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Деян.16:30 – Какво трябва да направя, за да бъда спасен?
Деян.16:30

Знаете ли кой съм аз? Явно ли е онова, което придава смисъл на живота ми и което е най-важно за мен
– евангелието, служението ми на евангелието и вашият отговор на евангелието?

Мартин Лойд-Джонс е бил английски лекар-кардиолог. На 30-годишна възраст изоставил медицината,
където се превръщал в изгряваща звезда сред съзвездието на бележитите представители на английското
братство на медиците и станал служител на Бога, а  по-късно - старши пастор на Уестминсърската църква в
Лондон. Десетилетия след това, когато му предстояло да се пенсионира, някакъв човек възторжено казал, че
Лойд-Джонс е направил огромна жертва, като се е отказал да направи кариера в медицината.  По онова
време в Англия (около 1950-60), заплатата на духовниците била даже по-малка, отколкото е сега; чак на 52
годишна възраст той можал да си позволи да има кола. Когато чул изказването на този човек, Лойд-Джорж
учудено казал:  “Жертва? Каква жертва? Каква по-голяма привилегия съществува от привилегията да си
служител на евангелието, което спасява, поради което е единствената надежда на човечеството?”

Когато  се  обучавах  в  Лятното  училище  по  теология  в  Отава,  аз  чух  за  Джон  Калвин,  гигант  и
интелектуалец от периода на Реформацията през 16 век, който е оставил “отпечатък” навсякъде в Западния
свят.  Но  първата  ми  проповед  нямаше  нищо  общо  с  учението  на  Калвин,  а  беше  посветена  на
здравословните му проблеми: камъни в бъбреците, нефрит, хемороиди, мигрена, главоболие, белодробна
туберкулоза и глисти в червата. Днес само споменавам за тях,  но в Отава прочетох пред класа няколко от
писмата  на  Калвин,  в  които  той  описва  подробно  здравословните  си  проблеми. Един  от  учениците,
очевидно  незрял,  ме  попита  каква  е  целта  на  моята  лекция.  “Заради  това,  което  сега  ще  ви  кажа”  –
отговорих му аз. И след това цитирах самият Калвин: “Моето служение ми е по-скъпо от живота.” Като се
имат предвид здравословните проблеми на Калвин и жестоките страдания, които са му причинявали, той би
могъл лесно да се оправдае и да не се занимава с неспирната си дейност, би могъл да си спести умората и
чувството за безизходност, причинявани от многостранните му отговорности в Женева. Всеки би го разбрал,
ако беше казал: “Не се чувствам добре и трябва да престана да служа.” Никой не би го обвинил, ако беше
облекчил  или намалил страданията  си.  Но  вместо  това  той казал:  “Моето  служение  ми  е  по-скъпо  от
живота.”

Ако съм създал във вас представата, че има нещо друго – каквото и да е то – което е по-скъпо за мен
от служението ми на евангелието, което единствено спасява хората от самоизмамата им сега и от бъдещото
им осъждане, тогава мога   само   да се разкаям  . Много хора са ми казвали, че според тях проповедите ми са
твърде “интелектуални.”  Добре.  Бог трябва да бъде обичан с  разума.  Въпреки че не е  грях човек да е
неграмотен, грях е да сме по-неграмотни, отколкото трябва да бъдем. Между другото онзи, който се опитва
да проповядва,  без да притежава нужните познания и ерудиция прилича на човека,  който се опитва да
оперира, без да знае анатомията на човешкото тяло: единственото, което може да направи такъв човек е да
убива  хората,  които  си  мисли,  че  спасява.  Така  и  човекът,  който  твърди,  че  вярва,  но  няма  познания,
известни познания, обърква болезнено вярата със суеверието.

Няма нищо лошо, ако проповедта е интелектуална. Това не е погрешно, стига проповедта да не е
единствено интелектуална или интелектуално едностранчива. Няма нищо лошо, ако проповедта подчертана
нуждата от здрав разум.  Много по-лошо е, ако проповедта не обръща внимание на сърцето, на волята, на
съзнанието  и  на  цялостната  личност  на  човека.  Знам,  че  съм  запалил  във  много  от  вас  интереса  към
“интелектуалното.” Но дали съм запалил във вас интереса да бъдете хора, които са в хармония с апостола,
който се обърнал към вярващите от Филипи с думите: “Защото за мен да живея е Христос” (Фил.1:21)?

3



4

Или когато се обърнал към вярващите от Ефес с думите: “На мен ... се даде тази милост, да проповядвам
между езичниците неизследимото Христово богатство” (Еф.3:8). Неизследимите богатства на Христос са
нещо много повече от интелектуално занимание! Както и да установим, че животът е Христос е нещо много
повече от теология. Мога единствено да се моля, след като бъда “запален” от  моя Господ,  аз да говоря
пределно разбираемо, за да не останат никакви съмнения относно това, кой съм аз, каква е целта ми и какво
е по-скъпо за мен от живота ми.

