сърцата на управниците останали непроменени.
Илия избягал и се скрил в една пещера в планината Хорив. Това е същата свята планина, известна под името
Синай, където Моисей чул Бог да му говори от горящия храст. На същата планина Моисей получил от Бога
плочите с Десетте Заповеди. Обезсърчен и обезкуражен, Илия отишъл там. Обхванат от страх и отчаяние,
той даже помолил Бог да вземе живота му. Когато Бог попитал Илия защо е отишъл там, Илия започнал да
му разказва, че хората са отвърнали сърцето си от Бога. Въпреки че някои хора отново се върнали при Бога,
управниците продължавали да не се подчиняват. Тъй като се чувствал изолиран и самотен, Илия изплакал:
“само аз останах, но и моя живот искат да отнемат.” (Коментар: в 3Ц.19:14. А в 3Ц.19:17 Бог казал на Илия, че
той не е сам, а има 7000 души, които не се покланяли пред Ваал. Добре е да знаем това и ние, и да не мислим, че Бог зависи от нас.
Истината е, че ние зависим от Бога. Д.Пр.) Бог казал на Илия да застане на входа на пещерата. Покривайки се с
кожуха  си,  Илия  станал  свидетел  големи  природни  катаклизми:  земетресение,  огън  и  ураганен  вятър.
Ураганът олицетворявал бурята в сърцето на Илия; огънят олицетворявал неговия страх и безпокойство, а
земетресението – вярата му, която била разклащана от съмнението.

В книгата на Яков, в която се разказва за Илия, се казва, той е бил човек като нас. Ако историята му
свършваше на планината Кармел, може би нямаше да имаме основание да вярваме, че е бил като нас. Когато

54



55

е стоял на планината Кармел, Илия е изглеждал толкова уверен, толкова изпълнен с вяра и толкова смел.
Когато историята го отвежда при Хорив,  ние виждаме неговата смиреност,  неговата слабост и неговите
колебания.  Той бил обхванат от съмнения, страх и отчаяние. Истината е, че всеки от нас се колебае. Ние
можем да имаме своите велики моменти като планината Кармел, когато сме се чувствали успяващи и верни
на Бога. Но почти всеки от нас знае какво означава човек да изпадне и онова противоположно състояние на
духа,  което е  изпитвал Илия на планината  Хорив.  Библията  казва,  че  Бог не  е  бил във  вятъра,  нито в
земетресението, нито в огъня. Бог дошъл при Илия с тих и кротък глас, в нежен бриз, в слаб шепот и в
успокояващо спокойствие. Трудно е да разберем как трябва да превеждаме тези еврейски думи, но тихият
глас без съмнение е израз на нежността на Божия Дух.

Джон  Гриинлиф  Уитер  писал:  “Говори  чрез  земетресението,  вятъра  и  огъня,  О,  тих  глас  на
спокойствието.”  Ето  така  е  говорил  Бог  на  Илия.  Илия  поставил  думите  на  Бога  в  сърцето  си  и  бил
възстановен. Работата на пророка никога не свършва. Бог все още имал задачи за Илия. Той трябвало да си
избере наследник, човек, който ще върши след него работата на пророка. Името на този човек е Елисей и то
означава  “Бог  е  Спасител.”  Бог  напомнил на  Илия,  че  7000 човека  не  са  се  поклонили на  Ваал.  Чрез
нежното докосване на Светия Дух, Бог възстановил, ободрил и върнал Илия към служението. Единствено
Елисей е бил свидетел на тайнственият начин, по който Илия напуснал земята в края на живота си. Илия
бил грабнат от нещо като вихър или огнена колесница и изчезнал по някакъв тайнствен начин. Хората на
Израел винаги са вярвали, че Илия ще се върне. В края на книгата Малахия се казва, че той ще се върне и
ще обърне сърцата на бащите към децата им и сърцата на децата към бащите им. По време на празнуването
на Пасхалната вечеря евреите оставят един празен стол за Илия край масата, на масата пред него оставят
една чаша с вино, която може да бъде изпита само от Илия, а врата се остава отворена . Един шегаджия
написал:  “Оставих  вратата  отворена  заради  Илия  и  котката  ми  изчезна.”  Илия  веднъж  се  е  върнал.  В
евангелията пише, че веднъж Исус взел Петър, Яков и Йоан и ги отвел на върха на планината. Там тримата
ученици станали свидетели на преображението на Исус. Исус се облякъл в блясък и светлина, а един глас от
небето казал:  “Този е  Моят възлюбен  Син,  в  Когото е  Моето благоволение”  (Мат.17:5).  Край Исус  се
появили Моисей и  Илия.  По този  начин Бог  все  едно че  казвал:  “Исус  дойде,  за  да  изпълни закона и
пророците.” Илия се върнал и е стоял по време на преображението заедно с Исус и Моисей.

Работата на Бога за спасение на Неговите хора, на връщането на сърцата им обратно към него,  е
започнала още в Райската Градина. Той е правил безброй опити, даже използвайки Илия, един пророк от 9
век пр. Хр. Върховният опит на Бога е изявен в превъплъщаването на Исус Христос. Илия е представлявал
само малка част от уверението, че Исус Христос е Синът на Бога, Спасителят, Онзи, който е дошъл, за да
обърне сърцата на хората обратно към Бога.

Имате ли нужда от промяна в сърцето си? Трябва ли сърцето ви да бъде върнато обратно при Бога?
Израилтяните са имали нужда сърцата им да бъдат обърнати в обратната посока. По-късно самият Илия се
нуждаел от подобно обръщане и окуражение. Никой от нас не е изключение. Всеки човек има нужда от
такова  обръщане.  Началото започва,  когато човек приеме Христос за  свой Спасител.  Тогава започва да
осъзнава, че Исус е Синът на Бога. Помолете го да дойде в живота ви и да бъде ваш Спасител. Ако до сега
не сте взели това решение, предлагам ви да го вземете сега. Може би вие сте стояли далеч от Бога и имате
нужда да се върнете обратно при Него. Каня ви да го направите. Може би се нуждаете от църковен дом, от
място,  където ще станете  член  на  Божието семейство,  където  ще  можете  да  се  покланяте  на  Бога,  да
израствате и да му служите. Каним ви да вземете това решение. Бог има план за всеки един от нас. Молим
се м името на Исус Христос. Амин.

 

Среща с пророк Йоил
Йоил

Двама млади се оженили. Известно време живели заедно, но нямали деца. Тъй като много искали да
бъдат родители, всеки от тях се прегледал при лекаря. Лекарите им дали някои съвети, които те се опитвали
да спазват. Двамата разговаряли с майките си и направили това, което те им казали. Даже се консултирали
със специалист по безплодието. Но въпреки това, жената не забременявала. Веднъж съпругът попитал жена
си: “Искаш ли да поговорим с нашия пастор? Искаш ли да му кажем да се помоли заедно с нас Бог да
благослови живота ни със син или дъщеря? Нека да помолим пастора да ни помаже с масло.” Двамата
отишли при пастора и го попитали, дали е съгласен да се помоли и да ги помаже. Пасторът се съгласил и
изпълнил желанието им. Минали 3 месеца. На четвъртия месец се оказало, че жената е бременна и после
благополучно родила едновременно три бебета.  Когато пасторът отишъл да види майката в  болницата,
съпругът  възхитено  казал:  “Пасторе,  каква  беше  тази  молитва!  Какво  чудо  направи  тя!”  Пасторът
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отговорил: “Виж, трябва да ти призная, че много рядко помазвам хората с масло. Когато ме помолихте да ви
помажа,  аз отидох да го взема от кухнята.  Оказа се,  че не мога да намеря ключа за  килера,  където се
намираше зехтина, поради което отидох в килера на клисаря и налях малко машинно масло.” Младият мъж
възкликнал: “Радвам се, че не сте взели някой  отровен препарат.”   

А сега да видим какво би казал пророк Йоил за тази история. Днес ще се срещнем с него, но в същото
време днес е първата неделя от Великденските пости. Като баптисти, ние знаем малко за Великденските
пости, с които аз съм израснал. Независимо от това, Великденските пости са период, през който поне си
заслужава да се замислим за християнския път на хората. Интересно е да се отбележи, че в началото на
Великденските пости в църквите почти винаги се четат откъси от книгата на Йоил от Стария Завет. Тя се
състои  само  от  3  глави,  но  има  голямо  влияние  върху  живота  на  църквата,  особено  по  време  на
Великденските пости. 

След възкресението на Исус, първата проповед на ранната църква е представлявала четене от текста
на Йоил.  Когато проповядвал на Петдесятница пред тълпата, Апостол Петър използвал откъси от Йоил.
Тази малка книжка, забутана някъде в Стария Завет, заслужава да й отделим внимание. През този период от
годината онези, които имат градини, започват да работят в тях.  Дърветата трябва да се прочистват от сухите
и излишни клони. Трябва да се подготвят лехите за новите насаждения. В християнския живот времето на
Великденските пости много прилича на грижите за градината. Сезонът на Великденските пости е време за
прочистване и изхвърляне на всички неща, които са мъртви и загнили, време за изрязване на онези неща,
които пречат на християнския ни растеж, както и време, през което трябва да дадем възможност на новите
неща да израстат в живота ни.

Пророк Йоил е бил изплашен от огромно нашествие на скакалци, които изяждали всичко по пътя си.
В древният свят на Близкия Изток, едно от най-страшните нещастия за земеделците, е било нашествието на
скакалците.  Йоил  видял,  че  скакалците  дошли  и  изяли  всички  насаждения:  зеленчуците,  лозята,
смокиновите дървета и зърнените култури. Нека да прочетем описанието на това нещастие в Йоил 1:4.
Пълчища от скакалци опустошили селското стопанство и икономиката на Юда. Йоил казва, че до тогава
хората не били виждали такова нещастие. (Коментар: Същото не се ли случва сега и с пандемията с  Covid-19? Д.Пр.)

Но предстояло да се случи нещо още по-страшно. Нека да прочетем Йоил 1:6 и 1:12. Йоил знаел, че
нашествието на скакалците е несравнимо по-малко в сравнение с онова, което предстояло да се случи. Той
виждал  нашествието  на  асирийската  армия.  Тя  била  предвождана  от  един  кръвожаден  човек,  наречен
Тиглатпаласар III (Коментар:  Цар  на  Асирия  –  745-727  пр.Хр.,  един  от най-успешните военни  командири  в  световната

история, който завладял голяма част от тогавашния свят, включително и Вавилон. Д.Пр.), който унищожавал всичко по
пътя си и бил много по-лош от скакалците. Йоил виждал тази идваща от север заплаха и призовавал хората
да се разкаят заради греховете си. Да прочетем Йоил 1:13. Йоил е знаел, че хората са се отдалечили от Бога
и трябва да бъдат призовани да възстановят отношенията си с Него. Йоил ги приканил да постят и да се
разкаят.  В 2:1-2 той издава  тревожен сигнал и  предупреждава  хората  да се  събудят.  Йоил знае,  че  Бог
изисква хората да му се подчиняват. Тъй като се били отвърнали от Бога, Йоил ги призовавал да се върнат. 

На 11 септември 2001 в нашата страна нещо подобно на това, за което говори Йоил. Страната ни не
беше нападната от армия, предвождана от  Тиглатпаласар III, а от терористите на Осама бен Ладен, които
превърнаха пътническите ни самолети в оръжия за масово унищожение. В известен смисъл събитията от 11
септември изиграха ролята на събуждащ сигнал за страната ни, който ни призова да обърнем внимание на
ставащото в света. Тази трагедия мотивира цялата нация да се разкае и да се върне при Бога. Никога няма да
забравя казаното от Ани Лотц: “От много години Америка беше изгонила Бога от обществения си живот.
Тъй като е джентълмен, Бог не се натрапваше. Сега е време американците отново да поканят Бог да се върне
както в обществения, така и в личния ни живот.” Много американци са направили това. Не е ли истина, че
опасността от липсата на Бога в живота на Америка беше видима и преди 11 септември? Аз не говоря за
опасността от терористите.  Аз имам предвид опасността от лакомията, несправедливостта, насилието, от
липсата на цел в живота и от отчаянието. 

Йоил казва,  че за нас не са най-страшни външните врагове.  Йоил вижда,  че нашите истински
врагове, които са най-опасни за нас, са враговете, които са вътре в нас, в сърцата ни. Йоил казва, че най-
големият проблем е  проблемът,  който е  вътре  в  нас  и  е  време да  се  разкаем.  Когато някой евреин от
древността е научавал, че негов роднина или приятел е умрял или е научавал нещо, което го е натъжавало,
първата му реакция е била да разкъса дрехите си като символ на своята мъка. Йоил приканва хората да
направят нещо друго. Вместо да разкъсват дрехите си, хората трябва да отворят сърцата си.

Нека да прочетем Йоил 2:12-13.  На английски името Великденски пости произлиза от една древна
англосаксонска дума, която означава удължаване на дните. Този период се свързва с пролетта, когато дните
стават по-дълги. Великденските пости представляват период от 40 дни на пост и молитви. Йоил призовавал
да  бъдат  правени  точно  тези  неща:  постене,  плач,  тъгуване  и  връщане  при  Бога.  В  ранната  църква
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първоначално този период е траел 40 часа.  Но после църквата разбрала, че 40 часа не са достатъчни и
удължили този период до една седмица. Сега ние наричаме тази седмица “Страстната седмица.” След това
църквата удължила този период до 36 дни, имайки предвид, че това е 10 % от дните на годината. После този
период бил отново удължен, за да стане 40 дни.

Цифрата 40 има забележителен смисъл в Библията. Потопът е продължил 40 дни и нощи. Народът на
Израел е странствал в пустинята в продължение на 40 години. Моисей е постил в продължение на 40 дни.
Илия е пътувал 40 дни от планината Кармел до планината Хорив. Исус е бил изкушаван в продължение на
40 дни в пустинята. Целта на 40 дневния период на Великденските пости е да ни подготви да посрещаме
изкушенията в живота си и да се отнасяме честно с греха в собствения си живот. Това е период, през който
отваряме живота си, за да живеем с молитва.  Църквата е създала един малък символ за този период от
годината, представляващ ръце, сгънати в знак на молитва. 

Великите  пости  са  не  само  време  за  пости,  но  и  за  празнуване.  Това  е  период,  през  който  се
въздържаме да даваме израз на недоволството си  и радостно празнуваме нашата благодарност.  Това е
период, когато трябва да се въздържаме да не се гневим и да празнуваме търпеливо. Това е период, когато
трябва да се въздържаме да даваме израз на горчивината и да празнуваме опрощението. Това е период,
когато трябва да се въздържаме от отчаянието и да празнуваме надеждата, да се въздържаме от мързела и
безделието и  да  работим упорито,  да  се  въздържаме от  подозрението и  да  празнуваме истината,  да  се
въздържаме да съдим другите хора и да празнуваме милостта на Исус Христос.

Този период може да е много полезен за нашия растеж като християни. Йоил показва пътя, по който
да вървим. Трябва да си зададем някои въпроси. Какъв човек бихте искали да бъдете? Какви промени искате
да извършите в живота си? Какво искате да постигнете по време на Великденските пости? Имате ли някои
навици, от които трябва да се отървете? Като молитва за очистване на сърцето, за обновяване на духа и за
възстановяване на радостта през Великденски пости много често се използва Пс.51. 

Трябва да гледаме на началото на Великденските пости като на началото на пътуване с Бога. Ние сме
спътници, които вярват във възкресяващата вяра, които пътуват, за да присъстват на великото празнуване на
Възкресението Христово. Ние пътуваме заедно с надеждата и обещанието за нов живот. В ранните години
на  християнството всички  кръщавания  са  били правени или вечерта  в  събота  преди Великден,  или на
самият Великден. Ние се опитваме да имаме поне няколко кръщавания на Великден, като напомняне за този
древен  обичай  на  църквата.  Защо  кръщаването  на  Великден  е  толкова  важно  събитие?  Струва  си
кръщаването да бъде обяснявано с хиляди думи. По време на кръщаването ние обикновено използваме
текста от Рим.6:3-11. Ние биваме погребвани заедно с Христос по време на кръщението и след това биваме
възкресявани, за да заживеем нов живот. Това е пътуването, което извършваме заедно като хора на Бога.
Това е пътуването на Великите пости. Какъв искате да е новият ви живот? За нас е важно да разберем, че
това не е пътуване на самотници. Това е пътуване, което се извършва заедно с другите вярващи в Бога.

Мислех си за един от най-великите американски романи, “Вълшебникът от Оз,” написан от Франк
Баум. Може би знаете, че главни герои в този роман са четири личности. Дороти е изселено момиче, което
иска да се върне у дома си в Канзас. Бостанското плашило иска да има мозък. Слабият дървосекач мечтае да
има сърце, а страхливият лъв иска да има смелост. Четиримата пътешестват заедно, като всеки търси това,
което му липсва. Ето такива сме и ние, християните. Всеки човек в нашата църква се стреми към нещо в
живота си. Всеки от нас има някаква нужда. Някои неща трябва да бъдат съкратени и изрязани. Новите
филизи  трябва  да  бъдат  култивирани.  Всеки  от  нас  има  нужда  от  някаква  промяна  в  живота  си.  Ние
тръгваме заедно на това пътешествие. Ние не се стремим някой магьосник да ни помогне. Ние търсим Бога,
нашият Създател и Освободител. Ние гледаме към Неговият Син Исус Христос, като пример за живота,
който трябва да живеем като хора на Бога. Докато пътуваме, ние си помагаме един на друг. Йоил каза, че
след като се разкаят,  хората на Бога трябва да се върнат при Бога. Петър е използвал същият текст от Йоил
по време на проповедта си на Петдесятница. Нека да го прочетем в Йоил 2:28.

Бог обещава да ни подари Светия Дух. Исус ни обещава, че Светият Дух е Утешителят. Понякога
хората си мислят, че пристигането на Светия Дух винаги ще бъде придружавано от силен фанфарен звук. Не
знам дали сте гледали филма, в който се разказва за едни хора, които правят нефтен сондаж. Когато стигнат
до нефтения слой,  той изригнал като  гейзер от  сондажния  отвор,  обливайки всичко и всички наоколо.
Хората считат, че по някакъв начин Светият Дух прилича на гейзер, но понякога Светият Дух идва много
тихо и незабележимо. Няма съмнение, че на Петдесятница Светият Дух е дошъл по един много динамичен
начин. Знаете ли, че сега Светият Дух е тук с нас? Той никога не ни напуска и винаги е с нас. Той ни води
заедно в пътуването ни. Той ни учи как да се молим, как да се застъпваме за другите хора, той ни успокоява
и окуражава,  докато пътуваме.  Ние не пътуваме сами по този път.  Ние пътуваме заедно като църковно
семейство, придружавани и водени от Светият Дух.

Ако колата  ви  започне  често  да  се  поврежда,  това  е  доказателство,  че  тя  има  нужда от  основен
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преглед. Сезонът на Великденските пости е подходящо време за основен духовен преглед. Ние се молим, не
защото искаме да променим Бога, а защото ние трябва да бъдем променени. Ние се молим с молитвата на
Исус от Гетсиманската градина: “Не обаче, както Аз искам, а както Ти искаш.” Всъщност, въпросът не е:
“Какъв аз искам да бъда на Великден? Въпросът е:  ”Какъв Бог искам да имам на Великден?” Какво е
задачата, която Бог ми възлага да извърша? Какви са промените, които Бог иска да извърши в моя живот?
Кои са нещата от живота ми, които Бог иска да шлифова  и изглади? Кои са новите неща, които Бог иска да
внедри в живота ми? Светият Дух на Бога ще ни води в този процес. Той ще ни показва какво иска Бог от
нас, но решението да се подчиняваме е наше. Нека да прочетем Йоил 3:14. Ние също се намираме в тази
долина на решението, поради което трябва да вземем решение да се подчиним на волята на Бога. Така е
постъпил Исус в Гетсиманската градина. Докато следваме Господа по време на Неговите страдания, докато
стигаме заедно до Великден, ние също трябва да вземем решение да подчиним волята си на волята на Бога.

Лев Толстой е казал, че всеки мечтае да промени света,  но никой не мечтае да промени себе си. Но
ние можем да променим света, само ако сме готови самите ние да се променим. Ако искаме да превърнем
света в едно по-добро място за живеене, ние трябва да искаме да станем по-добри личности, да бъдем все
по-верни на Христос и все повече да заприличваме в живота си на Него. Периода преди Великден ни помага
да се превръщаме в това, което Бог иска да бъдем. Аз съм задължен на нашата Здравна Комисия, която ни
предостави  една  малка  брошура,  озаглавена  “40  дни  и  40  начини  да  направим  най-доброто  през
Великденските пости.” Ще ви запозная с някои чудесни предложения, които могат да придадат по-голям
смисъл на този период от годината и ще ни помогнат да се подчиним на волята на Бога. 

1. Да си лягаме половин час по-рано и да ставаме половин час по-рано, за да използваме този половин
час за задълбочаване на връзката ви с Бога. Използвайте това време, като оставате в тишина насаме с Бога.
Ние знаем колко важно е времето, прекарано в молитва и в размисъл за Бога Някои правят това много добре,
но има хора, които се затрудняват. Предлагам ви през този период да полагаме целенасочени усилия за
качествено прекарване на времето с Бога. Уверявам ви, че в началото половин час може да ви изглежда
страшно  дълъг  период  от  време,  но  ако  постоянствате,  вие  ще  установите,  че  половин  час  не  ви  е
достатъчен. Бъдете сигурни, че ще искате да удължите този период. Лягайте си по-рано, ставайте по-рано и
прекарвайте допълнителното време с Бога.

2. Приведете живота си в порядък. Подредете бюрото си, мазето си, гаража си, килерите и местата,
където  складирате,  подредете  таванското  помещение.  Изхвърлете  пластмасовите  предмети,  хартията  и
металните изделия. Раздайте на хората старите дрехи, от които вече не се нуждаете. Ако не сте използвали
нещо през последната година, вие може би вече не се нуждаете от него. Освободете се от ненужните неща.
Облекчете  и  подредете  живота  си.  Това  е  процес,  с  помощта  на  който  разбираме,  че  натрупването  на
материални неща не е мерило за нивото на християнския живот. Мерилото за християнския живот е да не
трупаме богатства тук на земята и да не препълваме килерите и гардеробите си. Мерилото за християнския
живот са богатствата, събирани на небето.

3. Яжте малко. Раздавайте храна на нуждаещите се. Поне за известно време се откажете да ядете
сладкиши и хранете духът си, а не тялото си. Открийте в Библията някой стих, който искате да запомните.
Може би ще можете да намерите по един стих от всяка книга от Библията. Постарайте се да ги запомните и
се упражнявайте, когато се почувствате гладен. Хранете духът си, а не тялото си. Ако наистина гладуваме и
жадуваме за праведност, ние ще израстваме като християни.

4. Въздържайте се от медиите. Вие от опит сте се убедили, че новините не са чак толкова много и
доста от тях се повтарят многократно. Изберете си време, когато да гледате новините по телевизията и това
да бъде само един път на ден. Посветете част от времето си за четене на книги, които ще подхранват духът
ви. Заменете гледането на телевизия с четене на някоя хубава книга. Отбягвайте медиите, гледайте по-малко
новини и повече хранете духът си. Уверявам ви, че от това той ще укрепне.

5. Откажете се от клюките. Правете повече комплименти. Пишете повече писма с благодарности и
окуражения. Бъдете като “добрият самарянин.” Направете нещо за някой човек, което ще облекчи живота
му. Не му казвайте, че вие сте направили тази добрина. Нека извършителят й да остане неизвестен, защото
Исус  ни  е  казал,  че  лявата  ръка  не  трябва  да  знае  какво  прави  дясната.  Бъдете  тайнственият  “добър
самарянин.” Просто подчертавайте положителното. Не изпадайте в негативно настроение. Мислете как да
направите по-добър живота на някой друг човек.

6. Изскубвайте плевелите, садете цветя, хранете птиците и вървете пеша. Знаете ли какво  е казал
Исус  за  безпокойството?  То  е  толкова  интересно.  В  Проповедта  на  планината  той  е  казал:  “Ако  сте
обезпокоени,  ежедневно четете  Библията  и  се  молете.”  Той е  казал:  “Ако  сте  обезпокоени,  погледнете
птиците. Ако сте обезпокоени, погледнете цветята.” Исус ни призовава да обръщаме внимание на порядъка
в природата. Обръщайте внимание какво прави Бог в създаденото от Него. Вие сте част от това творение.
Ако обръщаме внимание на това, ние ще разберем, че живеем във вселена, която е свещена. Бог е нашият
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Освободител, който непрестанно работи. Бог иска да направи в живота ни онова, което прави в останалите
части от своето създание. Той иска да направи нови всички неща. Ако се вгледате, вие ще видите, че това е
така.

7. Да отделим време, за да се разкайваме за всеки грях в живота си. Отвърнете се от греха. Получете
прошката на Бога. Пребивавайте в милостта на Бога и позволете на Бога да възстанови душата ви. Разкайте
се. Вие трябва да решите. Трябва да вземете решение и да приемете Божия план за вашия живот. 

Тези предложения могат да ви помогнат да отворите сърцето си за дейността на Бога в дните преди
Великден. Йоил е съзрял нашествие, което е било много по-опасно от нашествието на скакалците. Той е
видял нашествието на асирийците, предвождани от Тиглатпаласар III. Ние усетихме заплахата от тероризма.
Разрушени бяха двете кули на Световния търговски център, които бяха символ на икономическата мощ на
нашата  страна.  Не  знам,  дали  работниците,  които  разчистваха  руините,  са  чували  гръцката  легенда  за
птицата феникс, която възкръснала от пепелта, но знам следното: работниците са чули за нещо далеч по-
могъщо. Сред остатъците от двете кули те открили две метални греди, които били заварени помежду си от
пожара във формата на кръст. Те монтирали кръста над руините и пепелта, за да могат да виждат кръста на
Христос и да им напомня за Спасителя. В Христос ние имаме победата и силата на неговото възкресение,
защото той е победил смъртта и греха на кръста на Голгота. Ние доближаваме честването на възкресението,
а през това време Бог работи в живота на всеки човек, за да осъществява плановете си.

Искате ли това? Подчинили ли сте се на Господа? Взели ли сте решение да отворите сърцето си за
Него? Това подчинение и това отваряне на сърцето започва, когато приемем Христос като наш Спасител.
Ние го признаваме за  наш Господ и го каним да контролира живота ни.  След като направим това,  ние
тръгваме на пътешествие заедно с другите вярващи. Ако до сега не сте приели Христос като ваш Спасител,
ние ви каним днес да направите това. Ние ще се радваме, ако станете член на нашата църква и на нашето
църковно семейство. Каним ви да приемете тези покани на Бога. В името на Господ Исус Христос се молим.
Амин. 

Среща с пророк Исая
Исая 6:1-8; 2 Лет. 26:3-4; 16-19

Непосредствено след Рождество Христово отидох в местната болница. Трябваше да се изкача на 4-я
етаж, поради което се спрях да изчакам асансьора. Докато чаках, дойдоха още няколко човека и една майка
с малко момченце на около 4-5 години. Детето протестираше нещо и плачеше, крещейки: “Не, мамо, не!”
Предположих, че тя му говореше за някакви медицински изследвания, на които трябваше да се подложи.
Детето продължи да крещи “Не, мамо, не!” То сядаше на земята, а майка му насила го изправяше, за да
стъпи на краката си. Детето наистина отказваше да върви. Накрая отчаяно извика: “Мамо,  не искам да се
возя на алигатор!.” И аз съм съгласен с това дете. И аз не искам да се возя на алигатор! Забавен е начинът,
по който децата могат да объркат такива  думи като алигатор и ескаватор (асансьор).  Убеден съм,  че в
периода между 9 – 7 век пр.Хр. живота на хората от Израел и Юда е приличал на язденето на алигатор.
Тогава никой не е искал да слуша пророците.  Те са били изолирани и самотни хора. Животът им е бил
труден, но въпреки това служението им, извършвано в името на Бога,  поддържало тези хора на вярата.
Миналата седмица говорихме за Илия, за конфликта му с цар Ахаав и с пророците на Ваала и Ашера на
планината Кармел, за неговото отчаяние и възстановяване. Днес се срещаме с пророк Исая, един пророк от
8 век пр.Хр., който е бил изпратен в южното царство Юда. Там са проповядвали и други пророци. Михей,
който е бил провинциален пророк, е проповядвал   по едно и също време заедно с Исая  . След тях в Юда са
проповядвали Йеремия и Софония.

Исая е бил доста по-различен от Илия, който носел дрехи от кози кожи, препасани с кожен колан и е
живеел в една пещера на планината Кармел. Исая е прекарал по-голямата част от живота си в Ерусалим и
очевидно е бил част от аристокрацията. Почти сигурно е бил левит и се е грижел за града и за духовното му
състояние. В началото на служението си той взел отношение по едно съдебно дело, свързано с вдовици и
сираци. Исая бил млад свещеник, когато започва царуването на Озия.  Като свещеник, който може би е
работил в съда, Исая имал достъп до царския съд, до царското семейство и до цар Озия. При управлението
на цар Озия, който се възцарил на 16 години и царувал в продължение на 52 години, южното царство Юда
преуспявало. Нека да прочетем 2Лет.26:3-4. 

Озия е бил силен цар, който се подчинявал на Бога. Поради това царството му просперирало и се
разширявало. Поданиците му, както и другите държави го уважавали. Исая изпитвал възхищение към този
цар,  който играел  ролята  на  герой в  очите  на  младия  Исая.  Той е  бил  най-видният  цар,  който хората
познавали след царуването на Давид и Соломон. Тогава се случило нещо. Нека да прочетем 2Лет.26:16-19.
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Уважаваният цар Озия се осмелил да играе ролята на свещеник, нещо което не му е било разрешено. Той
пресякъл линията и още преди да успее да излезе от храма, животът му се променил. Бог наказал неговото
неподчинение,  като го поразил с проказа.  От този момент нататък Осия живял до края на живота си в
изолация. Той бил поставен под карантина и бил считан за нечист цар. Можете ли да си представите как
младият Исая е гледал на тези събития? Неговият любим цар, от който се възхищавал и когото е почи  т  ал  , се
превърнал в пропаднал герой. Представям си,  че  младият Исая се  е  лишил от илюзиите  си и тъжно е
наблюдавал бавната смърт на Озия. Сега нека да прочетем Ис. 6:1-8. 

Пророк Исая е видял Бога и набързо видял небесата. Той видял Бога така, както по-рано не го ли
виждал. Два пъти през живота си наистина съм виждал звездите. Разбира се, човек може да ги види почти
всяка нощ , ако небето е безоблачно, но в тези два случая аз видях звездите така, както в други случаи не
съм ги виждал. Първият път бях юноша, и се намирах в Родезия, която сега носи името Зимбабве. Бях
отишъл в Африка, за да посетя един резерват край река Замбези, където животните могат да се наблюдават
направо от джипа. Една вечер излязох навън. Не се виждаше никаква земна светлина, а небето беше пълно
със звезди. Можах да видя брилянтността на звездите така, както по-рано не бях ги виждал. Може би в
атмосферата липсваше каквото и да е замърсяване. Вторият път, когато видях така звездите, се намирах на
върха на една планина на височина около 2000 м, докато обикалях пеша Апалачките планини. Намирайки се
високо над селата и градовете в подножието, аз видях, че звездите бяха много ярки, което може да се види
само в тези специални моменти. Когато липсват земни светлини, ние виждаме небесните светила по начин,
който иначе е недостъпен за нас.

Във видението си Исая видял “Царят на царете и Богът на боговете.” В евангелието на Йоан се казва,
че Исая е видял въплътеният в човешки образ Христос. Бог е бил жив. Бог е жив Бог. Той е жив от самото
създаване на света.  Той е бил жив,  когато Ницше казал,  че Бог е мъртъв.  Бог е бил жив,  когато Томас
Алицер е казал, че Бог е мъртъв. Бог е жив и сега. Исая е видял за миг живият Бог. Цар Озия бил мъртъв и
вече не царувал, но когато Исая видял Бога, Той седял на своя трон и излъчвал власт. Бог е суверен. В света
има всякакви проблеми, но Бог не седи със скръстени ръце на небето, чудейки се какво да направи. Всичко е
във властта на Бога. Той е абсолютният господар. Той е Председателят на Върховния Съд, Председателят на
Парламента и Министър-предсетателят.  Той притежава абсолютната власт. Той е суверенът. Когато Исая
казва,  че  Бог  е  бил високо издигнат,  с  това  той иска  да каже,  че Бог  господства  над  всичко.  В своята
неограничена власт Той притежава цялата власт. Той знае всичко. Исая е видял великолепието на Бога.

Когато  предстои  някоя  двойка  да  се  жени  в  църквата  ни,  обикновено  вечерта  преди  свадата  ние
правим репетиция. Често пъти питам булката колко дълъг е шлейфа на булчинската й рокля, защото много
пъти съм виждал, как бащите го настъпват. Не е справедливо бащата на булката да бъде принуждаван да го
заобикаля отдалеч в момент, когато би трябвало да седи близо до майката на булката. В края на краищата,
той е развълнуван, защото предава ръката на дъщеря си на жениха и плаща всички сметки, свързани със
сватбата. В добавка на това трябва да внимава  да не настъпи шлейфа на роклята на булката. Това просто са
твърде  много  задачи.  Виждал съм булки,  които се  изкачват  тук на  платформата,  а  шлейфа им закрива
стъпалата. Нали по някакъв начин хората, които участват в церемонията трябва да имат възможност да се
качват и да слизат от платформата., без да стъпват по шлейфа. Вижте какво казва Исая в 6:1 за шлейфа на
Бога: “и полите Му изпълваха храма.” Представям си как шлейфа на Бога изпълва двете пътеки и пейките,
както и  балкона  и  мястото за  хора.  По този начин Исая иска  да  ни каже,  че  великолепието на  Бога  е
изпълвало целия храм.  Бог сияе с присъствието си. Тъй като сиянието на Бога е било много силно, Исая
изпитал ужас и благоговение.

В описанието си Исая говори за ангелски същества. Това е единственото място в Библията, където се
споменава за серафим, което означава “горящо същество.” Когато си мислите за тези ангелски същества, не
си ги представяйте като малки бебета-херувимчета с крилца. Наистина ние не знаем как изглеждат те, но
при археологически разкопки са открити изображения,  които показват,  че  някога хората са  считали,  че
серафимът трябва да има такъв образ. Серафимите са изобразени като възрастни хора с нормален ръст, с 3
чифта криле. Описанието от Исая предоставя голяма свобода на въображението ни.  Ние знаем, че една
двойка криле е  покривала лицата  на серафимите,  друга двойка е  покривала краката им,  а  с  третата  са
летели. Скритите им лица илюстрират, че те са благоговеели и са били смирени пред Бога. Краката им били
покрити и те служели на Бога. Един от серафимите носел една маша, докато всички ангели пеели с ясен
глас: “Свят, свят, свят.” Когато ангелите говорели, целият храм треперел. В това видение Бог разкрива себе
си.

Тази  сцена  подчертана  светостта  на  Бога.  Какво  означава  изразът  “Свят,  свят,  свят  е  Бог”?  Това
означава, че Бог е единствен и няма друг като него. Никой не може да се сравнява с Него. Когато казваме, че
Бог е свят, ние казваме, че Бог е Бог. Исая е видял Божията святост и слава. Какво означава славата на Бога?
Това е публичната демонстрация на Божията святост. Това е начинът, чрез който възприемаме и разбираме
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величието, съвършенството, великолепието и светостта на Бога. Видяното от Исая променя живота му.
В  книгата  си  “Да  обичаме  Бога,”  (Коментар:  Превел  съм  тази  книга  и  можете  да  я  намелите  на

http://methodist.bg/resursi/knigi/ . Д.Пр.) Чарлз Колсън пише са собствените си срещи с Бога. Той казва, че повярвал
в Христос на 1.06.1973, скоро след скандала “Уотъргейт.” Тогава един приятел му казал, че благодарение на
връзката си с Исус Христос успява да се справи с всички житейски проблеми. Чарлз Колсън казва, че след
срещата си с този приятел влязъл в колата си. Треперел и плачел толкова силно, че даже не успявал да пъхне
ключа за стартиране на двигателя в ключалката. Наложило се да поседи с глава, подпряна на волана и да
излее сърцето си пред Господа. Според него, в този момент той станал християнин. Когато започнал да му
се разкрива новия живот в Христос, той разбрал, че нещо му липсва. В сърцето си изпитвал силно желание
по-добре да разбира Бога и се молел Бог да му се открие по някакъв начин. Преминал през един период на
духовна пустота. Един приятел му казал, че Р. К. Спроул е написал една книга и е записал една серия от
видеокасети с лекции, посветени на светостта на Бога. Чарлз Колсън си купил видеокасетите и започнал да
ги гледа. След шестата видеокасета коленичил, победен от чувството за Божието величие, Божията сила и
великолепието на Божията слава. Той казва, че  от този момент нататък получил ново разбиране за Бога,
което до тогава му липсвало.

Йов  също имал  видение  на  Бога,  което  променило  живота  му.  След  всичките  си  страдания  Йов
разговарял с Бога и му задавал въпроси. Понякога хората считат, че ние не трябва да задаваме въпроси на
Бога. Ние нямаме гаранция, че ще получим отговори на въпросите си, но на нас ни е разрешено да питаме
Бога  за  всичко,  което  ни  вълнува.  Псалмистът  е  питал:  “Господи,  докога  ще  гледаш”  (Пс.35:17)?  или
“Събуди се, Господи, защо спиш” (Пс.44:23)? Когато Йов го попитал, Бог му отговорил: “Къде беше ти,
когато основах земята” (Йов 38:4)? След това в продължение на няколко глави Бог говорил за творенията
си, за това как Неговата слава, величие и божествената му дейност са били изявени в естествения порядък
на природата. Когато Бог свършил монолога си, Йов отговорил: “Ето защо аз говорих за онова, което не
съм разбирал, за неща, пречудни за мен, които не съм познавал.... Слушал бях за Теб със слушането на
ухото, но сега окото ми Те вижда. Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел ” (42:3). 

Исая е видял нещо, което е променило живота му. За кратко той можал да надзърне в небесата и видял
вечният и невидим Бог, който единствено е мъдър и се крие в непристъпна светлина от очите ни. Бог е скрит
от очите ни, но Исая го е видял, макар и само за един миг. На нас ни е казано, че Йоан, който е бил заточен
на остров Патмос също е видял, как Бог седи на трона си. Ангелите пеели същата песен: “Свят, свят, свят.”
Може би небесата няма да се отворят по същия начин пред нас. Даже бих се осмелил да кажа, че това се
случва много рядко, но въпреки това можем да разказваме за величието, славата и великолепието на Бога.
Ние също можем да видим Неговата сила и неограничена власт.  Използвайки един телескоп, ние също
можем да видим част  от величието на  Бога.  Вижте какво ни разкрива  телескопа  “Хъбъл”  (космически
телескоп,  изстрелян в  космоса  от  САЩ).  Вие  можете  да  наблюдавате  част  от  величието  на  Бога,  като
използвате някой микроскоп и надникнете в света, който изглежда толкова миниатюрен, но който очевидно
е  не  по-малко  сложен  от  галактиките  във  вселената.  Когато  разглеждаме  порядъка  в  природата  и
създаденият в нея ред, ние виждаме част от неограничената власт, величието и славата на Бога. Елизабет
Барет Браунинг пише: “Земята е покрита от небето. Всеки обикновен храст започва да гори в присъствието
на Бога. Само онези, които осъзнават това, събуват обувките си. Останалите се разхождат небрежно и берат
къпини.” Не е ли вярно, че Божието величие и слава са достъпни за всеки човек, стига той да им обръща
внимание? Исая е гледал към небето. Той е видял Бога. Славата и величието на Бога са ни разкрити най-
пълно на кръста на Голгота. Има слава за вас. Искате ли да видите публичното разкриване на Божията
святост? Гледайте към кръста. Гледайте към Исус Христос и там ще видите величието на светия Бог, който е
пожертвал живота си заради всеки човек.

Небесното видение на Исая го накарало да се вгледа в себе си. След като видял Бога, той още по-ясно
видял себе си и казал: “Горко ми, защото загинах” (Ис.6:5). Д-р Джон Сампи твърди, че с тези думи Исая
казва: “Горко ми. Аз съм свършен човек. Как бих могъл да застана пред такова величие? Аз видях живият
Бог. Как бих могъл да остана жив?” Представям си, че когато цар Озия е бил поразен от проказата, младият
Исая често пъти го е чувал да казва: “Нечист! Нечист!” Когато бил наближаван от някой човек, прокаженият
бил длъжен да вика “Нечист! Нечист!” Когато видял Бога, самият Исая счел, че е нечист. “Тъй като съм
човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни.” Тъй като видял Бога в цялото му величие и
слава,  Исая  видял  собствената  си  греховност  и  поквара.  Той  осъзнал,  че  е  нечист  и  че  животът  му  е
изпълнен с грях и вина.

Бог имал план за Исая. Тозер казва, че е съмнително, дали Бог би използвал някой човек,  преди да
позволи  този  човек  да  бъде  наранен  и  съкрушен.   Бог  позволил  Исая  да  бъде  наранен  и  да  осъзнае
собствената си греховност. Гордостта му била отстранена и той се разкаял пред Бога. В Пс. 51:17 се казва:
“Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.” Този вид съкрушение и този дух на разкаяние е
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имал предвид Исус, когато е казал: “Блажени са бедните по дух, защото е тяхно небесното царство” (Мат.
5:3).  Блажени  са  онези,  които  са  претърпели  духовен  банкрут,  който  осъзнават  собствения  си  грях,
собствената си порочност, собствения си провал и собствената си слабост. Блажени са онези, които са се
отказали от гордостта си и са признали, че са бедни по дух. Тяхно е небесното царство.

Един серафим приближил до Исая, носейки горящ въглен с една маша и докоснал устата му с въглена.
Даже във видение е трудно, когато горещ въглен се допре до устните ви. Серафимът казал на Исая: “Ти си
очистен. Беззаконието ти е премахнато и греховете ти са простени.” Може би молитвата от Пс. 51:10 е била
молитвата на Исая: “Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен.” Бог го
очистил от вината и от греха му. Блажени са хората с чисти сърца, защото те ще видят Бога. Сърцето на
Исая било очистено и той видял Бога. Той имал небесно видение, което му позволило да огледа себе си и да
осъзнае собствената си вина и греховете си. В 1Йоан се казва, че ако признаем греховете си, Бог е верен и
справедлив, ще прости греховете ни и ще ни очисти от цялата ни неправедност. Исая бил подложен на
такова очистващо изцеление и бил възстановен. Той видял Бога, после видял себе си и тогава Бог му дал
възможност да види заобикалящия го свят.

Бог  е  говорил  на  Исая,  който  е  бил  свещеник.  Знаете  ли  каква  е  ролята  на  свещеника?
Свещеникът говори на Бога от името на хората. Свещеникът събира тревогите и проблемите на
хората и ги представя на Бога. Това много прилича на пасторските молитви, които имаме в нашата
църква. Ние събираме тревогите на хората и ги издигаме към Бога. Бог казал на Исая: “Исая, ти ми
донесе проблемите и молбите на хората. Сега искам да говориш на хората от мое име. Искам да им
предадеш Моите грижи и Моето Слово.” Пророкът взел Божието Слово и го предал на хората.

Освен че бил свещеник, Исая бил призован да бъде и пророк. Бог казвал: “Кого да изпратя? И кой ще
отиде заради Нас” (Ис.6:6)? Исая отговорил: “Ето ме, изпрати мен.” Често пъти, когато чуем подобна
молба от Бога, ние отговаряме: “Ето ме. Изпрати някой друг, а не мен.” Даже хората, които са описани в
Библията са постъпвали по този начин. Моисей отказвал да отиде при фараона, защото заеквал. Йеремия
отказал, защото бил твърде млад. Исая казал, че е човек с нечисти устни. Бог попитал: “Кого да изпратя?
Кой ще отиде вместо мен?” Исая отговорил: “Ето ме. Изпрати мен.” Не знаете ли, че Бог ви е призовал така,
както е призовал Исая? Не знаете ли, че Той има нещо, което иска да свършите? Така както е сигурно, че
Бог е избрал този свещеник да бъде пророк, така  Той има задача за вас, която иска да свършите за него.
Питър Маршал казва, че много от християните приличат на хора, които са обучени и снабдени с всичко
необходимо да работят като военноморски водолази. Ние имаме нужната подготовка и оборудване, но губим
времето си, като се занимаваме с почистване на канализационни тръби, превръщайки в баналност призивът
на Бога   з  а собствения ни живот  . Бог ни призовава да изпълняваме Неговия план, което не бихме могли да
направим без неговата помощ, разчитайки само на собствената си сила. Бог ни призовава да служим в името
на Исус Христос. Ние сме видели славата на Бога, която най-пълно е разкрита на кръста на Голгота. Ние
знаем, че Бог е направил това заради нас. Ние сме видели Неговата святост и величие, разкрити в живота на
Исус Христос. В подножието на кръста ние видяхме собствената си вина и собствения си грях. Ние се
молим Христос да опрости греховете ни и да излекува и възстанови духа ни. Бог вече е направил това. Сега
Бог ни казва: “Кой ще отиде заради мен? Кой ще отиде?”

Английският  свещеник  Йосиф  Харпър  бил  помолен  да  посети  САЩ  и  да  изнесе  една  серия  от
проповеди в църквата на Мууди. Той тръгнал с един презокеански пътнически кораб, наречен “Титаник.”
Вие знаете, че “Титаник” се блъснал в айсберг в северния Атлантик и потънал. Докато се държал за някаква
плаваща останка от кораба в ледено студената вода, Йосиф Харпър плувал близо до един млад мъж и го
попитал: “Млади човече, вие спасен ли сте?” Младежът му извикал: “Не!” и в това време една огромна
вълна ги разделила. След известно време течението отново ги събрало. Йосиф Харпър отново го попитал:
“Помири ли сте се с Бога? Приели ли сте Христос?” Точно когато младежът му отговорил отрицателно, една
огромна вълна връхлетяла Харпър и той се удавил. Две седмици по-късно младежът стоял в една църква в
Ню Йорк и казал на присъстващите: “Аз съм последния човек, който стана християнин благодарение на
Йосиф Харпър.” 

Бог попитал: “Кой ще отиде? Кой ще отиде и ще занесе това съобщение на любовта, което най-пълно
е разкрито на кръста от Христос? Кой ще отиде и ще занесе това съобщение за спасението?” “Ето ме.
Изпрати някой друг.” Това ли е отговорът? “Кой ще отиде?”

Бог има задача за вас, така както е имал задача и за Исая. Той призовава всички, които са Негови деца.
Всичко това започва, когато приемете Христос като ваш Спасител и когато вземете решение да подчините
живота си на Исус. Много от присъстващите може би са взели това решение, но сигурно има и други, които
до сега не са станали християни. С това решение започва живота. Приемането на Христос е вратата към
вълнуващия живот. Този живот не винаги е лесен и понякога прилича на яздене на алигатор. Живеенето на
такъв живот е единственият начин, чрез който научаваме какво представляват мира, щастието и радостта,
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които Бог е приготвил за нас. Вижте какво е направил Бог за нас. Той ни призовава да го следваме и да му
служим, да бъдем Негови служители тук, на това място   и да отиваме там, където ни изпраща  . Ако до сега не
сте приели Христос, каним ви днес да го направите. Може би това е промяната, която трябва да направите,
за да тръгнете отново по пътя на живота си. Може би до сега сте чакали и сте разбирали, че имате нужда от
промяна на посоката на живота си. Някои от вас имат нужда от църковен дом. Може би се лутате, като
бездомен  християнин.  Каним  ви  да  се  присъедините  към  нашата  църква.  Молим  се  в  името  на  Исус
Христос. Амин. 