Евангелието на Исус Христос е насочено към всички нас, такива каквито сме, окаляни в човешките си
затруднения.  “Окаляни”  едва  ли е  неутрална  дума и  може да  бъде  заменена  с  думи като  “неизменен”,
“обвързан”,  “потопен”,  “заключен”  или  “държан  в  плен”.  Всяка  от  тези  думи  показва,  че  човешките
затруднения не са нещо, което ние, хората, можем да променим. Коренът на положението на човека не може
да бъде подобрен чрез усилието на човека. Дали всяка неделя успявам ясно да кажа това? Става ли ясно от
проповедите  ми,  че  по  уникален  начин  евангелието  предоставя  освобождение?  Или  аз  съм  създавал
неуловимата  представа, че “християнството” просто представлява религиозно тълкувание на стремежа на
хората да разберат себе си, което никога не отива чак до там, че да говори за опасното положение, в което се
намират.

Хората притежават невярна розова представа за човешката ситуация, тъкмо поради това, че неверието
на хората ги е ослепило и те не виждат опасното положение, в което се намират. Павел казва: “Ето защо за
хората  няма  оправдание,  тъй  като,  макар  и  да  познаваха  Бога,  не  го  почетоха  като  Бог  и  не  му
благодариха, а вместо това се отдадоха на суетни мисли и глупавите им сърца се изпълниха с мрак.”
(Рим.20-21). Гледните точки на света за човешките затруднения, които биват считани за социални проблеми
(независимо, че никой не отрича тяхното съществуване), или биват считани за национални интереси или за
ненаситност на фирмите и компаниите. Според разбирането на света, като хора ние сме прекрасни, ние сме
просто “жертви” и никога не сме виновни. При това положение не е изненадващо, че светът продължава да
се покланя пред мита за прогреса. “Ежедневно и по всякакъв начин ние ставаме все по-добре и по-добре.”
(Коментар:  Това е основният лозунг на Просветлението – самовнушението, че вървим към безкраен прогрес.  По времето на
социализма имахме един лозунг: „Капитализма върви към гибел, а ние ще го настигнем и надминем!“ Д.Пр.) Например, това
предположение се среща в учебниците на учениците. Приема се като очевидно от само себе си, че културата
и образованието ще създадат човечество, в което няма да има затруднения и противоречия. От една страна,
грабежите  на  20  век  –  особено  грабежите  извършени от  най-образованите  нации –  би  трябвало да  ни
накарат да гледаме с насмешка към подобна странна наивност. От друга страна, ние не трябва да се смеем,
тъй като хората, които отхвърлят диагнозата и лекарството, предлагани от евангелието, биват оставяни да
вярват  в  човешкия  прогрес  (независимо от  такива  опровержения,  които  са  останали  без  отговор,  като
например историята на Западния свят през 20 век)  и този човешки прогрес се  превръща в единствена
алтернатива на отчаянието.

Разбира  се,  има  прогрес  по  отношение  на  технологиите,  но  единствено  там  и  никъде  другаде.
Технологията е продукт на човешкото майсторство и по-точно на нечовешкото. Следователно има прогрес в
майсторството на човечеството да владее вятъра, водата, електроните, химикалите и атома.  Но имаме ли
доказателства  за  самоусъвършенстването  на  хората?  Не,  никакви!  Точно  обратното,  неправилното
използване  на  технологичния  напредък  доведе  до  неописуеми  страдания,  особено  през  20  век.  Тъкмо
неправилното използване  на  технологичния  напредък  (защо никой не  пита  защо винаги  го  използваме
погрешно) доказва, че така нареченото самоусъвършенстване на човека е по-абсурдна измислица от всичко
останало, в което вярват хората над 4-годишна възраст.

Прогрес? Спомнете се за най-великите имена на Русия  до 20 век: Достоевски, Толстой, Чайковски,
Чехов,  а след това си спомнете за историята на Русия от 1900 до 1999 година. Прогреса? Когато обядвам,
обикновено слушам радио.  Веднъж поканиха слушателите да коментират по телефона намалената присъда,
с която беше наказан мъж, който беше изнасилил доведената си дъщеря.  Основанието за намаляването на
присъдата  беше,  че  той  я  беше  насилил  “анално”  и  така  беше  запазил  девствеността  й.  Оценявайки
разумното поведение на мъжа, съдията беше намалил присъдата му.  Това прогрес ли е? Всичко това се
случва в общество,  в което по обяд едно радиопредаване    превръща трагедията   на една млада жена    в  
публично  забавление.  Единствено  евангелието спасява.  Единствено  то  ни  казва,  че  ние  се  нуждаем  от
спасение. Единствено евангелието ни казва кой трябва да ни спаси.

Но от какво трябва да бъдем спасени? От себе си. Обърнали ли сте внимание колко странно (поне на
пръв поглед) се изказва Исус за нашите замърсени сърца и умове? Той казва на учениците си: “И така, вие,
които сте зли ...” (Мат.7:11) И той нарича така учениците си! “Защото отвътре, от сърцето на човеците,
излизат всички зли помисли ...” (Марк 7:21), казва той толкова уверено, все едно че това е толкова очевидно,
че никой не би си помислил да оспори това твърдение. Нашият Господ счита, че коренът на състоянието на
човека е очевиден за всеки, чийто очи са отворени. Ако беше днес в плът сред нас, той щеше да каже:
“Сърбия? Косово? Какво изключително нещо има в тях? Какво друго очаквате от хора като вас?” На хората,
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които вдигат религиозен шум относно това, което трябва да ядат, той би им казал: “Не ви замърсява това,
което влиза във вас, а това, което излиза.” А след това прави кратък списък на някои от ежедневните прояви
на поквара, които счита за неопровержими. Те са не само неопровержими, те са и неизлечими, освен ако не
се приложи радикалното лекарство, предлагано от Христос. 

Говорейки толкова уверено за състоянието на човешкото сърце, Господ просто потвърждава онова,
което преди това е било наричано “Първороден грях.” Сега няма да разглеждаме подробно всички тънкости
на  това  учение,  а  ще  кажа  само  някои  неща  за  него.  Трябва  да  разберем,  че  греховете  (с  малко  “г”,
множествено число) са проявление на Грехът (с главно “Г”, единствено число). Поведението е външен израз
на вътрешното състояние на човека. Мисленето,  желанията и правенето са символи на най-съкровените
вътрешни болести. Когато лекуваме симптомите (или да считаме, че можем да лекуваме симптомите) и в
същото  време  да  не  обръщаме  внимание  на  вътрешното  състояние,  ние  не  само  установяваме,  че
симптомите не са се променили, но и упорстваме в заслеплението си, в незадълбочеността си и в глупостта
си по отношение на вътрешното състояние. 

Когато следващия път някой ни пожелае:  “Добър ден”,  трябва да се  запитаме от какво се състои
“добрия ден”? Най-общо казано добрият ден е ден, в който се чувстваме добре и сме доволни, имаме мир в
себе си,  все едно,  че реем във въздуха над ставащото около нас. Нашият Господ ни казва,  че истински
добрият ден е денят, когато осъзнаването на “Първородната ни греховност” се връща при нас с убедеността,
че тя се състои от ужас и отвращение.

На Петдесятница много  хора са имали такъв “добър ден.” Петър проповядвал; Духът на Бога отнесъл
съобщението до тях; десетки хора изплакали: “Какво трябва да направим?” Тогава Петър им казал какво
трябва да направят: да се разкаят, да се предоставят на разположение на милостта на Бога, всеки ден да
гледат към Бога със спасяваща вяра и да се стараят да вървят по този път на ученичеството, който е тесен,
защото той трябва да е тесен, така както режещият ръб на ножа трябва да е остър, ако искаме ножът да ни
свърши някаква работа. Ние нямаме нужда от изпиране на греховете ни, а се нуждаем от инжекция или
нещо друго, което да подобри морала ни. Но най-много от всичко друго ние се нуждаем от осъзнаване на
своята Греховност и да се отворят очите ни за да видим смъртоносното състояние, в което се намираме и от
което трябва да излезем и че повече от всичко друго се нуждаем от Божията милост.

Казвайки, че имаме нужда да бъдем спасени от корена на човешкото състояние, същевременно ние
казваме, че трябва да бъдем спасени от Божието осъждане. Много пъти сте ме чували да казвам, че Божието
осъждане е  медикаментозно или хирургическо и неговата цел е да излекува.  И това е истина.  Божието
осъждане е медикаментозно или хирургическо и то ще ни излекува, стига ние да му се предоставим и да му
се подчиним. Но ако избягаме от Божието осъждане,   означава да отхвърлим това, което единствено може да  
ни  излекува.  Приемането  на  осъждането  означава  възстановяване  на  отношенията  ни  с  Бога  и
възстановяване на вътрешното ни състояние. Избягването на осъждането означава отчуждаване от Бога  и
неизвършване на никаква промяна вътре в нас. Ние биваме освобождавани от Божието осъждане, когато го
приемаме с желание.  Нека да повторя.  Да избягаме от Божието осъждане означава неизбежно да бъдем
осъдени, а ако приемем това осъждане с желание, ние ще бъдем освободени от него.

Всичко това се случва така, както се е случило с тъмничаря от Филипи. Той получил уверението, че
поверените  му затворници Павел и  Сила  не  били избягали.  Няколко часа  преди  това  те  били бити от
тълпата,  която  била  подстрекавана  от  магистратите,  а  след  това  били  хвърлени  в  затвора.  Разбира  се,
тъмничарят е знаел, че апостолите са били християни. През нощта градът бил разтърсен от земетресение,
при което вратите на затвора се отворили. Тъмничарят е знаел, че римските му началници ще го убият, ако
затворниците избягат. Той се готвел да се самоубие, когато Павел му казал: “Не се тревожи, ние сме тук!”
Чувайки това, тъмничарят извикал: “Какво трябва да направя, за да бъда спасен?” Апостолите незабавно му
отговорили: “Повярвай в Господ Исус и ще бъдеш спасен ...”