Среща с пророк Михей
Мих. 6:6-8

Когато  дойдохме  в  Северна  Каролина,  една  от  първите  ми  задачи  беше  да  намеря  някой  добър
автомобилен механик. Вие знаете, че когато се преместите да живеете на ново място, намирането на добър
автомонтьор е от първостепенна важност, защото трябва да разчитате, че някой ще ви помага, за да бъде в
изправност  колата  ви.  Близо  до  нашия  дом  се  намираше  една  бензиностанция  с  гараж,  която  беше
разположена  на  едно  място  с  прекрасен  изглед.  Там  се  продаваше  неразреден  бензин.  От  кога  не  сте
зареждали колата си с чист бензин? Пред бензиностанцията има малко езерце, което през цялото лято е
покрито с водни лилии, а около езерото има плачещи върби. Вие познавате собственика, механикът г-н
Профит (Печалба). И до сега не знам какво е първото име на този човек, но презимето му се пишеше с две
“t’ накрая. Веднъж го попитах, какво означава тази допълнителна буква “t” в презимето му. Той ми каза: “Тя
е като препинателен знак след любимата ми дума.  Любимата ми дума е печалба. Това е причината да се
занимавам с бизнес и това “t” играе ролята на удивителен знак след любимата ми дума.” 

Г-н Печалба се  занимаваше с бизнес, за да печели. Когато посетите неговата бензиностанция, той
няма просто да ви напълни резервоара с гориво. Той няма да ви пусне да си заминете, без да вдигне капака
на двигателя и да провери какво е положението там. Вие знаете колко трудно е да намерите бензиностанция,
която предлага всеобхватно обслужване, но г-н Печалба предлагаше точно това.  Понякога проверяваше
налягането на гумите на колата ви просто за да се увери, че са наред. Ще повдигне капака на двигателното
отделение  и  ще  провери  нивото  на  маслото  на  двигателя.  Винаги  намира  нещо,  което  трябва  да  бъде
поправено. Даже ако колата ми беше проверявана само преди седмица в някой сервиз, той винаги намираше
нещо, което според него не е в ред. Наистина се чувствах спокоен, когато имах човек, който обръщаше
такова внимание на колата ми. 

Предлагам ви да гледате на Михей като на пророк, който предлага пълната гама от услуги, защото той
не се е интересувал само от външния вид. Той не се е интересувал само да помага на хората да се чувстват
добре по отношение на вярата си. Михей е бил загрижен за нещата, които не са в ред, които имат нужда от
ремонт, от нещата в живота на юдеите, които трябва да се променят. Той се появил на сцената в края на 8
век  пр.Хр. след  появата  на  такива  пророци  като  Илия,  Амос,  Исая  и  Осия.  Въпреки  че  е  знаел,  че
предшествениците  му са дали най-доброто от  себе  си,  за  да съобщават  на  хората  посланието на  Бога,
положението по негово време съвсем не е било добро.  Политическата корупция била необуздана.  Михей
казал на лидерите: “Вие мразите доброто, а обичате злото.” Моралното разложение продължавало. Михей
им казал: “Вие мразите правосъдието и изопачавате истината.” Най-лошото от всичките им нарушения е
било пренебрежението на духовното. Въпреки че хората вземали участие в религиозните ритуали, те били
само показност. Тяхното спазване на изискванията е било лицемерно и не е произтичало от сърцето им. 

Той предупредил хората: “Чуйте, имам някои лоши новини за вас, но имам и една добра новина. Вие
ще воювате. Враговете ви ще ви нападнат, но после ще настъпи мир. Вие ще вземете оръжията си и от тях
ще изковете земеделски сечива. От мечовете си ще изковете рала. Хората ви вече няма да се учат да воюват.
Ще има време, през което ще страдате много. Не се страхувайте, защото в определен момент Бог ще ви
освободи. Вие ще бъдете победени, но Бог е планирал да победи. Бог ще превърне поражението в победа.”
Михей е казал: “Чуйте какво говоря. Можете да сложите тези думи на Бога в сърцата си и да направите
необходимите  корекции.  Ако  не  направите  това,  вие  ще  бъдете  наказани  сурово.  Бог  е  Бог  на
справедливостта и вие сами ще узнаете,  каква е  справедливостта на Бога.  Но освен това  Бог  е  Бог  на
освобождението. Той ще превърне отчаянието в надежда. Той ще превърне хаосът в ред.” От името на Бога
Михей казал: “Те не знаят мислите на Бога. Те не разбират Неговия план.”

Бог наистина има план. Пророк Михей казал, че Бог ще събере заедно хората Си по същия начин, по
който овчаря събира овцете си. Той ще събере в едно стадо даже сакатите и ранените и ще им даде овчаря,
от който имат нужда.

Тук Михей говори за Месията по същия начин, по който и другите пророци са говорили за очаквания
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Месия. Някога замисляли ли сте се как ли се е чувствал Исус, когато е чел пророците от Стария Завет?
Чудили ли сте се как се е чувствал Исус, когато е чел думите за овчаря,  който ще дойде от малкото и
незначително градче Витлеем? Чудили ли сте се, когато е разсъждавал върху историята за собственото си
раждане? Някой казват, че Исус е пророк. Всъщност, Исус копирал в образа и в поведението си описанието
от пророк Исая за страдащия слуга, поместено в Ис.53 и 60. Исус е знаел, че Бог го е изпратил с една
конкретна цел. Исус е знаел, че целта постепенно ще му се разкрива и че живота му се ръководи от Бога.
Когато Исус чел от текста на пророк Михей, където се казва, че Бог ще постави Своя дух на сила върху
Своя избран слуга, аз се чудя, дали Исус е знаел, че Бог още от самото начало е имал този план в разума си.
Исус е знаел, че Бог има божествен план за неговия живот. От Назарет до Сион, от Витлеем до Ерусалим,
Исус е знаел, че той също е включен в този план. Исус ясно е разбирал какво очаква Бог от него, как Бог
иска да използва живота и даже смъртта му, за да послужи за спасението на хората. Исус е имал съвестта на
пророк. Той е знаел, че Бог участва активно в живота му. Той е трябвало да направи точно онова, което е
казал пророк Михей, за да обезпечи освобождението на хората. Онези от нас, които са ученици на Исус
трябва да притежават подобно пророческо съзнание. Ние трябва да разбираме, че Бог има план и за нашия
живот. Бог иска да ни използва като своя слугуваща църква, за да занесем Неговия план до хората. Бог иска
да използва всеки човек, който го познава, за да бъде част от Неговия план за освобождението.

Президентът Кенеди е казал: “Със сигурност онова което правим трябва да е работа на Бога.” Това се
отнася за всеки от нас и е демонстрирано прекрасно в живота на един скаут. Може би сте чували тази
история от 1908 г. Това е историята за един американски бизнесмен и печатар от Чикаго, наречен Уилям
Бойс, който често пътувал до Лондон. Веднъж, докато бил в Лондон, градът бил покрит от характерната си
дебела и почти непрогледна мъгла и г-н Бойс се загубил нея. Объркал посоките, не знаел къде се намира и
не знаел как да се върне до хотела, където бил отседнал. Пред него се появило едно младо момче, облечено
в някаква униформа, която той си помислил, че е военна. Момчето го попитало: “Да не сте се изгубили?”
Бойс потвърдил, че се е загубил. Скаутът го попитал: “Къде искате да отидете?” След като чуло името на
хотела, това момче-скаут повело г-н Бойс към целта през гъстата мъгла. Когато пристигнали в хотела, г-н
Бойс  се  опитал да  му  даде  един шилинг  като  бакшиш.  Момчето отказало  да  го  вземе  с  думите:  “Не,
господине. Не мога да взема този бакшиш. Нали разбирате, аз съм скаут. Това беше добър шанс за мен. Аз
не приемам бакшиш за добрата възможност, която ми се предостави.” Объркан, г-н Бойс попитал: “А какво
е това скаут?” Момчето отговорило: “Елате с мен.” Отвело го по същата улица до щаба на бойскаутите. Там
г-н Бойс се  срещнал с лорд Робърт Баден-Пауел.  Двамата се  сприятелили,  което станало причина този
шотландец  да  посети  САЩ  две  години  след  това.  На  8.02.1910   била  създадена  организацията  на
бойскаутите в САЩ. И до днес не знаем името на това  момче-скаут. То просто е наричано незнайният скаут.
В подходящият момент и на подходящото място момчето направило точно това, което Бог е искал от него да
направи. Той просто постъпил милостиво, помагайки на един непознат човек.

Михей  казва:  “Бог  въобще  не  обръща  внимание  на  натруфените  ви  и  претенциозни  религиозни
ритуали и на лицемерното ви богослужение. Бог наистина иска да му се покланяме, но той няма нужда от
празни преклонения.  Бог иска вашето преклонение да доведе до промени в живота ви. Човече, Бог ти е
показал какво е добро. Какво иска Бог от теб? Да постъпваш справедливо, да обичаш милостта и да живееш
смирено със своя Бог.  Вие можете да вземете тези три изисквания и да си направите от тях нещо като
скаутска клетва, която да бъде мото в живота ви. Какво означава човек да постъпва праведно? Това означава
просто да се подчиняваме на Златното правило и да се отнасяме към другите хора така, както искаме и те да
се отнасят към нас, да ги уважаваме и да ги считаме равни на себе си. Какво означава да обичаме милостта?
Това означава с готовност да прощавате на другите, защото на нас самите е простено. Какво означава да
живеем  смирено  с  Бога?  Това  означава,  че  трябва  ежедневно  да  се  молим  и  да  се  подчиняваме  на
ръководството на Бога за нашия живот.

Учениците познавали Исус. Пред себе си виждали прекрасния пример на Онзи, който дал живота си
заради  справедливостта  и  милостта  и  живял  в  смирено  подчинение  на  волята  на  Бога.  По  време  на
Последната вечеря преди да бъде предаден, в лицето на Исус учениците видели образа на онзи човек, в
който Бог искал да се преобрази всеки от тях. Някой беше казал, че Исус е това, което Бог има предвид, че
трябва да бъде човека. Ако разгледаме живота на Исус, ние ще разберем точно как Бог иска да живеем
собствения си живот. Когато вземаме причастието в църквата, ние не искаме просто да се нахраним. Ние не
идваме в църквата просто за да усетим колко добри християни сме и да си заминем с чувството на някакво
лицемерно задоволство. Ние вземаме Светото Причастие и получаваме пълно обслужване. Павел разказва
за християните от Коринт,  които започнали да използват Господната трапеза просто като място,  където
могат да прекарат приятно, да се повеселят и да си похапнат. Той казал, че предназначението на Светото
Причастие е друго. Когато човек го приема, той повдига капака и прави пълен преглед. Ние проверяваме
колко зацапани са филтрите, дали ремъците не са загряти и как са обтегнати. Ние оглеждаме живота си и
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проверяваме къде  има  износване  и  къде  нещо е  скъсано.  Когато приемаме Светото Причастие,  ние  го
вземаме с желание да се самоизследваме, защото в този момент сърцата ни са отворени. Нищо не е тайно
или скрито от Бога, който ни обича и ни призовава да живеем справедливо,  да обичаме милостта и да
живеем смирено пред Него. Това причастие не е на нашата църква, не е на Баптистката деноминация, това е
Трапезата на Господ Исус Христос.  Всеки, който като вярващ е поканен да вземе участие в тази чудна
възможност да се поклони пред Бога, трябва да се покланя с дух, истина и искреност. Вие сте поканени да
отворите сърцата си пред Бога, за да бъдете почистени, да бъдете обновени и подсилени, за да живеем като
хора на Бога, каквито сме призовани да бъдем. 

В нощта когато бил предаден, Господ Исус Христос взел хляба, разчупил го и казал: “Това е моето
тяло, което заради вас се разчупва.” Нека да се помолим за благославяне на хляба: Небесни Отче, като се
събираме тази сутрин тук в Твоя дом, за да изпълним светото задължение на Светата Трапеза, ние се молим
всеки присъстващ да разбере значението й за всеки от нас. Отче, ние Ти благодарим, че пожертва Синът Си
на кръста на Голгота. Ти възложи върху него нашите грехове, за да ни бъде простено на нас. Отче, докато
вземаме този хляб, помогни ни ясно да разберем, че той представлява разчупеното тяло на Исус на кръста.
Молим те да простиш греховете ни. Отче, докато вземаме участие в Господната Трапеза, помогни ни да
разберем напълно смисъла на това ядене. Амин.

А сега  да се  помолим за  благославяне на виното:  “Скъпи Отче,  докато се  подготвяме да вземем
чашите в ръцете си, направи ни да разбираме защо ги получаваме. Направи да разбираме смисъла на кръвта
на Твоя Син, която беше пролята заради нас. Направи ни да разбираме, че това вино символизира този най-
голям дар, който някога е даряван. Това е дарът на нашето спасение поради твоята милост. Ние разбираме
тези неща, като си спомняме за Твоя Син. Амин. 

Среща с пророк Осия
Осия

Днес ще се срещнем с пророк Осия. В неговата история се разказва за отношенията му с жена му
Гомер. Осия е бил млад пророк. Той е бил пророк на същите хора, на които е бил пророк и Амос, но има
известна разлика. Амос дошъл в града от друго място, поради което жителите на Самария гледали на него
като на чуждоземен агитатор.  А Осия е бил местно момче, което израсло в тази страна. Той обичал хората,
на които пророкувал.  Той е  бил евангелист,  човек,  който е  съобщавал за  съдбата на хората.  Можем да
приемем, че Осия е бил подобен на хората, които носят две рекламни плоскости, закачени на врата си,
едната отпред, а другата отзад.  На предната плоскост било написано “Разкайте се!” На задната плоскост
било написано “Краят наближава!” 

Осия е предсказвал съдбата на хората. Проповедта му е била като гръмотевица и той е проповядвал на
хора, които много е обичал. Той много често използвал думата  Ефрем, която означава “любими.” Самото
име  Осия  означава  “спасение.”  Осия  е  бил  млад  пророк,  който  правел  всичко,  на  което  е  способен  и
съобщавал на хората постоянното предупреждение за наближаващия Съд на Бога. Тогава срещнал Гомер,
която се оказала непочтена жена.  Огден Неш казва, че между пестеливия мъж и разточителната жена има
несъвместимост. Осия и Гомер изглежда, че са били несъвместими. Той е бил целенасочен пророк, който
съобщавал на хората за наближаващото нещастие, а тя е била безгрижна и неуправляема в живота си жена.
Тя  е  имала  слаби  задръжки  и  много  слаб  самоконтрол.  Тя  е  била  момиче,  което  обича  веселбата  и
празнуването. Тя била напълно убедена, че е в състояние да научи Осия на някои неща и да му даде уроци,
на които до тогава никой не го е научил. Тя била сигурна, че ще може да го убеди да свали рекламните
плоскости от врата си, че ще успее да го убеди, че края не е близо и че остава още много да се живее.
(Коментар: И сега има млади хора, които живеят с илюзията, че след като се оженят за своя избраник, те ще могат да го
променят и формират така, както на тях им се иска. Но след като поживеят заедно известно време установяват, че това не
само е невъзможно, а даже самите те стават като избраника си. Д. Пр.) Осия силно се влюбил в нея. 

Всеки от  съгражданите  им е  разбирал,  че предстоящият брак между Осия  и  Гомер е  лоша идея.
Хората разбирали, че двамата просто не си подхождат. Онези, които познавали Гомер интимно, а те съвсем
не са били малко, се чудели какво ли е намислила да направи. Тези, които познавали Осия се чудели какво
го  е  прихванало.  Можете  да  си  представите  скандалната  реакция,  когато  се  разчула  новината  за
предстоящата сватба. Пророк да се ожени за проститутка. Такова е било положението. Ако е имало мъж и
жена, които са несъвместими помежду си, ако е имало двама човека, които изцяло не си подхождат, това са
били Осия и Гомер. 

Когато давам предбрачна консултация на някоя двойка, аз винаги питам, дали се молят заедно. Много
съпрузи и съпруги се молят заедно.  Но има и други, които са женени от дълги години, но не се молят
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заедно.  Уверявам  ви,  че  духовната  връзка  е  една  от  най-важните  и  значителни  връзки  в  семейството.
Съпрузите и съпругите трябва заедно да споделят вярата и привързаността си към Бога в обща молитва.
Когато някоя млада двойка дойде при мен и ми каже, че иска да се оженят, аз им казвам, че трябва да се
научат да се молят заедно, а това е трудно за научаване действие, защото двамата трябва да преодолеят
някои притеснения.  Когато съпругът и съпругата се молят заедно, те получават сила,  която не могат да
получат по друг начин.

Мислите ли, че Осия и Гомер са се молили заедно? Лично аз се съмнявам, че Гомер въобще се е
сещала за Бога, но съм убеден, че Осия се е молел на Бога. Едно от изненадващите неща в неговата история
е, че Осия е правил точно това, което Бог е искал да направи. Нека да прочетем Осия 1:2. Поради това той се
оженил за Гомер. Ние можем да си зададем въпроса: “Дали Осия е получил правилното послание? Това ли е
искал Бог от него? 

Същите  въпроси  можем  да  зададем  и  за  други  събития  от  Библията.  Дали  Авраам  е  получил
правилното съобщение, когато Бог му е казал да пожертва сина си? Истината е, че понякога Бог възлага на
хората си задачи, които според човешките представи са лишени от логика. Бог казал на Осия да се ожени за
жената, която много му харесала, но изглеждала толкова неподходяща да му бъде съпруга. Може би Осия си
е мислил, че може да промени Гомер и си е казвал: “След като ми стане жена, тя ще се научи какво означава
да бъдеш личност, която се подчинява на Бога. След като станем семейство и чуе принципите, към които се
придържам в живота си, тя ще се промени.” От своя страна Гомер може би също си е мислела, че съумее да
промени Осия и си е казвала: “След като се оженя за него, аз ще му помогна да се поотпусне. Аз ще му
помогна да се научи да живее истински и да се наслаждава на живота.” Винаги е лоша идея да сключвате
брак с някой човек с убеждението, че след това ще го промените. Истината е, че това почти никога не става.

Осия и Гомер имали три деца: един син и две дъщери. Бог казал на Осия да нарече сина си Йезраел,
което означава “прокуден” или “изхвърлен.” С други думи, чрез това име Бог казвал: “Аз ще накажа хората
си.”  След това  му се  родила дъщеря,  която Бог  казал  да бъде наречена Ло-рухама,  което означава “не
придобила милост.”  Приставката “Ло” придава отрицателен смисъл на думата, пред която се намира. Бог
нямало да оказва никаква милост. Третото дете било наречено Ло-аммий, което означава “не мои хора.”
Виждате, че Осия е дал на децата си имената, които Бог му наредил да даде. Самите деца се превърнали в
част от пророчеството му. Можете да си представите как са се чувствали децата му в училището, когато
учителят прочитал списъка на присъстващите: Прокуден, Не придобил милост, Не мой хора. Самите имена
предсказвали съдбата според пророчеството на Осия.  Често пъти децата страдат, когато родителите не се
разбират помежду си.

В началото Осия и Гомер може да са имали и щастливи моменти в съвместния си живот.  Дошло
време,  когато  Осия  разбрал,  че  мрачното  бъдеще,  което  пророкувал,  се  разкрива  в  собственото  му
семейство. Семейството престанало да функционира правилно и децата понесли част от товара. Това се
случва често в семействата, в които няма разбирателство. Неженените мъже и жени не винаги очакват с
ентусиазъм  проповедите,  произнасяни  преди  Свети  Валентин.  На  хората,  които  нямат  семейство,
независимо дали това се дължи на смърт на брачния им партньор, или на това, че живеят разделени или че
са  разведени, им е трудно на Свети Валентин. Вместо да бъде празник на радостта и на любовта, за тях
този ден е ден на болката и самотата. Всичко това го има в историята на Осия, която е валидна за всички.
Това е историята на един мъж, който страдал ужасно заради обичаната от него жена.

В края на краищата Гомер се върнала към старото си безконтролно и неморално поведение. Започнала
да  се  прибира  късно вечер у  дома и  да  не  обръща внимание  на  децата  си.  Осия  се  връщал у  дома и
установявал, че децата са сами. Той трябвало да приготвя вечерята, да ги къпе и да им помага да подготвят
домашните си упражнения. Често пъти не знаел къде да намери жена си, с кого е, какво прави и кога ще се
върне в къщи. Осия я чакал до късно през нощта и гледал загасващия огън в огнището, като сигурно се е
досещал с какво се занимава жена му. Той я чакал да се прибере и когато тя се връщала, той изпитвал още
по-силна болка. Дрехите й били измачкани, червилото й било размазано, гримът й бил повреден, а косата й
била в безпорядък. Понякога Осия чакал жена си даже до след полунощ. Накрая си лягал, без да я дочака и
се преструвал на заспал, когато жена му се връщала в къщи. Жената, която обичал, му изневерявала.

По този начин от собствения си опит Осия разбрал проблема на Бога с хората, които обичал. Той е
знаел, че Бог ще съди хората, защото му изневеряват. Той е знаел, че великият Бог на вселената ще даде
отговор на тяхното неподчинение и на тяхната изневяра. Осия съобщавал това на хората много преди Гомер
да разбие сърцето му. Но чак след като тя му изневерила, проповедите на Осия се променили. Сега в гласа
му рядко можел да се долови тътена на гръмотевицата. През повечето време очите му били пълни със сълзи,
защото сърцето му е било разбито.  Сега той разбирал, че великият Бог на вселената страда от болка и че
сърцето  го  боли,  когато  хората  не  Му  се  подчиняват  и  му  изневеряват.  Осия  сравнявал  греха  на
прелюбодеянието, което изпитал в собственото си семейство с греха на изневярата, която демонстрирали
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хората в живота си. Нека да прочетем Осия 5:3-4;  5:15; 6:4; 6:10. 
Сега Осия можал да разбере болката на Бога по начин, който по-рано е бил недостъпен за него. Той

разбрал, че поведението на хората на Бога разбивали сърцето на Бога. Проповедите му се променили и той
започнал да  демонстрира  състрадателността  на  Бога,  който мечтае  за  възстановяване  на  връзката  си  с
обичаните от него хора. Даже когато Осия мечтаел за възстановяване на връзката си с жена си Гомер, това
изглеждало невъзможно. Тя изцяло се била отдала на порока. Една нощ въобще не се прибрала у дома.
Въобще не оставила бележка къде се намира, не се поинтересувала за децата и заминала с някакъв друг
мъж.  От  различни  места  Осия  чул,  че  в  началото  била  с  един  мъж,  а  после  с  друг.  Пропадането  й
продължавало.  В  началото  може  би  е  била  с  някой  богат  мъж.  След  това  се  свързала  с  отявлени
престъпници.

Тогава Бог казал на Осия да направи нещо забележително. Нека да прочетем Осия 3:1. Бог казал на
Осия да отиде и да намери жена си. Той му казал: “Осия, потърси я навсякъде и я върни обратно.” Осия се
подчинил.  Потърсил  я  на  едно  място  а  след  това  на  друго.  След  продължително  търсене  най-после  я
намерил. Изглежда, че този път любимата му жена била стигнала до такова падение, че се била продала като
робиня, и Осия трябвало да я откупи, за да я върне обратно у дома.

Платил 15 сребърника плюс известно количество жито на мъжът, който я притежавал. Отвел жена си в
къщи и й казал, че тя ще живее с него и че повече не трябва да се среща с другите мъже. Казал й, че ще я
обича. Можете да си представите какво напрежение е имало в дома им. Бог наредил на Осия да направи
нещо, което наистина е много, много трудно – да прости на тази жена, да прости изневерите й, не просто
някаква случайна изневяра, а много изневери.

В ден като Свети Валентин най-важното нещо за някои от вас, е да се опитате да простите. Някои от
вас имат нуждата да простят на човек, който наистина ви е наранил и ви е изоставил в ужасно състояние.
Вие имате нужда да простите на някои хора, които са заминали толкова далеч, че вече няма възможност да
възстановите връзката си с тях. Не е нужно да им казвате, че сте им простили. Това е ваш личен разговор с
Бога и самите вие имате нужда от тази прошка. Такова прощаване не е нещо, което човек казва понякога.
Това не е еднократно прощаване, след което всичко приключва. 

Знаете  ли  какво   е  казал  Исус?  Той  е  казал,  че  има  такива  видове  прошка,  в  които  трябва  да
упорстваме и да я правим 70 пъти х 7. Исус няма предвид, че трябва да си водим статистика, за да знаем
кога ще стигнем до числото 490. Исус ни казва, че 70 х 7 означава, че всеки път, когато нещо болезнено ни
напомни за онова, което вече сме простили,   ние трябва да прощаваме отново и отново, докато накрая всичко  
приключи  и  престанем  са  изпитваме  някаква  болка.  Най-често  прошката  е  единственото  разрешение,
особено в областта на отношенията ни с онзи, когото обичаме. Нараняването, болката и спомените могат
много често да връщат отново тази болка при нас.  Ако не прощаваме упорито до края, сърцето ни ще се
изпълва с горчивина.

Ние  имаме  смелостта  да  прощаваме,  защото  разбираме,  че  и  на  нас  ни  е  простено .  Нека  да  ви
попитам: “Правили ли сте някога нещо, което е наранило сърцето  на Бога? Правили ли сте някога нещо,
може би несъзнателно, което знаете, че е натъжило сърцето на Бога? Правили ли сте някога нещо, казвали
ли сте нещо нелюбезно, отнасяли ли сте се несправедливо към някой човек? Правили ли сте някога нещо,
което наранява Бога? Може би най-добре е да попитам: Колко пъти сте наранявали Бога? Колко пъти сте
наранявали сърцето му? Колко пъти поведението ви е демонстрирало преднамерен бунт и неподчинение?
Не е ли вярно, че с поведението си ние сме наранявали сърцето на Бога, който толкова много ни обича?
Знаете ли как отговаря Той? Бог отговаря с безусловна любов, същата любов, която е демонстрирал Осия, с
любов, която иска да ни върне обратно, която иска да прости, независимо от онова, което сме му причинили.
Най-големият подарък за Свети Валентин, който можете да получите не е кутия шоколадови бонбони. Не е
букет цветя. Не е красива картичка.  Най-хубавият подарък за Свети Валентин, който може да получите,  е
безусловната любов на Бога. И този подарък е за всеки човек.

Джордж Матисън бил сгоден и обичал годеницата си. Когато започнал да има проблеми със зрението
си,  той  отишъл  на  лекар,  който  му  съобщил  тъжната  новина,  че  ще  ослепее.  Матисън  отишъл  при
годеницата си и й казал: “Лекарят ми каза след няколко месеца ще загубя зрението си. Искаш ли да се
ожениш за мъж, който ще ослепее?” Годеницата му отговорила: “Дай ми малко време да си помисля.” След
няколко дни тя му казала: “Джордж, аз обмислих положението. Не искам да се омъжа за човек, който ще
ослепее.” Така тя развалила годежа. Сърцето на Матисън било разбито. Отишъл в стаята си и написал едно
стихотворение, което се превърнало в един от нашите химни: “О, Любов, която никога няма да ме изостави,
оставам изморената си душа в ръцете Ти.”

Мъката  абсолютно  ще  ви  измори.  Тъгуващите  хора,  които  са  били  наранени  от  човек,  който  са
обичали, имат уморени души. Единствената любов, която никога няма да ви изостави е Божията любов.
Това е най-хубавият подарък, който можете да получите на Свети Валентин. Знаете ли кой е най-хубавия
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подарък, с който можете да отговорите на тази любов? Можете да дадете сърцето и любовта си на Бога,
който никога няма да ви изостави и който ви обича безусловно. Най-добрият подарък по случай Свети
Валентин е да дарите е сърцето си на Бога, да обичате Бога така, както Той ви обича и да демонстрирате
Неговата безусловна прошка към другите хора. 

Получили ли сте любовта на Бога? Позволили ли сте на вашия небесен Отец да ви дари с чудесния
дар на любовта, който най-пълно е изявен в Исус Христос, която е написана в сърцата ни с неговата кръв ?
Получили  ли  сте  този дар  от  Бога?  Дали ли  сте  сърцето си  на  Бога  в  отговор  на  този  дар?  Ето това
празнуваме  на  Свети  Валентин.  Това  превръща  Свети  Валентин  във  важен  празник  за  всеки  човек.
Предоставили ли сте сърцето си на Христос? Решили ли сте да приемете Христос като ваш Спасител,
решили ли сте да живеете като християнин и да учите другите на тази велика любов? Ако до сега не сте
взели  това  решение,  приканваме  ви  да  го  направите.  Може  би  имате  нужда  да  се  върнете  назад  и  да
оправите  посоката  на  живота  си?  Снощи  имахме  прекрасна  вечер  в  много  млади  хора,  посветена  на
истинската любов. Много от тях са се молили у дома след това и са взели решение да се въздържат от
сексуални връзки преди брака. Молим се Исус да им даде сили да издържат на изкушенията. В името на
Господ Исус Христос се молим. Амин. 

Страдащият слуга
Исая 52:13 – 53:12

Нека  да  прочетем  заедно  Ис.52:13–53:12.  Счита  се,  че  тази  откъс  представлява  най-прекрасното
поетично описание в цялата литература на човечеството. Със сигурност ще има хора, които няма да се
съгласят с това твърдение, но това е една вълнуваща поема, написана от един пророк от Стария Завет. Тя
описва изпълнението на обещанието, което Бог е дал на хората си и ни разказва за нещо, което е предстояло
да се случи. В нея се казва, че Исус ще дойде, но не като наблюдател или Месия, който прави чудеса, а като
страдащ слуга. (Коментар: Исая е живял 800 г. преди раждането на Исус. Д.Пр.)

Ние  наричаме  тази  седмица  “Святата  или  страстната  седмица.”  Това  е  седмицата,  когато  си
припомняме смъртта на Исус. Това е специална седмица, която е различна от останалите седмици. През
тази седмица си припомняме централното събитие за нашата вяра – за кръста на Христос. Мисля си, че
напоследък всички станахме твърде близки с кръста. Виждаме, че кръста се носи като украшение, закачено
на  верижка  през  врата.  Виждаме  кръста  поставен  на  покрива  на  църковните  камбанарии,  срещаме  го
закачен по стените или поставен на централно място в църквите.  През тази седмица ние поставяме на
олтара един кръст, който много прилича на кръста, на който е умрял Исус, един груб и здрав кръст, над
който е поставен трънен венец. Ние поставяме този кръст пред нас, защото той ни напомня за вярата ни и за
кръста, на който е умрял Исус, защото той не е умрял на бронзов кръст, поставен между два свещника на
олтара.  Този  кръст  е  лишен  от  всякакви  украшения.  Това  е  един  грубо  изработен  кръст,  чието
предназначение е да бъде инструмент за смъртно наказание. Останалите световни религии имат в центъра
на религията си нещо красиво на вид: полумесеца на исляма; звездата на Давид, символът на юдеизма;
лотосът,  символът на източните религии. Символът на нашата вяра е един инструмент за  мъчение и за
изпълнение на смъртно наказание.

Пророк Исая казва, че Бог ще изпрати Своя слуга, но ние няма да бъдем привлечени към него заради
харизматичната му външност. Ние не сме привличани към него заради добрия му външен вид. Този слуга не
е изглеждал така, че да се възхищаваме от облика му. В книгата си “Исус, който не познавах,” Филип Янси
говори за красивия образ на Исус от Назарет,  който е  създаден през втория век.  Това описание отваря
вратата  за  съмнения,  защото  там  се  казва,  че  никой  не  е  виждал  Исус.  Този  документ  е  част  от  така
нареченото  гностично  (познавателно)  евангелие.  Неговата  идея  е,  че  Исус  никога  не  е  бил  реален  и
истински човек,  а е бил просто един дух.  Друго описание на Исус,  родено във втория век, може би се
доближава по-близо до истината. Според него Исус е бил равин, който е бил гърбав. Исая казва, че когато го
видим, ние ще пожелаем да не го гледаме. Той не е бил личност, която бихме желали да наблюдаваме.
Тъкмо  обратното,  съдейки  по  външния  му  вид,  ние  бихме  го  презирали.  Истината  е,  че  докато  го
наблюдаваме през Святата Седмица да носи кръста си, докато кръвта, причинена от трънения венец, се
стича по лицето му, на нас ни е трудно да го гледаме. Иска ни се да  отклоним погледа си от него и да
гледаме каквото и да е друго нещо.

През тази специална седмица ние трябва да се върнем при Голгота и да видим какво е станало. Трябва
да погледнем на станалото по нов начин и да се опитаме да разберем, че там се е случило нещо, което е
променило живота и е преобърнало целия свят. На кръста на Голгота ние поглеждаме към Онзи, който е Син
на Бога. Ние се фокусираме върху средния от трите кръста и виждаме слугата на Бога, който страда вместо
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нас. Исая е казал, че той ще бъде прободен. В наше време пробождането на тялото се счита за някаква
прищявка, но това е било съвършено различно пробождане. Огромните гвоздеи, с които е бил прикован към
кръста  не  се  преминавали  през  дланите,  а  вероятно  през  китките  му,  защото  дланите  просто  не  биха
издържали теглото на тялото и биха се разкъсали, докато гвоздеите, забити в китките ще задържат здраво
тялото на кръста.

При разпъването на кръста смъртта настъпва бавно. Исус би могъл да бъде убит по много начини. Той
би могъл да бъде разстрелян от наказателен взвод. Той би могъл да бъде обесен. Той би могъл да бъде убит
на  електрически  стол  или  в  газова  камера.  Би  могъл  да  бъде  убит  с  отровна  инжекция.  Ако  целта  е
екзекутираният да бъде подложен на възможно най-голямата болка преди да умре, вероятно разпъването на
кръста е най-добрият метод. Исус бил прикован на кръста. Той е носел не само греховете на всички хора, но
е трябвало да понесе и тежестта на собственото си тяло.  При разпъването на кръста смъртта не настъпва
поради загубата на кръв, а поради задушаване. След продължителните часове на затруднено дишане теглото
на тялото упражнява толкова голямо налягане върху гръдния кош, че човек просто повече нямал сили да
диша. Белите му дробове се напълват с течност. Когато римският войник пробол гръдния кош на Исус с
копието си, за да се увери, че е умрял, от раната потекли кръв и вода. Исак Ватс пише: “Вижте как от
главата Му, от ръцете Му и от краката Му надолу текат скръб и любов.” Това е Исус, страдащият слуга на
Бога, който умря на кръста на Голгота.

Защо е било необходима такава жестока смърт? Кой е изисквал това? В Исая се казва, че този “човек
на скърби и навикнал на печал” преминава през това страдание и мъчение,  за  да понесе страданията и
скръбта, които заслужаваме ние. Той е бил бит и наранен заради нашите грехове. Аз не разбирам защо е
станало това. Не разбирам как един човек, един евреин, който е умрял на кръста на някакъв хълм край
Ерусалим преди 2000 год. би могъл да има нещо общо с моите сегашни грехове. Не мога да разбера по
какъв начин неговата смърт би могла да промени с нещо моя грях, който извършвам сега в 21 век.  Аз не
мога да разбира всичко това. Апостол Павел казва, че това е велика тайна. Той също не е могъл да я разбере,
но мога да ви кажа, че с цялото си сърце вярвам в нея. Не мога да я разбера с главата си, но вярвам в нея с
цялото си сърце. Аз вярвам, че Исус е умрял на кръста заради Кърк Ниили.

Ние имаме нужда да се върнем при кръста на Голгота и отново да видим какво се е случило там.
Описанията на евангелията ни казват, че на Цветница Исус влязъл в Ерусалим, яздещ едно магаре. Той
спрял на склона на Планината на Маслините, където сега се издига църквата “Плач Господен.” Счита се, че
тази църква е построена на мястото, където Исус е спрял, огледал чудният град Ерусалим и заплакал с
горчиви сълзи. Исус заплакал за града, който е имал спасението точно под носа си, но не го е приел. Хората
не са разбрали какво означава самото идване на Исус между тях. Когато Исус влязъл в Ерусалим, тълпите го
поздравявали в палмови клони и викали “Осанна!” Религиозните и политическите лидери се опитали за
накарат хората да млъкнат и казали на Исус също да ги призове да замълчат. Исус им казал: “Казвам ви, че
ако тези млъкнат, то камъните ще извикат” (Лука 19:40). Разбира се, не се е наложило камъните да викат.
Хората са викали: “Осанна! Благословен, Който идва в Господното име” (Марк 11:9)! Събитията от тази
седмица се развивали бързо. Същите хора, които  в неделя викали “Осанна!” в следващия петък вече викали
“Разпни Го” (Мат. 27:23)! Исус влязъл в град Ерусалим, градът на мира. Той влизал в градът, който не е
знаел  нещата,  които работят  в  полза  на  мира,  а  и  сега  все  още не  ги  знае.  Той влязъл в  този град,  а
юдейските религиозни водачи и римските окупационни власти заговорничили заедно, за да го арестуват. На
Цветница Исус влязъл в Ерусалим като цар,  който отива на коронация,  а на Разпети Петък умрял като
обикновен престъпник.

Исус  се  срещнал  с  учениците  си  в  горната  стая,  за  да  празнуват  заедно  Пасхата.  Той  напълно
променил смисъла на това хранене и то се превърнало в Господната Трапеза, която приемаме и ние. Така
ние си припомняме това Пасхално ядене, как Исус взел хляба и чашата и обяснил на учениците си смисъла
на това ядене и как е поискал от тях винаги да вземат тези символи като напомняне за Страстната Седмица.
“Това е моето тяло и това е моята кръв.”  След вечерята Исус и учениците му отишли в Гетсиманската
Градина.  Исус се отделил от учениците, легнал с лице към земята и започнал да се моли толкова искрено,
че според евангелието на Лука от него започнали да падат капки пот като кръв. Лука ни казва, че през това
време учениците му заспали, защото били натъжени. Тогава Юда, който бил заедно с Исус в продължение
на 3 години и половина и е виждал неговите чудеса и е слушал неговото учение,  дошъл и го предал с
целувка. Исус бил арестуван и заведен при първосвещеника Кайафа, който го разпитал. Исус въобще не
искал да отговаря, но бил обвинен, че твърди, че е Син на Бога. Исус не отрекъл това. Кайафа разкъсал
дрехите си като символ на увереността си, че Исус трябва да умре. Присъстващите казали: “Той заслужава
да  бъде  убит.”  Оттам  Исус  бил  заведен  при  Пилат,  т.е.  от  религиозните  лидери  той  бил  предаден  на
политическите лидери. 

Интересно е да се отбележи, че до това събитие Пилат и Ирод не са били в добри отношения. Пилат
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го изпратил при Ирод, а после Ирод го върнал обратно при Пилат. Исус бил подхвърлян от ръка на ръка като
горещ картоф. Никой не искал да вземе решение, а Пилат - най-малко от всички. Жената на Пилат, която
имала проблеми със спането, сънувала лош сън. Той трябвало да се справя с цялата бъркотия в къщи. Той си
мислел за назначението си да отиде да служи в Ерусалим сред юдеите. Колко трудно се управлявали тези
хора! Юдеите винаги създавали проблеми! Императорът очевидно не е ценял много високо Пилат, за да го
изпрати в това място. Било е петък. Може би Пилат си е казвал: “Благодаря на Бога, че е петък.” Може би е
знаел, че след залез слънце юдеите ще започнат да празнуват своя “Сабат.” Опитвал се да работи съвместно
с техните лидери и виждал, че положението излиза от контрол, поне от неговия контрол. Тогава той просто
решил да си измие ръцете от цялата каша.

Както било обичайно за този ден, Пилат предложил да освободи Исус, но тълпата се развикала и
поискала да бъде освободен Варава.  Освобождаването на прочутият терорист Варава  е равностойно на
освобождаването на член на Ал Кайда. Войниците завели Исус в двора на съда, съблекли го и го били с
камшик почти до смърт. След това му нахлузили един трънен венец на главата, за да му се подиграят. Тъй
като Исус бил наричан цар, те поставили в ръката му тръстикова пръчка, за да играе ролята на скиптър.
Освен  това  покрили  кървящият  му  гръб  с  червеното  наметало  на  някакъв  римски  войник.  След  това
натоварили кръста на раменете му, избутали го на улицата и го повели по каменистия път, наричан “Виа
Долороса” или “Пътя на Кръста.” Счита се, че по пътя до Голгота той е падал поне три пъти. Библията не ни
казва  нищо  за  това,  но  очевидно,  че  той  е  падал  по  пътя.  Един  човек,  наречен  Симон  Киринееца  си
предложил услугите и помолил да му разрешат да носи кръста вместо Исус поне през последната част от
пътя. Исус казал на жените, които вървели след него:  “Дъщери йерусалимски, недейте плака за Мен, но
плачете за себе си и за децата си” (Лука 23:28). Когато на влизане в Ерусалим се спрял в подножието на
Планината на Маслините, Исус оплакал целия град. Процесията излязла през вратата на градската стена и
стигнала до мястото,  където били убивани престъпниците.  Там приковали Исус с  огромни гвоздеи към
кръста и той бил изправен вертикално.

Библията описва няколко изказвания на Исус. Матей и Марк ни разказват, че той извикал: “Ели, Ели,
лама савахтани?”, което означава: “Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?” Това е бил един ужасен
плач изразяващ най-силна агония. Думата “excruciating” (остър, мъчителен) произлиза от латинската дума
“ex-cruc”, която означава “от кръста.” Предполагам ако някое кътче от земята е било изоставено някога от
Бога, това е била Голгота в този момент. В последните мигове от живота си Исус се е грижел за другите
хора. Веднъж дал израз и на собствената си нужда и казал: “Жаден съм.” Стоящите около него му подали
една гъба, напоена с оцет и горчиви билки, които тогава се използвали като болкоуспокоително, но Исус
отказал да пие. Исус говорил на майка си и на Апостол Йоан, защото искал да се увери, че някой ще се
погрижи за майка му след неговата смърт. Исус говорил с разкаялият се разбойник, разпънат до него и му
предложил опрощение на греховете. Той е разбирал, че с настъпването на смъртта мисията му щяла да бъде
завършена. Той казал: “Извърши се.” Най-важното нещо, което е казал за всички нас е следното: “Отче,
прости им, защото не знаят какво правят.” Исус умирал в продължение на около три часа.

В поемата на Исая ние откриваме началото на така нареченото “Учение за Изкуплението.” Въпросът
е, кой е настоявал за такава смърт? Дали Бог е изисквал това? Дали нашият Бог е Бог, който изисква някой
да плаща? Някои хора вярват, че ако направят нещо грешно, някой трябва да плаща. Бог ще изиска да се
спазват точно изискванията на договора между Него и хората. Някои хора считат, че може би с цел крайният
резултат да на е твърде лош, Бог предложил собствения си Син. Или може би Сатаната е настоявал Исус да
умре? Трети вярват в Учението за Изкуплението. Дали пък Бог не е седнал на масата за преговори със
Сатаната, подобно на собствениците на професионалните футболни отбори, за да изтъргуват играчите си?
Дали Бог е дал Исус на Сатаната, казвайки: “Давам ти Исус в замяна на всички останали хора?” Това ли се е
случило? Имало ли е някакво спазаряване в този случай?

Кой е искал Исус да умре? Ако се вгледате внимателно, вие ще видите, че тълпата е викала: “Разни
го!” Ако потърсим къде е нашето място в тази история, ние ще установим, че нашето място е единствено
сред тълпата. Кой е искал смъртта на Исус? Ние сме я искали. Вие сте я искали. Аз съм я искал. Убеден съм,
че всички ние настояваме за тази смърт, защото никой от нас никога не е разбрал колко много ни обича Бог,
колко сериозно гледа на греховете ни и колко много иска да ни освободи от тях.  Ние никога не бихме
възприели това, ако Бог не ни обичаше дотолкова, че да умре заради нас. Ето това е направил Той. Исус е
казал: “Отче прости им. Прости и на мен.” Ето заради това е умрял той. След като умре, той е знаел, че
работата е свършена и казал: “Извърши се” (Йоан 19:30). Тогава умрял и предал духа си с думите: “Отче, в
Твоите ръце предавам духа Си” (Лука 23:46).

Двама членове на Синедриона, Йосиф  от Ариматея и Никодим помолили да им бъде дадено тялото
му.  Свалили  го  от  кръста,  увили  го  в  ленено  платно  и  го  поставили  в  една  гробница,  която  не  била
употребявана по-рано и принадлежала на Йосиф от Ариматея. Пилат се страхувал, че учениците на Исус
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могат да се опитат да откраднат тялото му, поради което взел предохранителни мерки. Гробницата била
запечатана с печата на Пилат, на входа бил поставен един огромен камък, а отвън била поставена охрана. На
пръв  поглед  изглеждало,  че  Исус  окончателно  е  победен.  Тъй  като  били  изплашени,  учениците  му  се
разбягали. Исая казва, че  Исус е умрял не поради собствените си грехове. Ние си мислим, че Исус е бил
поразен от Бога заради собствените му грехове, но Исая ни казва, че ние сме тези, които сме се отклонили
от пътя като овце. Той е онзи, който е бил воден като овца на заколение, без да протестира. Той е направил
това заради нас и заради нашите грехове е бил бит и нараняван. Ние сме лекувани благодарение на раните,
които той е получил при бичуването. Той е направил това заради нас. През тази седмица трябва да разберем
важността на това събитие. 

Какво е значението на това, че Исус е умрял заради нас? Искам да напомня две неща. Понякога ние
говорим за присъствието на Бога в красотата на света. Ние усещаме присъствието на Бога в планините,
особено когато стоим на някой планински връх, край някой водопад или на брега на океана. Ние съзираме
присъствието на Бога в красотата на пеперудите, на птиците, на цветята, на залезите и в небесната дъга. Ние
усещаме присъствието на Бога в красотата на света. Разглежданият откъс от Исая ни напомня, че съзираме
присъствието на Бога и в ужасните неща от живота. Тъкмо поради страданието на този слуга ние можем да
вярваме в присъствието на Бога в стаята за бърза помощ, по време на погребението на любим човек или
когато ще се явяваме пред съдията и да сме уверени, че независимо от най-големите нещастия, в които се
оказваме, Бог е до нас.

Миналата неделя прекарах няколко часа след обяд в стаята за бърза помощ в болницата заедно с една
от жените от нашата църква, която има алергия към лекарствата. Това беше ужасен следобед за нея, защото
тя изцяло беше загубила зрението си, тъй като имаше ужасна глоукома и на двете си очи. Сега зрението й
започна да се възстановява, но тя прекара няколко ужасни дни. Искам да ви благодаря за начина, по който се
отнесохте към нея. Благодарение на вашите грижи сега тя е в състояние да разбере, че Бог е до нея, даже в
най-лошите моменти от живота й. Преди 10 дни един млад адвокат от  Колумбия загина при автомобилна
катастрофа.  Той беше само на 37 години и остани млада  вдовица с  две малки деца,  на  3  и  6  години.
Родителите  на  вдовицата  са  членове  на  нашата  църква.  Една  колумбийска  църква  се  отнесе  по  един
прекрасен начин към вдовицата по време на тази криза в живота й. Бог е до нас, даже в трудните моменти. 

Къде беше Бог на 11 септември? Ще ви кажа, че Той беше в сърцето на всеки вярващ. Той беше в
огъня. Той беше във всеки от катастрофиралите самолети. Той беше с Тед Бимър в самолета, който се разби
в Пенсилвания. Той беше в Пентагона. Бог е с хората Си, даже в най-трудните им моменти. На Рождество
Христово ние обявяваме, че Христос, бебето, родено в една ясла във Витлеем, е нашият Емануил! Пророк
Исая посочва към кръста и казва: “Ето вашия Емануил. Ето страдащият слуга, човекът на скръбта, който
виси на  кръста  край Ерусалим.”  Сега  Бог  е  с  вас,  даже когато  ви  е  най-трудно.  Този  откъс  сочи  към
страдащия слуга, но ние сме тялото на Христос. Ние сме онези, които представляват слугата в този свят.
Нашата отговорност е да извършваме едно превъплътено служение. Ние трябва да покажем на хората, че
даже докато страдат сега, Бог е до тях.