Да вярваме в Господ Исус, означава изцяло да му се подчиняваме, защото сме научили, че в него се е
превъплътил  Бог.  Обърнете  внимание  на  инструкцията  на  Павел:  “Вярвай  в  Господ  Исус...”  А сега  да
обърнем внимание на края на тази случка: “(тъмничарят) се зарадва заедно с целия си дом, че са повярвали в
Бога.” (16:34) Ясно е, че да се предоставим себе си на Исус Христос, означава да се предоставим на Бога.
Трябва да кажем още нещо за тъмничаря, който се е зарадвал, че повярвал в Бога и е разбрал, че е спасен.
Какво се е случило с него, че сега той е разбрал, че е спасен?

Той сега се е почувствал свързан правилно с Бога. В мигът в който се вкопчил с вяра в Исус Христос,
тъмничарят се превърнал в дете на Бога. Тъй като сега в сърцето му е имало вяра, а не неверие, той от
създание се превърнал в дете на Бога. Най-задълбоченото описание на тъмничаря е, че сега той е “оживял”
в Бога и престанал да е мъртъв. Най-важната дейност в живота му, когато е сам, е да се моли, а когато е с
другите – да участва в богослужението. От гледна точка на Бога като съдия, тъмничарят е бил “оправдан”, а
от гледна точка на Бога като баща, тъмничарят е бил “присъединен”.
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Но на тъмничаря, като новороден във вярата, е било дадено нещо повече от нова репутация пред Бога.
Бог го дарил с нова природа. Това не означава, че той изведнъж е станал безгрешен. Съвсем не. Всъщност
той щял да продължава да живее със старата си природа до края на земния си живот. Но поне щял да бъде
доволен и щял да иска този живот. И той искал да бъде доволен от старата си природа, просто защото му е
била дадена нова природа и той е знаел това.

От всички слаби места на моето служение в тази църква аз считам, че най-слабото място е в следното:
Мисля си, че разбирам дълбокото различие, която извършва вярата в цялостния облик на човека. Не става
дума само за различието в интелектуалните ни способности, а в цялостния облик на човека. Разбирате ли,
един от въпросите, които търсещите хора ми задават постоянно е: “Каква промяна ще предизвика в мен
вярата утре сутринта в 6:00, когато стъпя на студения под и ще започна да се боря със света, който е толкова
чужд на евангелието, колкото канибализма е чужд на канадците?”

Тъмничарят от Филипи е знаел, че вярата ще предизвика промяна в него, която ще е толкова очевидна,
че той няма да се усъмни в нея. Не по-малка промяна ще извърши вярата във всеки от нас. Замислете се за
малко: ние живеем във връзка с Бога, която никога не може точно за бъде описана, но ние винаги усещаме,
че тя съществува. Ние сме информирани за истината, която сами никога не бихме открили, но която винаги
ни е давана.  Ние сме привързани към нашия Господ чрез хватка,  чиято сигурност никога не зависи от
здравината на хватката, с която ние се държим за него, а от здравината на хватката, с която той ни държи.
Ние сме заливани от живота и любовта към него, защото отделени от него ние сме в безводна пустиня, а в
него е това, което Исус нарича “жива вода.”

Тъмничарят е  знаели още едно нещо:  какво бъдеще ще му донесе вярата лично на него.  Според
Библията неговото бъдеще е “прославяне” и процъфтяване на живота му в Бога.

Аз не се притеснявам да говоря за бъдещия живот. Не се притеснявам да намирам успокоение във
факта, че краят на всички хора, които предоставят себе си на Исус Христос е славен край: в денят на нашето
пълно си освобождение ние ще засияем и ще опознаем Бога толкова пълно, колкото той ни познава сега.
Апостолът не се притеснява да окуражи християните от Филипи и църквата, към която се е присъединил и
самият тъмничар, като им напомня: “Уверен съм именно в това, че Онзи, който е започнал добро дело във
вас ще го завърши в деня на Исус Христос.” (Фил.1:6)

Бонхьофер
 1906-1945

Неговия живот
Бонхьофер произхожда от семейство на смели и способни хора. През 1933, когато била на 91 години,

баба му по бащина линия (Коментар: Която е била баронеса. Д.Пр.) преминала предизвикателно през кордон от
щурмоваци, с който те били обградили магазините на евреите, като част от антиеврейския бойкот. Баба му
по майчина линия била талантлива пианистка и е учила при прочутият пианист и композитор Ференц Лист.
Майката на Бонхьофер е дъщеря на световно признат историк. Бащата на Бонхьофер е бил неврохирург,
професор  в  Берлинския  университет  и  директор  на  най-голямата  болница  в  Берлин  по  неврология  и
психиатрия. Бонхьофер е роден на 4.02.1906 във Вроцлав, тогава част от Германия, а сега част от Полша.
Той  и  сестра  му  Сабине  те  били  последните  от  7-те  деца  в  семейството.  На  10-годишна   възраст
музикалният му талант станал очевиден, тъй като по това време той вече свирел концертите за пиано на
Моцарт,  както  и  склонността  му  да  прави  необикновени  неща.  Например,  като  специален  сладкиш за
рождения  си  ден  той  приготвил  разбити  със  захар  яйца.  Сладкишът  се  оказал  толкова  вкусен,  че
десетгодишното момче събрало джобните си пари и си купило кокошка!

Семейството му било безразлично към религията, а баща му бил агностик. Поради това семейството
му се изумило, когато на 14-годишна възраст Дитрих обявил, че ще стане пастор и теолог. Близките му не
могли да разберат и да приемат решението му. По-големият му брат Карл Фридрих (който по-късно станал
изтъкнат физик), се опитал да го отклони от целта в живота му с аргумента, че църквата е слаба, глупава,
откъсната от живота и незаслужаваща млад човек да посвети живота си на нея. Дитрих му отговорил: “Ако
наистина църквата е такава, каквато я описваш,  тогава аз ще трябва да я променя.” Скоро след това той
започнал  да  изучава  теология  в  университета   в  Тюбинген,  а  след  това  продължил  в  Берлинския
университет. Докторската му дисертация разкрила голямата му интелигентност пред обществото и му дало
възможност да се запознае с международно признати учени.

След ръкополагането му,  Бонхьофер отишъл в Барселона,  където служил като помощник-пастор в
тамошната германска лютеранска църква. Въпреки, че бил роден в аристократично семейство и от личен
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опит познавал тази социална привилегия, която е била отказвана на повечето германци, (особено на онези
25% от тях, които са живеели в нищета), Бонхьофер демонстрирал забележителна способност да общува
искрено с най-различни хора.

През 1930 отишъл в САЩ като гостуващ преподавател в Обединената теологична семинария в Ню
Йорк.  Там  се  изумил,  когато  видял  колко  лекомислено  се  отнасяли  американските  семинаристи  към
изучаването на теологията. Изумлението му стигнало до своя връх в деня, когато един най-вълнуващият
откъс  от творчеството на Мартин Лутер относно греха и прошката бил посрещнат от семинаристите с
подигравателен смях. Бонхьофер им казал: “Като студенти в тази либерална семинария, вие се присмивате
на фундаменталистите в Америка, въпреки че фундаменталистите много по-добре от вас познават истината,
милостта и възмездието на Бога.” Той много бързо видял мъката на негрите в САЩ, работил в бедняшките
квартали на града и редовно проповядвал в Баптистката църква в Харлем. През 1931 той се върнал в Берлин
и продължил университетското си обучение. 

Въпреки че бил надарен учен и преподавател, в сърцето си Бонхьофер винаги е бил пастор. Поради
това не е изненадващо, че докато преподавал в университета, той обучил и подготвил за Конфирмацията
един клас от 50 груби момчета в едно от най-лошите предградия на Берлин. Забележителна била първата му
среща с тези момчета. Докато се изкачвал по стълбите на втория етаж, където се намирала класната стая,
момчетата  стояли  на  стълбата  над  него,  хвърляли  по  него  боклуци  и  викали  предизвикателно  първата
сричка от името му “Бон, Бон, Бон...”. Той ги оставил да продължат, докато се уморили. След това спокойно
започнал  да  им разказва  за  нещата,  които видял  в  Харлем;  че  там има  други хора,  чиито  материални
перспективи са още по-лоши техните; че Исус Христос не презира и не изоставя нито един човек; че нито
един човек, колкото и отчайващо да е положението му, никога не е забравен от Бога. След това Бонхьофер
си наел квартира в същия квартал и живял сред тези деца,  докато свършил курса на обучението им за
Конфирмацията. Много от децата останали негови приятели до края на живота му.

През  1933 Бонхьофер  си  взел  отпуск  от  университета  и  заминал за  Лондон,  където служил като
пастор в две тамошни германски църкви. Към онзи момент той се включил в екоменическото движение, тъй
като знаел френски, испански и английски. По това време в Германия църквата водела битка на живот и на
смърт с  властите.  Проблемът пред църквата бил следния:  дали да се остави да живее и да се издържа
единствено от евангелието или да се постави в зависимост от държавата с цел да подсили идеологията на
държавата?  Според  Бонхьофер  изборът  на  втория  вариант  би  означавало  на  практика  църквата  да  се
изпразни от съдържанието си и да престане да съществува. Един по-възрастен професор по теология, който
подкрепил нацистката идеология, с цел да запази работата си, коментирал: “За огромно съжаление, най-
голямата  ни  надежда  в  университета  (т.е.  Бонхьофер)  пропиля  себе  си  в  борбата  за  църквата.”  С
ожесточаването на борбата станало очевидно, че проповедите на Бонхьофер стават  все по-утешаващи и все
по-уверени  в  победата  на  Бога  и  все  по-предизвикателни  към  властите.  Борбата  се  водела  между
националната църква (която подкрепяла Хитлер) и Изповедалната църква, която била наричана така,   защото  
изповядала,     че ако има един единствен Фюрер или лидер на християните  , то той   не е   Хитлер  . Лютеранските
епископи  не  се  намесвали в  борбата  с  надеждата  да  се  запази  институционалното  единство.  Повечето
свещеници отказали да подкрепят Изповедалната църква с претекста, че няма нужда да играят ролята на
герои на изповеданието. Наблюдавайки този страх на свещениците, Бонхьофер предупредил колегите си, че
те нямат никакъв шанс да обърнат Хитлер към Господа и че самите те трябва да се уверят, дали гледат към
Господа. Един епископ от Англиканската църква, който познавал Бонхьофер от престоя му в Англия, по-
късно писал за него: “Той беше кристално ясен в обръщането си към Господа. Въпреки че беше млад и със
смирен ум, той видя истината и говореше с абсолютна липса на страх.” Самият Бонхьофер писал на свой
приятел по онова време: “  Христос ни наблюдава отгоре и пита дали има някой, който да продължава да го  
счита за свой Господ.