Когато нацистите завладели Дания,  те разпоредили евреите да носят пришита на дрехите си една
жълта  звезда  на  Давид.  На  следващият  ден  след  издаването  на  заповедта  кралят  на  Дания,  наричан
Християн, излязъл от двореца си, окичен със звездата на Давид. Кочияшът на каретата му и останалите му
служители също носели жълтата звезда на Давид.  Даже конете,  които били впрегнати в каретата му и
кучетата,  който  го  съпровождали  също  носели  жълтите  звезди  на  Давид  на  амунициите  си  или  на
нашийниците си. Нацистите побеснели от яд, а крал Християн казал: “В Дания всички сме датчани. Ако
някой трябва да са евреи, ние всички ще бъдем евреи.” Еврейският художник Марк Шагал е нарисувал една
картина, която е нарекъл “Белият кръст.” Около този кръст са нарисувани сцени от Холокоста. 

Този страдащ слуга на Бога е умрял заради всички хора по света,  за  да могат всички да живеят.
Онези, които представляват част от Христовата църква имат отговорността да разнасят това послание до
другите хора. Ние не бихме могли да изпълним добре това поръчение, ако самите ние не сме убедени в
неговата правота. Приели ли сте Христос като ваш Спасител? Помолили ли сте страдащият слуга на Бога да
се превърне в Господар на живота ви? Дали сте го поканили да влезе в сърцето ви? Ако до сега не сте
направили  това,  сега  е  прекрасен  ден  за  да  вземете  такова  решение.  Приканвам  ви  да  отговорите
положително на тази покана на Бога. Амин. 

Страх или вяра?
Марк. 4:35-41

Нека заедно да прочетем Марк 4:35-41. Не са много събитията от един единствен ден, които завинаги
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са променяли историята на нашата страна и на света. Вторник, 11 септември 2001 е такъв ден. В Пс.55
описват чувствата на много от нас, докато наблюдавахме развоя на събитията по телевизията. “Сърцето ми
тъгува дълбоко в мен и смъртен ужас ме нападна; страх и трепет ме връхлетяха и ужас ме потопи  ”(Пс.
55:4-5). 

На 11 септември станахме жертва на най-жесток тероризъм.  Ние бяхме изненадани, че има сила,
която е способна да нападне страната ни. Нападнаха ни хора, които не разполагаха с оръжия за масово
унищожение.  Те  завладяха  пътническите  ни  самолети  и  ги  превърнаха  в  средство  за  разрушение.  Те
използваха срещу нас собствените ни технологии,  а  ние наблюдавахме развоя на тези ужасни събития.
Наблюдавахме  многократното  повторение  на  ударите  в  кулите  на  Световния  търговски  център  и  в
Пентагона, както и огромния кратер в полето на Пенсилвания. Толкова пъти наблюдавахме срутващите се
сгради,  че  образите  се  запечатаха  завинаги  в  паметта  ни.  От  катастрофата  с  космическата  совалка
“Челинджър” не сме гледали толкова повторения на нещо, което предизвика такъв ужас в живота ни. Светът
се  промени в  много  отношения.  Въздушните  пътувания  в страната  ни никога  няма да  са  както преди.
Архитектурата и конструкцията на небостъргачите ни ще се промени. Приоритетите на националната ни
отбрана се промениха. Съюзниците ни в света се промениха. Чувството ни за сигурност се промени. Със
сигурност и решителността ни като нация се промени.

В сряда през нощта сънувах, че летя със самолет, който наближава пристанището на Ню Йорк. Когато
наближихме, аз можах да видя пушека, който се издигаше от Световния търговски център. После самолетът
мина  над  Статуята  на  свободата  и  аз  успях  да  разгледам  лицето  на  женската  фигура,  която  наричаме
“Свободата.” Докато разглеждах красивото й каменно лице, в съня си видях, че от очите й текат сълзи. Това
беше тъжен сън.  Помислих си, че от него става сюжет за политическа сатира.  Може би някой вече я е
нарисувал. Това ми напомни за мъката и тъгата, които събитията от 11 септември причиниха на страната ни.

Промени се и темата на днешната ми проповед. Продължаваме да разглеждаме серията от съдбоносни
въпроси, но аз промених първоначалната тема. Днес ще разсъждаваме над въпроса за страха или вярата.
Прочетеният откъс от Марк съдържа 4 въпроса. На първо място учениците запитали: “Учителю! Нима не Те
е грижа?” В края на откъса те се питат: “Кой ли е Този?” Между първия и последния въпрос се намират 2
въпроса, зададени от Исус, които засягат страха и вярата: “Защо се страхувате?” и “Още ли нямате вяра?” 

Сега ще разгледаме въпроса за страха или вярата. Може би си казвате: “Кърк, не сравнявай бурята в
Галилейското море и малката рибарска лодка попаднала в беда с онова, което се случи на 11 септември.” Аз
не казвам, че двете събития са равностойни. Аз даже не сравнявам онова, което се е случило в Пърл Харбър
със събитията от 11 септември. При нападението на военната база Пърл Харбър бяха убити 2000 човека, по-
голямата част от които бяха военни. Хората, които загинаха на 11 септември не бяха военни, те ходеха всеки
ден на работа, работеха в бизнес сгради, изпълняваха ежедневните си задачи или пътуваха с пътнически
самолети. Според мен, случката от Марк. 4:35-41 е забележително събитие в живота на учениците. Нали
забелязвате, че тя е поставена в началото на евангелието. Убеден съм, че тя е част от основното обучение за
ученичеството. Исус им е дал един важен урок. Когато картите бъдат свалени на масата, когато попаднете в
ситуация, която е извън вашия контрол, когато бъдете въвлечен в някакво ужасно събитие, как реагирате?
Дали реагирате със страх, или реагирате с вяра? Това е съдбоносен въпрос, на които всички ние сме длъжни
да отговорим.

Ако се вгледаме в живота на учениците на Исус след тази случка, ако видим какво се се случило с тях
след това, ние ще се убедим, че решението, което са взели в лодката до голяма степен е определило как ще
реагират и на бъдещите събития. Яков умрял като мъченик за вярата си, а главата му е била отсечена с меч.
Брат му Йоан е живял вероятно най-дълго от всички ученици, но е бил изпратен на заточение на остров
Патмос, където бил охраняван от римски войници. Апостол Петър бил разпънат на кръст с главата надолу.
Легендата ни разказва,  че Вартоломей, един почни неизвестен ученик,  е бил нарязан на парчета с нож.
Зверствата, на които по-късно били подложени, начинът по който умирали и преследването, на което е била
подлагана християнската църква, са били далеч по-сурови и жестоки, отколкото бурята в Галилейско море,
която е била само част от обучението за “новобранци.”

Дали ще реагирате на кризата с вяра или със страх?  Освалд Чамберс казва,    че е феноменално, че  
когато  човек  наистина  се  страхува  от  Бога  ,    той  не  се  страхува  от  нищо  друго  .  Понякога  ние  даже
приравняваме страхът от Бога с вярата.  Роди Йетс бил прислужник в един стар влак, който пътувал от
източното до западното крайбрежие на САЩ в миналото. Когато го взел на работа, началникът на влака го
попитал, дали се страхува от Бога. Роди Йетс отговорил: “Аз се страхувам до смърт от Бога.” 

Нека да поясня.  Когато човек се страхува от Бога,  това съвсем не означава,  че той е страхливец.
Когато  се  страхувате  от  Бога,  това  означава  се  се  отнасяте  към  него  със  страхопочитание.  Тогава  вие
изпитвате чувство на уважение,  когато сте в присъствието на Бога.  Тогава разбирате,  че  независимо от
всичко което става и е очевидно, Бог контролира нещата. Много често в Притчи се използва изразът “страх
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от  Бога.”  Притчи  ни  казват,  че  страхът  от  Бога  е  началото  на  мъдростта,  че  страхът  от  Бога  придава
увереност на вярващият, че страхуващият се Бога се противопоставя на злото и че страхът от Бога е фонтан
на живота. Да се страхува от Бога, това означава човек да вярва в Бога. Страхът (от каквото и да е освен от
Бога) и вярата не могат да съществуват едновременно. Когато едното влиза, другото изчезва.

Сравнението между страхът и  вярата  води до няколко изводи.  Страхът сковава  духа  на човека,  а
вярата  го  освобождава.  Страхът  прави  човека  пасивен и  парализиран,  а  вярата  го  прави активен  и  му
придава сили. Страхът ни обезсърчава, а вярата ни окуражава. Страхът ни причинява болести, а вярата ни
лекува. Страхът ни лишава от надежда, а вярата никога не ни изостава. Страхът ни кара да изваждаме на
показ най-лошото от нас,  а вярата – най-доброто от нас.  Ние трябва да отговорим на един съдбоносен
въпрос: Дали отговаряме на събитията от 11 септември със страх или отговаряме с вяра? По време на един
друг случай, учениците помолили Исус да увеличи вярата им. Нали можем да се запитаме, дали е възможно
вярата  да бъде  увеличена? В Библията  се  казва,  че  трябва  да  растем във вярата.  Вярата  може да бъде
увеличе  на  . Но как е възможно да израстваме в обстановка като сегашната, след 11 септември? 

Трябва да помним уроците на историята. Аз чух много сравнения с нападението над Пърл Харбър, но
знаете  ли  какво  си  помислих,  когато  започнаха  да  съобщават  колко  човека  са  ранени  и  убити?  Аз  си
помислих за битката при Гетисбърг в Пенсилвания. Тогава в продължение на 3 дни са били убити и ранени
50.000  млади  американци.  Абрахам  Линкълн,  който  е  бил  президент  на  САЩ  по  време  на  ужасната
Гражданска война, бил помолен да отиде на това бойно поле и да го обяви за национално гробище. Речта му
била много кратка и може би е била писана от него, докато е пътувал с влака. Той казал: “Днес изразяваме
твърдата си решимост, че тези мъртъвци, които са погребани тук, не са умрели напразно. В нашата страна
ще се роди нова свобода и новото правителството на народа, работещо в полза на народа, никога няма да
изчезне от лицето на земята.”

Дали притежаваме тази твърда решимост, че умрелите не са умрели напразно? През цялата седмица
размишлявам над някои текстове  от  Библията.  Нека  заедно да прочетем  Пс.  27:  1-3.  Аз  имам чудесно
наследство от семейството си. Някои от вас са чували да разказвам, че имах един чичо, който беше участвал
в десанта в Нормандия, друг чичо, който многократно беше бомбардирал Берлин, трети чичо, който беше
воювал в Южния Пасифик и двама вуйчовци, които бяха военнопленници в Германия. Чичото, който беше
участвал в десанта в Нормандия е бил тогава само на 19 години. Той разказваше, че най-голямо успокоение
е получавал от Пс. 46, който баба ми го накарала да запомни наизуст. Той разказваше,  че докато карал една
малка десантна баржа, с която превозвал десантчиците до брега, думите от Пс. 46 постоянно се въртели в
главата му. “Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти.” От кого да се плашим? Пс.
46 казва, че народите ще се разклатят, царства ще падат, но Всемогъщият Бог винаги ще устоява. Вижте
46:10: “Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог.” Споменът на нашето наследство, споменът за онези, които са
изпадали по-рано в положение като нашето ще ни помогне, но думите от Библията ще ни помогнат още
повече  да  увеличаваме  вярата  си.  Имайки  предвид  Пс.  46,  Мартин   Лутер  е  писал:  “Нашият  Бог  е
непревземаема крепост.” Вярващите, които са живели преди нас, са ни оставили примери за подражание. 

В нашата къща ние имаме една стая,  която е нещо като свещено място.  Когато се пренесохме да
живеем в къщата на родителите ми,  баща ми заведе синовете ни в тази стая и им каза: “Тук вашите пра-
прабаба и пра-прадядо са се молили за четирите си синове по време на Втората световна война .” Всяка
седмица нашето семейство се събира да се моли в тази стая. Онези от нас, които могат да си спомнят за
своето наследство, ще извличат сила и вярата им ще се повишава. Онези от нас, които отворят Библията, ще
намерят  източник,  който  е  несравним  с  нищо  друго.  Повече  от  300  пъти  Библията  ни  казва:  “Не  се
страхувай.” Започвайки от Авраам и стигайки до края на Библията, ние срещаме този израз. Когато Исус
Навин влизал в Обещаната Земя, Бог му казал: “Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не
се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш” (Ис. Нав. 1:9).  Павел е написал
следните прекрасни думи на младия Тимоти: “Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и
себевладение” (2Тим. 1:7). Библията постоянно ни казва, че не трябва да се страхуваме. Страхът и вярата са
несъвместими помежду си.

Молитвата ще увеличи вярата ни.  В 2Лет.  7:14 се казва:  “Ако ...  народът Ми, който се нарича с
Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава
ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му .” Молитвата ще увеличи вярата ни.
Ани Греам Лотц, дъщерята на Били Греам давала интервю по телевизията и разказвала за един разговор с
баща си. Според него, от доста време американците казвали на Бога: “Не искаме да бъдеш част от живота
ни. Не те искаме в училищата си, в обществения ни живот или в политиката ни. Тъй като е джентълмен, Бог
се подчинил и стоял далеч от нас. Сега е време отново да поканим Бог да влезе в живота ни.” Ето това става,
когато се събираме да се молим в църквата.  Тогава Бог отново бива канен да се върне в живота ни.  В
книгата “Евреи” ни се казва, че ще настъпи момент, когато всички неща ще се разклатят. След като всяко
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нещо се  разтресе,  ще  остане  да  съществува  само  царството,  което  не  може  да  бъде  разклатено.  През
седмицата  Президентът  Буш каза:  “Вие  можете  да  разклатите  основите  на  най-високите  сгради,  но  не
можете да разклатите фундамента на Америка.” Библията казва,  че непоклатимото царство не са САЩ.
Непоклатимо е  само  небесното  царство.  Сега  ние  виждаме  в  САЩ  да  се  развяват  повече  национални
флагове, отколкото по време на Пустинна Буря. Даже пред входа на нашата църква има такъв флаг. Ние
поставяме такива флагове в домовете си. Забелязвам, че много от вас носят значки с националното знаме на
реверите си. Аз подкрепям патриотизма, но искам да ви отправя едно предупреждение. Патриотизъм – да,
но национализъм – не. Не трябва никога да считаме, че по някакъв начин Бог ни обича повече от другите
народи. Ние можем да се молим и да пеем: “Боже, благослови Америка.” Аз се моля Той да ни благослови
със Своето изцеление.  Но никога да не забравяме думите от Йоан 3:16 “Защото Бог толкова възлюби
света....” Помнете, че беше разрушен не Американският търговски център, а Световният търговски център.
Там работеха хора от цял свят. Умряха хора от много националности, а не само американци. Бог обича
всички хора. Много се радвам, че в нашата библиотека можете да видите описания на мисионерска работа
на наши представители сред арабските народи. Колко подходящи са те. Джон и Джени Брейди описват
работата на мисионерите в Северна Африка и в Средния Изток. Не трябва никога да считаме, че всеки
арабин е против нас. Повечето араби не са против нас. Повечето араби са миролюбиви хора. Това са хора,
които са създадени по Божия образ.  Всички те са хора,  заради които е умрял Исус.  Ние трябва да  се
отнасяме с любов към тях. Трябва да се пазим да не станем жертва на предразсъдъци и омраза. Християните
трябва  да  са  сигурни,  че  не  учат  другите  на  омраза  и  страх.  Ние  трябва  да  ги  учим  да  обичат.
Взаимодействието между страха и омразата е подобно на взаимодействието между водата и леда. Страхът
се втвърдява в омраза, а омразата се разтопява и се превръща в страх. Двете са части от едно и също нещо.
Вярата е съвършено различна. Да увеличим вярата си, това означава, че трябва да сме хора, които обичат.
Ние трябва да демонстрираме перфектната Божия любов, която прогонва всички страхове. Ако сме хора на
любовта, вярата ни ще расте. Бог винаги е нащрек и контролира положението. Къде е бил Исус в откъса от
Марк 4:34-41? Той е бил там, в лодката. Успокоението, което носи Исус: “Мълчи! Утихни!” не е нещо, което
можем да получим от друго място. Това е успокоение, което идва от центъра на мира. Такъв център на мира
се намира в сърцето на всеки вярващ. Фактът, че Христос е бил там, в бурята, е друг урок, който учениците
е трябвало да научат. Спомняте ли си историята от Даниил за Седрах, Мисах и Авденаго (Дан. 3:23-30),
които отказали да се поклонят на златния идол? Спомняте ли си какво е направил цар Навуходоносор с тях?
Той заповядал да ги хвърлят в запалена пещ и после сам погледнал в нея, ужасен от нейната горещина. За
свое изумление той видял четвърта фигура в огъня, която му заприличала на Божият Син.

Къде беше Исус на 11 септември? Ще ви кажа, че той е бил в огъня. Той е бил във всеки от падналите
самолети. Той е бил в срутилите се сгради. Той е бил в Пентагона.  Той е бил в купчините руини сред
спасителите. Къде е Исус по време на кризата? Той е там, където има вярващ човек, защото той обитава в
сърцето на всеки вярващ. Мирът, който дава Исус не е мир, който се влияе от външните обстоятелства. Това
е вътрешен мир, за който говори Павел, мир в сърцето и ума, който е невъзможно да бъде разбран от човека.
Как посрещнахме нападението на нашата страна – с вяра или със страх? Убедени ли сме, че Христос е с
нас?  Възможно е  Статуята  на  свободата  да  плаче,  но  със  сигурност  най-силно  плаче  Самият  Бог.  Ако
отидете до кръста, вие ще видите, че Исус има човешко лице, по което се стичат сълзи. Това е светът, за
който Той е умрял. Исус винаги е с нас. Самият той е казал: “Никога няма да ви изоставя.” Животът ни се
промени,  но  Бог  е  непроменим.  Той е  един и  същ вчера,  днес  и  утре.  Божието царство  е  единствено
непоклатимото царство. Ние можем да вярваме в обещанието на Исус: “Аз съм с вас до края на света.”
Вярата не е пожелателно мислене. Да вярваш не означава, че всичко в живота ти ще бъде без проблеми,
защото това просто не е вярно. Да вярваш, това означава да имаш мир при всички обстоятелства. Този мир
получаваме от присъствието на Исус, който е казал: “Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мен,
макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре вовеки” (Йоан 11:25-26). Ето
това е изворът на мира. Ако не сте познали Христос като ваш Спасител, вие не познавате този мир. Вие не
можете да реагирате с вяра,  ако не приемете Христос като ваш Спасител. Каним ви да направите това.
Поканете го да влезе в сърцето ви. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 

                     
Сърце на слуга

Исая 42:1-9

Искам да ви разкажа една история! Една жена, наречена Джорджина Уилямс, от Литл Рок, Арканзас,
пътувала на седалката до мъжа си, а той шофирал колата им с отворен шибидак (вентилационен отвор в
покрива на колата). Жената погледнала случайно през шибидака към небето и видяла, че във въздуха летят
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хора. В същия момент колата им минала покрай един човек, който седял край пътя и той й заприличал на
Исус. Тя го чула да й вика нищо и от своя страна също завикала: “Той се върна! Той се върна!” След това се
изкатерила  през  шибидака  на  покрива  на  колата  и  скочила  във  въздуха.  В  резултат  от  това  станала
автомобилна катастрофа, в която участвали 12 коли. Полицаят, която дошъл да разследва произшествието,
възкликнал: “Това е най-странната катастрофа, която съм виждал.” По време на разследването полицаят
разпитал 22 годишният Ърни Смит, който бил облечен като Исус. Много от приятелите му го уверявали, че
прилича на Исус, поради което той решил да се маскира като Исус за някакъв бал с маски. Наложило му се
да спре край пътя, защото чергилото на пикапа му се разхлабило. В пикапа си возел 12 надути с хелий
балони във формата на човешки фигури с нормален размер. Когато чергилото се откачило от каросерията,
тези  балони  излетели  във  въздуха,  а  Ърни  започнал  да  вика:  “Върнете  се!  Върнете  се!”  Съпругът  на
Джорджина свидетелствал: “Тя беше толкова екзалтирана и убедена, че Исус се връща на земята. Не можех
да я удържа. Изкачи се на покрива на колата и скочи. Десетки свидетели на случилото се потвърдили, че
инцидента е пример за погрешен екстаз.

Когато за пръв път чух тази история, подобно на много други хора и аз се засмях. Помислих си, че
това  е  най-смешна  и  нелепа  история,  която  някога  съм  чувал.  Но  после  осъзнах,  че  това  е  трагедия.
Джорджина Уилямс е била само на 28 години. Ако беше жив, сега синът ми Ерик също щеше да бъде на 28
години. Жената загинала, когато скочила от колата. Това станало причината 12 коли да се струпат на една
купчина, а при катастрофата били ранени още 13 човека. 

Исус ще се върне. Мисля си, че когато Исус поглежда към нашия свят, той сигурно изпитва известно
разочарование от факта, че сме толкова разсеяни и очакваме с прекалено голямо нетърпение завръщането
му, което никой не знае, кога ще стане. Библията ни казва, че даже Синът не знае кога ще се случи това. Ние
дотолкова сме ангажирани с това завръщане, поради което не успяваме да се фокусираме върху задачата,
която Исус ни е възложил, преди да напусне този свят. Става дума за Великото Поръчение от Мат. 28:19-20.
Исус е призовал всеки от нас, всеки от присъстващите, всеки, който може да чуе гласа му, да го последва и
да стане негов ученик. Този призив към ученичество всъщност е призив да му служим. В нашата църква ние
сме убедени, че всеки вярващ е служител на Бога. Всички членове на църквата са служители и ученици на
Бога. Ние сме призвани да приличаме на Христос и да започнем да живеем и да служим така, както е живял
и служил самият Исус.

В началото на земното служение на Исус, Йоан Кръстител го кръстил в река Йордан. Важно е да се
разбере,  че  след  това  Божият  Дух  го  отвел  в  пустинята,  където  Сатаната  започнал  да  го  подлага  на
изкушение с лъжите си. С тези изкушения на света се среща и всеки християнин. Едно от изкушенията е
притежаването на власт. Сатаната започнал да лъже Исус, че ще му даде власт над всички царства, ако Исус
му се поклони и го признае за свой бог. Сатаната не е притежавал тази власт и Исус не се поддал на това
изкушение. После Сатаната изкушил Исус да скочи от покрива на храма, като му цитирал  Пс. 91:11-12.
Исус  не  само  устоял  на  това  изкушение,  но  отказал  да  върши чудеса  по  поръчка.  Той  не  е  искал  да
впечатлява  хората  с  възможностите си.  Най-накрая Сатаната  го изкушил да превърне камъните в  хляб.
Въпреки  че  е  бил  гладен,  Исус  устоял  и  на  това  изкушение,  защото  не  искал  да  бъде  ръководен  от
собствените си егоистични желания. В нито един случай Исус не е демонстрирал някаква склонност да бъде
месия, които извлича лична изгода от служението си. Докато бил в пустинята и се противопоставял на тези
изкушения,  Исус  доказал  какви  са  качествата  му.  Когато  излязъл  от  пустинята  и  се  върнал  обратно  в
Назарет, в синагогата му връчили свитък от Исая и той прочел откъса за Божия Слуга от Ис 42:1-9.. След
това навил свитъка, върнал го на служителя и казал на присъстващите: “Днес се изпълни това писание пред
вас” (Лука 4:21). С други думи, веднага след връщането си в родния си град от пустинята, Исус казал на
хората, че е Божият Слуга. Вижте какво казва този псалм за онова, което прави Бог за Своя слуга. В ст.1 се
казва, че Бог подкрепя Своя слуга и че му дава сила. Освен това Бог е доволен от слугата си. Между Бога и
Неговия служител съществува радостна връзка на взаимно задоволство. С печат на одобрение Бог полага
духът Си на сила върху слугата Си. Този стих казва, че Бог очаква слугата му да раздаде правосъдие над
народите. В ст.2 виждаме, че Бог очаква слугата му да работи без да привлича вниманието на обществото
към  себе  си  и  без  да  вика  шумно  по  улиците.  Слугата  не  се  изявява  публично  като  водач.  В  ст.3  се
споменава, че Бог очаква слугата му да има внимателно държание: “Пречупена тръстика няма да отреже и
замъждял фитил няма да угаси.” Слугата ще окуражава малодушните и ще подкрепя слабите. Тъй като е
верен на Бога, този слуга няма да изпадне в обезкуражение, а винаги ще се надява. Като светлина за другите
хора, като светлина за народите, като светлина за неевреите, този слуга ще служи на подтиснатите. В ст. 6 се
казва, че Бог е призовал Своя слуга, държи го за ръката и ще го води. Бог ще пази и ще защитава Своя слуга.

Много  от  изследователите  вярват,  че  тук  Исая  е  писал  за  персийският  цар Кир,  който дошъл да
освободи народа на Израел от Вавилонското робство. Кир дошъл като техен освободител. Може би Исая е
имал предвид и цар Кир, но ние с вас знаем, че Исая е писал за Онзи, който още не е дошъл, т.е. за Месията.

75



76

Обрисуваният образ на слугата прилича на личността на Исус и на неговото служение. Ако прочетете Мат.
12:18-21, вие ще видите, че тези стихове са точен цитат на първите 4 стиха от Ис.42 и са написани, за да
демонстрират, че Исус е слугата на Бога. Тези откъси обясняват какво е поведението на християнския слуга
и какво означава човек да има сърце на слуга. Един от най-хубавите обяснения за слугата на Бога е във
Фил.2. Защо е толкова важно заедно да поразсъждаваме какво означава човек да има сърце на слуга? Днес
получихме доклад от комисията по избор на служители, която ни предлага да назначим за служители 3
човека,  които са дали съгласието си да се  включат в  изпълнението на всички програми и дейности на
нашата  църква.  Както  те,  така  и  ние  трябва  да  разберем  какво  означава  да  имаме сърце  на  служител.
Миналата неделя одобрихме 95 човека да служат като дякони в църквата ни. Всеки един от тях се е молил
да бъде одобрен. Всеки от тях трябва да разбере какво означава да има сърце на слуга. Исус не призовава
само онези, които са предложени от комисията за подбор на служителите. Нали е вярно, че Исус е призовал
всеки християнин да бъде слуга на Бога? Всеки християнин има някакво служение. Всеки от нас има да
прави нещо, което му е възложено от Бога.. Всеки от нас трябва да разбере какво означава да има сърце на
слуга и да върви след Исус по този път, защото ние сме призовани да бъдем негови ученици.

Миналата седмица прочетох една много хубава малка книжка от Хенри Ноуен. Той е написал една
поредица от малки книжки, наречена “Книги за пътя”: “Пътя към мира,” “Пътя към любовта” и др. Особено
ме заинтересува книжката “Пътя към властта,” защото ми се стори необичайно, че един човек,  който е
прекарал по-голямата част от живота си в манастир, е в състояние да напише книга, озаглавена “Пътя към
властта.”  Докато  я  четях,  аз  установих,  че  Хенри  Ноуен  привлича  вниманието  ни  към  огромното
противоречие породено от това, че човек трябва да живее като християнин и в същото време да живее в
свят, който с всички средства се стреми към властта. Ние живеем в свят, където общественото положение,
престижа, богатството и успеха са се превърнали в културни норми. Като християни, живеещи в този свят,
ние трябва да се борим срещу прекомерния стремеж на хората около нас да получават повече власт. Поради
това казвам, че всеки от нас е подлаган на същите изпитания като Исус. Понякога всеки от нас е подлаган на
изкушението да се възползва от властта, която всъщност не е наша. Всеки от нас е изкушаван да направи
нещо, което ще достави удоволствие на тълпата и ще предизвика аплодисментите на публиката. Всеки от
нас е изкушаван да прави неща поради егоистични мотиви или просто за да покажем колко сме велики. Ние
притежаваме много силен нагон към властта.

Учениците също са били подлагани на подобни изкушения. Спомняте ли си случая, описан с малки
различия в няколко от евангелията за това, как учениците са вървели по пътя и са спорели кой от тях е по-
велик? В Марк ни се разказва, че в основата на спора са били Зеведеевите синове, които били наричани
Синовете  на гърма.  Може би те с  основание са  били наричани така,  защото поне в  този случай те  са
предизвикали истинска буря. Яков и Йоан отишли при Исус и го помолили да ги постави на места, които ще
им дадат власт. “Господи, когато установиш царството си, ще ни дариш ли с привилегията да седнем от
дясната и от лявата ти страна?” Тогава Исус ги попитал: “Можете ли да пиете чашата, която Аз пия
(Марк 10:38)? Лекомисленият им отговор: “  Можем  ” доказва, че те всъщност не са имали ясна представа за  
онова, за което говорят. В случая Исус не говори за буквално пиене от неговата чаша. Той говори за чашата,
за която се е молил в Гетсиманската градина: “Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не,
обаче, както Аз искам, но както Ти искаш” (Мат.26:39). Това е чашата на страданието и на служението,
която може да ни отведе до точката на саможертвата. Тогава Исус им казал: “Вие ще пиете от чашата, от
която пия и аз.” Яков е бил първият от учениците, който е умрял като мъченик, защото е бил убит с меч.
Йоан е живял най-дълго от останалите ученици, но в края на живота си е бил заточен на остров Патмос.
Исус знае, че ако го последваме, животът ни няма да е лек, но въпреки това ни призовава да го последваме,
не защото този път е лесен, а защото това е единственият начин да се противопоставим на едно общество,
което се стреми към властта. Исус не е казал на учениците си: “Приятели, нека да не се съревноваваме
помежду си.” Той е разбирал склонността на човешката природа да се съревновава. За това Исус им казал:
“Искате ли да бъдете велики? Ако искате да бъдете велики, можете да постигнете това само чрез служение.
Трябва да имате силно желание да служите на всички хора.” Всеки от нас е трябва да научат този труден
урок,  защото живеем в свят, в който хората не искат да слугуват на другите, а този урок можем да научим
само от Исус.

Нека да ви предложа няколко начина с помощта на които можем да култивираме в себе си сърце на
слуга. 

1. Преди всичко останало, ние трябва да вярваме в Христос и да го следваме с подчинение. “Вярвай и
се подчинявай, защото няма друг начин.” Длъжни сме да вярваме толкова силно в Исус, че да искаме да
отговорим положително,  когато той ни призове и да вървим по пътя,  по който ни води,  независимо от
собствените ни желания. Знаете ли как Бог решил да се противопостави на жадното за власт човечество?
Той изпратил едно бебе. Не е ли забележителен това? Бог изпратил едно бебе, което се родило в обор, за да
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се противопостави на хората, които били жадни за власт. Това малко бебе е било толкова беззащитно и
безпомощно. Бог решил да се противопостави на силата със слабост. Това звучи нелепо, но точно така е
постъпил Бог. По време на служението си Исус често е заемал позицията на слаб човек. Вижте кои хора са
наречени  блажени  в  Блаженствата.  Според  Исус  блажени  са  онези  хора,  които  обществото  счита  за
незначителни. Блажени са бедните по дух. Блажени са скърбящите. Блажени са преследваните. Блажени са
онези, които гладуват и жадуват за праведност. Блажени са миротворците. Блажени са милостивите. Това не
са хората, които държат лостовете на властта. Блажени са слабите. Исус казва, че хората, които наследят
земята ще бъдат наречени децата на Бога. Дали наследниците на Божието царство са слаби хора? От яслата
до кръста Исус е давал примери за слабост. Властите били абсолютно изненадвани от властта му. От яслата,
в която лежало бебето, до кръста, върху който ръцете и краката му били приковани и трънения венец е бил
нахлузен на главата му, Бог се противопоставял на светската власт чрез привидната си слабост и очевидното
си поражение. Павел казва, че разпъването на кръста е препъни камък за хората, които не разбират неговия
смисъл. Докато работех като свещеник в затвор за малолетни затворници, аз разказах на група младежи за
разпъването на кръста. Един от тях удари с юмрук по масата и извика: “Защо им е позволил да постъпят
така с него? Не е трябвало да го прави! Той е притежавал властта да направи всичко, което пожелае. Защо
им е позволил да постъпят така с него?” За някои хора разпъването на кръста е абсолютна глупост. За тях то
няма никаква логика. Павел казва за онези от нас, които са спасени, че властта на Бога се състои в това да
спасява. Защо? Слабостта е сила? Да, това е едно от великите преобръщания в евангелието. Павел пише:
“Когато съм слаб,  тогава съм силен.”  Исус се противопоставял на властта от този свят със слабостта,
защото когато е бил слаб той е можел да демонстрира истинската власт – реалната власт, която е различна от
човешката власт, защото е била властта на любовта. Това е най-голямата власт в целия свят. Да вървим след
Исус, това означава, че трябва да искаме да му вярваме и да му се подчиняваме. Не познавам човек, който
би могъл да върви след Исус, без да се моли. Хората с най-прекрасни сърца на слуги, които познавам,
живеят в голямо подчинение на Бога и се молят.  Те искат да приличат на Христос.  Те му вярват и се
подчиняват и чрез начина си на живот демонстрират забележителните качества на любовта.

2. Исус нагледно е демонстрирал това поведение на слуга, когато измил краката на учениците си и ги
избърсал с една кърпа. Искате ли да имате сърце на слуга? Трябва да вярвате, да се подчинявате и да се
отказвате  от  правата  си  пред  Исус.  Трябва  да  признавате,  че  всичко,  буквално  всичко  в  живота  ви,
принадлежи  на  Господаря.  Даже  ние  самите  принадлежим  на  Господаря.  Всичко,  което  притежаваме,
всичко, което сме, принадлежи на Исус.

3.  Исус разказал притчата  за  талантите.  Един господар раздал на слугите си по няколко таланта,
очаквайки те да се проявят като добри слуги и да ги употребят в полза на господаря си. Когато след дълго
отсъствие се завърнал, господарят повикал слугите си, за да му дадат отчет за работата си. Един от слугите
се оказал неверен слуга. Той се страхувал толкова много, че заровил в земята онова, което му било дадено.
Другите двама употребили дадените им таланти така, че спечелили още пари за господаря си. Тези двама
слуги са разбирали, че всичко, което притежават, принадлежи на Господаря. Знаете ли какво им е казал
господарят им? “Хубаво, ти си добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над много ще те поставя.
Влез в радостта на господаря си.” Колко важно е човек да бъде верен в дребните неща! Понякога ние не
обръщаме внимание и пренебрегваме дребните неща, а е толкова важно да бъдем верни в дребните неща.
Случайно установих, че едно от децата от нашата църква дарява около 25 цента всяка седмица.  Какъв
прекрасен пример за човек, който се е научил да бъде верен в дребните неща! Ако искате да се научите да
бъдете верен в дребните неща, просто прекарвайте известно време с децата; те ще ви научат как бъдете
верен. А ако сте верен в дребните неща, Бог ще ви повери по-големи отговорности.

4. Трябва да се замислим над прекрасния дар на радостта. “Влез в радостта на господаря си.” Не е ли
вярно, че хората, които демонстрират най-голяма радост в живота си са хора, които притежават сърца на
слуги? Онзи, който слугува най-добре, е най-радостен. Искате ли да притежавате сърце на слуга? Трябва да
разберете, че не можете да направите нищо със собствената си сила. Исус е разказал за метафората за лозата
и лозовите пръчки. Той казал: “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).  Слугата на
Христос,  който  притежава  сърце  на  слуга,  разбира,  че  не  може  да  постигне  нищо,  ако  разчита  на
собствената си сила. Всичко се контролира от Бога.

Веднъж Джон Бъниан бил похвален за  книгите,  които бил написал.  Той отговорил:  “Аз бях само
писалката  в  ръката  на  Господа.”  Каква  слава  заслужава  да  получи  една  писалка?  Никой  не  прославя
писалката. Всеки прославя автора, който пише. Джон Бъниан казал, че е бил писалка в ръката на Бога. Не е
ли вярно, че когато пожертваме себе си и собствената си гордост, ние живеем в хармония със препоръката,
която  Павел  дал  на  църквата  в  Рим.  “Моля  ви  ...  да  представите  телата си  в  жертва  жива,  свята,
благоугодна на Бога, като ваше духовно служение” (Рим.12:1). Такова поведение съвсем не е неразумно. То
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е  напълно  логично  и  благоразумно.  Не  се  съобразявайте  с  мнението  на  хората,  които  проявяват
склонност да се стремят към властта. “И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез
обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно
на Него и съвършено” (Рим.12:2). Ето това означава да имаш сърце на слуга. Това означава да живеем в
пълно подчинение и саможертва към Христос. Много важно е винаги да си задаваме въпроса: “Какво би
направил Исус в този случай?”

Искате ли да притежавате сърце на слуга? Ако искате, трябва да позволите на Исус да ви служи за
пример. Трябва да оценявате решенията, които вземате. Исая казва, че слугата не е шумен или експанзивен
човек.  Той не изтъква предимствата си пред унизените и отхвърлените.  Той няма да отреже пречупена
тръстика и няма да загаси замъждял фитил. Исус е нежен окуражител. Понякога той може да се ядоса.
Почистването на храма може би е най-ярката изява на неговия гняв. Забележете, че той се е ядосал на хора,
които са принуждавали други хора в името на религията. Вероятно Господ все още се гневи на духовното
принуждение и на хората, които упражняват натиск над другите в името на религията. Сърцето на слугата е
нежно и внимателно.

Обичате ли Исус? Наистина ли го обичате? Той ви обича. Той е демонстрирал любовта си, като даже е
умрял  заради  вас.  Той  ви  е  обичал  през  целия  си  път  до  кръста.  Дали  е  прекалено  много  да  бъдем
призовавани да нарамваме кръста  си,  да  поемаме служението си и да  вършим онова,  което Исус  ни е
възложил? Дали е прекалено от негова страна да ни призовава да бъдем негови ученици, да култивираме в
себе си сърце на слуга и чрез начина си на живот да позволим на светлината на Исус Христос да свети в
света, който отчаяно се нуждае от това послание? Светът, който се стреми към власт има нужда да открие,
че истинската и реална власт е властта на Господ Исус Христос, разкривана чрез живота на неговите слуги.
Вие започвате да живеете като слуга, когато приемете Христос и му кажете: “Да, искам Христос да бъде
Господ в моя живот. Искам той да влезе в мен, да ме направлява и да ме насочва. Предоставям живота си в
ръцете му.”

Някои от присъстващите са предали живота си на Христос, но от доста време не правят онова, което
Той им е казал да правят. Вие знаете, че е време да се върнете на правилния път. Други се нуждаят от
църковен дом и семейство. Всички сме в процес на промяна и развитие. Бог продължава да работи във
всеки от нас и да ни усъвършенства. Уверявам ви, че е много радостно човек да бъде част от църква, където
хората израстват и развиват в себе си сърце на слуга. Отговорете положително на тези покани от Бога. В
името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

Ти ли си Онзи, който трябва да дойде?
Лука 7:18-23

Ако сте “фенове” на отбора на университета от Южна Каролина “Петлите,” или на “Тигрите” от
Клемсън или на “Смелчаците” от Атланта, големият урок от вчерашните им мачове беше “Никога не се
предавай.” “Петлите” от Северна Каролина поведоха в резултата през последните 5 минути от мача.  Те
победиха с една точка отбора на Алабама за пръв път в историята на срещите помежду им. Отборите на
Клемсън и Джорджия стигнаха до продължение. Отборът на Джорджия поведе с 3 точки, но в последните
секунди отборът на Клемсън успя да ги победи и то на техен терен, в Атланта, Джорджия. “Смелчаците” от
Атланта също проявиха невероятна издръжливост и устойчивост, и успяха да победят съперника си. 

Най-важният урок, който научихме вчера беше никога да не се предаваме. Това е днешният ни урок.
Никога  не  преставайте  да  търсите  истините  за  вярата  си.  Никога  не  преставайте  да  се  борите  срещу
съмненията. В продължение на 5 седмици ние изучаваме една серия от съдбоносни въпроси от евангелията.
Последните две недели разгледахме въпросите, които трябваше да ни помогнат да се справим със събитията
от 11 септември и с техните последствия. Продължаваме разглеждането на тази серия от въпроси, защото те
съответстват  трудностите,  с  които  трябва  да  се  справяме  в  момента.  Преди  две  седмици  разгледахме
въпроса  да  избираме  да  живеем  с  вяра,  а  не  със  страх.  Миналата  седмица  разгледахме  въпроса  за
безпокойството и го противопоставихме на разбирането за постоянната грижа на Бога за нас във всеки
момент от живота ни.

Изминаха три седмици от ужасната атака над нашите градове и над страната ни, но забелязвам, че
последиците от нея продължават да ни занимават. През тези седмици получих повече телефонни обаждания
от хора, които искат да се самоубият, отколкото съм получавал през всеки друг триседмичен период до сега.
Обадиха ми се повече хора,  които се безпокоят за  своето спасение,  отколкото през всеки друг подобен
период. Много хора ми се обадиха и искаха да получат гаранция, че са спасени. Тази национална криза се
превърна  в  лична  криза.  Ние  трябва  да  се  справим  с  проблемите  на  страха,  на  безпокойството  и  на
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съмнението. В служението на Исус ние откриваме, че тези въпроси са занимавали и хората от древността.
Когато несигурността обземе сърцето ни, ние започваме да се безпокоим. Ние имаме страхове и трябва да
се справим с тях с помощта на вярата си. Ние имаме безпокойства и трябва да се противопоставяме на тях с
увереността, че Бог ни обича и че се грижи за нас.

Днес  ще  разгледаме  един  основен  въпрос,  свързан  със  съмнението.  Той  е  бил  зададен  от  двама
ученици на Йоан Кръстител.  Нека да прочетем Лука 7:18-23.  Всички знаете историята на зачеването и
раждането на Йоан Кръстител. Вие си спомняте, че докато Мария е била бременна, тя посетила роднината
си  Елисавета,  която  също е  била  бременна.  Когато  Мария  влязла  при  Елисавета,  нероденият  Йоан  се
разиграл в утробата й. За Елисавета това е бил знак, че Мария ще роди обещаният Месия. Това означава, че
още нероденият Йоан е разбрал, че Исус е Месията. Той е усетил важността на Исус. Това ни показва, че
Йоан Кръстител и Исус са били свързани помежду си още преди да са били родени. Ние знаем много малко
за това, как са живели двамата по време на детството и на ранната си младост. Евангелието на Лука ни
разказва, че заедно с майка си и баща си, Исус  посетил храма, когато бил на 12 години. Там той разкрил, че
заниманието  на  истинският  му  баща  му  не  е  работата  в  дърводелската  работилница  в  Назарет, а
обсъждането на Писанията заедно със старейшините. Библията не казва нищо за следващите 18 години от
живота му, освен тома, че израствал в мъдростта, телесно и в благоразположение към Бога и към другите
хора.  После Исус се  върнал в Назарет,  където работил в дърводелската работилница,  подчинявал се на
родителите си и започнал служението си на 30 годишна възраст.

Библията ни съобщава за раждането на Йоан Кръстител, но ние не знаем почти нещо за живота му.
Малко по-възрастният братовчед на Исус започнал по-рано своето служение в пустинята. Любопитно е да
се разбере как това дете на свещеник, което е живяло в покрайнините на Йерусалим, е попаднало накрая в
пустинята.  В това отношение има много предположения.  Възможно е  родителите му,  които не са  били
млади при раждането му, да са умрели рано. Може би докато е бил млад, Йоан е останал кръгъл сирак. След
това вероятно се е присъединил към една малка група хора, наричани “Есени,” които живеели в Юдейската
пустиня, близо до Мъртво море. Друга част от есените живеела в Йерусалим. Част от служението им е било
да се грижат за сираците и вдовиците. Някои изследователи предполагат, че когато останал сирак, за Йоан
Кръстител  започнали  да  се  грижат  есените.  Когато  пораснал,  той  възприел  техният  начин  на  живот  в
пустинята.  Есените  били  необикновени  и  доста  стриктни  хора.  Те  живеели  аскетично,  като  не  си
позволявали много от удоволствията, на които се наслаждавали останалите хора. Живеели в пустинята и се
обличали с животински кожи. Йоан живеел в пустинята,  хранел се само със скакалци и див мед и бил
облечен с риза от камилска козина, препасана с кожен колан. Фредерик Битнер казва, че всеки, който яде
подобна храна и се облича по този начин, постоянно би се намирал в лошо настроение. Според него не е
чудно, че Йоан е проповядвал за адския огън и за горяща сяра, защото това е бил неговият начин на живот.
Есените  поели  задължението  да  преписват  Писанията  и  ежедневно  посвещавали  дълги  часове  на  това
занимание. Предполага си, че те са били отговорни за правилното съхранение на свитъците от Мъртво море.
Ако Йоан е израснал в обществото на есените, той със сигурност е бил добре запознат с текстовете на
Писанията.  В Библията се казва,  че Йоан без запъване е  цитирал от Писанията,  особено текстовете на
пророците. В Йоан Кръстител някои виждат изпълнението на предсказанието в края на Малахия, че пророк
Илия ще се върне. Изглежда, че Йоан Кръстител е бил пророк от същата порода, от която е бил и Илия.

Друг  интересен  факт  за  есените  е,  че  всеки  член  на  тази  група  ежедневно  се  кръщавал.  За  тях
кръщението представлявало акт на очистване от греховете им. Ако Йоан е израснал сред есените, той със
сигурност е знаел много неща за кръщението. Не е чудно, че е бил наричан Йоан Кръстител. Самото му име
подсказва работата, която му е била възложена от Бога. Когато го срещаме в Библията, той е в Юдейската
пустиня, край река Йордан, където изпълнявал едно служение, което шумно призовавало към покаяние от
греховете. Нека да прочетем Лука 3:3, 7. Със сигурност Йоан Кръстител не е вървял по стъпките на Дейл
Карнеги и не се е стремял да си създава приятели. Той наричал хората “змийски рожби,” а описаният образ
на Йоан прилича на унищожителен горски пожар, който изкарва змиите от дупките им и ги кара да бягат, за
да се спасят. Йоан казва, че наближава разплатата. Щяло да настане много трудно време. Йоан призовавал:
“Давайте плод и постоянно се разкайвайте. Не започвайте да си казвате: “Нашият баща е Авраам.” Йоан
казва:  “Няма да има изключение заради родословието ви.  Разкаянието включва собствените ви грехове,
собственото ви сърце и да осъзнаете собствената си нужда Бог да произвежда плод в живота ви. Тук не
става дума за някакво съдебно дело, а за живота ви. Няма никакво значение какво е родословието ви и каква
е вярата на бащите ви. Онова, което е важно сега, е как живеете пред Бога. Животът ви ще бъде оценяван по
плода, който произвеждате и според постъпките, които другите съзират в живота ви. Ако си бирник, трябва
да бъдеш честен бирник. Ако си войник, не изнудвай хората, а бъди добър войник, който се задоволява само
със заплатата си.“ 

Нека  да прочетем Лука 3:15-16. Йоан винаги сочи към Исус. От самото начало Йоан разбира, че той е
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само предвестникът на Месията, който върви напред, за да проправя пътя или да го направи лесен, както е
казал пророк Исая. Йоан е разбирал, че това не означава, че в буквалния смисъл трябва да прави някаква
магистрала за Исус. Това е означавало да осигури достъпа до сърцето на хората, за да може служението на
Исус да проникне до там. Йоан е знаел, че той трябва да се смалява, а Господ да се възвисява, че неговото
служение трябва да се намалява,  а служението на Христос да расте. Йоан сочи към Исус и казва: “Ето
Божия Агнец, Който поема греха на света” (Йоан 1:29). Цялото служение на Йоан е било подчинено на
истината, че Исус е бил Месията, който се очаквал да дойде. Йоан е бил непреклонен в проповядването си,
особено относно огромната неморалност в царското семейство на Ирод. Ирод Велики имал няколко жени.
Някой казал,  че  би предпочел да бъде  прасе  на Ирод,  но  не  и негово дете,  защото той убил някои от
собствените си деца. Въпреки това той имал много деца. Ирод Антипа ходил до Рим. Докато бил там, той
прелъстил и взел за своя жена съпругата на един от братята си, която била негова племенница, защото била
дъщеря на друг негов брат. Ирод бил безсъвестен човек, каквито били и синовете му. Ирод довел Иродиада
със себе си в района, където проповядвал Йоан. Тъй като бил добър юдеи, Йоан считал, че поведението на
Ирод е абсолютно неприемливо и ужасяващо, поради което го порицал. Да прочетем Лука 4:19-20. Това е
въведението към онова, което предстояло да се случи.

Лука ни разказва за кръщаването на Исус. Когато започнал земното си служение, Исус отишъл при
реката Йордан, за да бъде кръстен от Йоан. В началото Йоан отказал, считайки че би трябвало да стане
обратното и Исус да го кръсти. Ние знаем, че Исус не се е нуждаел от кръщението на разкаянието заради
греховете си, защото е бил безгрешен. Но Бог е използвал това кръщение, за да привлече хората към Исус.
По това време в служението на Йоан се чувствало съживление. Исус започнал служението си сред хората и
дал пример за извършване на кръщението, който се следва и в наши дни. 

Кръщаването на Исус е било забележително събитие. Евангелията казват, че когато Исус излязъл от
водата, Светият Дух във формата на гълъб кацнал на него, а един небесен глас казал: “Този е възлюбеният
Ми Син, в Когото е Моето благоволение.” Съществува известно различие в описанието на тази сцена в
различните евангелия. Във всичките се говори за гълъб и за небесен глас, но е трудно да се каже кой е видял
гълъба и кой е чул гласа. Но без съмнение Йоан Кръстител е чул и видял тези знаци, защото е казал за Исус:
“Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. И аз не Го познавах; но онзи, Който
ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над Когото видиш да слиза духът и да почива върху Него,
Той е, Който кръщава със Светия Дух. И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син” (Йоан 1:32-34).

И така, ние виждаме един човек, който даже преди да е бил роден, по някакъв начин е успявал да
оповести,  че  Исус  е  Месията.  Този  човек,  чиято  задача  била  да  бъде  предвестник,  който  съобщава  за
идването  на  Месията,  после  попаднал  в  затвора  заради  смелото  си  проповядване  на  Божията  истина.
Въпреки,  че  видял  гълъба  и  чул  небесния  глас,  сега  Йоан бил обзет  от  съмнения.  Нали  това  е  малко
смущаващо? Ние виждаме как човек като Йоан Кръстител, който е бил толкова уверен, сега се съмнява. Той
изпратил  двама  ученици,  за  да  попитат  Исус:  “Ти  ли  си  Онзи,  Който  трябва  да  дойде  или  друг  да
очакваме?” Счита се, че Йоан е бил затворен в килия в един замък край Мъртво море. Можете ли да си
представите, как се е чувствало това дете на пустинята в тясната затворническа килия, затворено в някакво
подземие,  което може би не  е  имало даже прозорец?  Можете  ли да  си  представите  мислите,  които са
витаели в главата му? Можете ли да си представите какви усилия му е струвало да живее в килията? Може
би се е питал: “Да не би всичко това да е било напразно? Да не би всичките ми проповеди в пустинята да са
попадали в глухи уши? Имаше ли някаква полза от тях? Наистина ли вършех това, което трябваше да се
върши? Дали посветих живота си на правилна кауза?” Йоан е знаел, че собственият му живот е в опасност.
В главата му нахлули въпроси и съмнения. Тези неща се случват, когато човек е под голямо напрежение.
Точно  това  са  е  случило  с  Йоан.  Този  човек,  който  изглеждал толкова  позитивен  и  убеден,  че  Исус  е
Месията, сега е обзет от съмнения. Поради това изпраща пратеници, за да попитат: “Ти ли си Онзи? Да не
би да трябва да очакваме друг?” Това е честен въпрос.

Забелязали ли сте как е отговорил Исус? Спомняте ли си Тома Неверни? Тома, който в продължение
на 3 години вървял заедно с Исус, гледал е неговите чудеса и е слушал проповедите му. Същият Тома, който
преди Исус да се върне в Йерусалим, казал: “Да отидем и ние, за да умрем с Него” (Йоан 11:16). Но когато
Исус  умрял на  кръста,  учениците  се  потопили в  скръб.  Мисля  си,  че  Тома  е  от  този  вид  хора,  които
предпочитат да тъгуват в усамотение. Той се отделил от останалите, когато те се събрали в горната стая. Те
видели възкръсналият Исус,  когато им се появил и когато след това разказали на Тома,  той казал: “Ще
трябва сам да видя, за да се убедя.” След една седмица Исус дал възможност на Тома сам да се убеди.
Тогава Тома коленичил и казал: “Господ мой и Бог мой!” Това ли е Невярващият Тома? В продължение на
една седмица той се съмнявал, но съмнението го отвело до вярата и той повярвал още по-силно. Счита се,
че Тома е занесъл евангелието до Индия. Исус отговорил на съмненията с милост и с такава нежност, на
която много християни би трябвало да се научат.  На това трябва да се научи всеки учител от неделно
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училище, всеки дякон и пастор. Съмнението не е противник на вярата.
Замисляли ли сте се за съмненията, които понякога обхващат всеки от нас? Ако Йоан Кръстител и

Тома Неверни са имали съмнения, това може да се случи със всеки от нас. Съмненията са семената на
вярата. Йоан Кръстител изпратил хора, които попитали Исус: “Ти ли си този, който трябва да дойде или
трябва да очакваме някой друг?” Едно от основанията Йоан да зададе този въпрос е, че той станал жертва на
общоприетите схващания, че Месията ще бъде военен лидер, който ще дойде и ще прогони окупационната
римска  армия.  Това  са  очаквали  хората.  Забелязвате  ли  как  е  отговорил  Исус?  Той  не  казал  нищо  за
многобройната армия. Той не казал: “Виж, Йоане, сега събирам цялата си армия и подготвям военната си
стратегия. Ти скоро ще видиш, че ние сме готови за голямо нападение.” Исус не му е отговорил по този
начин. Той изпълнявал задачата, която Бог му бил възложил. 

Нека да прочетем  Лука 7:22.  Ние често считаме,  че съмненията са  противоположност на вярата.
Вярно ли е, че съмненията са семена на вярата? Уил Диран казва, че съмнението е предвестник на вярата.
Съмнението и вярата не са противоположности. Исус е изтъкнал контраста между съмнението и липсата на
вяра.  Невярващият човек отказва да търси и да изследва.  Съмняващият се  човек се  стреми да знае,  за
разбере и да е сигурен. Невярващият човек избира да живее в тъмнината. Съмняващият се търси светлината
и задава искрени въпроси. Исус се е отнасял много сурово към неверието, но е бил далеч по-толерантен към
искреното съмнение, към което е проявявал нежно разбиране, милост, окуражение и състрадание.

Наскоро един приятел ме помоли да посетя един непознат човек, който умираше от рак в болницата.
Когато се срещнахме, той ми каза, че е израснал в друга деноминация и през целия си живот й е бил верен.
Тъй като умирал, искал да бъде абсолютно сигурен, че е уредил отношенията си с Бога. Аз го попитах:
“Вярвате ли, че Исус Христос е Божият Син?” Той потвърди. “Вярвате ли, че Исус е умрял на кръста?” Той
потвърди. “Вярвате ли, че той е умрял, за да ви спаси от вашите грехове?” Той потвърди. “Помолихте ли
Исус да ви спаси от вашите грехове и да влезе в живота ви?” Той потвърди, че отдавна е направил това.
“Вярвате ли, че чрез смъртта си Исус е победил греха, а чрез възкресението си е победил смъртта?” Той
каза, че вярва. Аз му казах, че в такъв случай след смъртта си ще бъде с Исус. Човекът ми каза: “И аз си
мислех така, но исках да бъда сигурен.”

Съмненията са семена на вярата. Искреното съмнение идва при всеки от нас. Много по-велики хора
от нас са се съмнявали: Тома, един от дванадесетте ученици; както и Йоан Кръстител, онзи, който е бил
толкова уверен и винаги е сочел към Исус. Когато дойде съмнението, ние трябва да го приемем и да гледаме
на  него  като  на  семе  на  вярата,  защото  от  него  може  да  изникне  вярата  ни.  Никога  не  трябва  да  се
предаваме. Много хора изпитват съмнения, но спират до тук. Вместо да търсят светлината и яснотата, те
избират тъмнината. Съмнението е само семе по пътя ни. То може да ни отведе до великата истина и до още
по-силната вяра. Предлагам ви да не бягаме от съмнението и да не го отричаме. Вместо това нека искрено
да потърсим истината за нашите съмнения и да позволим на Исус да ги вземе и да ни помогне да израснем
като негови деца във вярата. 

Една от любимите ми истории, която илюстрира прекрасно тази истина е историята за бащата на
епилептичното момче, който отишъл при Исус. Ясно се вижда, че бащата е в беда. Когато се върнал след
Преображението си, Исус видял едно голямо объркване. Помолил бащата да обясни какво става и той му
казал, че е довел сина си, за да бъде излекуван. В отсъствието на Исус учениците се опитали да излекуват
момчето, но не успели. Тогава Исус казал: “Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който
вярва”  (Марк  9:23).  Бащата  дал  едно забележително потвърждаване  за  вярата  си,  като  казал:  “Вярвам,
Господи! Помогни на моето неверие.” Не виждаме ли и себе си в този отговор? Някъде там между вярата и
неверието. Не е ли вярно, че вярата ни винаги е примесена с малко съмнение? Това съмнение представлява
семето, което може да се превърне в още по-зряла вяра. При определени обстоятелства съмнението идва при
всеки от нас.

Нали си спомняте текста на чудесния химн: “Боже, колко голям длъжник съм ежедневно на Твоята
милост. Нека тя да привързва като с вериги странстващото ми сърце към Теб.” Ето това е съмнението. То е в
странстващото, затруднено да избере и колебаещото се сърце на човека. “Склонен съм да се заблуждавам,
Господи,  усещам го.  Склонен съм да изоставям Бога,  който обичам.  Ето ти сърцето ми,  вземи го и го
запечатай, за да попадне в небесните Ти двори.” Ние сме склонни да се заблуждаваме, да странстваме и за
имаме съмнения. Съмнението е семето на вярата, което ни дава възможност да израстваме във вярата и да
бъдем по-уверени от преди, че Исус Христос е Месията и Спасителят.

Задавали ли сте си въпроса: “Наистина ли Исус е единствен?” Можете ли да отговорите положително
на този въпрос? Въпреки съмненията си, може би сте отговорили утвърдително? Знаете ли, че той е вашият
Спасител? Чуйте поканата, която ви отправяме. Всеки човек има склонност да се отклонява от пътя и да се
съмнява.  Съмнението ни предоставя възможност да израстваме във вярата в Христос.  Всичко започва с
решението да приемем Христос за наш Господ и Спасител. Проблемът е, че много хора си мислят, че трябва
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да придобият някаква форма, преди да се явят при Христос. Те казват: “Преди това трябва да въведа ред в
живота си. Сега върша неща, които не бих могъл да върша, ако стана християнин. Аз трябва да се уверя, че
вярата ми е достатъчно силна.” Но не това казва Исус. Той ни казва да отидем при него такива, каквито сме.

Ако до сега не сте приели Христос като ваш Спасител, ще Му позволите ли сега да ви вземе такива,
каквито сте? Не чакайте всичко да ви е наред, защото това никога няма да се случи. Елате при Исус такива,
каквито сте. Ако сте се отклонили от Бога, ще се върнете ли към вярата си? Признайте съмненията си, но
потвърдете вярата си. Исус е казал, че е достатъчна вяра като синапено зрънце, за да извършите чудни неща.
Ако търсите църковен дом, ние ще ви приемем с радост в  нашата църква.  Молим ви в името на Исус
Христос, не отхвърляйте тези покани. Амин.

                     
Трапеза на милостта

Еф. 2:8-9

Нека да прочетем заедно Йоан 1:17; Рим.5:8,20; 10:8-10 и Еф.2:8-9. Едно семейство се събрало за
обичайният неделен обяд. Майката била подготвила много богат и вкусен обяд. Имало и гости, сред които
имало и един пътуващ проповедник, който проповядвал в църквата същата сутрин. Преди да започнат да се
хранят,  бащата  решил  да  покани  малката  си  дъщеря  да  каже  благословията  и  казал:  “Скъпа,  ще
благословиш  ли  трапезата?”  Тя  казала  нещо  такова:  “Ала-бала-портокала,  Боже  благодаря  ти  за
кльопачката!” Последвала кратка тишина, след което бащата казал: “Благодаря ти, скъпа.”

Когато семейството започнало да се храни, малкото момиченце казало: “Тате, тате, аз знам, че бих
могла  по-добре  да  кажа  благословията.  Аз  просто  се  шегувах.  Ще  ми  позволиш  ли  отново  да  кажа
благословията?” Присъстващите спрели да се хранят и одобрително вдигнали ръце. Момиченцето казала
една кратка, но сърдечна благодарствена молитва.

Понякога  когато  използваме  думата  “милост,”  ние  влагаме  в  нея  твърде  повърхностен  смисъл.
Всъщност не разбираме истинската дълбочина на милостта. Спомням си заглавието на една книга, която
беше популярна, когато учех в семинарията, “Милостта не е синеока блондинка.” Учението за милостта е
много  важна  съставна  част  от  нашата  вяра.  Когато  говорим за  отиване  при  Господната  трапеза  и  при
трапезата на милостта, ние говорим за най-големият дар в целия свят. Милостта е любовта на Бога, която не
може да бъде заслужена от нас, това е любов, която ние никога няма да можем да спечелим и заради която
винаги ще бъдем в дълг към Бога. Божията милост е най-мощната сила в целия свят.

Мартин Лутер разказвал, че веднъж в съня си видял една ръка, която правела списък на греховете му
на една черна дъска. В този списък един по един били изброени всичките му грехове. След тона видял друга
ръка, която започнала да изтрива дългия списък на греховете му. Когато се вгледал в тази ръка, той разбрал,
че това е ръката на Исус Христос, защото на нея имало белег от гвоздей. Ето това прави милостта на Бога за
нас.  Всички  ние  имаме  грехове  и  всички  не  оправдаваме  Божието  намерение  за  нас,  поради  което  не
заслужаваме Божията слава. Чрез Исус Христос, Бог ни дарява с дара на милостта. Неговата любов изтрива
нашите грехове. Божията любов идва при нас без предварително да сме изпълнили някакви изисквания и ни
дава този чуден дар, който е напълно незаслужен от нас, за който просто трябва да протегнем ръка, за да го
вземем.

Джон Нютън е бил капитан на кораб за превозване на роби, които продавал. Той отивал с кораба си до
бреговете на Африка,  натоварвал човешкия товар и след това разнасял робите по света,  включително в
САЩ. Докато пресичали океана, той слушал тъжните песни на робите, които били натъпкани в трюмовете
на кораба. Вниманието му било привлечено от една много лесна мелодия, която всеки от нас знае много
добре. След като я слушал в продължение на много дни, Джон Нютън решил да промени живота си. Той
знаел, че онова, което прави е лошо и че само Бог може да му помогне, за да промени живота си. Нютън
приел Христос за свой Спасител и написал химна “О, чудна Божия благодат”. Той написал текста към добре
познатата му мелодия на робските песни. Болшинството от нас знаят тази песен, която се пее от много хора
по цял свят.

Някои хора считат, че използваната от Джон Нютън дума “грешник” (в оригиналния текст е  wretch -
нещастник, клетник, сиромах, окаян човек) е доста сурова. Редакторите на някои песнопойки са се опитали
да я заменят с друга подходящ дума. По-рано и аз си мислех, че тази дума е твърде строга, но после чух как
едно 17-годишно момиче в един затвор за малолетни пее тази песен. Това момиче, което вече имаше две
деца и други два аборта нямаше никакво музикално образование и подготовка, но знаеше как да пее. Когато
пееше “О, чудна Божия благодат” тя заменяше думата “грешник” с думата “проститутка.” Аз бях изумен,
когато я чух да употребява тази дума  ,    но после разбрах, че човешката поквареност наистина трябва да  
бъде описвана със силни думи. “О, чудна Божия благодат за проститутка като мен!”
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Някога наричали ли сте се “проститутка?” Вглеждали ли сте се някога толкова дълбоко в собствените
си грехове, за да осъзнаете, че сами не можете да се справите с тях?  Замисляли ли сте се някога, че без
Божията милост животът ви ще бъде напълно объркан, осакатен и унищожен? Знаете ли, че независимо от
това, колко сме добри и праведни и ние като Апостол Павел трябва да оценяваме собствената си праведност
като мръсни дрипи. Истината е, че без Божията милост ние не можем да се надяваме на нищо. В Исус
Христос Бог ни е дал един несравним дар, дарът на чудната любов и на чудната милост. Това е дар, който не
бихме могли никога да платим, един подарък, който никога не бихме могли да заслужим, който ни са дава
безплатно, въпреки че е заплатен с много високата цена на живота на Неговия Син. Това е дар, който ние
можем само да получим или да го откажем.

Преди много време чух една история, която не знам, дали е истина или е измислица. Това е история за
Леонардо да Винчи и засяга времето, когато започнал да рисува прочутата си картина “Последната вечеря.”
Леонардо е бил толкова старателен художник, че искал да намери подходящ човек, който да му позира за да
нарисува Исус, както и подходящи хора, за да нарисува всеки от учениците му. Художникът бил най-много
загрижен за намиране на модел за да нарисува Христос. 

Той огледал много кандидати и накрая намерил един млад мъж, за който преценил, че е подходящ.
Моделът  бил  19-20  годишен  мъж  и  имал  невинен  израз  на  лицето  си.  Очите  му  били  изпълнени  със
състрадание. Леонардо си помислил, че той е подходящият модел, поради което попитал младежа, дали би
се съгласил да му позира. В продължение на много дни и седмици младият мъж позирал на художника.
Накрая фигурата на Христос била завършена.  След това Леонардо трябвало да намери човек,  който да
позира за фигурата на Петър,  друг – за фигурата на Йоан, трети за образа на Матей и т.н.  за всеки от
останалите ученици. Рисуването на тази картина продължило повече от 7 години. Последен бил нарисуван
Юда  Искариотски.  Леонардо  отлагал  рисуването  на  тази  фигура,  защото  знаел,  че  трябва  да  намери
подходящия модел. Той търсел човек, чието лице би подхождало най-добре за образа на един предател на
Христос. Леонардо упорито търсел такъв човек, който да подхожда за образа на Юда, но все не успявал да
намери. 

Накрая един от негов познат му казал: "Мисля, че познавам един човек, който може бе е подходящ.
Той е затворник в един римски затвор. Осъден е за най-тежки престъпления, включително подбудителство
към въстание  и  убийства.  Може  би  си  търсил  неговото  лице.  Ако  искаш,  ще  ти  го  доведем,  за  да  го
огледаш.” Когато довели в ателието му този затворник под охрана, Леонардо да Винчи го разгледал и казал:
“Да, това е човекът, който търсех. Той ще ми позира за Юда Искариотски.” В продължение на много дни
човекът позирал, за да може Леонардо да нарисува Юда Искариотски. Накрая, когато фигурата на Юда била
завършена, Леонардо казал на охраната: “Можете да го отведете обратно в затвора. Нямам повече нужда от
него.” 

Когато пазачите извеждали затворника от ателието, той внезапно се отскубнал от тях, отишъл при
Леонардо,  паднал в краката му и заплакал:  “Да Винчи,  Да Винчи! Погледни ме! Не ме ли познаваш?”
Леонардо се вгледал в лицето му и отговорил: “Не те познавам.” Човекът извикал: “Преди 7 години аз ти
позирах за образа на Христос!  Дотолкова ли ти е отслабнала паметта, че повече не ме познаваш и сега
виждаш в мен само лицето на Юда?”

Ние сме  поканени на  тази  трапеза.  Понякога,  когато  пристъпваме  към нея,  ние  можем да  бъдем
подлагани на изкушението да се възхищаваме от собствената си праведност и доброта и да вярваме, че е
наша заслугата, че сме при Христос. Ние правим всичко възможно, за да приличаме на Христос. Поради
това можем да си помислим, че идваме при тази трапеза, защото просто сме толкова добри. Но едва ли има
по-невярно твърдение от това. 

Но истината е, че за онези, които са християни и се опитват да живеят така, както Христос ни е казал
да живеем, всички ние далеч не успяваме да постигнем това, което Христос иска от нас. Истината е, че
когато дойдем при трапезата, на външен вид ние можем да приличаме на Христос, но освен това ние идваме
при трапезата като  предатели и грешници. Ние пристъпваме до трапезата като двулични същества. Ние сме
добри и едновременно с това сме лоши. Ние сме смес и от двете неща. Никой не ни познава по-добре от
самия Исус. Ние идваме на трапезата, защото сме поканени.

Когато вземаме този хляб и тази чаша, ние получаваме милостта на Исус Христос. Ние получаваме
една безусловна любов. Ние получаваме милост, която не бихме могли да заслужим или да спечелим. Ние
получаваме Божията  любов,  която е  демонстрирана  най-пълно в  Неговия  Син,  чието тяло и  кръв бяха
пожертвани  заради  нас.  Докато  получаваме  тези  дарове,  ние  получаваме  милостта,  която  клетниците,
каквито сме всички ние.

Това не е трапезата на нашата църква. Това не е трапезата на баптистките църкви. Това е трапезата на
Господ Исус Христос. Всеки човек, който приеме Христос като свой Спасител, е поканен да участва във
приемането на хляба  и виното. Вие сте поканени не само да вземете хляба и виното, но и дара на милостта,
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която е по-голяма от всичките ни грехове. Нека заедно да приемем хляба и виното.
“Господи Исусе Христе, в нощта когато беше предаден, Ти взе хляба, разчупи го и каза: “Това е моето

тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.”
А сега нека заедно да се помолим за хляба:
“О, любов, която изработи плана за спасението. О, милост, която го донесе долу при човека. О, чуден

дар, който Бог ни даде на Голгота. Там милостта беше толкова голяма и при това безплатна. Там прошката
се преумножи за мен. На Голгота поробената ми душа беше освободена.. Милостиви Боже, благодарим ти за
вечната ти любов, която опрощава безкрайните ни грехове. Помогни ни да приеме твоята прошка. Помогни
ни днес да те приеме като Господ и да живеем според Словото Ти. Исус е казал: Този хляб е моето тяло,
което е разчупено за вас. Това правете за Мое възпоменание. Амин. Нека заедно да изядем хляба.

А сега да кажем една молитва за виното.
“Отче, искаме да ти благодарим за кръвта, която е била пролята заради нас. Молим се да можем да

разберем колко важно е това за нас. В Твоето име се молим. Амин.
Исус е казал: “Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива. Това правете за Мое

възпоменание. Нека заедно да изпием чашите.
Нашата молитва е доказателство, че Бог работи в сърцето на всеки човек и той реагира в отговор на

Божията милост. Бог ни води, за да реагираме публично по този начин. Може би днес тук има хора, които
още не са приели Христос за свой Спасител. Каним ви днес да вземете това решение. Ако търсите църковен
дом, вие сте добре дошли в нашата църква. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 

Трябва ли църквата да назначава жени като пастори?
Гал. 3:28; 1Тим.3:8-13; Рим. 16:1; 1Тим. 2:9-15; 1Кор. 14:33-40; 1Кор. 11:3-16

Трябва да кажа на онези от вас, които за пръв път посещават нашата църква, че тази проповед е много
важна за живота на църквата ни. Някои може би си казват: “Кирк, не е разумно сега да произнасяш такава
проповед.“ Искрено ви казвам, че не искам да давам повод за конфликти. Аз предпочитам обстановката да
бъде възможно по-спокойна и хармонична. Единството в църквата е много важно, но всички знаем, че това
не означава, че трябва да се съгласяваме със всичко. Някои от вас сигурно няма да са съгласни с това, което
ще кажа сега, но е време да се замислим над нещо, което е много важно. Днес ще изберем дяконите в
църквата.  В нашата църква всеки може да стане дякон. Ние имаме комисия за подбор и предлагане на
кандидатите. Вие можете да предложите за длъжността дякон всеки член на църквата, който е пълнолетен.
Ние имаме жени, които заемат тази длъжност и това е практика, към която църквата ни се придържа от
известно време и която съществуваше още преди идването ми в църквата. Уверявам ви, че едни от най-
добрите ни дякони са жени. 

Но в църквата ни се появи и друг проблем. Евелин Оливера израстна в тази църква. До 10-годишната
си възраст тя е живяла в Бразилия, а после се е преместила заедно със семейството си в Ландрум, САЩ.
Скоро след това се върнали обратно в Бразилия за една година, а после заедно със семейството си те дошли
в нашия град и станали част от църквата ни. Три поколения от семейството на Евелин са членове на тази
църква.  Като наш член  Евелин участваше в  дейността  на  младежката  група  и  в  нейните  мисионерски
пътувания. Спомням си, че когато за пръв път дойдох тук, аз отидох до Кентъки с нашата младежка група,
които бяха там на мисионерска обиколка. Тогава заедно с Евелин помагахме за направата на покрива на
една къща в Кентъки. Скоро след като завърши успешно Университета Клемсън тя ми каза, че смята да
продължи образованието си в семинария и ме попита, дали нашата църква би подкрепила молбата й за
кандидатстване в семинария,  което направихме чрез гласуване на членовете на църквата. Евелин завърши
Семинарията в Принстън, където получи магистърска степен по богословие, което  е базовото семинарно
образование за всички пастори. Скоро след завършване на семинарията тя се омъжи за любовта на живота й
Бил. Сега Евелин и Бил приеха предложението да служат като служители на Бога в района на Северен
Чарлстън,  където  ще  работят   предимно  с  бедни  хора.  Болшинството  от  тях  са  афро-американски  и
латиноамерикански семейства. Мога да ви кажа, че Евелин е убедена, че Бог я е подготвил и призовал да
прави точно това.

Сега тя прави следващата логична крачка и моли църквата, която я е отгледала от малка, която я е
окуражавала, която й е помогнала да учи в семинарията, да я ръкоположи като дякон. Дяконите единодушно
препоръчаха да свикаме Съвета по ръкополагане. След като разговаря с Евелин в продължение на час и
половина миналата неделя след обяд, Съвета може да ви каже, че Господ е водил Евелин Оливера през
целия й живот. Тя има ясното усещане, че това е Божието призвание за нея. Чрез образованието си тя се е
подготвила и сега е призована да приеме едно специално служение. Тя отговаря на всички изисквания.
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Искам да се спра по-подробно на този въпрос. Една Баптистка църква ръкоположи един от съучениците ми,
когато той беше 13 годишен. Една неделя той излезе пред църквата и каза, че иска да стане проповедник.
След около 2 седмици църквата го ръкоположи. Доколкото знам, той никога не е имал намерение да се
обучава в семинария или да работи като пастор. Сега той е прекрасен адвокат в Гриинвил, Южна Каролина,
но ако го попитате, би се съгласил, че тогавашното му ръкополагане беше много преждевременно и незряло.
Човек задължително трябва да има специална покана от Бога, а след това да получи подготовка, в която се
включва  получаването  на  университетско  образование  по  богословие.  След  това  трябва  да  получи
конкретно място,  където да служи.  Евелин отговаря на всички изисквания и моли нейната църква да я
ръкоположи.  Съветът  по  ръкополагане,  който  е  съставен  от  членове  на  църквата  и  външни  хора,
единодушно гласува  да  препоръча  тя  да  бъде  ръкоположена  като  дякон.  Миналият  понеделник вечерта
дяконите  гласуваха  без  възражения  църквата  да  ръкоположи  Евелин  Оливера.  Следващата  неделя  ще
проведем тайно гласуване за нейното назначение.

Знам,  че  много  от  присъстващите  отдавна  имат  изградено  мнение  за  номинирането  на  жени  като
служители на Бога. В миналото нашата църква е правила това. Сега имаме дякониси, но много от вас все
още не са убедени, че това е правилно. Вие ме молихте да говоря специално по тази тема. Наскоро ние
накратко я обсъждахме, по време на една от нашите събирания, наречени: “Запитай пастора.” Така че не аз
определих, че сега е момента да произнеса тази проповед, защото ние заедно трябва да помислим какво Бог
иска да направим при вземане на това много важно решение.

Първо, ние трябва да се освободим от собствените си културни стереотипи. Трябва да се освободим от
всяко ограничение в мисленето си. Решението ни трябва да се базира върху Библията и на онова, което ни
казва Бог. Не е достатъчно да кажем: “Аз не съм свикнал с това. Никога не съм се замислял, но на пръв
поглед изглежда, че не би трябвало да ръкополагаме жени.” 

Ще ви разкажа историята за едно момче и неговия баща, които пътували заедно в една кола. Станала
ужасна  катастрофа  и  бащата  загинал.  Момчето  било  закарано  в  болница  и  незабавно било  отведено  в
операционната. След няколко минути хирургът излязъл от операционната и казал: “Не мога да оперирам
това момче. То е мой син.” Може би това ви звучи като гатанка. Нали бащата на момчето беше убит по
време на катастрофата? Как  тогава хирурга би могъл да излезе от операционната и да каже: “Не мога да
оперирам това момче. То е мой син”? Хората правят различни предположения: “Може би момчето е негов
внук.  Или  може  би  умрелият  е  осиновил  момчето?”  По  този  начин  проявяваме  склонността  си  да
пропускаме, че всъщност хирургът е бил майката на момчето. 

Ние не си представяме, че хирургът може да бъде и жена. Всъщност, много от най-добрите лекари са
жени. Ние имаме културен стереотип. Толкова ни е лесно да се обърнем към онова, което ни изглежда
правилно, без въобще да проучим какво казва Библията,  без да разберем как Бог е разкрил вечните си
намерения за Своята църква. Моля ви да оставите настрани културните си стереотипи. Приканвам ви да не
приемате на доверие ничие мнение. Нека да не решаваме, че ще направим нещо, просто защото е модерно.
Нека сега искрено да погледнем в Библията и да помолим Бог,  чрез силата на Светия Дух, да ни даде
разбирането и възприемчивостта, за да видим какво ни казва Божието Слово. Ще търсим отговор на два
въпроса: Първият е: Позволено ли е църквата да ръкополага жени, за да служат като дякониси? Да прочетем
какво пише в 1Тим.3:8-13. 

Често пъти се задават следните две въпроса: Някои казват: “Как е възможно дякона да бъде жена и да
бъде съпруг на една жена?” Нека да ви обясня за какво пише Павел в този текст. Когато пише “Дяконите да
бъдат мъже всеки на една жена,” Павел не говори за темата за развода. Тук става дума за многоженството.
По онова време някои мъже са имали по няколко съпруги. Павел казва, че не може да бъде определян за
дякон мъж, който е многоженец. Той трябва да има само една съпруга. Защо жените да не се включват в
тази група, след като вече е имало дякониси? По времето на Павел не е имало жени с по няколко съпрузи.
Жените не са имали повече от един съпруг. Мъжете често са имали по няколко съпруги, но обратното не се е
срещало.  На жените се е гледало като на имущество, притежавано от мъжа. Ако някой мъж искал да има
няколко жени, той би могъл да го направи, но не би могъл да служи като дякон в Христовата църква. Друго
важно нещо откриваме в ст.11: “Така и жените им...” Разбирате ли какво значи това? Обикновено за тази
дума в Библията има обяснение в долния край на страницата, което казва, “или дяконисите.” Убеден съм, че
тук Павел не говори за съпругите на дяконите, а за жените, които служат като дякониси. Тук той използва
гръцката  дума  “gynaiko,” която  означава  жена,  но  не  и  съпруга.  От  тази  дума  произлиза  думата
“гинекология.” Следователно, в ст.11 се говори за жени, които служат като дякониси. 

Нека заедно да видим какво пише в Рим.16:1. Вие виждате думата “служителка.” В зависимост от
варианта на превод на вашата Библия може би ще срещнете и обяснение в долната част на страницата,
където се казва “дякониса.” Думата, която тук е използвана за  жената Фива е  “diakonos,” което означава
“дякон.” В някои от преводите тази дума е преведена като служителка, но същата дума е използвана за
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дяконите Филип, Стефан и много други.  Всички дякони са били наричани с тази дума. Ясно е, че Фива е
била дякон в ранната църква. 

Ако тези два цитата от Библията не са достатъчни, ние можем да разгледаме едно писмо, написано от
римският управител Плиний Младши,  писано в края на първия век.  Той писал до римският император
Траян, който бил известен със самовлюбеността си и с това, че е преследвал християните. Траян бил убеден,
че  хората  са  длъжни  да  се  прекланят  пред  него  като  пред  Бог.  Най-малкото  веднъж  годишно  всички
поданици  на  римската  империя  трябвало  да  се  покланят  пред  Цезаря  като  пред  божество.  Тъй  като
християните отказвали да правят това, те били изтезавани и убивани. Плиний пише на императора и му дава
отчет,  казвайки: “Има две жени, които служат като дякониси в една група,  наречена “Пътят.”  Той даже
използва същата дума    “diakonos,”   която е използвана и в Библията  . Плиний докладвал, че тези две жени
отказвали да  кажат:  “Цезар е  Бог!”  и  поради това  ги подложил на  мъчения.  “Когато те  отказаха да  се
подчинят, аз ги екзекутирах.” Тези две безименни жени, които умрели поради верността си към Христос, са
били дякониси в ранната църква. От тук става ясно, че ранната църква не е имала проблем с назначаването
на жени, които да служат като дякониси. Скоро след като дойдох в тази църква, на мен ми се обади по
телефона един човек от Съюза на Баптистките църкви в Южна Каролина и ми каза: “Кирк, вашата църква е
толкова добре. Вие събирате толкова много пари като дарения. Бих могъл да ти предложа важен пост в един
от нашите  комитети в  Щатския  Съюз,  но  преди това  трябва  да  уволните  всички дякониси във  вашата
църква.”  Аз му казах:  “Има две причини,  поради които няма да уволним дяконисите.”  Той ме попита:
“Какви са те?” казах му: “Първо, аз съм убеден, че назначаването на дякониси е правилно. Второ, пукната
пара не давам за някакъв пост в Щатският Съюз  на баптистите от Южна Каролина.” Убеден съм, че е
правилно да се позволява на жените да служат като дякониси. Библията и църковната история потвърждават
правилността на тази позиция. 

В такъв случай какво трябва да кажем за ръкополагането на жени като евангелизатори? Противниците
на такова ръкополагане обикновено използват следните три цитата от Библията. Ще ги разгледаме един по
един. Нека първо да прочетем 1Тим.2:9-15. А сега да прочетем 1Кор.14:33-40. А сега да се върнем към
1Кор. 11:3-16. 

Някои  хора  вземат  тези  трудно  разбираеми  откъси  от  Библията  и  казват:  “Павел  просто  е  мъжки
шовинист.” Заради това отказват да се занимават  с тези текстове,  но ние няма да направим така.  Павел е
писал това под диктовката на Светия Дух. Той е описвал конкретни църкви в тяхното време, които са имали
конкретни проблеми. Павел е бил много умен човек. Той е знаел както гръцки, така и еврейски език. Той е
получил образование  по гръцка  философия и  е  бил отлично запознат  с  юдейската  вяра.  Всяка  сутрин,
подобно на другите евреи, Павел е поставял молитвената шапчица на главата си и е стоял, клатейки се,
докато е казвал наизуст сутрешните молитви, в които се включвал стихът “Господи, благодаря Ти, че не съм
се родил жена, езичник или роб.” Това е част от стандартната молитва, която ежедневно произнася всеки
евреин. Младият Павел е израснал с тази сутрешна молитва: “Господи, благодаря Ти, че не съм се родил
жена, езичник или роб.” Достатъчно е само да се замислим, че ако един човек всяка сутрин се моли с тези
думи, те се превръщат в част от собственото му мислене. Това важи и за Павел. Той е бил много умен човек.
Той е имал възможността да бъде обучаван от Гамалаил, един от най-прочутите равини по онова време.
Обучението  при  Гамалаил  се  равнявало  със  сегашното  обучение  в  най-престижните  американски
университети от Бръшляновата лига. Това е било много ценно събитие за Павел. 

Аз съм убеден, че той е бил член на Синедриона. Било е почти немислимо за юдеин, роден в Тарс да
стане член на един съвет, който може по важност да се приравни със сегашния Върховен Съд на САЩ, но
има доказателство, според което Павел може би е бил член на Синедриона. По собственото му признание
той е  бил “фарисей,  син на фарисеи” (Деян.23:6).  Фарисеите са  били хора,  които са били отделени от
останалите. Те са определяли кое е правилно и кое не е, те са решавали кой е вътре и кой е вън от приетата
група. Той е преследвал християните и даже ни се казва, че е гласувал за смъртното наказание на някои от
тях. Фарисеят Павел е посещавал храма. Той е знаел, че върховният първосвещеник може да влезе в Светая
Светих, при това само веднъж годишно, на празника Йом Кипур, Денят на Изкуплението. Той е знаел, че на
юдейските мъже е било позволено да влизат в определена част от храма, където не се допускали юдейските
жени,  които  били  допускани  до  по-отдалечена  част  от  Светая  Светих.  Жените  даже  не  можели  да  се
покланят пред Бога   заедно   с мъжете  . Дворът, до който са били допускали езичниците е бил още по-далеч от
Светая Светих, а робите въобще не са били допускани не само в сградата, но дори и в двора на храма. На
юдейските мъже било позволено да влизат в синагогата, а жените и децата били допускани само до двора на
синагогата. На тях не им се е позволявало както да участват в юдейското богослужение, така и да се молят.

В 1Кор.11 Павел говори за жените, които предсказват и се молят. Той говори   за жени, които в църквата  
правят неща  , които са нечувани за юдейската синагога  . 

В 1Кор.14 той казва, че жената не трябва да говори. Как да разбираме това? Трябва да разбираме, че

86



87

самият  Исус,  особено  в  учението  си  за  развода,  е  издигнал  общественото  положение  на  жените.
Коментарите на Исус за жените и отношението му към жените: към хванатата в прелюбодеяние (Йоан 8:1-
11),  към сирофиникийката (Марко 7:26) и  към самарянката (Йоан 4),  извисяват положението на жените.
Павел, който е бил много добре запознат с гръцката култура е знаел, че положението на жените в гръцкото
общество е било още по-лошо в сравнение с положението на еврейските жени. Гръцките жени не можели да
вземат  решение  за  кого  да се  омъжат.  Те  не са  имали право на  никаква  лична  собственост.  Те просто
принадлежали на мъжа,  но въпреки това както Исус, така и Павел издигнали общественото положение на
жените. 

Животът на Павел бил променен на пътя за Дамаск. Той повярвал в Христос и се променил завинаги.
Уверявам ви, че поради промяната в живота му, светът му също се променил завинаги.  От човек, който
спазвал  стриктно  фарисейските  правила,  Павел  се  превърнал  в  човек  на  милостта.  Всички  знаем,  че
подобна драстична промяна не настъпва за един миг. Често е да кажем, че на пътя за Дамаск, Павел тръгнал
по пътя на излекуването от фарисейството. Той се превърнал в човек, който се лекува от фарисейството.
Истината  е,  че  и  аз  съм  такъв  човек.  И  вие  сте  такива.  Онези  от  нас,  които  са  израсли  в  среда  на
преклонение пред закона, сега се лекуваме от това заболяване чрез милостта на Бога. Да не би да казваме,
че в тези три цитата Павел просто се е  върнал към старото си фарисейско минало? Не. Павел утвърдил
Лидия, Присцила и други жени, за да служат заедно с него.

Решението, което направих в подкрепа на ръкополагането на жени, беше взето преди много години,
когато бях млад. Бях студент в семинарията и изучавах гръцки език. От нас се изискваше да преведем от
гръцки език цялото писмо на Павел до църквата във Филипи, в която жените са играели важна роля. В това
писмо Павел пише за загрижеността си за две жени, наречени Еводия и Синтихия (4:2), които са спорели
помежду си.  Павел искал те  да стигнат  до единомислие.  Когато в  превода си  стигнах до тази  част  от
писмото, аз разбрах, че това са имената на жени. Павел говори за две жени и казва: “защото се трудеха в
делото на благовестието заедно с мен” (4:3). От тук става ясно, че Павел не е призовавал  жените да не
говорят в църквата. Ясно е, че в писмото си до църквата във Филипи Павел е окуражавал жените да вземат
участие в ръководството. 

Тогава защо в писмата си до църквите в Коринт и Ефес, както и в 1Кор. и в писмото до Тимоти Павел
говори, че жените трябва да мълчат? Много важно е да знаем какво е ставало в тези църкви. Преди всичко, в
тези църкви е имало проблеми. Особено големи са били проблемите в църквата в Коринт. В 1Кор.14 Павел
се безпокои от липсата на ред по време на богослуженията. Той говори за това, че там хората не се отнасяли
с уважение помежду си. Ако прочетете внимателно тази глава, вие ще видите, че там хората са презирали
някои от дарбите, които имали другите християни. Те решавали на кого да дадат възможност да говори в
църквата и на кого да не позволяват да говори. Това е била църква, в която всеки можел да говори каквото
му  хрумне.  Павел  се  опитвал  да  възстанови  порядъка  в  църквата.  Той  напомня  какъв  е  бил  реда  в
синагогата. Човек би могъл да си помисли, че част от това, което прави, е да се върне към познатите неща от
фарисейското минало. Но аз си мисля, че причината е по-дълбока. Ще споделя с вас нещо, което научих от
големият шотландски изследовател на Новия Завет д-р Уилям Баркли по този въпрос. Баркли посочва, че в
църквата в Коринт е съществувало една форма на езическо преклонение пред богинята Афродита. На един
хълм  в  Коринт  бил  изграден  един  огромен  храм  на  Афродита,  в  който  работели  хиляди  храмови
проститутки. Когато хората се изкачвали на хълма, за да се поклонят на богинята, те вземали участие в
практикуването  на  култова  проституция  с  тези  проститутки.  Църквата  в  Коринт  е  била  новосъздадена
църква и в нея е имало много вътрешни борби и конфликти, а Павел се опитвал да подсили новата църква и
да й помогне да оцелее.  В Ефес положението е било същото.  Тамошният храм, в който имало стотици
проститутки, бил изграден в чест на богинята Диана. Ако човек искал да се поклони на тази богиня, той се
изкачвал на хълма и ставал участник в неморални действия, представяни като религиозен ритуал.

Павел бил загрижен, новосъздадените църкви в Коринт и Ефес да бъдат предпазени от ужасната и
заслужаваща порицание репутация, която са имали някои от членовете на тези църкви. Църквата вече била
нападната.  Някои  обвинявали  християните  в  канибализъм.  Когато  се  събирали  да  участват  в  Светата
Трапеза, християните говорели за ядене на тялото и за пиене на кръвта на Исус. Други хора считали, че
хората в църквата вземат участие в кръвосмесителни сексуални действия, защото християните се наричали
с думите “брат” и “сестра” и открито казвали, че много се обичат. Църквата винаги е била в опасност да
бъде погрешно разбрана, а конкретно за тези църкви, учението на Павел е имало предвид тяхното конкретно
състояние и конкретните опасности за тяхното съществувание. Когато Павел е писал, че жените не трябва
да говорят в църквата, той е имал предвид жените от тези две църкви, които не трябвало да дават повод да
бъдат оприличавани с проститутките от храма на хълма. Павел не искал някой да си помисли такова нещо за
християнките. В 1Кор.14 той казва, че жените могат да предсказват, но главите им трябва да са покрити с
воал,  за  да  не  бъдат  считани  погрешно,  че  са  проститутки,  които  участват  в  неморалните  ритуали  на
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езическата религия.
Когато разберем мотивите, които са ръководели Павел, за да напише тези думи, ние ще видим, че той

прави това, защото обича църквите. Той е писал тези думи не защото е имал нещо против жените. На други
места Павел се изказва много положително за жените и за ролята им в ръководството на църквата. Някои
хора четат разгледаните тук цитати и си казват: “Ето, всичко е написано черно на бяло. Не е нужно да
разсъждавам. Не е нужно да се моля, за да разбера какъв е смисъла на този текст.” 

Всяка неделя, когато се изправям пред вас, за да проповядвам Божието Слово, аз се моля Бог да ми
помогне да изпълня съвета на Павел “Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който
няма от какво да се срамува, като излагаш право словата на истината” (2Тим.2:15). Но не само аз съм
длъжен да се отнасям правилно към Божието Слово. Вие също сте длъжни да правите това. Вие трябва да
бъде  те като християните от Берия, които са чували Павел и Варнава  . После си отивали у дома, отв  а  р  я  ли са  
Писанията и ги чели, за да проверят, дали е вярно онова, което са им говорили Павел и Варнава.

Приканвам ви и вие да постъпвате така. Аз не ви казвам какво да мислите. Просто ви обяснявам как
съм стигнал до собственото си становище и как съм повярвал в това, в което вярвам. Призовавам ви чрез
молитви и изучаване на Библията да оформите решението си пред Бога. Това е единственият начин да бъдем
такава църква, каквато Бог иска да бъдем. Това е вдъхновеното Божие Слово. Не можем да отбягваме онези
откъси от Библията, които не ни харесват. Бог е внушил не само написването на Божието Слово, Той е,
който внушава правилното разбиране на онези, който го четат.  Същият Дух на Бога, който е вдъхновявал
Павел да пише тези думи, вдъхновява и нас, докато ги четем и изучаваме Библията. 

Божият Дух ни води в опознаване на цялата истина. Има хора, които вярват, че само авторите на текста
на Библията са били вдъхновявани от Божия Дух. Според тях писанията са се превърнали в статични и
класически литературни текстове, които се отнасят за хората от първия век, но сега за нас не са нищо друго
освен обект на хоби и личен интерес, защото нямат никаква връзка с нашето време. Ако вярваме, че Бог
вдъхновява като писането, така и четенето на Библията, тогава тя се превръща в живо и действено указание
за начина, по който трябва да живеем. Когато четем Библията, докато сме вдъхновявани от Божия Дух, ние
можем да видим в разглежданите откъси, че Павел е писал на конкретни хора, живели в конкретно време в
конкретни и специфични за времето си обстоятелства. В такъв случай какво общовалидно има в тези откъси
за ролята на жените в църквата? Помните ли молитвата “Господи, всяка сутрин Ти благодаря, че не съм се
родил езичник, жена или роб”? 

Нека заедно да прочетем Гал.3:28. Спомнихте ли си за фарисея, който толкова много се е грижел да
определя къде минава разделителната линия между хората и кои от тях са наши и кои са чужди? Спомняте
ли си за фарисея, който всеки ден в молитвата си е благодарял, че не е езичник, жена или роб? Виждате ли
как Бог е променил живота му, за да може да разбере казаното в Гал.3:28, че в Исус Христос всички сме
едно: юдеи, езичници, роби, свободни, мъже и жени? Живото Божие Слово притежава силата да променя.
То  е  променило  Апостол  Павел.  То  може  да  промени  Христовата  църква.  Павел  поел  задачата  за
освобождаване  на  езичниците.  Той  им проповядвал  евангелието.  Това  е  била  мотивацията  за  неговото
служение,  но въпреки това даже той е настоял Тимоти да бъде обрязан,  за да не се тревожат излишно
лидерите на църквата в Ерусалим. Павел е казвал на робите да се подчиняват на господарите си. 

Преди  стотина  години  в  Американския  Юг  са  били  произнасяни  много  проповеди,  в  които  се  е
твърдяло,  че  според  Библията  робството  е  нещо  правилно.  В  нея  пише:  “Слуги,  покорявайте  се  на
господарите си” (Еф.6:5). Всъщност, появата на Съюза на Южните Баптисти се дължи   на защитата им    на  
робството. Вижте какво пише Павел, когато един роб, наречен Онисим избягал от своя господар. Много
ясно ще усетите борбата, която се води в душата на Павел. Той настоял робът Онисим да се върне обратно
при своя господар Филимон. Но в краткото си писмо до него Павел казва: “Филимоне, надявам се, че ще го
приемеш като твой брат” (ст 15-16). Можете да започнете да разбирате идеята на Павел за робството не от
гледната точка на закона, а от гледната точка на променения християнин.