Бонхьофер участвал активно в движението на Ганди за съпротива без насилие и планирал да посети
Индия, за да научи повече за пацифизма на Ганди. Обаче, преди да успее да отиде в Индия, той бил повикан
да  се  върне  в  Германия,  за  да  ръководи  една  нелегална  семинария  във  Финкенвалд.  (Целта  на  тази
семинария е била да подготвя пастори за Изповедалната църква, защото другите семинарии не поддържали
Изповедалната  църква.)  Нацистите  веднага  го  лишили  от  професорското  му  място  в  Берлинския
университет,  а  Бонхьофер  спокойно  казал:  “Отдавна  престанах  да  вярвам  в  университетите.”  Докато
обучавал семинаристите във Финкенвалд, 35-годишният Бонхьофер се влюбил в 18-годишната Мария фон
Ведемайер.  (След войната  тя  се  омъжила  и сега  живее  в  Германия.)  През  периода  на  продължителния
престой  на  Бонхьофер  в  затвора,  двамата  си  пишели  толкова  често,  колкото  властите  и  цензурата  им
разрешавали. Тя го посещавала веднъж седмично. Той винаги искал да знае кога точно тя ще го посети,
казвайки й, че ако го посети внезапно,  това ще го лиши от радостта от очакването на посещението й. По
това време лидерите на английската и на американските църкви отбягвали да обсъждат теологични въпроси
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с цел да се фокусират единствено върху политиката на църквата. Но Бонхьофер не бил съгласен с тях и
твърдял,  че  те  се  фокусират  върху  симптомите  на  болестта,  а  не  върху  причините.  Вярно  е,  че
политическите компромиси са смъртно опасни,    но коренът на проблема е бил теологичен:    църквата е  
била опустошавана от ерес. Поради това Бонхьофер неуморно говорел за проблема с ереста и твърдял, че
църквата може да живее единствено, ако изповяда, че единствено Исус Христос е Словото на Бога, което
трябва да бъде чувано, последвано и проповядвано. Двама американски професори го уговорили да се върне
в САЩ и да преподава в Ню Йорк. Той се съгласил и заминал, но още от денят на пристигането си там
разбрал, че е направил грешка. Той знаел, че скоро Германия ще влезе във война и че унищожението на
родната му страна ще е неописуемо. Той бил убеден, че германците няма да му вярват, когато след войната
участва в нейното възстановяване, ако самият той не е понесъл изпитанията, поради което престоял в САЩ
само 4 седмици.

По това време нацистите му забранили да говори публично. Когато един негов приятел го попитал за
какво се моли, Бонхьофер му казал: “Ако искаш да узнаеш истината,  аз се моля за поражението на моята
страна.”  Въпреки  че  само  няколко  години  по-рано  бил  пацифист  ,    сега  пацифизмът  му  започнал  да  се  
изпарява.  Той  разбрал,  ако  не  бъде  отстранен  Хитлер,  ще  страдат  както  германците,  така  и  техните
противници. Срещнал се тайно с няколко високопоставени офицери от германското военно разузнаване,
които се противопоставяли на Хитлер. Заедно замислили план за убийството на Хитлер. Обаче се оказало,
че те са били следени от тайната полиция и заговорът бил разкрит. Бонхьофер бил арестуван и изпратен в
затвора в Берлин. Това станало през април 1943. Осъдили го на 2 години затвор. Позволявали му да чете и
той  използвал  по-голямата  част  от  времето  си  за  четене  на  художествени,  философски,  теологични  и
исторически книги. Успял 2,5 пъти да прочете и Библията.

През юли 1944 заговорници успели да възпламенят бомба по време на съвещание,  ръководено от
Хитлер,  но той остава незасегнат.  Разследването на полицията стигнало до извода,  че следите водят до
Бонхьофер,  ген.  Остер и адм.  Канарис.  Разработени били тайни планове  за  бягството на Бонхьофер от
затвора, но той научил, че е арестуван брат му Клаус, който бил адвокат. Поради това Бонхьофер отказал да
избяга, за да не пострада семейството му заради него. (Той никога не научил, че Клаус така или иначе щял
да бъде разстрелян, заедно със неговия шурей Ханс фон Донани.) По това време Бонхьофер проповядвал
пред другите затворници, които очаквали да бъдат екзекутирани, сред които бил и английският офицер
Пени Бест, който го описал по следния начин: “Бонхьофер беше различен, твърде спокоен и много приятен
за общуване.  Душата му наистина светеше в отчайващата тъмнина на нашия затвор.  Той беше един от
малцината, за когото Бог беше реален и много близо до него.” Накрая Бонхьофер бил преместен в един
концлагер в баварските гори. На 9.04.1945, само 3 седмици преди американската армия да стигне дотам, той
бил обесен на дърво, на което сега има скромна табелка на която пише: “Бонхьофер, свидетелствал за Исус
Христос сред братята си.”