Преди няколко години Южните Баптисти се извиниха за позицията им по отношение на робството.
Може би това няма да стане докато съм жив, но аз съм убеден, че един ден те ще се извинят и за позицията
си по отношение на жените. Аз знам, че когато Павел повярвал в Христос, Бог започнал да променя живота
му. Павел започнал да разбира, че в Исус Христос ние всички сме едно. Павел бил променен и църквата на
Господ Исус Христос има нуждата от същата сила за промяна. 

Евелин  моли  да  бъде  ръкоположена.  Един  много  известен  лидер  на  Южните  баптисти  е  разказал
историята за едно младо момиче от неговата църква, което отишло при него и му казало: “Вярвам, че Бог ме
призовава да му служа. Искам да отида в семинарията и после да бъда ръкоположена.” Пасторът й казал:
“Скъпа,  ти  грешиш.  Не е  възможно Бог  да те  призовава да  му служиш.  Бог няма да те  покани да  му
служиш.” Искате ли и аз да отговоря така на Евелин? Аз не мисля така, защото не мисля, че такъв отговор
би оказал почит на Бога. Бог може да призове всеки човек, който пожелае. Даровете на Бога не са свързани
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с пола на хората.  Дяконът Филип от Новия Завет е имал четири дъщери, които притежавали дарбата да
предсказват  и  да  проповядват  Словото  на  Бога.  Бог  продължава  да  призовава  хора,  като  ги  дарява  с
различни дарби и им дава сили, за да извършват работата, заради която ги е призовал.

Когато Съюза на Южните Баптисти взе решение да обяви, че жените не трябва да служат като пастори,
нашата църква не обърна внимание на това решение. Едно момиче от нашата църква сподели с мен. Много
разтревожена, тя ми каза: “От известно време си мислех, че Бог иска да стана негов служител. Казвах си, че
може би Бог иска да стана пастор. Какво трябва да направя, ако моята деноминация даже не осъзнава, че
Бог може да ме води да стана негов служител?” Аз се опитах да я успокоя доколкото мога, като й казах, че аз
винаги ще се отнасям положително към онова, което Бог прави в живота й. Нямам никаква представа какво
ще направи това момиче, но ще ви кажа, че тя е студентка в Университета Фурман. Това лято тя работи като
стажант-пастор в Методистката църква, а аз просто я откарах с колата си до Чикаго, за да участва в един
семинар. Да, това е нашата дъщеря Бетси. 

Представяте ли си, че бих могъл да се моля: “Господи, моля те, научи Бетси да мълчи в църквата.
Господи, моля те да й кажеш, че повече не може да носи никакви брошки и украшения или модерни дрехи.
Тя трябва да бъде тиха и покорна.” Някои хора считат, че съм длъжен да направя това.  Но аз не вярвам в
това. Убеден съм, че трябва да й кажа следното: “В Христос няма нито юдеи, нито езичници, нито роби или
свободни, нито мъже и жени. Ако Бог те е призовал да направиш нещо, направи го.” Не знам какво ще
направи Бог в живота й, но знам, че пророк Йоил е казал: “Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват”
(Йоил 2:28). Петър е проповядвал този откъс на Петдесятница. Вярвам, че нашите синове и дъщери могат
да бъдат водени от Бога, за да отидат там, където Бог иска да отидат. Според скромното ми мнение, ние ще
сгрешим, ако не им позволим да вървят по този път. Искам вие да вземете решение. Вземете Библиите си и
прочетете тези три откъса, застанете на колене и се молете. Вие решавате. Ние искаме Бог да бъде част от
живота на всеки човек. Ние искаме да приемете Христос като ваш Спасител, ако не сте направили това до
сега. Каним ви да станете членове на нашата църква. Амин. 

Усещане за Божието докосване
Йоан 1:1-5, 14, 16 

В дните преди Рождество Христово нека де се запитаме могат ли тези дни да бъдат свети за нас? В
тази серия от проповеди ние говорихме колко важно е за нас да бъдем нащрек и да търсим белезите на
Божието присъствие в живота си. Ние ги наричаме малки и нежни милости на Бога. За нас е важно да им
обръщаме внимание, да ги чуваме, да слушаме онова, което наричаме знаци на милостта в живота ни, онези
мигове на тишина, онези моменти на плач и на смях, да обръщаме внимание на прочетеното в Библията.
Днешната проповед е последната от тази серия и ние ще говорим за усещането за Божието докосването.
Тези проповеди съдържат истории за нашият син Ерик. Бих казал, че това са проповеди, посветени на Ерик.
Сигурен съм, че ако можеше да ме чуе, Ерик би се притеснил. Поради това предпочитам да говоря за тях
като за проповеди, които ни подготвят за Рождество Христово. 

Нека да прочетем Йоан 1:1-5, 14, 16. В нощта преди да умре, Ерик ми се обади по телефона. Двамата
с него бяхме нощни птици. Не знам как е сега, но по-рано той обичаше да стои буден до късно през нощта.
Тогава ми се обади в 23:30, но аз още не си бях легнал. Той ми каза: “Татко, искам да обсъдя с теб няколко
неща. Дали ще може сега да прекъснем и ти да ми позвъниш, за да бъде разговора за твоя сметка, а не за
моя.” Аз се съгласих с радост и веднага му се обадих и ние говорихме около 45 минути до 12:15 през нощта.
Той работеше върху един случай на брутално убийство. Млада майка беше убила две от децата си с брадва
и  нож.  Ерик  пишеше  статия  за  това  убийство  и  говореше  за  силните  чувства,  преплетени  в  нея.  Той
говореше за отговорността му като репортер, за да опише истината за случилото се. В първия си репортаж
той просто описа фактите от случая. На следващия ден той отиде в полицията и провери в архивите колко
пъти полицията се е занимавала с това семейство. На следващия ден, в четвъртък, един ден преди да умре,
Ерик отишъл в дома на бабата, която е била майка на убийцата. Помолил я за интервю, но  в началото тя
категорично отказала. Тогава Ерик я уверил, че иска да й помогне и очевидно това я е убедило да го пусне
да влезе в дома й. Поканила го да влезе и даже му предложила нещо за ядене. После започнал да разговаря с
тази жена, чийто живот бил буквално разбит от това насилие, извършено от собствената й дъщеря срещу
собствените й внуци.

След като напуснал дома на бабата, Ерик искаше да говори с мен и ми каза: “Татко, можеш ли да си
представиш болката на тази баба? Можеш ли да се представиш как се чувства тя, когато има дъщеря, която
се  оказала  толкова  жестока  и  болката  и  мъката,  която  изпитва  заради  внуците  си?  Можеш  ли  да  си
представиш чувствата на майката, която е убила децата си? Тя не само е натоварена с чувството за вина
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заради този брутален акт, но освен това тъгува за децата, които самата тя е убила. В това няма никаква
логика,  липсва  всякаква  мотивация.  Трябва  да  си представиш как тези  хора  изживяват  тази  трагедия в
живота си.” Освен това Ерик говори с мен за бъдещето си. Сподели, че иска да подобри нивото на писането
си и че ще се присъедини към една група от автори, в която другите ще могат да обсъждат и критикуват
написаното от него, с цел да повишава  и подобрява стила си на писане. 

На следващата сутрин в 8:15 Ерик умря и отиде на небето. На погребението му аз казах: “Вие знаете,
че той подобряваше стила си на писане. Но сега към каква група от автори се е присъединил? Можете ли да
си представите как Ерик седи до апостол Павел? С Марк, Матей, Лука и Йоан? Каква прекрасна група
писатели! Можете ли да си представите как той седи с тях и обсъждат как е най-добре да се разкаже една
история?

Тази година очаквам Рождество Христово по различен начин. Причината е очевидна – ние тъгуваме
заради смъртта на Ерик. Едно от нещата, които направих тази година, е да погледна на Рождество Христово
през погледа на един репортер. Авторите на евангелията са хора, които съобщават добрата новина. Всеки
автор не само разказва историята, но гледа на нея от своя собствен ъгъл, тъй като я разказва на конкретна
аудитория. Може би ще се изненадате, когато научите, че първият автор от Новият Завет, който ни съобщава
за раждането на Исус, е апостол Павел. Посланието до Галатяните е написано преди останалите послания и
евангелия. В Гал. 4:4 Павел много сбито казва, че когато е настъпил нужния момент, “Бог изпратил Сина
Си,  Който се  роди от жена.”  По този начин Павел много ясно показва,  че  подробностите свързани с
раждането на Исус не са толкова важни, колкото е важна целта на раждането му. Той казва, че Христос е
дошъл на света, за да умре.  Той е дошъл, за да бъде Христос Изкупителят, който ни откупи от ужасния
кръговрат на закона, греха и смъртта и да ни освободи чрез чудния дар на своята милост.

Марк даже не споменава за раждането на Исус.  Той го пропуска и започва разказа си направо от
кръщаването и началото на служението на Исус. Марк постоянно бърза.  Той употребява 38 пъти думите
“незабавно” и “веднага” и постоянно препуска напред, защото знае, че кулминационната точка на историята
е в края. Важни са разпъването на Исус на кръста, смъртта му заради греховете на хората и възкресението
му. Марк не споменава за раждането на Исус, а подчертава силата на Бога, служението на Исус и особено
избликът на чувства на Христос.

Евангелието  на  Матей  е  предназначено  за  еврейската  аудитория.  Той  описва  историята  на  Исус
Христос от гледната точка на евреина. Когато съобщава родословното дърво на Исус, той го проследява чак
до  Йосиф.  Той  описва  раждането  на  Исус  като  изпълнение  на  предсказанието  от  Стария  Завет,  което
несъмнено е интересувало евреите. Матей говори за дилемата на Йосиф, който се оказал сгоден за жена,
която е забременяла извънбрачно и за борбата му какво решение да вземе. Тогава на сън му се явил един
ангел и му разкрил истината за това раждане. Матей е този, който описва посещението на мъдреците. Той
описва  и бягството на Йосиф, Мария и малкият Исус в Египет, за да се спасят от преследването на Ирод.
Евреите  са  имали  богат  опит  с  политическата  тирания.  Те  са  знаели  какво  означава  човек  да  бъде  в
изгнание. Поради това Матей осветлява този момент от историята на Исус.

Евангелието  на  Лука  е  предназначено  за  нееврейската  аудитория.  Лука  е  единственият  автор-не
евреин в целия Нов Завет. Той се фокусира върху Мария и проследява родословното дърво на Исус по
майчина линия. Той описва обстойно начина, по който тя е получила поканата от архангел Гавраил, нейния
страх и решението й да се подчини с думите: “Ето Господната слугиня пред теб; нека ми бъде според
твоите думи.” Лука се фокусира върху двустранното благословение, с което е надарена Мария. Роднината й
Елисавета й казва: “Благословена си ти между жените.” А когато Мария занася в храма бебето Исус, за да
го  представи  пред  Господа,  старецът  Симеон  й  казва:  “На  самата  теб  меч  ще  прониже  душата.”  В
майчинството на Мария се преплитат в едно радост, благословия, мъка и тъга. На много места в евангелието
на Лука се казва, че Мария е пазела тези неща в сърцето си и е размишлявала над тях. Фокусът на Лука е в
размишляващото сърце на Мария.

Йоан  описва  историята  на  Исус  от  теологична  гледна  точка.  Той  не  се  занимава  много  с
подробностите и не съобщава много детайли. Той ни обяснява какво означава раждането на Исус и говори
от първо лице множествено число. “И видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца .” Ние
познаваме милостта и истината поради онова, което е направил Исус.  Йоан се фокусира върху делата на
Христос. Той говори, че словото е станало плът и е живяло сред нас.

По този начин една и съща история е описана от пет различни гледни точки. Което и от описанията да
четем и да се питаме: “Могат ли празничните дни да бъдат святи?”, ние трябва да използваме смисъла,
който Бог е вложил в текста. На първо място, трябва да използваме здравия си разум, за да прочетем и да
научим какво  е  станало.  Много  често  за  Исус  се  говори,  че  притежава  мирис  и  вкус  и  ние  трябва  да
използваме тези му качества. Трябва да слушаме тези нежни знаци и да сме отворени за докосването на
Бога.  По  време  на  Рождество  Христово  ние  получаваме  осезателни  усещания.  Това  е  времето  на

90



91

прегръдките и целувките, на ръкостискането и на поставянето на ръка на рамото на човека до нас. През този
период  ние  се  докосваме,  но  трябва  да  бъдем  докоснати  от  Бога  на  едно  по-дълбоко  ниво.  Трябва  да
позволим  на  Бога  да  докосне  сърцата  ни.  Рождество  Христово  може  да  бъде  само  повърхностно  и
козметично изживяване. Страхувам се, че това е валидно за много хора. Истинското изживяване е нещо
много повече от слушането на коледни песни по улиците и магазините,  от даването и получаването на
подаръци  и  от  подреждането  на  коледната  елха.  Рождество  Христово  може  да  се  превърне  в  много
козметично изживяване. По време на Рождество Христово в един град се провеждало състезание за най-
красиво украсен дом. Една година нямало никакви спорове, че един дом бил най-добре украсен и журито
единодушно  го  обявило  за  победител.  Победителите  украсили  къщата  си  с  най-много  и  най-красиво
подредени светещи лампички. Ливадата пред къщата била прекрасно подстригана и цветните лехи били
прецизно оформени. На победителят била присъден паричен чек като награда, който на следващия ден им
била занесен от журито у дома. Оказало се,  че никой не отворил предната врата, поради което журито
отишло да  провери,  дали може да  намери някой около задната  врата.  Когато влезли в задния  двор,  те
установили, че той е пълен с купчина отпадъци и боклуци от кухнята и стари части от коли. Целият заден
двор бил превърнат в сметище. Лицевата страна на къщата спечелила наградата, защото била много красиво
декорирана, но зад къщата имало сметище.

Страхувам се, че и с Рождество Христово може да се получи същото. Ние имаме някакво фасадно и
козметично  Рождество  Христово.  Ако  Рождество  Христово  трябва  да  изпълни  ролята,  която  Бог  му  е
възложил,  тогава то трябва да проникне до всяка област от живота ни.  Рождество Христово трябва да
достигне до боклука, до греха и до смъртта. То трябва да стигне до онези места от живота ни, които не са
толкова красиви. Рождество Христово е времето, когато Христос докосва сърцата ни. Мислили ли сте за
връзката на Мария с Бога? Замисляли ли сте се как се е чувствала Мария, когато това дете е било заченато в
утробата й? Миналата седмица си мислих за това. На нас ни се казва, че бебето е било заченато чрез Светия
Дух. Не мога да си представя интимността на този момент.

Един атеист говорел за проблемите, които имал с християнската вяра. Той казвал, че няма никакви
проблеми с възкресението, защото по някакъв начин би могъл да го приеме. Най-трудно му било да повярва
в  чудото  на  раждането  на  Исус.  В  Библията  се  разказва,  че  ангелите  са  се  появявали  пред  хората  в
моментите на раждането и на смъртта. Това беше нагледно илюстрирано от следната история за един човек,
който живеел в Полша по време на Втората Световна война. Той бил евреин, който по някакъв начин се
изплъзнал от преследването на нацистите, защото бил гробар и по цял ден копаел гробове в гробищата.
Нацистите имали нужда от много гробове, поради което запазили жив този човек. 

Той имал обичая винаги да има един изкопан гроб в резерва, готов за употреба. Веднъж той скрил
цяло еврейско семейство в един отворен гроб. Поставил дървени скари на дъното на гроба, застлал ги с
няколко одеяла, дал им малко храна и четири човека могли да се поберат в един отворен гроб. Човек би
могъл да каже, че гробът е бил много пренаселен. Друг път една млада двойка се нуждаела от скривалище и
гробарят ги скрил в резервния гроб. В него имало дървени скари, одеяла и храна. Над гроба имало опънато
покривало.  Можете ли да си представите какво е открил гробаря, когато след два дни отишъл да провери
какво правят. Младата жена родила едно бебе в гроба. Колко нагледна е тази илюстрация за начините, по
които работи Бог. Това е комбинация от раждане и смърт, така че даже пред лицето на съкрушителната мъка
в този живот ние имаме добрата новина за раждането на Исус Христос.

Бог ни окуражава както по време на раждането, така и по време на смъртта. В домашната ни поща
тази  година  ние  получаваме удивителна  смес  от  писма –  част  от  тях  са  коледни картички,  с  които се
отправят поздравления по повод раждането на Христос, а другата част са съболезнователни писма по повод
смъртта на Ерик. Бог ни докосва по един ангелски начин. В Библията ангелите са били използвани като
пратеници. Уверявам ви, че много обикновени хора изпълняват ролята на пратеници на Бога. Много от вас
бяха пратеници на Бога до нас и ни донесоха съобщения на надеждата. Вие идвахте при нас по време на
страданието и свършихте чудесна работа, носехте ни храна и ние високо ценим всеки ваш жест. Ние го
считаме за докосване от Бога. Бог ни докосва така, както художникът оформя образите в картините си. Той
ни  формира  и  изгражда.  Когато  художниците  от  Ренесанса  рисували  сцени  от  природата,  те  рисували
познати местности. Когато рисували хора в природата, те носели дрехите от това време и се намирали в
позната на художниците обстановка. Понякога ще видите сцени в природата, на които са изобразени хора,
които живеят в лукс. В такива случаи Мария е нарисувана да носи бижута. Друг път ще видите картини, в
които хората живеят в ужасна бедност, облечени в дрипи. Истината е, че картините представят битието на
художника.  Ние празнуваме раждането на Христос в светлината на собственото си битие. Бог работи чрез
събитията, свързани с Рождество Христово, за да ни каже нещо, за да ни оформи съобразно задачата, която
е подготвил за всеки от нас.

Един майстор на кавали вървял през гората, видял подходящ клон за изработването на кавал и го

91



92

отсякъл. Клонът му казал: “Ох, боли ме. Ти ме отряза от дървото и ме отдели от източника на живота ми. Ти
ме убиваш.” Майсторът не му обърнал внимание. Прибрал се у дома и седнал край огъня. Извадил ножа си
и започнал да обелва  кората  на  пръчката.  Пръчката  започнала да протестира:  “Ох,  нараняваш ме,  като
премахваш обвивката ми.” Когато кората била обелена, майсторът поставил пръчката в огъня и я обгорил.
Пръчката изплакала: “Ти ме изгаряш и ме боли.” После майсторът взел една желязна пръчка, нагорещил я
до червено и започнал да пробива един надлъжен канал през пръчката, за да я превърне в цев. Пръчката
негодувала: “Ти изгаряш сърцевината ми.” След като цевта станала готова, майсторът извадил ножа си и
започнал да пробива и оформя отворите за пръстите. Тя започнала да се оплаква: “Ти ме нараняваш много
дълбоко.” Накрая майсторът взел масло и намазал кавала навсякъде, така че той се полирал и заблестял.
Кавалът казал:  “Сега се  чувствам по-добре,  но ти ме нарани толкова  силно.”  Тогава  майсторът допрял
кавала до устните си, духнал през него и започнал да свири. Чула се прекрасна музика.  Знаете ли, че Бог
работи в живота ви и ви оформя, подобно на някой художник, за да се превърнете в такава личност, каквато
Той иска да бъдете? Уверявам ви, че даже болката и мъката от този живот е част от оформящия процес на
Бога. Това просто е начин, чрез който Той ни помага да се превърнем в това, което иска да бъдем. Бог не ни
причинява безцелна болка. Аз не виня Бога за смъртта на Ерик   и вярвам, че Бог страда заедно с нас  .

Преди два века имало един художник, който се прославил с майсторството, с което рисувал червеният
цвят на кръвта.  Другите художници се опитвали да му подражават,  но не успявали. Никой не успял да
открие тайната му. Чак след като умрял, хората открили, че по гърдите му имало множество белези от рани.
Оказало се, че този художник прибавял от собствената си кръв към червената боя, с която рисувал.

Знаете ли, че Бог е художник, който използва собствената си кръв, за да рисува картините си. Бог не
се отделя от нас и участва през целия процес, през който преминаваме. Той страда заедно с нас. Той се бори
да ни помогне да станем такива, каквито иска да станем. В периода на Рождество Христово аз постоянно си
спомням, че Бог не е пощадил живота на собствения си син.  Самата мисъл,  че Бог знае болката,  която
изпитвам, че Той е пожертвал собствения си син, ми помага много да понеса мъката си.

Бог докосва живота ни. Йоан казва: “Словото стана плът. Бог живя между нас.“ Този Бог не е далечен
и надменен, а се е съединил с нас в този живот. Чрез превъплъщението си в Исус Христос той е станал част
от този живот. Той е дошъл, за да бъде с нас и тъй като е дошъл да бъде с нас, ние сме сигурни, че Той
разбира трудностите,  през които преминаваме.  В края на книгата си “Раненият лечител”,  Хенри Ноуан
разказва  историята  на  един  човек,  който  отишъл  при  един  равин  и  го  попитал  къде  може  да  намери
Месията. Равинът му казал, че може да види Месията при градските порти. Мъжът отишъл при градските
порти и видял стотици хора,  които влизали и излизали през вратите на града, обикаляли сергиите и си
купували разни неща. Около вратите имало много просяци. Мъжът се върнал при равина и му казал: “Бях
при  вратата,  но  там  има  много  хора.  Как  да  разбера  кой  е  Мисията?  Равинът  го  попитал:  “Видя  ли
просяците?” Мъжът казал: “Видях ги.” Равинът му казал: “Месията е един от просяците. Иди и огледай
просяците. Сред тях ще видиш Месията.” Мъжът му казал: “Рави, там има толкова много просяци. Как да
разбера кой от тях е Месията?” Равинът му казал: “Иди и огледай просяците. Ще забележиш, че всички
просяци са покрити с язви и имат дълбоки рани. Всички просяци се опитват да превързват раните си,  но
между тях ще видиш един просяк, които се опитва да превързва раните на другите, а не собствените си
рани. Той е Месията.”

Бог е бил в Христос. Бог дошъл на земята чрез това бебе, родено във Витлеем. Той е дошъл, за да се
присъедини към нас в този живот и в смъртта, за да бъде с нас докато правим всяка стъпка по този път.
Божието докосване е лечебно и Той е чуден лечител. Жената на Ерик намери един негов дневник. През
целия си живот Ерик си водеше дневници. Непосредствено след  като завърши колежа той започнал нов
дневник.  На  първата  страница  на  дневника  тогавашният  22-годишен  випусник  е  написал:  “Бог  е  най-
добрият ми приятел. Аз не го разбирам, но знам, че Той винаги е с мен. Убеден съм, че Той ме обича и аз го
обичам.”

Знаете  ли,  че  Бог  е  най-добрият  ви  приятел?  Знаете  ли,  че  в  Исус  Христос  Бог  е  демонстрирал
огромната си любов към нас? Има много неща, които не разбираме. Но ние със сигурност знаем, че Бог ни
обича. Той не е далече на небето, той е дошъл, родил се е като човек и е живял сред хората. Той е Емануил -
Бог  е  с  нас.  Той  е  с  нас,  независимо  от  обстоятелствата,  в  които  се  намираме.  Ние  трябва  да  сме
чувствителни към докосването на Бога, което ще промени живота ни. Знаете ли, че Исус Христос е вашият
Спасител? Приели ли сте го като Господ в живота ви? Поканили ли сте Го да ви спаси от греховете ви?
Отишли ли сте до яслата и коленичили ли сте във възхита пред това дете Христос? Предоставили ли сте му
живота  си с  цялото си сърце  и  в  всичкия  си ум.  С това  започва  голямото приключение.  Може би сте
тръгнали по този път преди много години, но в някакъв момент сте кривнали встрани от пътя. Трябва да се
върнете и да възстановите връзката си с Бога. Умоляваме ви да отговорите положително на тези покани.
Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин. 
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Ученичеството
Еф.4:13-15

от Кирк Ниили – американски баптистки пастор

Ще ви накарам да се почувствате малко глупаво.  Моля ви всички да допрете дланите си и да ги
поставите хоризонтално. Аз често моля младежите и децата да правят това. А сега погледнете ръцете си и
вижте, кой палец е отгоре, левия или десния. Ако отгоре е левия палец, вдигнете лявата си ръка, а ако е
десния – дясната си ръка. Удивително е, че обикновено групата е разделена приблизително на две равни
части. А сега хванете дланите си така, че само едната ръка да се вижда. А сега погледнете надолу и вижте
коя ръка се вижда, а след това я вдигнете над главата си. Винаги групата се разделя приблизително по равно
на две части. А сега нека да повторим тези две упражнения отново, като всеки се постарае този път палецът
или ръката, които първия път бяха отдолу, този път да бъдат отгоре. Не е ли малко объркващо и трудно да се
направи? Нали ви казах, че ще ви накарам да се почувствате малко глупаво.

Нека  да  ви  кажа  нещо.  Бог  е  създал  всеки  един  от  нас  с  неповторима  индивидуалност.  Ние
демонстрираме неповторимостта си по хиляди начини, някои от които са много обикновени. Даже начинът,
по който кръстосваме дланите или ръцете си е  доказателство,  че Бог  е  създал всеки един от  нас като
уникално човешко същество. Той е създал всички ни по Свой образ.  Библията не твърди това за другите
създания,  а само за хората. Само ние сме създадени по образа на Бога. Мисля си, че това е една от най-
неразгадаемите мистерии в Библията. Какво означава да сме създадени по образа на Бога? Със сигурност
това означава да притежаваме интелект. Ние притежаваме способността да мислим, да разсъждаваме, да се
удивляваме, да поглеждаме към себе си с очите на страничен наблюдател, за да оценяваме поведението си и
начина, по който взаимодействаме с другите хора. Да бъдем създадени по образа на Бога, това означава, че
сме създадени за да общуваме.

Както знаете, ние изучаваме една серия от проповеди, посветени на целта на живота. Ние разбрахме,
че  първата  цел  в  живота  ни  е  да  общуваме  с  Бога,  да  го  обичаме  и  винаги  да  се  наслаждаваме  на
присъствието му. Бог ни е създал като общуващи същества и иска от нас да общуваме помежду си. Бог ни е
създал като духовни същества. Никое друго създание не притежава способността да изпитва желание да се
покланя и да прославя Създателя, да е способно да се моли и да разсъждава над делата на Бога. Да бъдете
създаден по образа на Бога, това означава, че същият Създател, който ни е създал, ни е дал способността да
бъдем създатели,  да използваме разума си,  ръцете си,  уменията си,  талантите си и всичко останало от
нашата уникалност, за да вземаме участие заедно с Него в осъществяването на Неговия план за този свят.
Бог ни е направил по Своя образ, но във всеки един от нас този образ е бил изопачен и обезобразен от греха.
В Битие се разказва, че когато грехът дошъл на света, нещо в образа с който сме били създадени, е било
изопачено. На много места в Библията се разказва, че Бог е правил опити да ни върне към образа, с който ни
е създал.

Който от  вас е  любител на спорта,  сигурно е  чувал  рекламата:  “Искам да съм като Майк.”  Това
означава, че вие искате да бъдете като Майкъл Джордан, един спортен герой за много млади хора. Който от
вас е любител на голфа, би могъл да каже: “Искам да бъда като Тайгър.” Майкъл Джордан и Тайгър Уудс са
рекламни лица на изделията на Найки, тази толкова известна и желана търговска марка. Това е символът на
успеха в света.

Всяка религия по света има свой собствен символ: полумесецът за ислямската религия, звездата на
Давид за юдеизма, лотосът за източните религии. Вие ще забележите, че за повечето от световните религии
този  символ  е  еталон за  красота.  А центърът на  християнската  религия  е  един  римски  инструмент  за
екзекуция,  който  символизира  страданието  и  смъртта  на  Исус.  Със  същото  основание  символ  на
християнската религия би могъл да бъде и електрическия стол.

Исус е окончателният и неповторим опит на Бога да ни възстанови според Собствения си образ и да
ни помогне да станем такива, каквито иска да бъдем. Бог е изпратил Исус на земята, за да ни покаже как
трябва да живеем. В текстовете на евангелията е описано как е живял Исус. В тях виждаме модела, според
който  Бог  иска  да  се  отнасяме  към  другите  хора,  образа  на  нашата  преданост  към  Бога  и  на  нашата
представа за справедливост и за състрадание. В живота на Исус ние виждаме перфектният образ на Неговия
Отец. Да бъдем създадени по образа на Бога Отец, това означава, че Той иска да ни върне към този образ
чрез  начина  на  живот  на  Исус.  Тъй  като  грехът  обезобразил  този  образ,  трябва  да  се  използва  едно
лекарство, което е символизирано от кръста. Ние сме направили грехове и смъртта на Исус е начинът, чрез
който Бог ви възстановява, за да се върнем към първоначалния Му план. Възкресението на Исус ни дава
вечната надежда, че когато всичко бъде казано и направено и смъртта дойде при нас, ние ще отидем при
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Отца, който някога ни е създал. Бог има план за живота на всеки човек. Този план е обезобразен от греха, но
Исус е отстранил повредата. Бог казва чрез пророк Йеремия: “Защото Аз зная мислите, които мисля за вас,
казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда ... И ще Ме потърсите и ще Ме
намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце “ (Йер. 29:11,13). Божията цел и план за живота ви е да
живеете според образа, с който Бог ви е създал преди за сгрешите. Името християнин означава, че ние сме
последователи на Христос.

В класическата християнска книга, озаглавена “По Неговите стъпки” се твърди, че начинът по който
живеем и във взаимоотношенията си с другите хора,  ние  трябва да си задаваме въпроса,  дали това което
правим е в съответствие с начина, по който Исус би постъпил, ако беше на наше място. Всеки, който е
ученик и последовател на Христос трябва да си задава този въпрос. Когато трябва да вземаме някое важно
решение, когато се намираме в затруднено положение, ние трябва да се питаме: “Как би постъпил Исус в
този случай?” или “Какво щеше да направи Исус, ако беше на моето място?” Ето това означава човек да е
ученик на Исус Христос. Думата “ученик” означава, че човек трябва да се учи от примера на учителя си.

Посочили  някакъв  младеж  на  един  професор  в  колеж  и  го  попитали:”Този  младеж  не  ли  ваш
студент?” Професорът отговорил:  “Той посещава лекциите ми,  но не мога да кажа,  че е  мой студент.”
Възможно е човек да посещава лекциите, но да не е студент. Възможно е човек да посещава църквата, но да
не е ученик на Христос. Възможно е да е член на църквата и да не е ученик на Учителят Исус. Част от
Божията цел за живота ни е да бъдем ученици на Исус Христос. Бог иска да сме последователи на Исус.

Бог ни е направил да се различаваме един от друг. Всеки от нас е създаден като уникална личност. Бог
не  иска  ние  да  сме  клонирани  и  да  представляваме  точно  копие  един  на  друг.  Той  не  очаква  да
представляваме копие на Исус. Той не очаква да се променят основните характеристики на личността ни, но
очаква  да  променим  начина  ни  на  живот.  Той  очаква  да  се  промени  начина,  по  който  реагираме  в
определени ситуации  и  начина,  по  който си  взаимодействаме  с  другите  хора.  Бог  не  иска  да  промени
личността ни, а да промени характера ни. 

Вгледайте се в първите четири човека, които Исус е призовал да тръгнат след него. Петър, брат му
Андрей, Яков и брат му Йоан са били рибари от района на Галилейското езеро. Те ловели риба, кърпели
мрежите  си  и  поправяли лодките  си,  когато  покрай  тях  минал  Исус  и  им казал:  “Вървете  след  Мен.”
Въпреки че поканените били братя,  Исус едва ли би могъл да намери хора, които да са толкова различни
помежду си. По характер Петър е бил много емоционален и животът му е приличал на пътуването на борда
на малък крайбрежен кораб,  който постоянно е подхвърлян нагоре-надолу от вълните.  Понякога той се
извисявал до висините на абсолютното великолепие и на чудните демонстрации на вярата. След това идвали
моментите, в които се превръщал в завършен модел на глупостта. Нагоре-надолу, нагоре-надолу – това е
бил живота на Петър.  Андрей, който е бил много по-постоянен и стабилен, и си спечелил репутацията на
човек, който  завежда хората при Исус. Той запознал Петър с Исус. Той завел при Исус малкото момче с
петте хляба и двете риби. Друг път завел при Исус някакви гръцки посетители. Андрей е имал много по-
умерен характер.  Яков и Йоан били наричани “Синовете на гърма.” Те бързо се палели и винаги били
готови да се бият. Исус призовал тях и други хора, всеки от които е бил уникална личност, за да станат
негови ученици. 

След смъртта, възкресението и възнесението на Исус, той оставил на земята тези хора, които вървели
след него, които наблюдавали чудесата му и слушали учението му. Той им поверил да довършат мисията му.
Учениците  му  не  са  били  образовани  хора.  Те  не  са  били  перфектни  и  безгрешни  личности.  Тъкмо
обратното,  това са били хора,  които Исус е избрал,  които взели решение да станат негови ученици. Те
изоставили рибарските си мрежи и лодки. Двама от тях изоставили баща си, който стоял край лодката.
Всички те тръгнали след Исус. След като Исус се върнал на небето, тези галилеяни, предвождани от Петър
в проповядването,  само за  един единствен ден,  на  Петдесятница,  добавили повече  от  3000 човека  към
последователите на Исус. Те станали ученици, защото решили да вървят, да се учат и да се стараят да стават
подобни на Исус. Въпреки че все още продължавали да бъдат грешни гора, чиято основна индивидуалност
не е била променена, животът им бил променен. Те успешно започнали да вършат работата, която Бог им
бил възложил.

Савел от Тарс е бил най-агресивният човек, който някога е живял на земята. Той е бил брилянтен
човек, който е знаел поне три езика и е бил обучен като фарисей в краката на Гамалаил. Когато дошло време
да преследват християните, никой не бил по-агресивен от Павел, който преди това бил наричан Савел. По
пътя за Дамаск той срещнал живия Христос. От този момент името му се променило от Савел на Павел.
Основните му личностни черти останали същите,  но начинът му на живот и характерът му коренно се
променили. Той продължил да бъде агресивен, но сега използвал цялата си енергия, за да помага на хората
да стават християни, а не да преследва християните. Поради свършената от него работа целият свят бил
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променен.  Знаете ли,  че всеки от нас е призован да бъде ученик на Исус Христос,  така както са били
призовани Петър, Яков, Андрей, Павел и другите някогашни ученици?

Много от нас са приели Исус като свой Спасител. Въпросът е: “Наистина ли сте твърдо решени да се
учите от Исус и наистина ли искате да се превръщате в такъв ученик, какъвто той иска да бъдете?” Ще ви
помоля да направите 3 неща, които ще ви помогнат да се превърнете в такава личност, каквато Исус иска да
бъдете и ще ви помогнат да придобиете онзи оригинален образ, който Бог реставрира във вас.

Първо  :    слушайте Бога  . Може би ви се иска да ми възразите: “Аз знам какво искаш да ми кажеш, но
Бог не ми казва абсолютно нищо. От толкова време чакам да ми проговори, но той мълчи и не проронва
нито една дума.” Но почакайте, това не е вярно. Вие имате Библията, която е Божието Слово. Когато четем
Библията, ние слушаме онова, което Бог ни казва.  Нечетенето на Библията прилича на изключването на
телефона. Вие притежавате апарата, за да получите съобщението, но не можете да го получите, защото сте
го изключили и другите не могат да стигнат до вас. Ако ежедневно четете Библията, в духовно отношение
вие оставате в зоната на чуваемост на Бога. Ние сме настроени на Неговата радиостанция и се  научаваме да
му обръщаме внимание. Ако ежедневно четете Библията в продължение на 15-30 минути, което се равнява
на времето, което обикновено отделяте за четенето на вестника, вие със сигурност ще можете да прочетете
цялата Библия за една година. (Коментар: Превел съм един график за системно и ежедневно четене на Библията, който
осигурява ежегодното прочитане на Стария Завет веднъж и на Новия Завет – два пъти. Мога да го изпратя като PDF файл на
всеки, който пожелае. Аз го ползвам от 25 години. Д.Пр.) Заслужава си да се стремим към осъществяването на тази
цел, а християнинът през целия си живот трябва да слуша какво му казва Бог. Не е достатъчно просто
веднъж да прочетем Библията, ние трябва ежедневно да я четем. Това е Божието Слово. Ако трябва да Го
слушаме, ние трябва да сме настроени на неговата вълна и да сме в зоната на неговата чуваемост. Ако се
научите да слушате, тогава започвате да чувате, как Бог ви говори чрез гласа на другите християни. Тогава
ще започнете да чувате, че Бог ви говори чрез устата на брачния ви партньор, чрез проповедите в църквата
или чрез уроците в Неделното училище. Тогава ще бъдете в състояние да чувате Бог да ви говори със своя
тих глас, с онзи вътрешен глас, който ви говори кротко и интимно чрез Светия Дух. Трябва да слушате.

Второ:     Призовавам ви да говорите на Бога, когато се молите  . Разговаряйте с Бога. Разбира се, ще има
моменти,  когато  ще  бъдете  отчаян.  Със  сигурност  вие  ще разговаряте  с  Бога,  когато  сте  в  затруднено
положение, но не правете това само когато имате нужда от Него. Разговаряйте с Бога, просто защото го
обичате.  Разговаряйте  с  Него  като  Моисей,  така  както  приятелите  разговарят  помежду  си.  Когато  се
събудите посред нощ и чуете, че вали дъжд, просто благодарете на Бога за дъжда. Когато шофирате колата
си по пътя или когато отивате в  задния двор на къщата си,  когато видите цъфналите дървета и цветя,
благодарете на Бога. Когато през пролетта видите красива пеперуда, благодарете Му.  Говорете на Бога за
нещата, за които си мислите, независимо дали те ви притесняват или ви доставят удоволствие.  Просто си
говорете с Него постоянно така, все едно че говорите на свой приятел. Разговорът ви ще заглъхва и отново
ще се подновява. Понякога ще имате да Му казвате повече неща отколкото в други моменти и дни, когато
ще ви се иска повече да слушате и по-малко да говорите.  Понякога просто ще трябва да седите тихо в
присъствието на Всевишният, с когото можете да имате такава забележителна интимна връзка. Слушайте
Бога. Говорете с Него. 

Трето  :   Подчинявайте се на Бога  . “Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели (и така) да
лъжете себе си” (Як.1:22). Понякога Бог ще ви даде ясни указания, които е лесно да бъдат изпълнени, но
друг път Бог ще поиска от вас да направите нещо много трудно. Много хора имат погрешната представа, че
ако човек стане християнин, всичко в живота му ще върви “по мед и масло,” така че от него няма да се
изисква да полага почти никакви усилия и живота му няма да има проблеми. Истината е точно обратната:
колкото повече се приближавате до Бога, толкова по-големи пречки ще срещате по пътя си. Уверявам ви, че
неприятностите  ще  ви  ударят  от  най-неочакваната  от  вас  страна.  Понякога  те  ще  дойдат  при  вас  под
формата на изкушение, което може да ви изненада и ще стигне до вас чрез човек, на когото имате доверие.
Понякога ще има болка, трудности и тревога, причинени даже от член на семейството ви. Връзката ви с
Бога ви позволява да кажете подобно на Павел: “За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява” (Фил.
4:13). Вие трябва да желаете да се подчинявате на Бога.

Когато слушаме Бога,  ако говорим на  Бога  и ако му се  подчиняваме,  ние  имаме връзка с  живия
Христос. Библията нарича тази връзка по много различни начини: да имаме разума на Христос, да сме в
Христос,  да пребиваваме в Христос,  да бъдем ученици на Христос. Най-важното е да се превръщаме в
слушатели и ученици на Учителя Исус Христос. Нека да прочетем Еф. 4:13-15. 

Ако  слушате  Бога,  ако  разговаряте  с  Него  и  ако  Му се  подчинявате,  тогава  ще израствате  и  ще
узрявате като ученик на Христос. Как израстваме? Ние израстваме, защото сме хранени, защото Бог се
грижи  за  нас,  защото  се  учим  от  грешките  си  и  имаме  внимателни  и  верни  учители.  Животът  на
християнина не е по-лек от живота на другите хора. Няма бърз и лек път до зрелостта. Това е дълъг и бавен
процес  на  обучение  и  израстване,  който  се  намира  в  пряка  зависимост  от  това,  доколко  сериозно  и
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отговорно гледаме на връзката си с Бога. “Решил съм аз Исус да следвам. Не ще се върна аз назад, не ще се
върна аз назад.” Ние вземаме решение да вървим след Исус и гледаме към него. Колкото повече гледаме в
Него, толкова повече започваме да приличаме на Него. Това е целта на Бога за живота ни.

Всичко това започва, когато вземе решение да приемем Христос като наш Спасител. Може би тук име
хора, които още не са взели това решение. Процесът на израстване в зрелостта продължава през целия ни
християнски живот,  през време на който отново и отново вземаме решение да вървим след Исус.  Това
решение не се взема само веднъж в живота. Всеки християнин ежедневно трябва да решава да бъде ученик
на Христос. Някои от вас търсят църковен дом. Каним ви да приемете тези покани, които Бог ви отправя. В
името на Господ Исус Христос. Амин. 

Хора на Завета: Авраам
Бит. 12-18 

Миналата седмица започваме нова серия проповеди, наречена “Хора на Завета,” в която разглеждаме
онези  хора  от  Стария  Завет,  с  които  Бог  е  сключвал  специален  завет  (договор).  Миналата  седмица
обсъдихме завета, който Бог е сключил с Ной, а сега ще говорим за Авраам. Разсъждаването над завета,
който Бог е правил с хората Си в миналото, ще ни помогне да разберем завета, който Бог е дал лично на нас.
Наскоро гледах по телевизията  едно интервю с бившия президент Бил Клинтън.  Знам,  че мнението на
хората за него са смесени. Той написа една доста дебела автобиографична книга, което му отне около 2,5
години. В това интервю той каза: “Всеки човек би трябвало да отдели време, за да опише историята на
живота си.” Може би за това ще са необходими няколкостотин страници или пък ще е достатъчно едно
тефтерче.  Нашата история е важна. Всеки от присъстващите тук има история, която трябва да разкаже, в
която има определени моменти, които са изиграли ролята  на повратни точки в живота му и са определили
посоката, в която се е развила съдбата му.

Когато стигаме до историята на Авраам, който в началото се е казвал Аврам, ние установяваме, че не
притежаваме всички сведения за живота му. Всъщност ние не сме истински заинтригувани от живота му,
докато той не станал на 75 години. Много хора считат, че историята на живота им свършва, когато станат на
75 години. Предполагам, че за някои хора това е вярно. Авраам, който е познат като великият пионер на
вярата,  е имал едно изключително преживяване на 75 годишна възраст,  което е променило посоката на
останалата част от живота му. Предлагам ви да прегледаме няколко откъси от Битие, започвайки от гл.12, в
които са записани важни събития от живота на Аврам.

Ураганите във Флорида ни напомниха, че къщите ни са чупливи. Стотици и хиляди хора изгубиха
домовете си и бяха принудени да търсят покрив над главите си, за да живеят. Някои от тях дойдоха в Южна
Каролина, за да живеят в домовете на свои приятели или роднини.

Аврам е имал среща с живия Бог, с Онзи, който познаваме като истинският Бог, с Елой. Бог заповядал
на Аврам и на семейството му да напуснат добре уредения си живот в Ур Халдейски. От археологическите
разкопки ние знаем, че Ур е бил много цивилизован град, в който е имало множество двуетажни къщи.
Вероятно Аврам и семейството му са живеели в такъв хубав дом. Много от съгражданите му се прекланяли
пред  една  богиня  на  луната,  наречена  “Нана.”  Аврам,  придружаван от  жена  си  Сара,  баща си  Тара  и
племенника си Лот, излезли от Ур и тръгнали на север към една област, позната като Месопотамия, която се
намирала между реките Тигър и Ефрат. Преселниците изоставили голяма част от имота си и след време
стигнали и се заселили в Харан, който се е намирал приблизително там, където сега се намира Багдат. Тъй
като бащата му не искал да пътува по-нататък, Аврам изчакал, докато баща му умрял в Харан. Аврам бил на
75 години, когато със семейството си заминал за Ханаанската земя заедно със слугите си и с всичко, което
придобили в Харан. Да прочетем Бит.12:1-4. 

В книгата Евреи се казва, че Аврам напусна дома си и “отиде на едно място, което щеше да получи
наследството, и излезе, без да знае къде отива” (Евр. 11:8). Бог обещал да го благослови, но за да получи
благословията, Аврам трябвало да има желание да се промени, да иска да се премести и да се подчинява . На
всеки човек му е трудно да се променя. Понякога наблюдавам как някои хора вземат решение да изоставят
къщата,  в която са живели от години и да се преместят на друго място.  Когато човек е на 75 годишна
възраст, той наистина няма желание да прави големи промени.  Но истината е, че нито възрастта ни, нито
житейското ни положение имат някакво значение, когато Бог има някаква благословия за нас. За на получим
тази благословия, ние трябва да сме готови да вървим нататък, накъдето ни води Бог и да правим това, което
Той иска да направим.

Аврам, човекът с огромната вяра, не е притежавал перфектна вяра. Има моменти в живота му, в които
виждаме, че вярата му е много разколебана. Един от тези моменти дошъл още в началото. Скоро след като
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Аврам и спътниците му стигнали в Ханаанската земя, се появил глад. Аврам и жена му решили да напуснат
земята, в която ги отвел Бог и да отидат в Египет, където имало храна. Когато влезли в тази страна, Аврам
инструктирал жена си да казва на египтяните, че му е сестра. Това не е било 100% лъжа. Сара наистина му е
била полу-сестра, но по-важното е, че му е била съпруга. Аврам се опасявал, че поради това, че е красива,
независимо, че е била на 65 години, другите мъже могат да я пожелаят и вероятно биха поискали да го
убият, за да я вземат за себе си. Със съжаление установяваме, че Аврам е бил готов да подложи на риск
целомъдреността на жена си, за да спаси собствения си живот.

Самият фараон харесал Сара. Той дал на Аврам големи подаръци, защото си мислел, че тя е сестра на
Аврам. Нека да прочетем  Бит. 12:16. Една слугиня, наречена Агар, след време се превърнала в “муха в
мехлема” за Аврам. По-късно ще разгледаме ролята й в живота на Аврам. След като разкрил лъжата  на
Аврам, фараонът го изгонил заедно със Сара от Египет и го изпратил обратно в Ханаанската земя. Когато се
върнали там, Аврам и племенникът му Лот разбрали, че трябва да се разделят, защото стадата им и слугите
им са твърде многобройни и не можели да останат заедно на едно място. Аврам дал право на Лот пръв да
избере земята, в която иска да се засели. Естествено, Лот избрал богатата долина на реката Йордан, в която
се намирали прочутите градове Содом и Гомор. Аврам потърсил друга земя, в която да се засели и избрал
сухите и прашни хълмове на сегашна Палестина. Той бил  един бездомен странник, който не притежавал
нищо и живеел в палатка, но Бог му казал: “Аз ще ти дам тази земя. Тук ще ти дам твоя наследник.”

В тази история има една  странна случка. Четирима царе от севера нападнали пет царе от юга и ги
победили. Плячкосали Содом и Гомор и отвели със себе си пленници и всичко ценно, което можели да
вземат.  Между тези пленници се намирал и Аврамовия племенник Лот.  Когато научил за случилото се,
Аврам взел със себе си 318 обучени мъже и се втурнал да преследва четиримата царе, настигнал ги на
територията на сегашна Сирия, северно от Дамаск и ги разбил.  От тази случка научаваме за огромната
група бойци, които е предвождал Аврам. Той взел като плячка всичко, което било заграбено от царете от
Ханаанската земя.

На връщане към дома си Аврам срещнал един необикновен човек, наречен Мелхиседек, който е бил
свещеник  и  цар  на  древния  град  Салим,  който  по-късно  се  превърнал  в  град    Йе  русалим  .  Мелхиседек
почерпил Аврам с хляб и вино.  В замяна Аврам му подарил една десета част от всичко,  което взел от
четирите царе. Тази размяна е твърде многозначителна.   Според някои изследователи това е първообраза на  
Господната Трапеза. Фактът, че Аврам е дал десятък на Мелхиседек е доказателство, че Аврам е осъзнавал,
че онова, което е спечелил като плячка, всъщност не му принадлежи. Точно в това е смисълът на даването
на десятък. Ние даваме десятък не защото Бог има нужда от нещо, а защото трябва да помним, че всичко
принадлежи на Бога. Това е причината, поради която Бог изисква да даряваме 10% от дохода си.

Сключването на първия  завет  между Бога и Аврам е  описано в Бит.15.  Да прочетем  Бит.  15:1-2.
Бездетните Аврам и Сара си мислели, че има два начина, за да се сдобият с наследник. Те считали, че
Елиезер, един слуга, с когото Аврам се е сдобил като плячка, когато победил четиримата царе, би могъл да
бъде осиновен от тях. Аврам казал на Бога: “Ти не ми даде нито едно дете. Тогава ще ме наследи един от
слугите ми.” Но Бог имал други планове за тяхното семейство. Той вече му бил посочил пясъка в пустинята,
казвайки: “Толкова много ще бъдат наследниците ти.” Да прочетем Бит.15:4-6. Аврам повярвал, а след това
престанал да вярва. Така правим и ние. Ние имаме вяра, а после си имаме нашите съмнения. Аврам е бил
човек като нас. Около 10 години по-късно, когато Аврам бил на 85 години, а Сара била на 75 години, те все
още нямали собствен син. Тогава решили, че са чакали достатъчно и че е време да се опитат да решат този
проблем със собствените си възможности. Тъй като по онова време многоженството е било нещо обичайно,
единственото естествено нещо, което Сара можела да предложи на Аврам е слугинята й Агар да стане
майка на детето му и след това Сара щяла да го счита за свой син.

Китайците имат един символ за бедата – две жени под един покрив. Тук виждаме, че Сара и Агар са
заедно в един дом. Когато Агар забременяла, Сара започнала да й завижда. Така Агар, която станала майка
на  първия  син  на  Аврам,  Исмаил,   се  превърнала  в  голям  проблем  не  само  за  Аврам  и  Сара,    а  и  за  
наследниците им до ден днешен. Съвременните араби проследяват наследството си чак до Аврам и считат,
че  Палестина  е  тяхна,  защото  Исмаил,  от  когото  са  произлезли,  е  първородния  син  и  наследството
принадлежи на него. Аврам и жена му започнали сами да управляват живота си и последиците от това са
все още в нашия свят. Предполагам, че бихме могли да кажем, че тя е изиграла ролята на Моника Люински
в живота на Аврам. Това е бил неговия срамен момент.

Велики мъже, като Томас Джеферсън и Стром Турман, са бали бащи на извънбрачни деца, някои от
които  от  жени  от  друга  раса.  Децата  им  не  трябва  да  се  срамуват  от  това,  но  без  изключение,  тези
извънбрачни деца са предизвиквали мъка и сърдечна болка. Вие виждате същия вид връзки още в първата
книга от Библията. Бог подновил завета си, когато Аврам бил на 99 годишна възраст. Този втори завет е бил

97



98

толкова важен,   че Бог променил името му от Аврам на Авраам, което Бог не е давал на никой друг  . Аврам
срещнал Бог в много важен момент от живота си. Да прочетем Бит.17:1-5. 

Трябва да се изповядам пред вас, че през 38-годишното ми служение съм проявявал склонността да
прескачам тази история. Един коментар, който четох за този завет, също изпуска тази част. Хората избягват
да обсъждат този завет,  защото в него се говори за процедурата на обрязването.  Вероятно вие също не
искате да говоря за нея и може би въобще не желаете да си мислите за нея. Опитайте се да си представите
как е реагирал Авраам, след като чул, че Бог му казал: “Това ще бъде доказателството за този нов завет.”
Представете си, че Авраам беше казал: “Чакай малко, нека да се уверя, че те разбирам правилно. Наистина
ли искаш да направя това? Боже, в края на краищата на Ной като доказателство за обещанието си Ти даде
небесната дъга. Аз се чувствах прекрасно със звездите и пясъка, но какво да направя с този нов знак?” Този
завет, който се намира в самата сърцевина на историята на Авраам, е почти неразбираем и ние вярвахме, че
за обрязването въобще не трябва да се говори. Този нов завет е означавал, че Бог не само сменил името на
Аврам, но сега Авраам до края на живота си ще носи един незаличим белег по тялото си.

Когато бил в Ур, Аврам разбрал, че трябва да изостави имотите си и да тръгне натам, накъдето го
води Бог. По време на първия завет той разбрал, че собствения му план не е съвпадал с плана на Бога. Освен
това, Аврам разбрал, че имотите му не принадлежат на него, поради което дал десятък на Мелхиседек. Сега,
в периода на втория завет, Авраам разбрал, че даже собственото му тяло не е негово, а принадлежи на Бога,
както и целият му живот. Обрязването е белег, която показва, че Авраам принадлежи на Бога.

Ранната църква не е избягвала белега. В Новият Завет се говори за него и се обяснява значението му.
Апостол Павел казва, че кръщението е знак и печат, че ние принадлежим на Бога. По същия начин, по който
собственика на добитъка го “маркира” с нагорещено желязо, така и ние сме маркирани чрез кръщението.
Ние не принадлежим на себе си, а на Бога  . Всичко, което притежаваме, както и всичко, свързано с живота  
ни – плановете ни, надеждите ни, мечтите ни и телата ни – принадлежат на Бога.  Ето това е същността на
този завет с Бога.

Бог изпитал Авраам.  Един ден при него се  появили странници и му казали,  че  90-годишната  му
съпруга Сара е бременна. В това време тя приготвяла ядене, за да ги нахрани. Сара чула какво казват тези
странници и за пръв път от дълго време започнала да се смее. Можете ли да си представите да сте на 90
години и да сте бременна? Когато детето се родило, така както обещал Бог, то било наречено Исаак, което на
еврейски означава “смях.”

Исаак растял и един ден Бог казал на Авраам нещо, което му се сторило още по-невероятно от завета
на  обрязването.  Той  казал  на  Авраам  да  заведе  сина  си  Исаак  на  върха  на  планината  Мориа  и  да  го
предложи на Бога като жертвоприношение. Според мен, когато чул това, Авраам е поискал два пъти да му
бъде повторено. Според ханаанската култура, в която е живял Авраам, жертването на първородните синове е
било нещо обичайно.  Той и  Исаак станали рано сутринта,  вероятно с  цел да не  обезпокоят Сара  и се
изкачили на планината Мориа. Исаак, който е бил достатъчно израснал, за да носи дървата, казал на баща
си: “Тате, ние имаме огън и дърва, но къде е жертвоприношението?” Авраам му казал: “Бог ще го осигури.”

След като подготвил олтара, Авраам положил Исаак върху него. В Британския музей се съхраняват
две  картини,  на  които е  нарисувана  тази  библейска  сцена.  И в  двете  картини Авраам  държи нож във
вдигната си над Исаак дясна ръка, а с лявата закрива очите му, за да не вижда какво ще стане. Вие знаете
какво се е случило след това. Ръката на Авраам била задържана, а в близкия храст се появил един овен,
чийто рога били преплетени в клоните му и той се превърнал в нужното жертвоприношение. Авраам слязъл
от планината заедно със сина си,    без повече да се съмнява, че Исаак не му принадлежи, така както не му  
принадлежи и имота му.  Бог му казал да го изостави в Ур. Плановете,  надеждите му и мечтите му не
принадлежали  на  него,  защото  Бог  имал  други  планове.  Авраам  разбрал,  че  плячката,  която  взел  от
победените четири царе не му е принадлежала, поради което дал десятък на Мелхиседек. Вторият завет
поставял  ударението  на  факта,  че  Авраам  не  притежава   нищо,  а  всичко  принадлежи  на  Бога,  даже
собствения му син.

Не е достатъчно само да произнасяме с устните си, че живеем живота си заради Исус и че даваме
живота си в ръцете на Бога. Това е начинът, по който Бог очаква да живеем. Ние не принадлежим на себе си,
а на Него. Онези от нас, които са приели Христос, са подпечатани с печата на кръщението. Бог отвел Сина
Си на върха на планината и Го пожертвал, за да подпечата завета. Нашито задължение е да искаме да се
подчиняваме, да се променяме и да ставаме такива, каквито Бог иска да станем и да изоставяме онова, което
Бог иска да изоставим. Нашият завет означава да вземем решение на вървим неотклонно след Исус.

Взели ли сте такова решение? Единственият начин, по който Бог може да ви благослови зависи от
това, дали искате да влезете в завета и дали искате да решите да Му предадете всичко, което притежавате.
След това той ще ви благослови. Той ще ви благослови много повече, отколкото можете да си представите,
но вие ще трябва да предадете всичко на Бога. Ако до сега не сте приели Христос, сега е момента да го
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направите. Вземете това решение, което ще промени целия ви живот. Молим се в името на Господ Исус
Христос. Амин. 

Хора на Завета - Йосиф

Бит. 37:-49

Продължаваме серията от проповеди, озаглавена “Хора на Завета” и днес ще говорим за Йосиф.
Спомням си,  че  когато  работех  като  свещеник  в  един  затвор  за  малолетни престъпници,  аз  често
обичах да разказвам неговата история. Струва ми се, че ако тази история беше добра за тях, тя вероятно
ще бъде добра и за вас. Може би си мислите, че между вас и малолетните престъпници няма много
общи неща, тъй като те са нарушители на закона. Както в нашето общество, така и в условията на
затвора ние се придържаме към неписаното правило: “Не полудявай. Ако полудееш,  ще си създадеш
проблеми. Не полудявай. Отмъсти си.” Този начин на мислене се среща навсякъде в нашето общество.
Когато хората се отнасят зле към нас, ние проявяваме склонност да си отмъщаваме.  Стремежът да се
отмъщава за причинените злини е много широко разпространен.

Всички знаем закона “Око за око и зъб за зъб.” Смисълът на този закон е, че когато някой те удари
и ти извади някой зъб, ти също имаш право да го удариш и да му извадиш един зъб, но не повече. Ако
някой ти извади едното око, ти също можеш да му извадиш едното око. Твоето отмъщение не трябва да
превишава онова, което ти е причинил другия човек. Когато произнесъл Проповедта на планината,
Исус казал:  “Чули сте, че е било казано: “Око за око, зъб за зъб.” (Мат.5:38). След това представил
невероятния урок, според който, когато ни ударят по едната буза, ние трябва в отговор да си подложим
и другата буза, нещо много различно от реакцията на отмъщението. Можем да си мислим, че този урок
е рожба на Новия Завет, но в книгата Битие, в историята на Йосиф, ние виждаме да се проявява същата
истина.

Миналата седмица разгледахме историята на Яков, който е бил известен с името “грабителят.”
Чрез измама и хитрост Яков спечелил предимство пред брат си Исав.  Той придобил първородното
право и благословията, които по право се полагали на брат му Исав. В отношенията си към своя вуйчо
и тъст Лаван, Яков се придържал към правилото: “Не полудявай, а си отмъщавай.” Вие виждате, че към
това  правило  са  се  придържали  всички  деца  на  Яков.  Когато  дъщеря  му  Дина  била  изнасилена,
синовете му си отмъстили жестоко. Отмъщението е било стил на живот в онези дни. Удивително е, че
един от синовете на Яков,  който е произлизал от семейство,  където отношенията са били дълбоко
разстроени, е можел да живее според правила, които са коренно противоположни на отмъщението .
(Коментар:  Вместо да се оплакваме от лошата семейна среда, в която сме израсли,  е много по-добре да кажем: „Ще
сложа край на тази тенденция. Нека от мене да започне промяната към неща по-добро.“ Д.Пр.)

Рахил, любимата жена на Яков, умряла близо до Витлеем по време на раждането на най-малкият
им син Вениамин. Вероятно след нейната смърт Яков е бил много натъжен, поради което не е отделил
време, за да бъде такъв баща, какъвто иначе е можел да бъде. Той направил трагична грешка, като дал
един специален подарък на Йосиф. Този подарък, една шарена дългопола дреха, символизирала това
специалното предпочитание. Този дреха имала дълги ръкави и е стигала до земята. Очевидно е, че с
такава дреха не е може да се работи. 

Чък Суиндъл (Коментар: Той е много известен американски пастор и писател. Превел съм 10-тина негови книги.

Можете да ги намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) казва, че представата ни, че носещият тази дреха
може да работи е равностойна на представата, че един заварчик може да е облечен с кожено палто от
норки. Въпреки че Яков изисквал всичките му синове да работят на полето, самото присъствие на
Йосиф, който е бил облечен с тази шарена дреха показвало, че Яков го е фаворизирал и не е очаквал
той да работи като братята си. Това фаворизиране създало съперничество и вражда сред братята, а
горчивата завист се увеличила, когато Йосиф им разказал сънищата си. Според тези сънища не само
братята, а даже и баща му Яков щял да се поклони пред него. Йосиф демонстрирал лош вкус, когато
разказал за сънищата си, защото така накарал братята си още повече да го намразят.

Един ден братята пасели стадата си близо до мястото, където е била изнасилена сестра им. Тъй
като вероятно се е безпокоял за тях, Яков изпратил Йосиф да провери дали са добре. Когато Йосиф ги
наближавал, братята скроили заговор да го убият. Тогава за Йосиф се застъпил най-старият брат Рувим.
Той вероятно се е стараел да се грижи за по-малкия си брат и се е опитал да го спаси, като казал:
“Хвърлете го в ямата, а после ще решим какво да направим с него.” 

Юда видял един минаващ керван и  тъй като  обичал да  се  пазари,  предложил Йосиф да  бъде
продаден в робство. Така нямало да извършат убийство и щели да спечелят малко пари. Така заговорът
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за убийство се превърнал в план Йосиф да бъде продаден като роб на кервана, който отивал в Египет.
Братята  нацапали  с  животинска  кръв  шарената  дреха  на  Йосиф  и  я  изпратили  на  Яков  като
доказателство за смъртта на Йосиф.  Цената, на която братята го продали като роб е била 20 шекела,
докато тогавашната обичайна цена на един роб е била 30 шекела. Тогава за 20 шекела се продавал роб-
инвалид. След като платили тази цена, керванджиите измъкнали Йосиф от ямата и го завели на пазара
за роби в Египет.

Началникът на охраната на фараона, наречен Потифар, купил Йосиф. Предполагам, че ако би имал
право  да  избира,  нито  един  роб,  който  има  чувство  за  собствено  достойнство  не  би  избрал  да
принадлежи на Потифар, който вероятно е бил и главен палач. Библията многократно повтаря един и
същ рефрен: “И Господ беше с Йосиф.” През времето, през което живеел като роб в домакинството на
Потифар, Библията казва: “Господ беше с Йосиф.” Така както каймакът изплува на повърхността, така
и Йосиф стигнал до върха, доказвайки, че е мъдър и заслужаващ доверие роб. Всъщност Потифар му
се  доверявал толкова  много,  че  подчинил на  Йосиф всичко в  дома си,  включително всички  роби,
работещи там. Аз не съм гледал телевизионния сериал “Отчаяни съпруги,” но ако рекламите му са
точни, жената на Потифар би била главна героиня в този сериал. Пред нас е един млад и красив роб-
евреин в този отчаяно женски дом. Тук Библията говори абсолютно ясно, че тази жена е искала Йосиф
да бъде неин любовник. Жената на Потифар не е имала склонност към невинни флиртове. Тя не е била
просто някаква съблазнителка. Тя е била много конкретна, когато е казала: “Легни с мен.” (Бит.39:7).
Библията прави един забележителен коментар за Йосиф и казва: “Той отказа.” (Бит.39:8). Колко почтен
е бил този мъж! Той не можел да опетни доверието на Потифар; но нещо още по-важно, той не можел
да опетни доверието на своя Бог. Може би си мислите, че отказът му е сложил край на нейния интерес
към Йосиф, но Библията казва, че ден след ден тази млада жена настойчиво се опитвала да го накара да
приеме предложението й, но той отказвал.

Вие сте чували старата поговорка: “Даже омразата на ада е по-малка от омразата на отхвърлената
жена.” Тъй като Йосиф постоянно отклонявал сексуалните предложения на жената на Потифар, веднъж
тя направила така, че да остане насаме с него в дома си. Вместо да разговаря с Йосиф, тя го сграбчила,
но Йосиф не се подчинил, а се отскубнал от ръцете й и избягал. Когато Библията говори за греха на
похотта, тя не казва: “Опитай се да се справиш. Опитай се да откриеш логиката. Опитай се да бъдеш
разумен.” Библията ни дава една единствена заповед: “Бягай! Махни се оттам!” Йосиф направил точно
това. Обаче, докато се борел с жената на Потифар, той изоставил в ръцете й връхната си дреха, която тя
използвала като доказателство срещу Йосиф. Когато Потифар се върнал у дома, тя му подала тази
дреха и казала:  “Виж. Евреят-роб,  който доведе в дома ни се опита да ме изнасили. Дрехата му е
доказателство за това.”

Тъй като е бил началник на охраната и главен палач, Потифар би могъл да убие Йосиф незабавно
на самото място. Но той на постъпил така. Всъщност той се отнесъл много снизходително към Йосиф
и го изпратил в затвора. Човек остава с впечатлението, че Потифар може би се е съмнявал, дали жена
му не го лъже и дали Йосиф не говори истината.  А Библията отново повтаря:  “ Но Господ беше с
Йосиф.”  Йосиф е бил човек,  който се  е  издигал до богатството,  а  след  това е  пропадал в крайна
мизерия, след това отново се е издигал до богатството и после отново е пропадал. (Коментар: Стоманата
се  калява  чрез  нагряване  до  много  висока  температура,  последвано  от  рязко  охлаждане,  което  води  до  промяна  на
структурата на кристалната ѝ решетка. Промяната и каляването на характера на човека се извършва чрез поредица от
възходи и падения. Така се научаваме да пускаме това, което не можем да задържим, за да вземем това – Бог – който никой
не може да ни отнеме.  Д.Пр.) В затвора отново, подобно на каймака, той се издигнал нагоре до върха и
станал най-доверения помощник на началника на затвора. Поради мъдростта си, той бил назначен за
началник на затворниците и спечелил доверието на охраната.

Двама затворници, виночерпецът и хлебарят на фараона,  сънували сънища. А кой по-добре от
Йосиф би могъл да ги изтълкува? Когато му разказали сънищата си, той ги изслушал и искрено ги
разтълкувал. На виночерпеца каза, че ще бъде възстановен на предишната си длъжност в двореца на
фараона. А на хлебаря казал, че след три дни ще бъде обезглавен. Йосиф им съобщил откровено цялата
жестока истина. Предсказанията му се потвърдили напълно. Когато виночерпецът напускал затвора, за
да се върне в двореца, Йосиф го помолил да си спомни за него и виночерпецът обещал, но не изпълнил
обещанието си. Така Йосиф останал още 2 години в затвора.

След това фараонът започнал да страда от безсъние, защото го измъчвали странни сънища. Той
безуспешно търсил в цялото си царство дали има човек, който би могъл да му даде съвет и разяснение.
Чак тогава виночерпецът си спомнил за Йосиф и разказал на фараона как той е изтълкувал съня му в
затвора  и предложил да се  допитат до него.  Йосиф разяснил сънищата на фараона и му казал,  че
предстоят 7 години на изобилно плодородие, след които ще има 7 години на глад. Седемте години на
плодородие  предоставяли шанс  да  се  задели част  от  реколтата  и  тя  да  се  запази  и  използва  през
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годините на глада, за да не умрат хората от глад.
Фараонът  поискал  да  отдаде  слава  на  Йосиф,  но  Йосиф  обяснил,  че  заслугата  и  славата

принадлежи  на  Бога.  Поради  мъдростта  на  Йосиф,  фараона  го  извадил  от  затвора  и  го  направил
министър на земеделието. Ние знаем случаи на министри, които са били пращани в затвора, но Йосиф
е бил взет от затвора,  за  да бъде направен министър.  Фараонът му възложил да изпълни плана за
натрупване на хранителни запаси и Йосиф се справил добре.  Когато настъпили годините на глада,
властта на Йосиф станала още по-голяма и той станал нещо като Министър-председател. Гладуващите
хора от целия тогавашен свят гледали на Египет като на място, откъдето могат да купят жито. По това
време  Яков,  който  вече  бил много стар,  изпратил  синовете  си  да  намерят  храна  в  Египет.  Когато
братята дошли да се молят за зърно, Йосиф веднага ги разпознал. Те не го познали, вероятно защото е
бил облечен в египетски дрехи и вероятно е бил с бръсната глава. Тогава Йосиф плакал насаме.

Братята платили цената за купеното зърно и се върнали в Ханаан. Когато отворили чувалите те
открили, че в горната част на всеки чувал са поставени парите, които били платили за него. Накратко
казано, те получили зърното безплатно. Тогава те се изплашили, че египтяните могат да ги обвинят, че
са откраднали парите. Но гладът бил толкова силен, че те отново трябвало да отидат в Египет за още
зърно. Този път Йосиф задържал един от братята, Симеон и казал на останалите да доведат при него
най-малкия им брат Вениамин. Неговото искане трябва да ги е направило подозрителни. Когато Яков
научил за искането му, в началото той не бил съгласен да позволи на Вениамин да отиде. Но тъй като
зърното отново свършило и те били в ужасна криза, Яков най-накрая позволил на Вениамин да замине
в Египет с братята.

В Египет те отново получили зърно. Този път когато си заминали, били настигнати от охраната.
Войниците ги обвинили, че са откраднали една скъпа сребърна чаша на Йосиф и ги претърсили. Тогава
открили  чашата  в  чувала  на  Вениамин,  арестували  го  и  го  върнали  обратно  при  Йосиф.  Братята
предложили на Йосиф да бъдат арестувани те, а на Вениамин да бъде позволено да се върне у дома. В
този  момент  Йосиф  не  можел  повече  да  издържи  на  напрежението  и  се  разплакал  в  тяхното
присъствие.  Когато  Йосиф  се  разкрил  пред  тях,  братята  изживели  радостта  от  възстановяване  на
братските им отношения. Тогава Йосиф им казал: “Идете си у дома и доведете баща ми да ме види.”
Когато братята се върнали в къщи и разказали историята на баща си, Яков почти не можел да повярва,
че Йосиф все още е жив. Семейството отишло в Египет и се заселило в земята Гесен, която се намира
северно от делтата на Нил.

Не  забравяйте,  че  Яков,  по-малкият  от  братята-близнаци,  измамил  Исав.  Яков  продължил  да
предава на собственото си семейство ужасното влияние на фаворизирането. Когато бил на смъртния си
одър, Йосиф отвел при него двамата си сина, за да получат благословията на дядо си и поставил по-
големия си син срещу дясната ръка на Яков, а по-малкия си син – срещу лявата му ръка. По правило на
по-големия брат се полагало да получи благословията на първородния, включително и по-голямата
част от наследството. Но когато благословил внуците си, Яков кръстосал ръцете си, така че по-младия
син получил по-голямата благословия. 

Още веднъж Яков излъчил и предал измама върху семейството си, която минавала от поколение на
поколение. След смъртта на Яков братята се изплашили, че Йосиф може да им отмъсти. Те му казали:
“Йосифе, преди смъртта си баща ни те помоли да ни простиш и да ни позволиш да бъдем твои роби.”
Те му се поклонили така, както Йосиф сънувал като момче, че ще му се поклонят. Когато братята
поискали от него да им прости греховете, той им казал следните забележителни думи: “Не бойте се;
нима аз стоя на мястото на Бога? Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го намисли за
добро. (Бит.50:19-20). 

Ние можем да научим някои важни уроци от живота на Йосиф. Ако Бог ни благославя, а Той
наистина го прави, ние не трябва да използваме благословението по един високомерен начин, а трябва
да търсим начин да благославяме другите хора. Бъдете смирени и не се гордейте с благословението си  .  
Ако хората в които вярвате ви нараняват или предават, даже ако членове на собственото ви семейство
ви нараняват поради завист или омраза,   опитвайте се да намерите начини да се издигате над завистта и  
омразата. Не се изпълвайте и не позволявайте да сте под влияние на някаква горчивина, недоволство
или оплакване. 

Помнете, че наковалнята надживява чука. Не отмъщавайте, ако някой се е отнесъл несправедливо
към вас или ви е обидил, или е извършил някакъв грях срещу вас. Невярващите в Бога разрешават
конфликтите си чрез отмъщение. Ние виждате това по спорните терени, в политиката, в бизнеса, в
семействата  и  между  народите.  Дали  ще  се  осмеля  да  го  кажа?  Ние  виждаме  отмъщение  даже  в
църквата. Но не това е Божият начин. Исус ни учи да прощаваме. В Новият Завет многократно ни се
напомня, че прошката има две посоки. Вертикалната посока е, когато се молим с Господната молитва и
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казваме: “Господи, прости ни греховете така, както ние простихме на нашите длъжници.” Бог ни е
простил в Исус Христос. Когато другите се отнесат зле към нас, ние трябва да им прощаваме 70 х 7,
т.е. докато сме живи.

Йосиф е пример за нас. Той е отказал да бъде изпълван с горчивина, недоволство и омраза. Той е
отказал да си отмъщава. Йосиф е бил изкушаван по различни начини, но това очевидно е било най-
голямото изкушение  в  живота  му.  Той е  отговорил  с  безусловна  милост  и простителност,  каквито
виждаме в поведението на Господ Исус Христос. Ние също трябва да се стремим да живеем по този
начин.

Приели ли сте Исус в живота си? Ако сте го направили, вие знаете, че той иска да живеем по този
начин. Ако той ви е простил, вие знаете, че той иска и вие да прощавате на другите. Ако до сега не сте
приели Христос,  ние ви каним сега да вземете това решение.  Не отлагайте.  Ако търсите църква и
църковно семейство, ние с радост ще ви приеме при нас. Молим се в името на Господ Исус Христос.
Амин. 

Хора на Завета – Ной

Бит. 6-9

Тази седмица започваме нова  серия  проповеди,  наречена  “Хора  на  Завета.”  Добре  е  да  започнем
серията с Ной сега, когато оценяваме пораженията от ураганите Чарли и Франсис. Наскоро ни се отдаде
възможност да осъзнаем могъщата и разрушителна сила на водата. Сега вниманието ни е привлечено от
един още по-силен ураган, наречен Айван. Трябва да се молим за хората, които пострадаха от тези урагани.

Подготвяйки се да накаже сина си, един баща му казал: “Мен ще ме боли повече, отколкото ще те
боли теб.” А синът му изплакал: “Не е възможно! Теб въобще не те боли!” Онези от нас, които са бащи
знаят, че когато дойде момента да напердашим децата си, ние усещаме болка в сърцето си. Това наистина е
болезнено занимание. Нали си спомняте филма “Съседите на г-н Роджърс.” Тълпата го пита: “Г-н Роджърс,
някога пердашили ли сте децата си?” А той отговаря: “Аз не исках да го правя.” Може би така се чувстват
повечето от родителите. 

Ние знаем, че децата трябва да бъдат наказани, но ни се иска да не се налага да го правим.  Обаче
знаем, че ако не обърнем внимание на провинението, от това ще има вредни последици. Сега в обществото
ни се води ожесточена дискусия относно правенето на разлика между заслуженото наказание и насилието.
Отговорът на тази дискусия се намира в сърцето на родителя. Какво мотивира родителя да наказва детето?
Дали е мотивиран от гнева, от желанието да си отмъсти или е воден от любовта към детето си?

Един баща се борел вътре в себе си, защото любимият му син, който вече бил младеж, се пристрастил
към пушенето на кокаин. Бащата се чудел какво да направи,  защото синът му ту влизал, ту излизал от
програма  за  излекуване  на  това  пристрастяване.  Сега  вече  започнал  да  краде  от  приятелите  си  и  от
семейството, и се намирал в хватката на зависимостта си от кокаина. Животът му изглеждал опропастен.

Какво трябва да направи един баща, когато любимият му син страда от този смъртоносен навик?
Трябва ли да позволи да продължава това незаконно поведение? Трябва ли да предаде собствения си син на
властите?  Той знаел, че ако синът му бъде арестуван, след като вече притежава досие в полицията, в което
пише, че употребява наркотици и че е крал, почти сигурно този път ще бъде изпратен в затвора. Какво да
направи бащата?

Този  проблем  съществува  от  дълги  години  и  не  е  рожба  на  нашето  време.  В  различните  епохи
обстоятелствата са различни, но тази задача на родителя съществува от създаването на света. Да прочетем
Бит.6:5-6. Бог е трябвало да вземе трудно решение. Хората, които създал и които обичал, Му обърнали гръб.
Още от началните глави на Библията ние виждаме болката на Всевишният. Сърцето Му е съкрушено и Той
трябва да вземе решение. Представете си как си е задавал въпросите, които си задават много родители:
“Къде сбърках? Какво друго можех да направя?” В желанието си да оправи цялата създадена бъркотия, Бог
предприел драстични мерки и решил да унищожи собственото си творение. Да прочетем Бит.6:7.

Този откъс ми напомня за посещението на Йеремия в къщата на грънчаря, където видял един мъж,
който оформял едно парче глина на колелото. Съдът се оказал дефектен, поради което грънчарят решил да
го унищожи и да започне нов съд. Бог също взел решение да унищожи създанието си и да го създаде отново.
Думата  “Ной”  на  еврейски  език  означава  “облекчение,  успокоение.”  За  Бога  Ной  е  бил  облекчение  и
единствен Негов отговор. Да прочетем Бит.6:8. Ной се е различавал от другите хора  .   Той е бил праведен и  
Бог го е харесал заради праведността му. Бихме могли да кажем, че Ной и семейството му са единствените
хора, които са оцелелите след Потопа. Да прочетем Бит.6:9. 
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Бог избрал Ной да Му помогне, за да направи нещо чудно и почти невероятно. Ной е бил облекчение
за Бога. Бог казал на Ной да построи ковчег, нещо, за което Ной не е имал никаква представа. Наложило се
Бог да даде на този 600-годишен човек много подробни указания за строителството на ковчега, който е имал
дължина около 150 м, ширина 25 м и височина 15 м.  (Коментар: Аз съм инженер-корабостроител и съм удивен, че
съотношението между тези размери напълно попада в диапазона на съотношението им при съвременните кораби. За мен това е
още едно потвърждение за гениалността на Бога. Д.Пр.) В Библията се казва, че за изграждането му е използвано
гоферово дърво, което вероятно е вид кипарис.  Ковчегът имал три палуби и е бил пет пъти по-голям от
кораба “Мейфлауер,” с който са пристигнали “пилигримите” в нашата страна. Този ковчег е бил по-голям от
всички  кораби  от  флотилията  на  Христофор  Колумб  и  е  бил  само  наполовина  по-малък  от  кораба
“Титаник.”  Корпусът ми е  бил изцяло дървен и  е  бил намазан отвън и отвътре  със  смола,  за  да  бъде
водонепроницаем.

Опитах се да си представя как този 600-годишен мъж, обут в сандали, влиза в магазина за да си
поръча строителни материали. Тъй като в склада се чуват доста “цветисти” изрази, там сигурно се е провел
доста интересен разговор, ако Ной е съобщил, че има три деца. Ако някой 600-годишен мъж с три деца
влезе в склад за строителен материал, по негов адрес ще се чуят много шеги. Присъствал съм в склада за
строителен материал, когато са идвали хора с удивителни запитвания. Веднъж един човек попита дядо ми:
“Г-н Ниили, искам да купя прозорец с такава ширина.” Дядо ми го попита: “Колко висок е прозореца?”
Тогава човекът му отговори: “Предполагам, че е около три цепеници висок.” Разбирате ли, човекът щеше да
монтира прозореца на къща, изградена от дървени трупи. 

Спомням си, че бях молил брат ми Боб, който работеше в склада за дървен материал на дядо ми, да
изчисли какво количество дървен материал е нужен, за да се изработи Ноевия ковчег.  Според неговите
изчисления само за палубите са били изразходвани около 40 000 кв.м. дъски, а за изграждането на целия
ковчег – около 1 500 000 дъски с ширина 30 см. Попитах го:  “Колко голямо е това количество дървен
материал?”  Той ми каза:”То може да  се  превози с  60  голямотонажни камиони с  ремарке  или в  20  бр.
четиредесетфутови контейнери. После го попитах: “Боб, а какво ще направиш, ако при теб дойде някой
клиент и поиска да ти поръча 1 500 000 бр. дъски с ширина 30 см, чиито надлъжни ръбове да са обработени
на “нут и федер”? Той ми отговори: “Не знам.”

Каква огромна задача! Но Ной не трепнал. Той не казал:”Какво!?” Той просто се подчинил на Бога и
построил ковчега.  Със сигурност съседите му са си мислели, че е полудял.  Представям си, че докато е
строял ковчега, Ной е бил нещо като спектакъл за съседите си. Хората са ходели да наблюдават какво прави.
Може би са извинявали поведението му, защото е бил толкова стар. Ной е работил много и упорито, за да
свърши работата,  която Бог му възложил. След това Ной чул една метеорологична прогноза от Бога са
следващите седем дни. Да прочетем Бит.7:4. На еврейски  “40 дни” означава “много дълго време.” “Ной, ще
вали дълго време.” Някои хора считат, че до тогава Ной не е знаел какво представлява дъжда, защото преди
потопа никога не е валяло дъжд. Не знам дали това предположение е вярно. Във всеки случай на Ной му
предстояло да види много повече дъжд, отколкото бил виждал до тогава. 

Представете си, че сте на борда на ковчега. Пътували ли сте някога в кола заедно с мокро куче? Знаете
ли как мирише? А знаете ли как миришат две мокри кучета и две мокри котки, затворени в една кола? А
какво ще кажете за миризмата на опусумите, на миещите се мечки, на камилите, на лъвовете, на тигрите и
на мечките? Представяте ли си? Представяте ли си какво означава да сте на кораб с воден пор и със скункс?
Мразите ли да почиствате тоалетното легенче на своето коте или куче? Само си представете! А какво да
кажем за комарите, за стършелите, за осите, скорпионите, тарантулите, отровните змии и кобрите? Само си
представете,  че се грижите за тази менажерия. А Ной направил всичко така, както му е било казано. А
дъждът продължавал да вали много дни подред. Вонята ставала все по-силна, както и плесените, гъбичките
и влагата. А дъждът продължавал.

Един студен февруарски ден баща ми и  дядо ми седяха  в  канцеларията  на  склада.  Дядо четеше
вестник и пушеше пура. Валеше от около седмица без прекъсване и в склада никой не работеше, защото
когато вали, хората не строят. Поглеждайки през прозореца, баща ми каза: “Мислиш ли, че някога ще спре
да  вали?”  Изригвайки облаци дим над вестника  си,  подобно на  димните  сигнали на  апахите,  дядо ми
отговори: “Винаги спира.” Той беше прав. Дъждът винаги спира. А сега да се опитаме да направим нещо
още по-трудно. Представете си как Ной стои на палубата и наблюдава как се покачват водите на потопа.
Помислете  си  за  Ной,  който  е  наблюдавал  как  всичките  му  роднини  и  познати,  освен  членовете  на
семейството му,  са умрели в наводнението.  Представете си как Ной е наблюдавал как водите поглъщат
приятелите и съседите му. 

Спомням си как наблюдавахме по телевизията разрушаването на двете кули на Световния търговски
център,  причинено от двата  самолета,  управлявани от терористите.  Медиите го показваха многократно.
Някои хора си спомнят Пърл Харбър. Други си спомнят Хирошима и Нагасаки. Виждали сме директни
предавания от зоната на военните действия. Можете ли да си представите, какво означава да знаете, че
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всеки човек на земята ще умре? Като дете имах една книжка за Библията, в която имаше една илюстрация
на плаващия ковчег. Той беше заобиколен от хора, които се държаха за каквото им попадне над водата и
протягаха ръце, молейки се да се качат на борда. Ужасно е да си представим това, което е видял Ной. Знам,
че той е бил на 600 годишна възраст и е имал проблеми с късата си памет, но не си представям, че е успял
да забрави някога тази сцена.  Ной е станал свидетел на унищожаването на земята. Така както никога не
поставил под въпрос заповедта на Бога да построи ковчега, така  Ной никога не поставил под въпрос и
основанията на Бога да унищожи своето творение. Доколкото знаем, Ной никога не е запитал Бога защо е
направил това. Може би това е причината, поради която Бог е избрал тъкмо него, за да го спаси.

Във филма “Водния свят” Кевин Костнър играе ролята на мъж, който преминава през мутация. На
шията му се появяват хриле и ръцете му се покриват с ципи. Тази въображаема история се занимава с
опасността от затоплянето на земната атмосфера и с вероятните нещастия, породени от стопяването на леда
в зоната на земните полюси. Тъй като всичко е покрито с вода, най-ценната стока е земната почва. Даже
малък съд,  пълен със земна почва,  която е  достатъчна,  за да се напълни малка саксия за  цвете,  струва
колкото теглото й в злато.

Тъстът ми никога не можа да разбере няколко неща. Тъй като беше методист, той не беше въздържател
и никога не можа да разбере защо тъща ми унищожаваше уискито, поливайки с него плодовите торти, които
правеше. Второ,  той никога не можа да разбере,  защо тя купува почва за  саксиите си от градинарския
магазин. Според него пръста не би трябвало да се купува. Накрая, тъй като беше израснал във ферма, той
никога не можа да разбере, защо жена му се прибираше у дома с чанти, пълни с кравешка тор.

За Ной земната почва е била най-ценния артикул. Когато дъждът престанал и ковчега заседнал на
планината Арарат, Ной започнал да търси суха земя. В Библията пише, че той изпратил един гарван, който
летял надлъж и нашир над покритата с вода земна повърхност. След това изпратил един гълъб, който след
време се върнал обратно при него. Ной изчакал няколко дни и отново го изпратил. Този път гълъбът се
върнал,  носейки една малка маслинена клонка в човката си. По този начин Ной научил, че някъде има
маслинено дърво (традиционен символ на мира), чиито клони се показват над водната повърхност. Това
клонче се превърнало за Ной в извор за надежда. Представям си, как е съхранявал това клонче някъде, за да
може от време на време да поглежда към него. Седем дни по-късно Ной пуснал друг гълъб, който не се
върнал. Така разбрал, че гълъбът си е намерил дом на друго място. Ной продължил да чака, когато накрая
земята изсъхнала. Тогава отворил вратата на ковчега и огромната менажерия се разпръснала по земята.

Библията разказва, че когато Ной се качил в ковчега, той взел със себе си по една двойка от всички
видове животни с изключение на “чистите” животни, от които взел по 7 двойки, защото били годни за
жертвоприношение.  Ной  и  семейството  му  се  поклонили  пред  Бога,  като  построили  олтар  и  на  него
направили благодарствено жертвоприношение, чрез което демонстрирали публично благодарността си за
своето  оцеляване.  В  този  момент  Ной  и  Бог  влезли  в  договорни  взаимоотношения.  Ной  предложил
жертвоприношение, а Бог му дал нещо повече от източник на надежда.   Той му дал небесната дъга и обещал,  
че вече няма да има потоп на земята  .    Тази многоцветна дъга, създадена от преминаването на светлината
през призматичните лещи на дъждовните капчици, се превърнала в символ на надежда за Ной.

Многократно съм виждал красиви небесни дъги. Една такава дъга се появи след градушка, когато се
намирах  в  един  къмпинг  край  крайречния  парк  “Блю Ридж.”  Виждал  съм  небесна  дъга  над  водопада
Виктория на реката Замбези в Централна Африка, над Великия Каньон и над “Ел Капитен” в Националния
парк  “Йосемит.”  Две  от  най-красивите  дъги,  които  съм  виждал,  бяха  в  Израел,  едната  започваше  от
Планината  Кармел  и  стигаше  до  Средиземно  море,  а  другата  започваше  от  Голанските  възвишения  и
стигаше до Галилейското море. 

Някои хора имат склонността да се отнасят пренебрежително към небесната дъга.  Ние харесваме
песента на Джуди Гарланд “Някъде над небесната дъга.” Има един пистов състезател от Наскар, който носи
прякора “Боецът на небесната дъга,” Джеси Джексън основа една организация, която е позната под името
“Национална коалиция Небесна дъга.” Знамето на гейовете и лесбийките е с цветовете на небесната дъга.
Аз не искам да се отнасяме пренебрежително към небесната дъга. Тя е знак за Завета на Бога и е символ на
надеждата. Тя е белег, че Бог обича този свят и е влязъл в Заветни отношения не само с Ной, но и с нас.

В историята на Ной е преплетен и един проблем, свързан с опазването на околната среда. Бог иска да
пазим онова, което той е създал и запазил. Той ни е направил да бъдем Негови служители тук, на земя. Но в
историята с Ной има още нещо. Ние имаме връзка с Бога, защото още по времето на Ной, Бог е търсил
някой праведен човек. Бог многократно правел опити да намери праведни хора в света на злото. Най-накрая
изпратил Синът на праведността, собствения си Син, който се превърнал в перфектното жертвоприношение
за греховете на всички хора от всички поколения. Не е ли вярно, че даже днес всяко човешко сърце се
отклонява към греха? Бог обещал, че никога вече няма да унищожи земята чрез потоп. 
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В наше време Бог продължава да търси малцината праведни хора. Къде си мислите, че ще ги намери?
Той ще ги намери в тялото Христово, в църквата. Неговия Завет с нас е Завет на праведността. Бог ни
призовава да бъдем сол и светлина в този свят, който има влечение към злото. Той ни призовава да бъдем
деца на праведността, да сме хора, които живеят според други стандарти и ценности. Той ни призовава да
бъдем Неговото облекчение в този свят по същия начин, по който е призовал Ной преди хиляди години.

Знаете ли какво иска Бог от нас? Да Му се подчиняваме. Той може да поиска от нас да направим
нещо, което е много по-трудно от построяването на ковчега. Той ни е призовал да се подчиняваме, да бъдем
почтени хора, които се различават от останалите хора по земята. Нашият образец, нашият лидер е Исус
Христос. Решили ли сте да приемете Христос като ваш Спасител? Ако до сега не сте го направили, днес е
денят да признаете, че живота ви трябва да бъде променен от Исус Христос. Някои от вас се нуждаят от
църковен дом. В сърцето си вие знаете, че Бог ви е довел днес в нашата църква. Уверяваме ви, че ние с
радост ще ви приемем в нашето църковно семейство, ако поискате да се присъедините към нас. Молим се в
името на Господ Исус Христос. Амин.

Хора на Завета -  Яков

Бит. 32:22-32

Нищо не ме натъжава повече от гледката на биещи се деца. Докато децата са малки, ние очакваме те
да се бият. Ние си мислим, че това е нещо като лагер за новобранци, който ги подготвя за бъдещия живот.
Ако се научат да се карат с братята и сестрите си,  ние се надяваме,  че те ще се научат да разрешават
противоречията, така че когато пораснат и имат съквартирант в университета или когато се оженят, те ще са
усвоили изкуството да преговарят и да правят компромиси. Всички сме виждали възрастни братя и сестри,
които след смъртта на родителите си се сражават помежду си за някакви мебели. Не мога да си представя
нещо друго, което по-силно би могло да натъжи сърцето на някой родител от гледката на възрастните му
деца, които се бият помежду си. Когато се опитвам да поглеждам от гледната точка на Бога, аз се чудя как
ли се чувства Бог, когато гледа как децата Му спорят и се карат помежду си.

В Библията има истории, които започват така:  “Един човек имал двама сина ...”  В Библията има
истории на съперничество между братя и сестри, като се започне от времето на Кайн и Авел и на Исаак и
Исмаил и се стигне до историята от  Новият Завет, разказана от Исус за двама братя, за блудния син и
неговия по-голям брат. Едва ли бихте могли да откриете друго по-ожесточено съперничество между двама
братя, отколкото борбата между Яков и червенокосият Исав, които се биели още докато били в утробата на
майка им. Пръв се родил Исав, а веднага след него се родил и Яков, който се държал за петата брат си.
Родителите  им  Исаак  и  Ребека  дали  на  втория  си  син  доста  подходящото  име  Яков,  което  означава
“грабител,   измам  ник  .”  По време на многобройните им сбивания, Яков трябва да е разбрал, че е много по-
хитър от по-стария си брат. През по-голямата част от библейското описание Исав изглежда доста глупав.
Той  предпочитал  да  се  разхожда  сред  природата  и  обичал  лова.  Освен  това  действал  прибързано  и
необмислено. Веднъж се върнал от полето и заварил, че брат му Яков, който предпочитал да си седи у дома,
е сготвил супа от леща и е опекъл хляб. Миризмата от супата и хляба била толкова апетитна, че Исав бил
готов да даде всичко, което притежава, за да се наяде. Яков незабавно се възползвал от този шанс и поискал
Исав да се откаже от първородното си право за една паница леща.

В наши дни е трудно да разберем точното значение на наследственото право на първородния син.
Накратко казано, това означавало, че първородния син е облагодетелстван пред останалите си братя. Когато
настъпвало време бащата да разпредели наследството, ако братята са двама, по-старият брат получавал 2/3,
а по-младия – 1/3 от наследството. В замяна на едно ядене Яков поискал да получи както дялът на Исав,
така  и  собствения  си  дял  и  Исав  се  съгласил.  За  глупавият  Исав  миризмата  на  храната  била  толкова
неустоима,  че  в  този  момент той не  могъл да  открие  смисъл в  невидимата  и  неосезаема  представа  за
правото на първородния син и го заменил за паница леща. 

Отношения в това семейство били непоправимо разстроени. Бащата Исаак не е бил почтен човек. Той
бил много потаен и саможив. На младини нямал достатъчно смелост сам да си избере жена. Бащата Авраам
изпратил един слуга до родното му място, Падан-Арам, за да доведе в Ханаан жена за сина му Исаак. Ревека
станала жена на Исаак и успяла да усети предпочитанието, което имал съпруга й към първородният им син
Исав.  От своя  страна  Ревека  харесвала  повече  Яков.  Семейното остроумие и съобразителност  били на
страната на Ревека и Яков.

Поради напредналата си възраст, Исаак бил почти сляп. Вероятно е боледувал от катаракт на очите,
поради което едва различавал дневната светлина, която влизала през вратата на шатрата му от кози кожи.
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Малко преди да умре, при него отишъл един от синовете му. Исаак не бил сигурен, кой от двамата е дошъл,
но се надявал, че това е Исав с едно от вкусните му яденета. Но се оказало че не е Исав, а Яков, който бил
маскиран като косматият си брат. Подпомаган от майка си, Яков поставил парчета ярешка кожа на врата си
и на китките на ръцете си, намазал тялото си с течност, която излъчвала миризмата на полски растения и се
облякъл с дрехи на брат си, за да измами баща си Исаак. Когато го притеглил към себе си, Исаак опипал
косите по врата му, усетил миризмата на Исав и дрехите му. Вероятно Яков се е постарал да преправи и
гласа си, за да прилича на гласа на Исав. Синът предложил яденето на баща си, което било направено с
овнешко месо, към което били добавени подправки, за да има вкуса на дивеч. Яков и измамната му майка
излъгали старият и сляп Исаак, и той дал на по-малкия син благословията си, което по право принадлежала
на Исав.

На нас ние трудно да разберем смисъла на благословията. В наше време ние вярваме, че родителите
трябва да се отнасят към всичките си деца по един и същ начин. Но по време на “патриарсите” бащите са се
подчинявали на  странният обичай да  дават  благословия само на  едно от децата си,  което по право се
полагало на най-стария син. Поради измамата си, Яков получил благословията. Даването на благословия от
страна на Исаак е бил неотменим акт. След като дарил веднъж по-младия си син с благословията си, бащата
не можел после да си я вземе обратно и така Исав останал без наследство.