Искам да ви запозная само с 3 от книгите, на които е писал Бонхьофер:
А.  „Цената  на  ученичеството.“  (Коментар:  Превел  съм  тази  книга.  Можете  да  я  намерите  на

http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) Тази книга е написана през 1937 и представлява разширено обсъждане на
Проповедта на планината. Първата част е озаглавена “Скъпо струваща милост.” В нея се казва: “ Евтината
милост  е  смъртен  враг  на  църквата.  Евтина  милост  е  да  проповядваме  опрощение,  което  не  изисква
разкаяние; кръщение което не изисква църковна дисциплина; участие в Божията трапеза без изповядване на
греховете. Скъпо струващата милост е царско правило на Христос, в изпълнение на което човек ще извади
окото си, което го кара да се препъва; това е призивът на Христос, при който ученикът изоставя мрежите си
и тръгва след него.”

Бонхьофер  се  ядосвал и  натъжавал,  когато  виждал как текстовете  на  Лутер за  евангелието биват
фалшифицирани  и  изопачавани.  Например  учението  на  Лутер  за  оправданието.  Бонхьофер  казвал:
“Оправдаването  на  грешника  в този  свят  се  принизи  до  оправдаването  на  грешника  и на  света.
Единственият човек,  който има правото да каже,  че е  оправдан от Божията милост,  е  човекът,  които е
изоставил всичко, за да последва Христос.”

Често пъти ние  предпочитаме  да  не  знаем това,  което Бонхьофер  е  знаел:  “че  Исус  Христос  ни
приканва да станем негови последователи и спътници, но само ако с желание носим собствения си кръст.
Наградите  на  Божието  царство  са  само  за  хората,  които  приемат  строгостта  на  царството.  Ние  сме
последователи на Христос,  когато с радост посрещаме страданията и жертвите, които правим в името на
Божието царство.”

Б.  Втората  книга  е  озаглавена  “Живот  заедно.”  Нейната  тема  е:  Християнското  общество.  Вече
говорих за нелегалната семинария в Финкенвалд, ръководена от Бонхьофер. Освен че това е било училище
за подготовка на пастори, там семинаристите са живеели, спали, яли и почивали заедно. Не е изненада, че
под ръководството му студентите се научили как да живеят заедно. Книгата е пълна със скъпоценни камъни.
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В началото й Бонхьофер пише, че физическото присъствие на другите християни е източник на неописуема
радост и сила за всеки християнин. В Новият Завет пише, че Павел и Йоан са мечтаели да се срещнат с
хората, на които са писали. Същото е валидно и днес.  Бонхьофер твърди, че физическото присъствие на
един християнин до друг християнин е белег за присъствието на самия Исус Христос. Според него като
християни ние принадлежим един на друг единствено, защото преди това принадлежим на Христос. Ние
сме присъединени към Христос във вяра и тъй като сме присъединени към него, ние сме присъединени един
към друг  чрез него. Бог е отредил ние да сме присъединени един към друг чрез Христос, тъй като всеки
християнин има нужда от друг християнин, за да говори и да отразява Божието Слово към този християнин.
Никой от нас не притежава напълно цялата християнска мъдрост и зрялост, така че да не се нуждае от
другите християни. Аз се нуждая от моята сестра християнка като разпространител и получател на Божието
Слово. И защо имам нужда от нея по този начин? Бонхьофер директно казва, че Христос в моето сърце
никога не е толкова силен, колкото е силен Христос в присъствието и в думите на сестра ми. Поради това в
християнската общност ние винаги ще се нуждаем един от друг като превъплъщение на Божието слово на
милостта. И тъй като всички ние имаме глинени крака и сърца, задвижвани от греха,  единствено когато
гледам на моя брат и сестра чрез Христос, аз не съм спъван от нейните грешки, нито тя -  от моите . Същото
пише и Павел: “Приемайте се един друг така, както Христос ви прие.” (Рим. 15:7)

Може би най-горчивият извод, който Бонхьофер прави  по повод на общуването е следния: “Онзи,
който не може повече да слуша брат си, много скоро няма да може да слуша и Бога; той няма да прави нищо
друго, освен да бърбори в присъствието на Бога.”

В. Последната книга е свързана с работата на пастора. Бонхьофер е бил университетски професор,
който не е искал нищо друго,  освен да е пастор.  Той е ценял високо работата на пастора,  даже когато
осъзнал  високото  ниво  на  дисциплина,  която  обкръжава  цялата  дейност  на  пастора.  Той  писал:  “Не  е
възможен пасторски разговор без постоянна молитва; другите хора трябва да разберат, че пастора стои пред
Бога така, както самият  пастор стои пред тях.”