Когато се върнал от лов и открил, че брат му вече е получил благословията, Исав бил изненадан.
Въпреки това попитал баща си, дали няма някаква благословия и за него и го помолил да го благослови.
Изпълнен със отчаяние, Исаак му отговорил, че не му е останала никаква благословия  и че единственото
нещо, което можел да му даде е едно проклятие. Поради това Исав решил да си отмъсти и изпълнен с
горчивина се заклел, че ще убие брат си.

За да избегнат гнева на Исав, Ревека и любимият й син решили Яков да напусне бащиния си дом и да
отиде до родното място на майка си, Падан-Арам. Там трябвало да живее с Лаван, брата на Ревека, докато
се успокои домашния конфликт. Яков, който до тогава не се бил отделял от дома, пътувал цял ден в източна
посока. Стигнал до върха на един хълм, който е бил от голямо значение, но той не е знаел за това. Преди
време на същото място дядо му Авраам бил изградил олтар, който отдавна бил разрушен. Там Яков намерил
един камък, който на външен вид приличал на възглавница, сложил го под главата си и заспал през нощта.

Когато някой човек е измамник като Яков, нашето сърдечно желание е той да не бъде третиран добре.
Но  от  собствен опит знаем,  че  в  живота  нещата  не  стават  по този начин.  Понякога  изглежда,  че  най-
големите мошеници винаги успяват да получат най-доброто за себе си. Така станало и с Яков. Даже тук, на
мястото,  където преспал в тази нощ,  той имал сън,  в  който видял нещо,  което приличало като въжена
стълба. По нея се спускали надолу и се изкачвали небесни създания, които носели едно съобщение от Бога,
една благословия, в която се казвало: “Аз ще бъда с теб навсякъде, където и да отидеш.”

Яков се събудил и разбрал, че мястото, където е спал е свята земя. Той го нарекъл Ветил, т.е. “Божия
дом.” Той си казал: “Сигурно това не е  друго освен Божия дом.” Така както постъпвал с всички останали,
той започнал да се пазари с Бога:  “Ако Ти ме благословиш, ако си с мен навсякъде,  където отида,  ако
направиш така, че да забогатея и ако ме върнеш обратно в тази земя, тогава ще Ти се подчиня“ (Бит.28:16-
21). Яков винаги искал да е в печеливша позиция. В този случай Бог му позволил да остане с впечатлението,
че е победител. Яков продължил да върви към целта на пътуването си и стигнал до дома на Ревека, който се
намирал в земята Харан, между реките Тигър и Ефрат. Там, край един кладенец, той се срещнал с най-
красивата жена, която бил виждал в живота си, Рахил и веднага я харесал. Както винаги Яков решил, че ще
получи това, което иска. Той харесал Рахил и решил да се ожени за нея.

Когато Рахил го отвела у дома си, за да се срещне с баща й, Яков научил, че тя е дъщеря на вуйчо му
Лаван. Рахил всъщност е била негова братовчедка. В онези дни не е имало законова забрана за бракове
между братовчеди.  По време на срещата Лаван и Яков взаимно се харесали.  Когато Яков обявил,  че е
влюбен в Рахил, Лаван видял в това един шанс и му казал, че ако Яков му работи 7 години безплатно, тогава
ще може да се ожени за дъщеря му. Тогава Яков не е знаел, че Лаван е изработен от същото “тесто” като
него, т.е. че Лаван също е бил лъжец и измамник. Поради това приел предложението му и работил за вуйчо
си 7 години, за да може да се ожени за Рахил.

Ние  не  знаем  начина,  по  който  са  се  извършвали  тогавашните  сватби,  но  със  сигурност  не  са
приличали на сегашната баптистка сватба. Вероятно това е била сватба с много ядене и пиене. В онези дни,
в края на сватбеното тържество, което траело цяла седмица, младоженецът и младоженката влизали в една
палатка,  където  прекарвали  първата  брачна  нощ.  И  така,  в  края  на  сватбеното  тържество,  Яков  и
младоженката  влезли  в  палатката.  Когато  на  следващата  сутрин  се  събудил,  след  като  бракът  бил
консумиран, Яков установил, че до него лежи Лия, по-голямата сестра на Рахил. Когато разбрал, че не се е
оженил за Рахил, Яков протестирал пред Лаван. Лаван му казал: “О, не знаеш ли, че според нашия обичай
по-голямата сестра трябва първа да се ожени? Ти ми работи 7 години за привилегията да се ожениш за по-
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голямата ми дъщеря. Ако искаш да се ожениш за Рахил, ще трябва да ми работиш още 7 години.” Яков се
съгласил с условието на своя вуйчо и тъст, който му бил колега в лъжите и измамите.

След като Яков и Рахил се оженили, ние виждаме друг пример на роднинско съперничество, този път
между двете сестри. Лия, въпреки че била отчаяна, защото съпругът й не я обичал, му родила 10 синове.
Накрая и Рахил, любимата жена на Яков му родила един син, който нарекли Йосиф. Той се превърнал в
любимото дете на Яков, но това е друга история, за която ще говорим друг път.

За сега ще кажем,  че Яков,  който е  имал сметки за  уреждане с Лаван,  измислил един план.  Той
предложил на тъста си: “Хайде да разделим стадото с овцете. До сега съм ти работил безплатно 14 години.
От  тук  нататък  за  теб  ще  бъдат  всички едноцветни овце,  а  за  мен  ще останат  пъстрите  овце.”  Лаван
преценил, че това е добра идея, но преди да сключат сделката отделил и отвел от стадото всички пъстри
овце. Тогава Яков започнал да осъществява един проект за избирателно оплождане на овцете. След няколко
години успял да създаде огромно стадо от пъстри овце, които били по-силни, по-здрави и по-продуктивни
от едноцветните овце, които отивали в стадата на Лаван. Накрая сметката между двамата била изравнена.
Яков, заедно с двете си жени, със слугите си, с 11-те си синове и със стадата си, тръгнал да се връща към
онази земя, която по право му принадлежала, защото откраднал първородното право и благословията от по-
стария си брат.

Яков стигнал до едно място, наречено реката Явок. Въпреки че било наричано река, по времето на
Яков то е приличало на сухо дере в пясъка. Когато чул, че Исав е тръгнал да го посрещне, той изпратил
семейството си на другия бряг на реката. Яков се опитал да контролира положението по време на тази
среща. Изпратил пред себе си стада като подарък за брат си, за да го умилостиви и прекарал една нощ сам
на противоположния бряг на реката. Когато легнал да спи, в тъмнината при него дошъл някой и сграбчил
“грабителя.” Между двамата започнала ожесточена борба. Библията прави усилие да ни каже с кой се е
борел и го нарича “ангел на Бога.” Яков се борил с него през цялата нощ.

Той не бил свикнал да губи. На разсъмване изглеждало, че Яков ще успее да спечели, но противникът
докоснал бедрото му и той окуцял. Когато противникът го притиснал, Яков извикал: “Как ти е името?”
Противникът не му отговорил, но на свой ред го попитал как се казва  и той му отговорил: “Казвам се
Яков.” Когато бил победен, Яков получил ново име. Противникът му казал: “Няма да се наричаш вече Яков  ,  
а   Израел  , което означава “  онзи, който се бори с Бога  .”

Тогава за пръв път Яков видял лицето на своя противник. Той не видял лице, изпълнено с омраза или
с желание за насилие. За изненада на Яков, той погледнал в лицето на любовта.  Воден от Своята любов,
противникът му го победил и Яков завинаги се променил.

Някога борили ли сте се с някого? Някога губили ли сте някаква борба? Предполагам, че всеки от вас
е губил, въпреки че това може да не е било боксов мач или спортна борба. Думата “Израел” се превърнало в
име на цял народ, на хора, които са се борили с Бога. Апостол Павел казва, че “Израел” е името на новата
църква. Християните са хора, които са се борили с Бога. От собствен опит Павел е знаел това. Самият той се
е срещал със същия противник на пътя за Дамаск. Той също бил победен и името му също е било сменено.
Чрез своето поражение както Яков, така и Павел са се превърнали в победители. Истината е, че това се
случва с всеки християнин. Великата ирония се състои в това, че единствено чрез поражението     ние можем  
да се превърнем в победители. Единствено след като се предадем пред Бога, ние сме в състояние наистина
да открием, колко значимо и променящо живота ни може да бъде това поражение.

Някога борили ли сте се с всемогъщия Бог? Бог е любящ противник. Той иска да се оставите в ръцете
му, за да може да направи с живота ви такива неща, за които вие никога не сте си мечтали. Може би до сега
не сте приели Христос като ваш Спасител. Днес е подходящия момент да се предадете пред Него. Може би
се борите с решението да станете член на църквата. Поканата ви е отправена, а вие седите на мястото си в
залата и се чудите как да постъпите. Бог ви призовава да направите нещо, което не ви се иска да направите.
Ние можем да победим единствено след като се предадем пред Бога. Покорете се. Молим се в името на
Господ Исус Христос. Амин. 

Цената на красотата
Марк 14:1-9

Преди  няколко  дни работех в  нашия двор  и  се  опитвах  да  реша,  как  бих  могъл  да  запазя  живи
насажденията в това топло и сухо време. Целият бях облят от пот. Коленете ми бяха мръсни и кални, когато
жена ми ме извика да отида за малко при нея. Заведе ме за ръка до едно издигнато място в градината ни и
каза: “Искам да погледнеш залеза.” Постояхме заедно няколко минути и наблюдавахме залеза. Това не беше
някакъв изключително красив залез, това просто беше залез, малко по-добър от обичайния. Слънцето се
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отразяваше в облаците в небето, образувайки чудесни пастелни цветове, които жена ми може да различава, а
аз не мога, защото съм далтонист.  Докато стояхме и наблюдавахме залеза, аз си мислех, че това е една от
пренебрегваните  красоти  на  живота.  Ние  не  отделяме  достатъчно  време  просто  да  се  спрем  и  да  се
порадваме на красотата около нас, просто да помълчим и да погледаме как една пеперуда събира нектар от
някое градинско цвете, просто да се спрем и да погледаме как птиците хранят малките си, да се порадваме
на разцъфтяването на някое  цвете,  даже на обикновения изгрев на слънцето.  Понякога отделяме малко
време, за да се порадваме на красотата. Ние живеем в свят, който е склонен толкова много да подчертава
паричната  стойност  на  нещата. Колко  струва  дадено нещо?  Каква  е  неговата  цена?  Обръщаме  толкова
голямо внимание на етикета с цената, че понякога въобще не ценим  красотата. Козметиката ни напомня
онази стара поговорка, според която “Красотата е дебела само, колкото е дебела човешката кожа.” Джон
Ръскин е част от това пренебрегване на стойността на красотата.  Той е казвал, че най-красивите неща в
света,  например  като  пауните  и  лилиите,  са  най-непотребни.  (Коментар:  Преди  30-тина  години,  веднага  след
промените, певците, артистите, художниците, учените и  интелектуалците веднага бяха обявени за храненици на „бедната“ ни
държава, защото не произвеждат нищо материално. Красотата беше унищожена от опростената ни представа за живота.
Така създадохме грозното лице на сегашната реалност. Д.Пр.)

Една история, която е описана и в четирите евангелия поставя пред нас същия въпрос. Каква е цената
на красотата? Предлагам ви да прочетем заедно историята, описана в Марк 14:1-9. В различни варианти
тази история е описана и в четирите евангелия, може би защото самият Исус е казал, че докато на света се
разказва  евангелието,  ще  се  помни  постъпката  на  тази  жена.  И  авторите  на  евангелията  запомнили  и
включили тази история в писанията си. 

Според  евангелията  на  Матей  и  Марк  тази  случка  е  станала  в  дома  на  Симон  Прокажения.
Евангелието на Лука казва, че това е станало в дома на фарисеят Симон. Според евангелието на Йоан тази
история се е случила в къщата, където Марта е ръководела домакинството. Тя е живяла там заедно със
сестра си Мария. Според евангелието на Йоан, Мария е била жената, която е помазала Исус със скъпия
парфюм. Това е бил домът на Лазар. Една глава по-рано в същото евангелие се разказва, че Лазар е бил
възкресен. Виждаме, че има известни различия относно мястото, където е станала тази случка. Опитвайки
се да приведат евангелията в по-голяма хармония, някои изследователи считат, че Симон Прокаженият и
фарисеят Симон са били един и същ човек. 

Колко  иронично е  извъртането да  си  мислим,  че  един фарисей  може да  бъде  в  същото  време  и
прокажен. Вие знаете, че според фарисеите никой не би трябвало да се докосва до прокажения човек. На
практика повечето от юдеите са считали, че прокаженият е човек, който трябва да бъде избягван. Други
изследователи считат, Симон Прокаженият и фарисеят Симон са един и същ човек, който е бил съпруг на
Марта, а след неговата смърт Марта поела ръководството на този дом. Според някои изследователи е трудно
да се каже, коя е била жената, която е помазала Исус. В три от евангелията не се споменава нейното име. Не
ни се съобщава как се е казвала и името й остава обвито с неизвестност. 

Но името й не е важно. В евангелието на Марк четем, че не името й трябва да се помни, а онова, което
е направила. В евангелието на Лука се поставя под съмнение нейната репутация. Фарисеят забелязал, че
Исус позволил да бъде извършено това помазване и си помислил: “Този, ако беше пророк, щеше да знае коя
и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница.” Коментаторите предполагат, че по някаква
неясна  причина  репутацията  на  тази  жена  е  била  опетнена.  В  евангелието  на  Йоан  се  казва,  че  това
разточително помазване е било извършено от Мария. Тя не е изляла само няколко капки от скъпия парфюм,
поставен в алабастров съд върху главата на Исус. Тя счупила съда и изляла цялото му съдържание. 

Подобен начин на помазване е подходящ за помазването на някой цар.  Буквалният превод на името
Христос означава “Помазаният.”  С този акт жената точно показвала кой е човекът, в чието присъствие се
намират. Тя взела нещо изключително скъпо и ценно, нещо което може да се купи с едногодишна заплата и
го изляла върху главата на Исус. Тъй като маслото за помазване е било направено от чист нард, то е било
доставяно чак от далечна Индия. Невъзможно е да се пресметне сегашната стойност на това масло, но по
онова време цената му е била безумно висока.

Веднага след като жената помазала главата на Исус,  тя станала обект на критика.  Присъстващите
искали да пресметнат цената на маслото.  Лесно можете да си представите,  как тези хора са  извадили
калкулаторите или по-точно сметалата си, които са били обичайни за първия век. Внимателно са изчислили
точната сума на прахосаното масло и са казали: “Защо тази жена трябваше да пропилява толкова скъпо
нещо?” Разбира се, те са критикували жената с благовидни мотиви. “Това масло можеше да бъде продадено
и парите можеха да се дадат на бедните. Ние знаем колко е важно да се грижим за бедните. Хората имат
много  по-голяма  нужда  от  храна,  отколкото  от  това  благоухание.”  Ние  знаем,  че  самият  Исус  е  имал
състрадателно  сърце  към  бедните.  В  конкретния  случай  Исус  цитирал  един  откъс  от  Второзаконие:
“Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти” (Втор. 15:11). 

Това не е хладно и безчувствено изказване на нашия Господ. По този начин Той не казва: “Да не
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обръщаме внимание на бедните.” Исус е знаел, а очевидно и Мария е знаела, че много скоро той ще умре.
Смъртта му е наближавала. На нас ни се казва, че това е станало два дни преди Пасха, т.е. два дни преди
денят, когато Исус щял да отпразнува Господната Трапеза с учениците си в горната стая и по-малко от три
дни  преди  да  бъде  разпънат  на  кръста.  Исус  е  изтълкувал  помазването,  извършено  от  жената,  като
подготовка  за  погребението му.  Като че  ли Исус  и Мария  са  виждали онова,  което е  най-належащо,  а
останалите ученици са можели да виждат само общата нужда да се грижим за бедните. Няма съмнение, че
трябва да се хранят бедните,  но тук има нещо, което е с по-висок приоритет. Много скоро Исус щял да
умре.  Той защитил  Мария,  когато  тя  извършила това  прахосническо  изливане  на  скъпото  масло  върху
главата му, като казал: “Оставете я. Защо й досаждате? Тя извърши добро (красиво) дело за Мен.” 

Познавам човек, който притежава една стара кола в гаража си. Той счита, че тя е красива, а жена му
казва, че това е таратайка и иска да се отърве от нея. Ние имаме някои представи за красотата, които са
общоприети. По някакъв  начин красотата ни кара да се радваме. Някой е казал: “Красивото нещо винаги ще
радва хората.” Красотата ни привлича. Така както пчелите са привличани от цъфналите цветя, така и ние
сме привличани от красотата. 

Най-важната черта на красотата е,  че тя е начин на живот. Хората от племето “навахо” имат една
поговорка, според която хората, които умеят да живеят живота си добре, живеят красиво. Смисълът на тази
поговорка  е,  че  хората,  които  са  постигнали  балансираност  и  хармония  в  живота  си,  се  стремят  към
красотата. Те живеят в хармония с природата и с хората около тях. Красотата много повече е състояние на
характера и на сърцето, а не въпрос на външен вид.  Красотата е начин за изразяване на любовта. Когато
мислим за красотата, не е нужно да си задаваме въпроса: “Колко струва? Каква е цената? Какво пише на
етикета? 

Въпросът, който трябва да си задаваме е: “Какво мотивира човека да създава красота? Какво кара
човека да направи нещо красиво, така както е направила жената, която е помазала Исус? Ако тази жена
наистина е била Мария, както твърди евангелието на Йоан, тя е помазала Исус 1-2 дни след като брат й
Лазар е бил възкресен от смъртта. В периода след възкресението на Лазар и смъртта на Исус, тази  жена е
направила нещо толкова разточително. Изливайки маслото, тя е изляла любовта си към Господа, в когото
вярвала. Много от вас са забелязали Молитвената Градина в двора на църквата. Може би сте се възхищавали
от красотата на това място. Преди няколко дни, след като видя тази градина  първият въпрос, който ми
зададе един от посетителите на църквата беше: “Колко пари е изхарчила църквата за това красиво място?”
Мога да ви призная, че сърцето ми се сви. Може би и на вас ви е призляло, когато чухте този въпрос.
Разходите по разкрасяване на района съвсем не бяха платени от бюджета на църквата.  Всичко,  което е
направено в тази градина е платено от спонсори. Хората бяха дарили парите специално за подобряване на
условията, в които можем да се молим. Работата беше изпълнена от доброволци. Молитвената Градина не е
ощетила църквата даже с един цент. Когато чух този въпрос, аз си помислих: “Поставяме ли цена на нещата,
които хората правят за църквата? Изразяваме ли чрез парична оценка стойността на нещата, които хората
правят за своя Бог?”

Нека да ви попитам: “Каква цена ще поставите на химна, който чухте тази сутрин?” Колко струва
той? Колко ще струва, ако вземете предвид броя на хористите и ги умножите по броя на часовете, които са
изразходвали за неговото репетиране? Замислете се за броя на часовете, които те са изразходвали, за да се
подготвят музикално. Каква е стойността на един химн? Въпросът не е: “Каква е неговата парична оценка?”

Въпросът е: “На кого е посветен този химн? Каква е мотивацията да се върши това? Колко струва
трудът на хората, които се грижат за децата, докато родителите им участват в богослужението, които люлеят
бебетата, които сменят пелените им, които им пеят “Исус ме обича” и им разказват библейски истории? На
колко бихте оценили трудът им? Какво е паричното изражение на труда на хора, които даряват времето и
усилията си, даже парите си, за да вземат участие в мисионерски посещения на далечни места и понякога се
подлагат  на  изпитания.  Каква  е  цената  на  риска,  когато  подлагат  имунната  си  система  на  непознати
бактерии и вируси, които могат да им причинят сериозни заболявания?  Каква е стойността на всичко това?
Каква е стойността на онези, които идват в църква през работните дни от седмицата? 

Тук идват хора, за да се грижат за почистването и за поддържането на църквата. Някои хора идват
предварително,  за  да  сме  сигурни,  че  всичко  ще  бъде  готово  за  нашата  неделна  служба.  Идват
разпоредители, за да бъде подредено всичко в църквата. Даже идват хора, които проверяват дали върху
стойките за ноти на хористите са поставени нужните партитури. Каква цена можете да поставите на нещата,
които хората правят за Бога? Цветята, които виждате днес във вазите са донесени, за да отпразнуваме 50
годишнината от сватбата на двама човека, които всички ние много обичаме. Оценявате ли в пари онези
неща, които придават красота на залата, в която провеждаме богослуженията си?  Каква е цената на учителя
от Неделното училище, който се подготвя за урока си, за да може вярно да предаде на учениците си Божието
Слово? Това са красивите неща от нашата служба. Въпросът, който си задаваме не е: “Колко струват тези
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неща?”  Въпросът  който  си  задаваме  е:  “Каква  е  мотивацията  да  се  правят  тези  неща? За  кого  са
предназначени?”

Някои от вас знаят, че ние имаме прекрасна колекция от камбани, която е подарена на църквата ни.
Ако през седмицата не сте били тук в 12 часа на обяд или в 6 часа вечерта, каня ви да дойдете. Тогава
камбаните отброяват съответния час и свирят един химн. Онзи ден в 6 часа вечерта седях в Молитвената
Градина  и чух как камбаните  удариха 6  пъти,  а  след  това  изсвириха химна “Най-верен е  Господ Исус
Христос.” Слушах мелодията и си мислех за текста. Припомних си текста на първия куплет, а после стигнах
до  думите  “Красивият  Спасител.”  Мислите  ли,  че  Исус  е  бил  красив?  Когато пораснах  и  започнах да
посещавам Неделното училище, аз винаги се заглеждах в един портрет на Исус, закачен на стената във
всяка стая на училището. Мислех си, че този образ донякъде ми приличаше на една реклама за шампоан по
телевизията.  Исус  беше  нарисуван  да  върви  и  изглеждаше  някак  си  женствен,  не  така  както  аз  си  го
представях. В представите ми той беше доста здрав мъж, несъмнено способен да извървява пеша много
километри, да се катери по планините и да лови риба. Мислили ли сте си за него като за красив мъж, не
толкова на външен вид, но по начина, по който е живял?

В центъра на всички световни религии има някакъв символ на красотата. За източните религии това е
образа на лотоса. За исляма такъв символ е полумесеца, а за юдеизма – звездата на Давид. За християните
основен символ на вярата е кръста,  римският инструмент за екзекутиране. Това не е бронзовият кръст,
поставен между два свещника на олтара в църквата. Това е един стар и здрав кръст. Мислите ли, че този
кръст  е  красив?  Каква  красота  има  в  това  да  гледаме  как  Божият  Син  виси  на  кръста?  Кръстът  не  в
състояние да внушава онова благоприличие, което му придават Ренесансовите художници.  Истината е, че
Исус е висял на него абсолютно гол и не е бил обвит с нищо, освен с отслабващият мирис на парфюма на
Мария. Мария е била в състояние да погледне напред в бъдещето и да види какво ще направи Исус, поради
което е взела целия съд със скъпото масло и в израз на любовта и на привързаността си го е помазала,
защото той просто е бил неин Господ и Спасител.

Исус съвсем не е бил любител на показното разточителството, но да не забравяме, че той е пожертвал
живота си. На кръста Исус е носел белезите от римския камшик по тялото си. Тялото му е било насинено от
това,  че  е  носил  тежкия  кръст  и  е  падал,  докато  е  вървял  към  Голгота  по  Виа  Долореса,  “Пътя  на
мъчението.” На кръста тялото му е кървяло от раните, причинени от трънения венец, от гвоздеите в ръцете
и краката му и от римското копие, което проболо гърдите му. Питам ви: “Каква красота има във всичко
това?” Не ли вярно, че красотата се намира в очите на онзи, който успява да я съзре? “Ето Божия Агнец,
Който  поема  греха  на  света”  (Йоан  1:29).  Красотата  на  кръста  не  е  външна.  Красотата  на  кръста  се
основава на факта, че Исус е пролял собствената си животворна кръв. Страданията и смъртта на Исус на
кръста са несравнимо по-голямо разточителство от онова,  което е направила Мария,  когато е помазала.
Актът на жертвата на живота на Исус в полза на всеки от нас е най-разточителното действие, което някой би
могъл да направи за нас.  Исус е постъпил така,  просто защото ни обича.  Невинният Син на Бога се е
пожертвал изцяло заради нас. Исак Ватс е писал: “Цялата вселена беше моя, но тя беше твърде малка като
компенсация за греха.  Удивителната и божествена любовта изисква да платя с душата си, с живота си и с
всичко, което съм.” Ето това е направил Исус за вас.

Ще ви разкажа историята на един художник, който въобще не бил известен и никой не помни името
му. Той бил един от онези Ренесансовите художници, които със забележителна сръчност са рисували на
сцени  от  живота  на  Исус.  Този  художник конкретно  е  нарисувал  някои от  най-драматичните  сцени на
разпъването на кръста. Онези, които са виждали картините му често се питат как той е успявал да смеси
боите  така,  че  Исус  да  изглежда толкова  естествен  и реален на  платната  му.  Критиците  били особено
впечатлени от един оттенък на червеното,  който този художник успявал да пресъздаде в  картините си.
Когато художникът умрял и подготвяли тялото му за погребение, по гърдите му открили множество белези
от малки прорези. Тогава установили каква е причината, поради която той  прорязвал собственото си тяло.
Тъй като художникът смесвал собствената си кръв с боите, картините му, изобразяващи разпъването на
Исус на кръста, били толкова живи и реалистични. Художникът бил толкова пленен от всичко, което Исус е
жертвал на кръста, че искал да направи всичко, на което е способен, за да върне обратно на Господа своя
артистичен талант.

Разбирате ли какво  е направил Исус за вас? Разбирате ли красотата на неговата саможертва, виждате
ли удивителната му милост и любовта му,  която се е изляла върху кръста? Някои хора не са  разбрали
действията на Мария. Те са я обвинили с думите: “Парите, които са изразходвани парфюма можеха да се
употребят за нещо по-добро .” Само няколко стиха по нататък в евангелието се казва, че Юда предал Исус
за 30 сребърника, колкото е била тогавашната цена на един роб. Според вас каква е цената на красотата на
кръста?  Какво е  направил Исус  за  вас?  “Нещо красиво,  нещо добро,  той разбра  цялото ми объркване.
Всичко, което трябваше да му предложа бяха моите мъки, несъгласия и борби, но той направи нещо хубаво
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в живота ми.” Всеки човек, чийто живот е белязан от грозните петна на греха, всеки човек, който е бил
покварен от света, (а всеки от нас е такъв), е направен красив от Исус. Чрез красотата на кръста живота ни
беше възстановен и беше направен красив. Ето това е направил Исус за вас.

Приели ли сте тази истина? Взели ли сте решение да признаете това, което е направил Исус за вас?
Признали ли сте, че сте решили да му предоставите живота си? Решили ли сте, че искате Христос в живота
си и че искате да живеете като християнин? Може би сте един от онези, които чувстват, че живота им се е
отклонил? Онова, от което най-много се нуждаете, е да възстановите връзката си с Христос. Днес можете да
решите да направите промяна в живота си. Сред вас има хора, които имат нужда от църковен дом. Може би
чувствате, че отчаяно се нуждаете от място, на което да принадлежите и където ще можете да се молите и
да  служите  на  Бога.  В  дълбочината  на  сърцето си  вие  знаете,  че  Бог  ви  е  довел  днес  в  тази  църква.
Приканвам ви днес да вземете решение. Нашата църква ви кани да станете част от нашето семейство. Това
са решения, които трябва да вземете, това са решения, които Христос е вложил в сърцето ви и вие трябва да
отговорите положително на поканата на Бога. Амин.  

Чакащият баща 
Лука 15:11-32; Йер. 31:16-17

Една жена казала на продавача от един магазин за хранителни продукти, че иска да купи половин
маруля. Той й казал, че не е възможно да й продаде половин маруля, защото ги получавал опаковани в
целофан и не било възможно да отваря опаковката.  Но тъй като марулята не струвала много пари, той
предложил на жената да си купи цяла маруля. Обаче жената продължавала да настоява, че иска да си купи
половин маруля. Тя била много настоятелна, поради което продавачът взел една маруля, отнесъл я в склада
и я разсякъл на две с един сатър. Опаковал половината маруля, поставил цената върху пакета и се върнал в
търговската  зала  на  магазина,  където  срещнал  управителя  на  магазина.  Управителят  го  попитал  какво
прави.  Продавачът  казал:  “Една  противна  жена  е  толкова  упорита  и  глупава,  че  настоява  да  й  продам
половин маруля.” Тъкмо казал това и с ужас забелязал,  че жената стои зад управителя и го слуша. Но
продавачът  не  загубил  присъствие  на  духа,  посочил  към жената  и  казал:  “Добре,  че  тази  прекрасна  и
симпатична жена се съгласи да купи другата половина.” Така успял да излезе от скандалното положение.
След  като  жената  напуснала  магазина,  управителят  го  похвали,  че  е  много  бърз  и  съобразителен  и  го
попитал:  “Между другото,  къде  си  роден?”  Продавачът  казал:  “Аз  съм  от  източна  Канада,  където  има
велики хокейни отбори и хубави жени.” Управителят казал: “Жена ми е от източна Канада.” Продавачът
незабавно го попитал: “Така ли? А в кой хокейен отбор е играла?” 

Много лесно можем да попаднем в затруднено положение и да се опитваме с дипломатични похвати да
накараме хората да си мислят добри неща за онова,  което сме казали.  Трябва да ви призная,  че когато
подготвях тази проповед по случай Денят на бащата аз знаех, че чувствата на хората от църквата варират в
доста широки граници. Някои хора едва ли познават бащите си. Може би бащата е напуснал семейството им
докато са били много малки и оттогава рядко са го виждали. Някои от присъстващите днес имат трудности в
отношенията си с баща си, заради някакво тяхно пристрастяване. Не всички членове на църквата ни имат
добри спомени за бащите си. Някои от тях си спомнят за насилия и аз знаех, че когато заговорим за ролята
на бащата и какъв трябва да бъде бащата-християнин, сред присъстващите има хора,  които имат точно
противоположни спомени, които са много болезнени.

Днес ще разгледаме един откъс от Библията,  който е  добре познат на всички. Той не само ще ни
помогне да разберем какъв би трябвало да е християнинът-баща, но и да разберем как изглежда нашия Отец
на небесата. Нека да прочетем Лука 15:11-32. Наскоро разговарях с един човек, който ми каза: “Според мен,
като баща аз претърпях пълен провал. Опитвах се да постъпвам правилно и да обичам Бога. Опитвах се
ежедневно да показвам на децата си колко много ги обичам. Опитвах се да им осигурявам всичко, от което
се нуждаеха. Учех ги как да работят. Полагах всички усилия да ги науча на християнските ценности. Но
децата разбиха сърцето ми. Начинът им на живот и ценностната им система е напълно различна от онова,
което бих могъл да си представя. Чувствам, че като баща се провалих.”  Казах му да прочете притчата за
Блудния син от Лука 15, която може би е най-прочутата от всички притчи на Исус. При всяко прочитане аз
научавам от нея нещо ново за Бога и за себе си. Предложих на този баща да прочете притчата и му казах:
“Когато я четеш, ти ще забележиш, че бащата от притчата е бил много търпелив. Той е бил чакащ баща.”

Бащите прекарват дните си в чакане. Когато за пръв път научим, че детето е заченато, ние започваме да
чакаме. Може би бащите не чакат детето по същия начин, по който го чакат майките, но несъмнено бащите
чакат  с  нетърпение.  Когато  дойде  времето  за  раждане  на  детето,  бащата  чака  през  целия  период  на
раждането. Бащата чака децата да отидат да спят и да се събудят. Той се научава да чака, докато малкото
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дете се научи да ходи и да говори. Той чака да дойде денят, когато детето ще отиде на училище, а после
доста време чака, докато детето се върне от училище. Той чака докато детето се научи да кара велосипед, да
се научи да играе бейзбол или да взема уроци по балет. Бащата чака децата му да се научат да работят. Той
чака през трудния период, когато децата му се учат да карат кола. Когато детето му вземе колата и отиде на
любовна среща или при приятели, бащата чака, докато късно през нощта детето се прибере у дома. Той
чака,  докато децата завършат образованието си.  За някои бащи този период продължава по-дълго.  През
цялото това чакане всеки мъдър баща знае, че ще дойде време, когато всяко дете, по един или друг начин,
ще обяви независимостта си. Рано или по-късно всяко дете ще обяви своята декларация за независимостта.
Понякога това е експлозия на независимост. Един автор е написал следното: “Аз съм имал лоши раздели, но
все още нито една от тях не измъчва съвестта ми. Може би е правилно да кажем, че единствен Бог може
безпогрешно да ни покаже как започва самостоятелният път на детето ни, когато се отдели от дома и
как се доказва любовта на родителя, като му позволява да замине.” Мъдрият баща знае, че когато детето
порасне, ще дойде време, когато то ще стане независимо.

Двегодишно дете не иска баща му да го вдигне, за да може да му измие ръцете на мивката и крещи:
“Искам сам.” Въпреки че трябва да си протяга ръцете високо, за да достигне струята на водата от чешмата,
двегодишното дете настоява да се измие само. Мъдрият родител поставя столче пред мивката, за да бъде по-
лесно на детето да достигне до водата. Настъпва времето, когато децата искат сами да правят нещата. Едно
малко момиченце искало да подари на баща си специален подарък по случай Денят на бащата и решило да
го нагости с бисквити и мляко. Бисквитите се намирали на висок рафт в килера, а млякото – на високо място
в  хладилника.  То  отворило  вратата  на  хладилника,  протегнало  се  нагоре,  сграбчило  почти  пълната  4-
литрова кутия с мляко, измъкнало я от хладилника и се опитало да налее чаша мляко за баща си. Правейки
това, то изляло повече мляко върху масата в кухнята, отколкото насипало в чашата. След това отишло в
килера, поставило един стол, качило се на него и се опитало да вземе кутията с бисквитите. За нещастие
изпуснало кутията на пода и целия под на килера се покрил с бисквити и трохи. Сега млякото се намирало
на масата, а бисквитите – на пода в килера. Тогава чуло стъпките на баща си, който влизал в кухнята и
започнало да плаче, защото се страхувало, че той ще се ядоса, като види какво е направила. Когато бащата
влязъл в кухнята, насълзената му дъщеря казала: “Татко, исках да ти направя закуска.” Бащата се навел,
вдигнал детето нагоре, засмял се и казал: “Благодаря ти, скъпа. Аз ще ти помогна да почистим. Благодаря ти
за закуската.”

Мъдрият баща знае, че детето ще създава безпорядък. Понякога безпорядъкът ще се състои в разливане
на млякото и разпиляване на бисквитите. Друг път ще бъде изкривена предпазна броня на колата. Трети път
ще бъде лоша оценка в училището.  Понякога е във формата на житейски решения,  които просто не са
мъдри. Всеки баща знае, че децата ще грешат в живота си.

В книгата си “В търсене на невидимия Бог”, Филип Янси твърди, че по пътя на духовното си узряване
ние стигаме до етап, наречен родителство. Според него, чак когато стигнем до този етап, ние започваме да
разбираме  сърцето  на  Бога.  Не  е  задължително  наистина  да  сме  родители.  Просто  на  този  етап  ние
започваме да разбираме,  че нашата цел в живота  не е само да се грижим за себе си,  а да се грижим за
другите. Може да става въпрос за някоя медицинска сестра, която се грижи да самотен възрастен човек или
за социален работник, който се грижи да възрастни или болни хора. Моделът на родителството може да
приема различни форми. Хората, които са стигнали до етапа на родителството, научават повече за сърцето
на Бога,  отколкото са знаели до тогава.  Както е казал Исус,  Бог е нашият небесен Отец.  Когато четем
историята за блудния син, ние все едно че се оглеждаме в огледало, защото виждаме себе си. 

Един младеж решил, че е дошъл момента да обяви независимостта си. Въпреки че бил по-малкия син в
семейството, той поискал от баща си да му даде полагащото му се наследство. Само мога да предполагам
какво са си говорили двамата след това. Може би бащата е казал: “Сине, ти знаеш, че при мен живееш по-
добре, отколкото би живял на друго място. Ти ще получиш независимостта си в по-подходящ момент.” В
еврейското общество децата са получавали наследството след смъртта на бащата, а бащата на младия човек
е бил жив и здрав. Все едно, че младежът казвал на баща си: “Тате, умирай!” Това е ярка демонстрация на
бунтовно поведение.

Винаги се чудя, къде е била майката в тази история. Може би е там, зад сцената. Може би е коленичила
и се моли за мъжете от семейството си. В притчата се казва: “И той им раздели имота” Опитвам се да си
представя какво е било напрежението в това семейство през тези дни. Представям си напрежението, с което
са разговаряли, докато са се хранели заедно. Бащата решил да постъпи благоразумно и дал на по-малкия си
и непокорен син полагащата  му се  част  от  наследството.  Синът го  взел,  напълнил пътната  си  чанта  с
дрехите, които са били купени с парите на бащата и заминал с колата, която също е била купена от бащата.
Синът заминал и ние не знаем колко далеч от дома е отишъл, нито в коя страна е попаднал. Може да е бил
някъде наблизо, но това място е било наистина твърде далеч от ценностната система на бащата.  Библията
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просто ни съобщава, че синът пропилял всичките си пари за краткотрайни удоволствия. Но после условията
се променили и настъпил глад. Бащата бил научил сина си да си намира работа. Той го бил научил как да
работи. Страната в която живеел синът била непозната, в нея имало малко евреи и той си намерил работа
при един местен фермер.  Фермерът му възложил работа,  която е най-неприятна и унизителна за  всяко
еврейско момче – да пасе свине, които според еврейския закон били считани за нечисти животни. Синът бил
толкова гладен, че даже с готовност ядял от храната на свинете, но скоро спрял и се замислил. 

Тогава се случило нещо, за което бащата, а и ние също се молим. В Лука се казва, че момчето “дойде на
себе си.” Дали някога сте се молили някое от децата ви да “дойде на себе си?” “Боже, моля те да заставиш
сина или дъщеря ми да дойде на себе си.” Синът дошъл на себе си, все едно че се е събудил след лош и
кошмарен сън. Може би си е казал: “Даже наемниците на баща ми живеят по-добре от мен. Ще се върна у
дома и ще кажа на баща си: “Татко, съгреших против небето и против теб.” Това е самата истина. Синът
осъзнава,  че  е  недостоен  да  бъде  считан  за  син  на  баща  си  и  иска  да  стане  негов  наемен  работник.
Младежът репетира какво ще каже на баща си, докато върви по пътя към къщи.

В Библията се казва, че баща му го видял, докато синът бил още далече от дома. Мога само да си
представя, как този баща е продължавал упорито и непрестанно да чака и да чака връщането на сина си . Той
е бил постоянно нащрек и е наблюдавал за някакъв знак, че синът му ще се върне. Представям си, че бащата
е стоял на портата и се е вглеждал в далечината, за да види познатата фигура на сина си, който се спуска по
хълма по пътя за  дома.  Бащата го видял,  веднага го разпознавал и се втурнал да го посрещне,  като го
прегърнал и целунал. Бащата не е казал: “Ти получи това, което заслужаваше.” Той не е казал това. Той не е
искал обяснения. Тъй като е знаел, че синът вече е получил достатъчно сурово наказание, бащата просто го
прегърнал и го приел без никакъв коментар за постъпките му. Бащата просто прегърнал сина си. Синът
нямал възможност даже да произнесе дълго репетираната си реч. Той успял само да каже: “ Татко, съгреших
против небето и против теб; не съм вече достоен да се наричам твой син” В този момент бащата го
прекъснал,  като  казал  на  слугите  си:  “Бързо  донесете  най-хубавата  премяна  и  пръстена.  Докарайте
угоеното теле. Ще празнуваме. Синът ми, който беше умрял, сега оживя. Загубен беше и се намери .” Този
баща е чакал.

В книгата си “Блудните синове и онези, които ги обичат,” Рут Бел Греам пише за собствения си син
Франклин,  който  беше  в  нашия  град  преди  няколко  седмици  и  ръководеше  един  евангелизационен
фестивал. Стотици хора станаха християни благодарение на неговото служение, който според думите на
собствената му майка, преди това е бил блуден син. Когато четем тази притча, ние все едно, че се оглеждаме
в огледало. В нея аз виждам себе си. Веднъж когато бях sophomore (студент-второкурсник), аз се прибрах у
дома. Думата sophomore произлиза от две гръцки думи, които означават “умен глупак.” Аз бях sophomore в
пълния смисъл на тази дума.  Бях толкова горд,  че пушех с  лула.  И така,  един ден се прибрах у дома,
пушейки с лулата си. Баща ми беше в прения двор и косеше тревата. Аз слязох от колата, която той ми беше
купил, отидох при него и дадох залп с тежката си артилерия. Казах му, че вече съм мъж, че трябва да бъда
независим и той не трябва вече да ми казва, какво да правя. Аз ще живея така, както искам. Предполагам, че
дърдорих подобни неща в продължение на 10 минути. През това време лулата ми изгасна и аз не можах да я
запаля отново. От тогава никога не се опитвам да си паля лулата в присъствието на баща ми.

След като бях изстрелял всичките си снаряди, баща ми ме погледна и ми каза: “Сега, когато си станал
самостоятелен, искаш ли да отидем на риболов?” Аз казах:”Искам.” Отидохме да ловим риба,  а аз едва
успявах да    напъхам   червея върху кукичката  . Баща ми хвана десетина риби, а аз – нито една и бях много
разочарован  от  този резултат.  След  години  попитах  баща си  защо постъпи  така  в  този случай.  Аз  му
припомних  този  случай  и  му  казах,  че  очаквах  той  да  се  отнесе  сурово  към  мен  и  бях  изненадан  от
поведението му. Баща ми каза: “Кирк, още когато бяхте малки деца аз знаех, че ще дойде време, когато ще
поискате да се отделите от мен. Знаех, че ще дойдеш при мен и ще обявиш независимостта си. Аз винаги се
молех Бог да ми даде мъдрост и милост, за да се държа добре в този момент.” Бог отговори на молитвите на
баща ми и баща ми се справи добре.

От къде бащата от притчата е знаел, че синът му ще се върне у дома? Доста съм мислил над този
въпрос. Според мен бащата е знаел, че може да вярва на процеса. Той сигурно си е спомнял времето, когато
самият той е обявявал собствената си независимост. Той е знаел, че в края на краищата синът му ще се
върне у дома. Наскоро четох Йер. 31:16-17, който е приложим в този случай. Бог казва: “Не плачете и не
ронете  сълзи,  защото  работата  ви  ще  бъде  възнаградена.  Децата  ви  ще  се  върнат  от  земята  на
неприятеля. Има надежда за вашето бъдеще. Децата ви ще се върнат у дома” (мой превод)

Всяко дете трябва да обяви независимостта си. Когато четем тази притча, ние виждаме себе си в образа
на блудния син. А можем ли да се видим в образа на бащата? Можем ли да видим примера, който ни дава
тази притча за начина, по който трябва да се отнасяме към децата си? Когато четем тази притча, можем ли
да разберем какъв е Бог? Мисля си, че това е причината, поради която Исус ни е разказал тази притча. Той е
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искал да знаем, че нашият небесен Баща е чакащ Баща. Той е Баща, който е много търпелив към нас. Той е
Баща, който ни позволява да поживеем с естествените последици от греховното си поведение. Той е Баща,
който  чака,  за  да  ни  посрещне  милостиво.  Колко  хубав  химн  изпя  днес  хорът  за  Отец,  който  чака  с
готовност  да  ни посрещне с  милост  и  да направи красив живота  ни!  Може би знаете песента:  “Нещо
прекрасно, нещо добро, Той разбира всичките ми обърквания. Всичко, което можах да Му предложа е моята
мъка и несъгласия, но от тях Той направи нещо хубаво в живота ми.” Бог може да чака, защото вече е взел
инициативата. Бог е взел инициативата да ни покаже колко много ни обича.

Един баща взел със себе си сина си и един негов приятел на едно пътуване до стара каменна кариера,
която била пълна с вода. Приятелят на сина му се подхлъзнал и паднал в една дълбока яма, пълна с вода.
Тъй като не можел да достигне давещото се дете, бащата хванал собствения си син за ръката, спуснал го над
водата и започнал да вика: “Хвани се за ръката на сина ми и ние ще те измъкнем.”  Този баща рискувал
живота на собствения си син, за да спаси давещото се момче. Ето това е направил Бог за нас. Той е взел
собствения си син и го е поставил тук между нас, за да ни спаси от сигурната смърт, за да ни спаси от
закона на греха и смъртта. В Исус Той взел инициативата, която демонстрирала любовта Му. Сега Той чака.
Той е чакащият Баща.

Може  би  сред  присъстващите  има  хора,  които  до  сега  не  са  приели  Христос.  Уверявам  ви,  че
Небесният Баща ви чака да вземете решение. Други може би са приели Христос, но са се отклонили от
пътя, който Бог е подготвил за тях. Бащата ви чака да се върнете. Вземете това решение. В името на Господ
Исус Христос се молим. Амин.

Чия църква?
Мат. 16:13-19 

Днес е Денят на Бащата и искам да кажа на всички бащи от църквата и на онези, които ме слушат по
радиото, че днес е вашия ден. Ние ви отдаваме почит. Днешният ден е посветен на вас. Днешната проповед
е посветена на всички бащи.

Миналият понеделник баща ми беше подложен на операция за подмяна на коленна става. Той вече е в
отделението за рехабилитация и е доста добре. Снощи ходих да го видя и известно време си поговорихме.
Между мен и баща ми има необикновени отношения.  Аз съм най-големият от осемте му деца, всички от
които са  пастори  и  може да  се  окаже,  че  аз  съм последния  от  всичките  си  братя  и  сестри.  Добре  си
поговорихме. Разбира се, преди да си тръгна не само аз се помолих за него, но и той се помоли за мен.
Бащите, особено онези които са християни, постъпват така. Те искат децата им да ги обичат и се молят за
тях, но му знаят „цаката“ и обръщат нещата обратно. Баща ми се моли за мен и за днешната служба и за
решенията, които ще трябва да вземем. Мнозина от вас постъпват по същия начин. Искам да знаете колко
искрено съм ви признателен за това. 

Нека да прочетем  Мат.16:13-19. Понякога учителите, преподаващи Новия Завет, задават въпроса от
къде започва църквата. Кога е било поставено началото на църквата? Стандартният отговор е, че началото
на църквата е било поставено на Петдесятница, когато Светия Дух дошъл върху ранните ученици и им дал
сили да говорят за добрата новина за Исус. В този ден към църквата били добавени повече от 3000 човека.

Някои хора биха казали, че вероятно началото на църквата е било поставено в Цезария Филипи. Това е
мястото, където в Библията за пръв път се споменава думата “църква.” Тогава, когато Петър за пръв път
казал, че Исус е Христос, Синът на живия Божият Син, Исус за пръв път употребил думата “църква” и му
казал: “... ти си Петър (скала) и на тази скала ще съградя Моята църква.” През последните години стигнах
до заключението, че когато е направил това изказване, в началото Исус е посочил към Петър и е казал: “Ти
си Петър.” След това е посочил към себе си е добавил: “И на тази скала, аз ще изградя Моята църква.” В
края на краищата, Исус е ъгловия камък и той е вечната скала.   Той е онзи, върху който е изградена църквата  .

Други могат да кажат, че началото на църквата е поставено в нощта, когато Исус събрал учениците си
в  горната  стая  и  им  разяснил  новото  значение  на  Пасхалното  ядене,  която  се  превърнало  в  Господна
Трапеза.  Йоан ни дава  доста  подробно описание на онова,  което се  е  случило тогава.  След като  завел
учениците си в горната стая, той им измил краката и така им демонстрирал поведението на слугуването и на
смирението. След това Исус разчупил хляба и поднесъл чашата с виното. Той дал специален смисъл на
хляба  и  на  виното,  защото  е  знаел  жертвата,  която  ще  трябва  да  направи.  Използвайки  тези  прости
елементи, той научил учениците си, че не трябва никога да забравят онова, което техният Господ и Спасител
щял да направи за тях и за нас. В онази нощ Исус обещал, че те ще получат невидимото присъствие на Бога,
познато като Светия Дух. Това присъствие щяло да им даде сили да направят неща, които никога не биха
могли да направят със собствените си сили. Йоан ни казва, че в онази нощ Исус се помолил за учениците и
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за църквата от всички времена. Тази молитва и това събиране в горната стая може би е първото събиране на
църквата.

Ако това е така, някои хора могат да кажат: “Добре, но има нещо злокобно в избора на времето за това
събиране.”  В  рамките  на  24  часа  учителят,  равинът,  онзи,  който  ние  бихме  нарекли  пасторът,  умрял,
разпънат като обикновен криминален престъпник на кръста. Преди разсъмването на следващия ден Симон
Петър, който действал като председател на управителния съвет, на три пъти се отрекъл, че познава Исус.
Юда Искариотски,  който е бил касиер на групата,  взел парите и избягал,  предавайки Исус в ръцете на
властите.

Миналата  седмица  по  време  на  изучаването  на  Библията,  много  хора  от  нашия  клас  обсъждаха
Господната Трапеза.  Един от класовете се фокусира върху факта,  че за тези от нас,  които са Баптисти,
Господната  Трапеза  изглежда,  че  е  изгубила  част  от  своята привлекателност и от  своя смисъл.  Ние се
срамуваме да наречем свещено спазването на този ритуал, чието единствено значение е да демонстрираме
открито благодарността си към милостта на Бога. Вместо това, ние казваме, че този ритуал е изискване или
нещо, което правим по заповед. Независимо дали я наричаме свещена или е изискване, Господната вечеря е
външен израз на промяната, която Бог прави в сърцата ни чрез Неговата милост.

Господната вечеря  ни напомня, че независимо от това колко здрава е църквата,  в нея винаги има
някакви дефекти.  Трябва да запомним ключовите елементи от тази нощ в горната стая: поведението на
смирение и слугуване на Исус, постъпките на нашия Спасител и молитвата му за обединение и даровете на
Светия Дух. Учениците му, въпреки че са се различавали помежду си – рибари, бирник, зилоти – по някакъв
начин били оформени и превърнати в едно тяло, в църква, която се разпространила по целия свят. Днес ние
сме тук, защото тази църква е пуснала корени и е израснала. Бог е имал една прекрасна идея, когато е
поставил началото на църквата. Удивително е, че Той е поверил тази голяма задача на нас.

Вероятно никой от учениците въобще не знаел какво представлява църквата. Когато Исус погледнал
Симон Петър и му казал: “И ще ви кажа, че ти си Петър и върху тази скала Аз ще изградя Моята църква,”
Петър би могъл да го попита “А какво е църква?” Твърде е възможно в нощта на Последната вечеря Петър,
Яков, Йоан и Андрей въобще не са си представяли какво е планирал за тях Бога в Христос. Съмнявам се, че
те са можели да разберат какво ги очаква. Може би те въобще не са си представяли какво ще направи Божия
Дух сред тях на Петдесятница. Те са знаели, че със собствени сили не могат да направят нищо. Исус е казал:
“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). Мисля си, че учениците на Исус са знаели
това. Вижте в какво са се превърнали чрез силата на Бога.

Аз не зная как да направя църква. Петър, Яков, Йоан и Матей не са знаели как да направят църква, но
Исус  е  знаел.  Единственият  път,  когато  в  Библията  е  използвана  думата  “църква”  заедно  с   някакво
притежателно местоимение в този откъс е когато Исус казва “Моята църква.” Църквата не е моя, нито пък
принадлежи на някой друг човек.   Църквата принадлежи на Исус. Това е негова църква  . Той е единственият,  
който знае как се прави църква.

По време на Последната вечеря Исус започнал да ги поучава, докато седели край масата. Той ни учи,
че задължително трябва да сме скромни и да притежаваме сърце на слуга. Когато им измил краката, той
изиграл ролята на жив пример. Той ни учи и ни призовава винаги да помним кой е главата на църквата.
Използвайки хляба и виното, той ни дава начин, чрез който да си припомняме онова, което той е направил
за нас. Исус ни инструктира, че винаги трябва да сме отворени и да приемаме Светия Дух и че винаги
трябва да помним, че той се моли ние за сме обединени, а не разделени.

Аз не знам какво ще направи Бог в нашата църква. Нямам представа, но знам, че само Той може да
направи това. Днес сме се събрали около Господната трапеза, която ни напомня, че единствено чрез Бога са
възможни всички неща.

Тази Господна трапеза не принадлежи на нашата църква. Това не е Баптистка Господна трапеза. Това е
Господна трапеза и ако вярвате в Исус Христос, ние ви каним да участваме заедно в нея в духа на Исус.

В нощта, когато бил предаден, Господ Исус Христос взел хляба, благословил го и го разчупил. Той
казал: “Това е моето тяло, което е разчупено заради вас.” Нека да се помолим за благословение на хляба.

Милостиви небесни Отче, благодарим ти за това време, в което сме се събрали заедно, за да отдадем
почит на Господната трапеза. Скъпи Господи, благодарим ти, че си направил тази вечна жертва на твоя Син,
който умря на кръста заради нашите грехове. Нека винаги да помним това и да го пазим в сърцата си.
Молим се в името на Исус. Амин.

Исус е казал:  “Това е моето тяло,  което е разчупено за вас.” Правете това толкова често,  колкото
можете, за да си спомняте за него. Яжте всички от хляба.

А сега да се помолим за благославяне на виното:
Скъпи Господи, докато вземаме чашата с виното в ръката си и пием от нея, постави в сърцата ни
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знанието, което е дар от Отца към Неговите деца, дар, който е повече от всичко, което можем да си
представим, животът на Неговия Син, за да можем ние да живеем. Направи ни винаги да помним това.
Направи ни винаги да сме благодарни за това. Направи ни твои слуги. Да можем да вършим Твоята воля в
Твоето царство тук на земята. Молим се за тези неща в името на Твоя Син. Амин.

Исус е казал: “Тази чаша е новият завет в моята кръв.” Пийте от нея толкова често, колкото можете, за
да си спомняте за него. Пийте всички от виното.

Днес е денят на бащата. Нашият Бог и Отец иска да получи подарък за Денят на бащата. Той не иска
да получи някакъв материален подарък. Той иска нас. Той иска да получи нашата любов. Той иска да получи
нашата вярност и лоялност.

Ние  можем  да  демонстрираме  любовта  си  към  Господа  по  много  начини.  Нашите  постъпки  и
решението да приемем Исус Христос като наш Спасител са демонстрация на любовта ни към Господа.
Някои от присъстващите трябва да вземат решение да поканят Исус да влезе в сърцето им. Други знаят, че
Бог ги е довел днес в нашата църква. Вие знаете, че Бог иска да се присъедините към църквата ни, за да му
се покланяте и да му служите тук. Вероятно Бог води някои от вас да вземете и други решения. Всеки от вас
знае, какво решение трябва да вземе. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Юношите
Лука 2:41-52

от Кирк Ниили – американски баптистки пастор

Предната  седмица,  в  четвъртък,  на  челната  страница  на  местния  вестник  “Спартънбърг  Хералд
Журнал”  бяха  поместени  две  снимки  –  на  Майкъл  Джордън  и  моята  снимка.  По  този  повод  един  от
членовете  на  църквата  ми изпрати следното съобщение  на  телефонния  секретар:  “Толкова  се  зарадвах,
когато  видях,  че  най-после  сте  получили  признанието,  което  заслужавате.  Вие  и  Майкъл  Джордън  си
приличате толкова много: и вие сте много богат, и вие сте удивителен атлет. Толкова се радвам.” Прочетох
историята  за  Майкъл  Джордън.  Снимката  му  беше  поместена  във  вестника,  защото  беше  си  изгубил
работата. Това малко ме изплаши, но ще ви кажа нещо, което може би никой от вас не знае. Аз бях обречен
да бъда велик баскетболист. Аз вярвах, че ще стана професионален баскетболист. Когато хората ме питаха:
“Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?” аз винаги отговарях:  “Искам да стана баскетболист.”  Така
отговарях, докато стигнах до 6 или 7 клас. Ходех на мачовете на “Сент Луис Хоукс” и гледах Боб Петит и
Клиф Хегин. Опитвах се да стрелям с топката към коша с “кука”, както правеше Клиф Хегин. Чудех се,
дали някога ще порасна достатъчно висок като тези играчи и поради това се вглеждах в играта на Боб Кузи.

Казвах си, че след като той може да играе “гард” за “Бостън Селтикс,” може би и аз имах бъдеще.
Винаги съм обичал баскетбола. Просто ме погледнете. Не сте ли съгласни, че имам тялото на баскетболист?
(Коментар: Ниили има голямо чувство за хумор. Можете да видите снимката му в началото на книгата. Д.Пр.) Да, нищо не
можеше да ми попречи да направя кариера като баскетболист, с изключение на коляното на левия ми крак.
За пръв път го нараних, когато бях в 7 клас, а после отново, когато бях в 9 клас. Когато бях в 10 клас, по
време на футболен мач един от противниците ми ме удари така, че нараних и двете си колене. Пропуснах
почти целия следващ баскетболен сезон,  но продължавах да бъда с отбора,  повечето време с патерици.
Пътувах с отбора. В края на сезона започнах леки тренировки. В самия край на сезона ме пуснаха да играя.
Тогава постигнах най-добрия процент успеваемост на стрелбата от целия отбор: 100 % при стрелба по
време на  игра и 100% при изпълнение  на наказателните удари.  Всъщност аз играх само последните  5
минути от последното полувреме.  Стрелях само веднъж успешно и бях фаулиран.  Съдията отсъди един
наказателен удар и аз успях да вкарам топката в коша. Така с един успешен изстрел по време на игра и с
един точно изпълнен наказателен удар аз постигнах 100% успеваемост за целия сезон. Така се оказах на
първо място в статистиката от целия отбор, даже по-напред от най-добрите играчи.

След като завърших 10 клас, аз тренирах много упорито, защото наистина исках да играя баскетбол.
Упражнявах се през цялото лято и вдигах тежести в залата, за да заздравя коленете си. Когато бях в 11 клас
бях много щастлив, защото играех в основния състав на баскетболния отбор на училището. Дадоха ми чисто
нови кецове. Аз ги обувах и отивах на кортовете, където треньорът Уели Диин провеждаше тренировките
ни. Новите ми обувки имаха прекрасно сцепление с пода и краката ми се чувстваха стабилно в тях. Тогава,
по време на една тренировка, лявото ми коляно се изкълчи и аз паднах на пода. Оказа се, че бях повредил
хрущяла на коляното си и това сложи край на кариерата ми на професионален баскетболист. 

Едно  от  най-важните  решения,  което  взема  един  юноша  е,  какъв  иска  да  стане,  когато  порасне.
Срещал  съм  хора,  които  никога  не  са  приключили  с  вземането  на  това  решение.  Преди  2  седмици
разговарях с един 65 годишен мъж, който се готвеше да се пенсионира. Той говореше за това, което ще
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прави,  след  като  се  пенсионира  и  каза:  “Все  още  не  съм  решил  какво  ще  правя,  когато  порасна.”
Юношеството е преходен период между детството и зрелостта, който стана доста продължителен в нашето
общество.  В някои места в  Южната  част на Тихия океан този период на преминаване от детството до
зрелостта продължава само 17 секунди. Младите момчета се изкачват на една 11 м кула край басейн с вода.
На глезените им завързват лозови пръчки с дължина 10 м и те скачат надолу с главата в басейна. Ако успеят
да докоснат дъното на басейна с гърдите си, те веднага биват обявявани за възрастни. В нашето общество
този период продължава по-дълго и в много отношения е много по-труден и опасен.

Нека  да  прочетем  заедно  Лука  2:41-52.  Това  е  единственото  място  в  Библията,  в  което  има
информация за юношеството на Исус. В някои преводи на Библията това събитие се нарича “бар митцва.” В
този момент всяко еврейско момче се превръща в “син на закона.” Това е смисълът “бар митцва.” По-късно
еврейската традиция определя, че това събитие се случва, когато момчето стане на 13 години, но в този
откъс от Библията се казва, че Исус е бил на 12 години. Не съм сигурен, дали Исус е преминал през “бар
митцва” или не. Ходил съм в Ерусалим и при Западната Стена, което обикновено се прави в четвъртък. Този
ден е специално отделен за “бар митцва.” Еврейски момчета от цял свят биват довеждани на това място, за
да имат своята “бар митцва.”

Очевидно, Йосиф и Мария са се отнасяли много сериозно към всички елементи на закона. В Библията
се казва, че те всяка година са ходели до Ерусалим, за да празнуват Пасхата, като пътували в компанията на
своите съседи и роднини. Ако са изминавали пеша по около 25 км дневно, пътуването им е продължавало
около 4-5 дни. После се връщали обратно по същия път и в същата компания. В този откъс се казва, че
Мария и Йосиф са разбрали чак вечерта, че Исус липсва. Как е възможно до тогава да не са разбрали, че той
липсва?  Жените  и  децата  са  пътували  заедно  и  са  тръгвали  по-рано,  защото  са  пътували  по-бавно  от
мъжете. Мъжете и по-големите момчета тръгвали на път няколко часа по-късно. Аз предполагам, че Мария
си е мислела, че Исус е с Йосиф, а Йосиф си е мислел, че Исус е с Мария. Чак когато стигнали в мястото за
пренощуване, двамата родители разбрали, че Исус го няма. Обезпокоени, те се върнали обратно в Ерусалим,
за да го търсят. В Библията се казва, че те го търсили в продължение на 3 дни. Можете ли да си представите
как са се чувствали през тези 3 дни? Опитайте се да си представите как се чувства всеки родител, който
късно вечерта установи, че 12-годишното му дете липсва от дома.

Най-после Мария и Йосиф открили Исус в храма, където разговарял с учителите и старейшините. В
Библията се разказва, че  освен Исус, сред старейшините са седели и другите ученици. По време на Пасхата
старейшините  често пъти седели в  храма и отговаряли на въпросите,  които посетителите  им задавали.
Тогава  всеки  можел  да  задава  въпроси.  Исус,  който  е  бил   преждевременно  развито  дете,  участвал  в
обсъждането,  а  хората  били  впечатлени  от  неговите  въпроси  и  отговори.  Обаче  когато  го  намерили,
родителите му въобще не били впечатлени от умственото му развитие. Те били изумени, че са го намират
там. Мария го попитала: “Сине, защо постъпи така с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсихме.” Аз
разбирам, че Исус е Господ. Знам, че той е Божият Син, но ако погледнете като страничен наблюдател на
начина, по който отговаря, вие ще си кажете, че неговия отговор звучи доста неучтиво. Той е отговорил:
“Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?” Той не е казал:
“Съжалявам, мамо. Съжалявам, че те разтревожих.”  Поне такъв отговор не е записан. Исус не се е извинил.
(Коментар:  Между другото,  никъде в  Новия Завет няма да намерите случай,  в  който Исус  се извинява за нещо.  Той е  бил

безгрешен. Д.Пр.) Той просто е считал, че родителите му би трябвало да знаят къде трябва да бъде той и какво
трябва да прави. 

Ключово място в тази история е, че Исус взел титлата “баща” и я прехвърлил от Йосиф към Бога. “Не
знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?” В някои преводи се казва: “Не знаете ли, че
аз трябва да съм в дома на Отца Си?” В отговора на Исус ясно проличава неподлежащия на възражение тон.
В Лука е описана историята за раждането на Исус. Още от самото му зачеване Мария е знаела, че носи
Божия Син в утробата си. Йосиф е знаел това от съня си. Ангелите са знаели. Овчарите са знаели. Когато
Мария и Йосиф отнесли Исус в храма, за да го представят пред Бога, какъвто е бил тогавашния обичай на
закона, старецът Симеон обявил, че това дете е Божият Син. В разглежданата от нас история виждаме, че на
12 години самият Исус  е  знаел,  че  е  Син на  Бога. Дали в  този момент това  откровение е  завършило?
Вероятно не. Въпреки, че е бил Божият Син и че е бил едно необикновено дете, аз съм убеден, че този
случай е представлявал само началото на откровението и предстои продължение. 

Следващата ни среща с Исус в евангелието на Лука е по време на кръщението му. Един глас от небето
обявил: “Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.” Това е потвърждение на онова, което се е
случило  18  години  по-рано.  После  Светия  Дух  отвел  Исус  в  пустинята,  където  той  отново  разкрил
идентичността  си.  Той не пожелал да бъде  икономически месия,  или месия,  който извършва чудеса  за
забавление  на  публиката  или  месия,  който  работи  за  своя  изгода.  Исус  избрал  да  изпълни  ролята  на
страдащия слуга, описан в Ис. 53. 
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Познат от съгражданите си като синът на дърводелеца, Исус влязъл в синагогата, прочел един текст от
Исая, след това седнал и казал, че той е изпълнението на пророчеството на Исая и че той е Месията и
Божият  Син.  Изясняването  на  идентичността  на  Исус  прилича  на  изясняването  на  собствената  ни
идентичност. Ако попитате днешните юноши и девойки какви ще станат когато пораснат, отговорите им ще
бъдат много по-различни от отговорите, които са давали на същия въпрос, когато са били 10-12 годишни.
Сега отговорът им е по-ясен. Ако след 4-5 години отново им зададете същия въпрос, отговорът им пак ще
бъде различен. Колкото повече порастваме и колкото по-зрели ставаме, нашият образ като личности става
все по-ясен.  Това е начинът,  по който Бог ни е  създал.  Бог има план и цел за  живота на всеки човек .
Говорейки от името на Бога, пророк Йеремия казва: “Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва
Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда” (Йер.29:11). Бог има план за всеки човек,
който с течението на времето ни става все по-ясен.

Въпреки, че темата на днешната проповед са юношите, тя не е насочена само към юношите. Тя се
отнася за всички. Библията казва, че когато 12-годишния Исус се срещнал с Мария и Йосиф в храма, той
направил две неща: отишъл си у дома и се подчинявал на баща си и на майка си. Той се подчинил на 5-тата
заповед: “Почитай баща си и майка си.” Не знам дали родителите му са си спомняли отново този случай на
изчезването на Исус, но на мен ми е трудно да си представя, че Мария никога не е споменала за това 3-
дневно изчезване. Това би се оказало почти невъзможно за повечето майки, които познавам. Представям си
как Мария е казвала на Исус: “Никога вече да не правиш това. Никога не си позволявай това да се повтори.”
Той се прибрал у дома и се подчинявал на родителите си.

В Библията се казва, че той израствал в мъдрост, на ръст и в благоволение пред Бога и пред другите
хора. Ние израстваме по същия начин. Спомняте ли си текста на Великата Заповед? Ние трябва да обичаме
Бога по 4 начина: с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум и с всичките си сили. Четирите
съставни части, които ни превръщат в човешко същество са да обичаме Бога със сърцето си, с емоциите си,
с душата си и с духа си; със своя разум и интелект; със своята сила и с физическото си тяло. Исус е израснал
по същия начин, по който израстваме ние. Той е израствал в мъдрост и интелект. Той е израствал на ръст и
телесно. Той е израствал в благоволението на Бога и духовно. Той е израствал в благоволението на другите
хора и в отношението си с тях. След това събитие с 12-годишния Исус, Библията не ни казва нищо за него в
продължение на 18 години.  Следващия път, когато получаваме информация за Исус, той е на 30 години.
Някои хора считат, че и ние трябва да се отнасяме по същия начин с юношеството и че просто би трябвало
да го прескочим. За нещастие ние не можем да направим това.  Марк Твен е казал, че когато едно момче
стане на 13 години, трябва да го поставите в една бъчва и да го храните през отвора за тапата, а когато
момчето стане на 16 години, трябва да запушите отвора с тапата. Разбира се, вие не можете да направите
това, но виждате, че тези три фази на растежа са много важни. Като християни и членове на Христовата
църква,  ние трябва да се опитваме да подхранваме растежа във всичките четири области: сърце,  душа,
разум и сила – мъдрост, ръст, благоволение в очите на Бога и на другите хора. Исус е растял по този начин,
така както израстваме и ние.

Няма съмнение, че телата на юношите растат.  Растежът на тялото е най-очевидната промяна през
периода  на  юношеството.  Поради тази  причина  всеки юноша има нужда от огледало.  Момчетата  имат
нужда да застанат пред огледалото и да се изпъчат, за да се убедят, че мускулите им са толкова големи,
колкото биха искали да бъдат. Момичетата имат нужда от огледало за цял ръст. Те имат нужда да застават в
профил,  за  да се  убедят,  че  къдриците им и  другите извивки по тялото им се  оформят така,  както би
трябвало да бъдат. Юношите имат нужда да се оглеждат в огледалото. Понякога очите им израстват по-
бързо от лицата им или пък се налага да носят очила или контактни лещи. Понякога зъбите им израстват по-
бързо от устните им и те трябва да носят зъбни шини. Всичко това прилича на купуването на кола на
изплащане. Вие плащате една първоначална сума и след това в продължение на години ежемесечно трябва
да плащате за грижите на зъболекаря. Физическото израстване е много важно.

Момичетата растат по-бързо от момчетата. Аз бях решил, че мога да разреша на дъщеря си Бетси да
ходи на срещи с мъже, когато стане на около 35 години. Спомням си, че когато веднъж се върна от среща с
някакъв мъж, аз я попитах: “Е, как беше?” А тя ми каза: “Представи си, той е по-висок от мен!” Мисля си,
че тогава тя за пръв път осъзна, че момчето може да е по-високо от нея. Опасният период настъпва, когато
момчетата настигнат момичетата на ръст. Тогава родителите и компаньонките трябва да са нащрек и много
да внимават. Юношеските години са щастлив период от живота на човека.

Знаете ли, че Майкъл Джордън е бил изгонван от баскетболния отбор на неговото училище, когато е
бил в  10  клас?  Треньорът  му казал,  че  е  твърде  нисък  и  не  е  достатъчно добър играч.  Аз  участвах в
баскетболния отбор на училището, когато бях в 10 клас. Аз имах най-висок процент на резултатност при
стрелба от игрището и при изпълнение на наказателните удари.  А Майкъл Джордън е бил изгонен. През
следващата година той отново влязъл в отбора и по-нататък вие знаете какво се е случило. Неговият растеж
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е  трябвало  да  е  в  хармония  с  растежа  на  останалите  играчи  от  отбора.  Когато  това  станало,  Майкъл
Джордън разкрил таланта си.  Ние израстваме и интелектуално.  Много важно е да се научим да четем.
Родители, дядовци и баби, учете децата да обичат книгите.  Учете ги да обичат да четат.  Любовта към
книгите и към четенето е много важно нещо. Библията е най-важната книга. Много важно е да се научим да
използваме разума си.

По  време  на  юношеството  ние  развиваме  способността  си  да  се  самонаблюдаваме  и  да  се
самоизследваме. Тогава юношите започват да разсъждават над начините, чрез които са свързани с другите
хора. Това е чудесна способност, но ги прави прекомерно концентрирани в себе си. А когато са прекомерно
вгледани в себе си, това подсилва критичното им отношение към другите хора. Така както слънчевите лъчи
се фокусират при преминаването им през лупа, така и критицизма ще прогори дупка в самочувствието им.
Това е една от причините, поради която като родители и учители, ние сме длъжни да учим младите хора да
постъпват правилно и да ги хвалим, когато постъпват така. Изграждането им чрез утвърждаване и подкрепа
на правилното им поведение е едно от най-важните неща, които трябва да правим като родители.

На 12 годишна възраст Исус вече е бил много мъдър и е удивил старейшините в храма с въпросите и
отговорите си. Сигурно сте забелязали, че в Библията се казва, че той е продължавал да расте в мъдростта.
Всички ние трябва да продължаваме да растем в мъдростта.    Има голяма разлика между умния     и мъдрия  
човек  . Ако сте умен, вие може да получавате отлични оценки в училището.   Аз познавам много умни хора  ,  
които не знаят как да подържат разходите си в рамките на доходите си. Познавам много умни хора, които не
знаят как да планират времето си и постоянно закъсняват за уговорените срещи. Разликата между умния и
мъдрия човек се състои в това,   че мъдростта идва от небето и стига до нас, когато живеем с молитва  .   Някои  
умни хора правят доста глупави неща. Лени Байс беше млад баскетболист от Университета в Мериленд. Той
беше  избран  за  най-добрия  играч  от  Източната  конференция  за  годината.  Когато  завърши колежа,  той
подписа прекрасен договор с Бостън Селтикс и щеше да печели милиони долари годишно. Той отпразнува
това събитие с приятелите си и умря от свръхдоза кокаин. Той беше интелигентен младеж, който постъпи
много глупаво и неразумно.

Исус израствал в печеленето на симпатиите на хората. Точно така искаме да постъпват и децата ни.
Нали си спомняте един стих от текста на песента “Южен Пасифик,” в който се казва: “Децата трябва да
бъдат учени да мразят и да се страхуват. Те трябва грижливо да бъдат обучавани.” Предразсъдъците са плод
на омразата и на страха. Но ние искаме децата ни и членовете на нашата църква да са без предразсъдъци.
Баба ми обичаше да ми дава следния съвет: “Не считай, че някой човек стои по-горе от теб. Не считай, че ти
си по-високопоставен от другите. Гледай хората открито в очите.” Децата трябва да бъдат учени да уважават
достойнството и почтеността на всеки човек. (Коментар: А най-добрият начин на обучение на децата е личният пример,

който им даваме като родители или дядовци и баби. Д.Пр.)
На младите хора им е много трудно да устояват на натиска и влиянието, оказван от приятелите и

съучениците им. Едно от най-силните външни влияния, с което трябва да се справят младите момичета е
диетата. Много момичета се хранят крайно нередовно, с цел да започнат да приличат на някоя известна
красавица. Вече съм говорил за пристрастяването към наркотиците. Вие знаете, че в нашият град много
юноши са пристрастени към алкохола. Законът не разрешава на юношите да употребяват алкохол. Само за
няколко дни растящият мозък на юношата може да се пристрасти към алкохола.  Това е много сериозна
опасност. Родителите, бабите и дядовците и членовете на църквата трябва да сме нащрек. Трябва много
внимателно и тактично да учим и да помагаме на младите хора да се справят с този проблем. Юношите са
подлагани на натиска от прекомерно високите очаквания, които отправят към тях родителите и учителите
им. Ние сме длъжни да предоставяме възможност на децата просто да бъдат деца.

Исус е израствал в благоволението на Бога. Нали чухте как е отговорил на Мария, когато го открили,
че е в храма: “Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?” Има
известни различия в превода, но е ясно, че Исус е считал, че това е заповед. Да вземаш решение какъв ще
станеш, когато пораснеш не означава,  че  ще можеш да го направиш,    ако преди това не си разбрал кой  
всъщност е твоя баща. Тук нямам предвид биологичния ти баща. Аз говоря за промяната, при която човек
решава, че личността, която нарича Татко или Тате е негов брат в Христос, а истинският му баща е неговия
Отец на небето.

Когато бях ръкоположен като пастор, баща ми постави ръцете си на главата ми и каза: “Бог да те
благослови, сине мой. Бог да те благослови, брат  е   мой  .” Когато после го попитах защо ме нарече така, той
ми каза: “Ти си мой син, но ти си ми и брат, защото ние имаме един и същ Отец чрез Исус Христос.”

Взели ли сте това решение? Решили ли сте кой е истинският ви Баща? Посветили ли сте живота си на
Бога?  Исус  е  доказал  своята  идентичност  като  Син на  Бога,  защото е  знаел  на  кого  принадлежи.  Той
принадлежи на Отеца в небесата. Вземането на това решение, когато решите, че вие сте дете на Бога, което
се спасява благодарение на Исус Христос, това е най-важното самостоятелно решение в живота на всеки
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човек. Ако до сега не сте взели това решение, умолявам ви да го вземете днес. Ако имате нужда от църковен
дом, заповядайте при нас. Ние ще ви приемем с радост в нашето семейство. Приемете тези покани, които
Бог ви отравя. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин.

Яков и Рахил
Битие 27

Когато  танкерът  “Ексон  Валдес”  заседна  в  крайбрежието  на  Аляска,  това  предизвика  екологична
катастрофа. Хиляди тонове нефт изтекоха в морето. Операцията за почистване на последиците беше много
скъпа и продължи няколко месеца.  Тогава имаше една група защитници на околната среда,  които бяха
загрижени за съдбата на морските лъвове. Те посетиха мястото на катастрофата и се опитаха да почистят
онези  морски  лъвове,  които  бяха  нацапани  с  нефт  и  предложиха  една  програма  за  възстановяване  на
популацията им.  Първите пациенти на тази програма бяха два морски лъва.  Участниците в програмата
почистиха двете животни от нефта и им помогнаха да се възстановят добре, за да бъдат върнати отново в
открито море.  Разходите за възстановяването на един морски лъв достигна до сумата от 80 000 долара .
Първите  два  лъва  бяха  възстановени  и  готови  да  бъдат  изпратени  обратно  във  океана  около  Аляска.
Пускането им в открито море се превърна в голям празник. Защитниците на околната среда се събраха на
едно място, което беше подходящо за морските лъвове и те щяха да се чувстват добре. На няколкостотин
метра в океана имаше един остров, който винаги е бил населяван от морски лъвове. Хората стояха на брега
и наблюдаваха как двата лъва плуваха към острова и бяха посрещнати с радушния лай от другите морски
лъвове  от  острова.  Но  когато  двете  животни  стигнаха  до  средата  на  разстоянието  до  острова,  водата
изведнъж се разбушува. Един хищник, наречено Орка, убиец на морски лъвове, се показа от водата и с две
глътвания погълна и двата морски лъва.   На цената от 160 000 долара хранителната верига в природата беше  
затворена.

Плановете, които си правим не винаги се осъществяват така, както сме ги замислили. Спомняте ли си,
че миналата неделя говорихме за Исаак и Ревека и за двамата им сина Яков и Исав? Ние говорихме как
Ревека и Яков наистина заговорничели и измамили Исаак,  който бил ослепял от старост.  Исав не само
продал правото си на първороден син за една паница леща. Благодарение на измамата на Яков, извършена
със съдействието на Ревека, той бил лишен и от бащината благословия. Единственото нещо, което Ревека не
взела предвид е, че Исав може много да се ядоса. Исав дотолкова се разгневил, че заплашил да убие Яков и
на Ревека й станала пределно ясно, че трябва да посъветва по-малкия си син да избяга от дома, за да се
спаси. Тя го посъветвала да отиде в родното й място, наречено Падан, което сега се намира на територията
на Сирия. Там живеели роднините й. Тя била дъщеря на Нахор, който е бил брат на Авраам. Освен това тя е
била сестра на Лаван и сега искала да изпрати сина си Яков при него. Исаак се съгласил с плана й. Той не
искал да създава напрежение и борби в семейството и не е искал Яков да се ожени за някоя от ханаанските
жени. След като благословил Яков, той го изпратил в това далечно място, за да бъде в безопасност и да си
вземе жена от там. Яков и Ревека повече не се видели  . Майката и синът й, които се обичали толкова силно,  
сега били разделени поради измамата, която заедно измислили и осъществили. Когато Яков се върнал в
бащиния си дом след много години, майка му Ревека вече била умряла.

Яков тръгнал към това далечно място. Аз не знам колко пъти е нощувал сам извън къщи. Изглежда
той е бил преди всичко домошар, но сега бил далеч от дома. Първата нощ избрал да пренощува в едно
място, което му се сторило подходящо. Той едва ли е знаел, че мястото, където решил да пренощува през
първата нощ е същото място, където дядо му Авраам се е покланял на Бога. Това е било място, където
Авраам по онова време бил издигнал олтар. Сега очевидно този олтар е бил разрушен и Яков пристигнал на
там, без да знае, че е свято място. Той избрал един камък, който приличал на възглавница, опънал се под
звездното небе и заспал. Тогава Яков сънувал сън, който понякога се нарича “Стълбата на Яков.” Този сън
се оказал повратна точка в живота му или поне е бил началото на промяната. Мястото, където е спал Яков
през тази нощ наистина е било свято място.

Някога спали ли сте в светилище или олтар. Знам, че някои от вас са спали. Аз също съм спал. Нека
да  ви  разкажа  за  моето  преживяване.  Преди  няколко  години  заедно  със  синовете  си  отидох  на  едно
мисионерско пътуване до Южна Дакота, където има резерват на хора от племето “сиукси.” Там има една
малка баптистка църква, която беше наш домакин. В мазето на църквата имаше една малка баня с душ и
място за спане на гостите. Когато пристигнахме, пасторът на църквата реши, че аз трябва да спя в олтара на
църквата. Приготвиха ми едно легло, което поставиха пред катедрата. Всяка вечер след службата внасяха
леглото ми  и го поставяха пред катедрата. Така спях на там,  където денем проповядвах. Има много голяма
особеност  при  спането  в  църквата,  която  е  домът  на  Бога.  Ние  знаем,  че  Бог  е  навсякъде,  че  света
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принадлежи на Господа и всичко е Негово.  Изразът “Господ е в Своя свят храм” означава, че Господ е
навсякъде.  Преспиването в  църква или в  светилище,  които са  дом на  Бога,  ви внушават  усещането на
близост с Бога. Точно това усещане е имал и Яков. Той е заспал и е сънувал сън.

Яков е бил човек, изпълнен с противоречия. Той е имал всякакви благородни цели, но методите за
достигане на тези цели са били измама и непочтеност.  Яков е  бил способен да обича,  но много често
егоизмът му заставал като пречка на пътя му. Сега той спял и му се присънила една стълба, която стигала до
небето и  по нея  се  качвали и  слизали ангели.  Все едно,  че Бог  изпращал пратеници и  безкрайното се
срещало с крайното. Небето се срещало със земята и допирната точка между двете била на това място. Бог
благословил Яков: “Аз ще бъда с теб където и да отидеш.” 

Колко прекрасно е човек да получи тази благословия в първата нощ, когато е тръгнал на пътешествие,
което ще го отведе до някакво далечно място, където по-рано не е ходил. На следващата сутрин Яков се
събудил, но промяната в него не била завършила. Това е било само началото. За пръв път Яков се срещнал
лично с Бога. Бог използвал тази случай, за да започне работата, която бил планирал за живота на Яков.
Целта съвсем не е била достигната. Яков е разбрал, че животът му е докоснат по специален начин,  но се
отнасял към Бога като към всеки друг човек. 

Той се опитал да се пазари с Бога. “Добре, Господи, ако ти ме благословиш, аз ще свърша това, което
искаш да направя.  Даже мога да ти дам десятък.” Това е вероятният начин на пазарене. Яков се поклонил
пред Бога, но бил мотивиран от себични мотиви. Но за този етап това било достатъчно за Бога. Това е било
само началото на огромна промяна в живота на Яков. Той разбрал, че всъщност не бяга от Исав, който не го
преследва. Яков бил преследван от самият Бог. На това място Бог го хванал изненадващо и го благословил,
че ще бъде заедно с него където и да отиде. Когато Яков се събудил, той разбрал, че това място е специално
и то нарекъл Ветил – “Дом на Бога.” Там той се поклонил на Бога, но все още си оставал мошеник. Може би
той е прототипът на мошеника сред всички герои от Библията. Яков продължавал да мами и да лъже, но
вече знаел, че има цел за живота му, че Бог има план за него и че е обещал да бъде с него.

Яков продължил пътуването си. Той бил изморен и краката му се подули от ходенето. Пристигнал в
Паран и отишъл на кладенеца, който играел ролята на обществено средище. Отишъл да пие вода, но заварил
овчари, които поели стадата си. Попитал ги, дали познават Лаван. Те потвърдили, че го познават и Яков
въздъхнал облекчено. Най-после пътуването му свършило. Тогава пастирите му казали: “Виж, идва Рахил,
дъщерята на Лаван.” Тя също идвала да напои овцете си. Яков се влюбил в нея от пръв поглед. Тя била
красива жена и Яков особено харесал очите й. Когато погледнал в блестящите й тъмните очи, Яков бил
пленен. Както било обичайно за него, Яков решил, че ще получи това, което харесва. Това бил начинът му
на действие.  Овчарите отвели овчарите си  в  полето и  Яков останал сам край кладенеца.  Когато Рахил
пристигнала, той сам отместил огромния камък от отвора на кладенеца, което било обикновено правели
поне трима силни мъже. Човек може да се запита, дали не е искал малко да се похвали пред Рахил със
силата си. След това напоил добитъка на Лаван. Това станало повод да бъде поканен в дома на Лаван и да
бъде с Рахил.

Когато се появил в дома на Лаван, бащата веднага видял влюбения му поглед, насочен към Рахил и
разбрал,  че може да го накара да направи каквото си поиска в  замяна за  дъщеря си.  Яков си намерил
майстора по мошеничество в лицето на Лаван,. По характера си и двамата са били изпечени мошеници и
измамници. Виждайки чувствата на Яков, Лаван решил да му предложи да се ожени за дъщеря му. Яков
веднага се съгласил и двамата се договорили в замяна да му работи като пастир в продължение на 7 години.
Съгласни сте, че това не е била малка цена, нали? Яков се съгласил и работил 7 години, за да се ожени за
дъщеря му. Тъй като я обичал, работата не му тежала и Библията казва, че за него този период бил като
няколко дни. Яков се срещнал с роднините си по майчина линия. Нали си спомняте, че Ревека е била доста
способна в измамите и мошеничеството. Мисля си, че Яков е получил тези черти по наследство от майка си,
а вуйчо му Лаван е бил изработен от същия материал.

Изминали 7-те години и дошъл денят на сватбата. По онова време сватбите не са се провеждали като
сега. Младоженците не са се изправяли пред църквата и не са произнасяли клетви за вярност един към друг.
Тогава сватбеното празненство е траело 7 дни. Седем дни на ядене и пиене. В края на седмия ден булката и
младоженеца били въвеждани поотделно в една палатка. Преди това те не се виждали през цялата седмица.
Накрая ги въвеждали и ги оставали сами в палатката. Булката носела дълги дрехи и воал на лицето си. Под
прикритието на мрака те консумирали брака. Това се е очаквало да направят. На следващата сутрин Яков
огледал булката си и се оказало, че това не е Рахил. Достатъчно било да погледне в болните очи на булката,
за да разбере, че това не е Рахил. Оказало се, че е бил измамен и оженен за Лия, по-старата сестра на Рахил.
В Библията се казва, че очите на Лия не са били здрави. Когато Яков отишъл при Лаван и протестирал,
Лаван му казал: “Ние имаме обичай най-напред да оженим най-голямата дъщеря. Тя трябваше първа да се
ожени. Аз не съм обещавал, че ти ще се ожениш за Ревека, а че ще се ожениш за дъщеря ми и спазих
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обещанието си. Сега си женен за дъщеря ми и ако искаш, можеш да вземеш и Рахил за своя жена, но за това
ще трябва да работиш още 7 години.” Яков обичал Рахил. Още повече, че в този случай Лаван не поставил
условието втората сватба да се състои чак когато минат вторите 7 години. Втората сватба се състояла само
една седмица след първата.  Можете ли да си представите да се ожените два пъти в продължение на 2
седмици. Знаете ли кой е страдал най-много от този развой на събитията? Лия, защото е станало ясно, че
съпругът й обича сестра й повече от нея. Двете жени били въвлечени в състезание коя от тях ще роди повече
момчета. В началото Рахил не можела да ражда и направила това, което направила Сара, бабата на Яков. Тя
предложила  на Яков слугинята  си Вала,  за  да  й  роди деца  от  Яков.  После  Лия  направила същото със
слугинята си Зелфа. И двете родили деца от Яков. Така общо Яков имал 12 сина. Очевидно Бог работел за
изпълнение на обещанието си и Яков станал основател на велик народ. Яков работил на Лаван 14 години за
двете си жени. Той имал 2 жени, но не притежавал нищо като резултат от дългогодишната си работа. Той
просто слугувал на Лаван, но Лаван е оценявал способностите на Яков и е искал да го задържи при себе си. 

Яков е  знаел много неща за  отглеждането на животните.  Той е знаел някои тънкости,  свързани с
режисираното раждане.  В Библията се  описва,  че Яков направил някои доста тайнствени неща. Той се
договорил с Лаван, че заплатата му ще се състои от родените шарени или черни овце. Минало известно
време и Лаван разбрал,  че Яков има някакъв начин, в резултат от който започнали да се раждат много
шарени и черни овце. Така стадата на Яков ставали все по-многобройни и богатството му се увеличавало, а
стадата на Лаван се намалявали и той обеднявал. Това породило голямо съперничество между двамата.

След като прекарал 20 години в Падан, Яков разбрал, че ще му се наложи да се върне обратно в
Ханаанската земя, откъдето бил дошъл. Той взел жените си, децата, слугите си и животните си и тръгнал на
дълъг път. Лаван установил, че нещо му е откраднато. Рахил влязла в къщата на баща си и откраднала
домашният му талисман, който бил почитан като бог. За Рахил той бил нещо скъпоценно, защото двете с
Лия се страхували, че братята им ще си поделят цялото наследство на Лаван и няма да дадат нищо на
сестрите си. Тогава съществувал закон, че който притежава домашния бог, той получава най-големият дял
от наследството. Рахил взела малката статуя на идола и я скрила в седлото си. Когато Лаван ги настигнал
след 3 дни с една потеря, той поискал и Яков му позволил да претърси целия им багаж, за да намели този
идол, но не успял. Накрая Лаван благословил Яков с думите: “Нека Господ бди между мен и теб, когато
сме далеч един от друг” (Бит.31:49) и издигнал паметник на мястото, наречено Масфа (Стражница). Аз съм
виждал това пожелание даже върху поздравителни картички. Това е много хубава приятелска благословия.
Смисълът й е следният: “Пази се. Ние с теб сме съперници, които временно са прекратили борбата,  но
между нас никога няма да има истински мир.” Точно това се е случило край Масфа. Там е станало едно
дълбоко разделение и Яков продължил заедно със семейството си, слугите си и с добитъка да върви към
Ханаанската земя.

Моля ви у дома да прочетете Бит. 32. В тази глава се разказва, че на път за бащината си земя Яков
научил, че Исав е тръгнал да го посрещне с група от 400 човека. Яков се изплашил и започнал да изпраща
подаръци. Изпратил три отделни групи с подаръци пред себе си, с надеждата да умилостиви Исав. Общо му
подарил 580 животни.  Това  ни дава престава  за  богатството на  Яков.  Давайки тези  подаръци,  Яков се
надявал Исав да забрави миналото и ще зарови томахавката на войната. После Яков изпратил семейството
си да нощува на единия бряг на реката Явок, а той останал да нощува сам на другия бряг. Както се случило
преди години край Ветил и сега, край Явок, Яков се срещнал с Бога. Но този път срещата била много по-
различна. Яков заспал, но не спал добре. В Библията се казва, че той през цялата нощ се борил. Не е ясно с
кой се е борил – с ангел или с някой друг, може би с Бога. В еврейския текст на това място е използвана една
дума, която показва, че Яков се е борил с Бога в човешки образ. Борбата продължила през цялата нощ. На
разсъмване Бог  повредил бедрената  става  на Яков.  Той не му приложил хватката  “ключ” на главата,  а
заключил сърцето му. Това наистина е бил болезнен момент за Яков. Бог го победил. Яков извикал: “Кажи
ми как се казваш.” Това е начин да се приласкае някой да те благослови. Противникът му не казал името си.
Тогава Яков поискал да бъде благословен. Противникът му казал, че променя името на Яков (измамник,
мошеник) и той вече ще се нарича Израел (Борещ се с Бога).  Яков си получил заслуженото край реката
Явок. На това място той най-накрая се подчинил на волята на Бога. Бог започнал да работи в живота му
край Ветил, но чак по време на тази борба край Явок, Бог победил този коравоврат и непокорен човек. Яков
се предал. Той бил победен, но това е било забележително поражение. От този момент живота на Яков се
променил и той все повече започнал да се превръща в инструмент в ръката на Бога. Разбира се, не всичко в
него се променило. Той все още правел грешки, но от този момент нататък той се превърнал в лидер на
велик народ, който възприел неговото име Израел.

Това  е била една божествена среща и борба, която е продължила през цялата нощ. Може би по-точно
е да се каже, че борбата е започнала още при Ветил. Яков си намерил майстора. На следващата нощ се
събудил и установил, че куца, защото бедрената му става била повредена. Той отишъл да посрещне брат си
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Исав, който вече бил забравил за скарването от миналото. Двамата братя отново били в добри отношения.
Не е ли странно, че когато оправим отношенията си с Бога, отношенията ни с другите хора започват също
да се оправят? Точно това се случило между Яков и Исав. После Яков отвел семейството си до Ветил,
където спал през първата нощ, след като напуснал дома си. Там построил един олтар. После заповядал
членовете на семейството му да вземат всички идоли, които имали и да ги заровят в пясъка, включително
идола, който Рахил откраднала от баща си Лаван. Всички трябвало да се отърват от тези идоли. При Ветил
те се поклонили пред единственият истински Бог. С това живота на Яков не приключил, но после Рахил
умряла при раждане.  Най-малкият й син,  Вениамин, когото тя нарекла Венони, което означава “Син на
скръбта ми,” станал последният син на Яков. Рахил била погребана край пътя между Ерусалим и Витлеем.
Гробът й все още е там. Когато умрял, Яков бил погребан в гробниците на Махпелах, близо до жена си Лия.
Яков бил талантлив и способен човек, но в същото време е имал и много недостатъци. Той е бил твърдоглав,
упорит и непреклонен, но Бог променил живота му. От Ветил до Явок и от там обратно до Ветил, Бог
променил живота му.

Гледахте ли вчера тържествата свързани с встъпването в длъжност на Президента Джордж Уокър
Буш. Вие сте видели баща му, бившият президент, но сигурно сте видели и един друг млад мъж, Франклин
Греам,  (Коментар:  Син  на  прочутият  евангелизатор  Били  Греам.  Д.Пр.),  който  произнесе  молитва  по  време  на
тържеството. Франклин Греам бил непокорен и твърдоглав младеж. Майка му Рут Греам е описала всички
главоболия, който той е причинявал на родителите си. Тя припомня една история, свързана с една жена,
наречена Моника, която също имала син, който много приличал на Франклин. Моника, която живяла преди
векове,  се молила неуморно на Бога дълги години за сина си.  Веднъж се молила заедно с епископа на
италианския град Милано, който се наричал Амброз.  Тя се молела заедно с епископа синът й да стане
християнин. Амброз й казал: “Със сигурност син, за когото са пролети толкова много сълзи, няма да бъде
оставен извън Божието царство.” Ние познаваме този син на Моника с името Св. Августин. Той бил “синът
за  когото  са  пролети  толкова  много  сълзи,”  който  накрая  се  предал  пред  Христос.  Така  направил  и
Франклин Греам.

Нали разбирате, че всички се борим с Бога. Някои хора са може би по-твърдоглави и непреклонни от
другите,  но  нали  всеки  от  нас  си  има граница,  до  която трябва  да  стигне?  Настъпва  време,  когато  се
срещаме с Бога и това е времето на истинската борба. Бог ще победи. Той ще ни отведе до тепиха и ще ни
тушира. Не ни остава нищо друго освен да се предадем. Когато направим това, поражението ни се превръща
в нещо забележително и незабавно ни отвежда до победа в този живот. Борили ли сте се с Бога? Срещал ли
ви  е  Бог,  за  да  промени  живота  ви?  Борите  ли  се  в  момента  с  Бога,  защото  сте  решили,  че  сам  ще
управлявате живота си и ще живеете както на вас ви харесва, но няма да се подчините на Бога? Борите ли се
срещу Бога, защото още не сте решили да приемете Христос като ваш Спасител и разбирате, че сега е
момента, когато трябва да се предадете пред Него? Моля ви да се предадете. Може би Бог ви говори нещо в
сърцето ви, а вие продължавате да се съпротивлявате и да не се подчинявате на волята Му? Единственият
път към победата е да се предадете в ръцете на Господа. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. 
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