Въпреки че е притежавал обширни познания, Бонхьофер е разбирал,  че служението на Словото е
единствено служение на  разпънатият на кръста Исус. Пасторът може да се ползва от всичката мъдрост,
която е придобил по време на обучението си, но никога не трябва да забравя, че е говорител на слово, което
е решаващо и върховно. Поради това Бонхьофер никога не се притеснявал да казва, например: “Ние не
разбираме греха чрез своя житейски опит, а чрез познанието си за кръста на Христос. Даже най-вещият
наблюдател на човечеството знае по-малко за човешкото сърце, отколкото знае християнинът, който живее в
основата на кръста.  Нито един психолог не знае, че хората загиват единствено чрез греха  ,    а са спасявани  
единствено чрез кръста на Христос.”

Бонхьофер  разбирал,  че  пасторът  задоволява  жаждата  на  членовете  на  църквата  си,  само  когато
кладенецът вътре в пастора е дълбок. Той написал: “Членът на църквата трябва да усети, че думите на
пастора преливат от пълнотата на сърцето му. Членовете на църквата усещат, дали проповядваното от нас е
духовна реалност за нас самите.”

Днес е Денят на възпоменанието, в който си спомняме по специален начин за умрелите. Както може
да  се  очаква,  Бонхьофер  е  казал  нещо за  умрелите  и  за  гробищата:  “Гробището  е  разположено  около
църквата за да показва, че мястото на богослужението е едновременно и място за погребване. Цялата църква
е събрана тук, воюващата църква и триумфиращата църква, тези които са в период на изпитание и онези,
чиито изпитания са приключили.”

Изпитанията на Бонхьофер са приключили. Дано и ние да бъдем намерени, че сме верни, докато
преминаваме през нашите изпитания. Тогава ние, подобно на него, ще се придвижим от воюващата църква в
триумфиращата църква.

Докоснат отново
П.Йер.3:22-24; Марк 5:1-20; Пс.13:6

 “Да седи облечен и със здрав разум” Такова е описанието на Марк на излекувания човек, който е бил
докоснат от нашия Господ. Това беше една от любимите ми притчи,  когато бях дете.  “Да седи” – това
означава, че човекът вече не е лудувал и беснеел. “Облечен” – това означава, че според древния еврейски
символ този човек вече е бил член на обществото. “Със здрав разум” – това означава, че той вече не е бил
движен от външни сили и не е бил обезумял, а е разсъждавал нормално. Състоянието на този човек може да
бъде обобщено с една дума: освобождение.

Само преди няколко седмици двамата с жена ми Морийн бяхме на почивка в една къщичка на брега
на океана. Една вечер тя се обърна към мен с думите: “Искам да ти кажа нещо, но се опасявам дали да ти го
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кажа, защото се страхувам, че ще реагираш, като го отречеш, или ще излезеш, или ще се нацупиш, както
имаш навика да реагираш.” Аз декларирах, че почивката може да е и време за казване на истината и я
помолих да ми каже това, което има да ми казва. Тогава тя ми каза ласкаво, че съм се ядосвал до такава
степен,  че  почти  съм  изпадал  в  ярост.  Повод  за  това  ми  даваха  нарастващите  проблеми  в  нашата
деноминация,  които  ме  довеждаха  почти  до  ярост.  В  резултат  от  това  аз  се  озлобявах.  Представях  си
съмненията, с които щяха да ме гледат хората от нашата църква, които ме бяха подкрепяли през борбите,
които водих през последните години.  Тъй като се чувствах разочарован и лишен от илюзии, слабото ми
инфектиране  се  беше  развило  вътре  в  мен и  се  беше  превърнало  в  силно  заразно  състояние.  Бях  се
превърнал в гневен, горчив, подозрителен и позорен човек на средна възраст. Нямаше съмнение, че бях
проповядвал на темата от Яков 1:20: “Защото гневът пречи на човека да живее така, както иска Бог”, но
бях успял да забравя онова, което самият аз бях казвал.

Когато Морийн постави огледалото пред лицето ми, аз видях и разбрах всичко. За пръв път от много
време не изпитах желание да отричам, да избягам или да се разсърдя.  Просто си получих заслуженото и
насъбралата се в сърцето ми горчивина се изля от мен като гной. А когато отровата в мен се изля навън, аз
си спомних са случката от евангелието: съгражданите на обладания от злите духове се изумили, когато
видели, че този лудуващ и буйстващ човек седял облечен и със здрав разум. Докато си мислех за всичко,
което се изля от мен през последните няколко минути, аз отново си припомних текста от  П.Йер.3:22-24,
който бях чел поне сто пъти: “По милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите
му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е твоята вярност. Господ е мой дял, казва душата ми; затова
ще се надявам на него.” 

Имаше незабавни последствия от вътрешното ми отравяне.  Едното засегна вас,  който ме слушате
сега,  защото вие никога няма да чуете проповедта,  която бях планирал за  днес.  През  седмицата  преди
почивката бях много напрегнат и бях написал една много силна проповед – поне тогава си мислех така.
Когато я прочетох отново след моето освобождение, аз осъзнах, че тя беше написана с горчивина в сърцето
и с гневен дух и поради това вие никога няма да я чуете.

Все  пак мисля,  че  е  добре  да ви разкажа част от тази  проповед.  Например,  в  чакалнята  на  една
болница случайно попаднах на един вестник на нашата деноминация, в който прочетох редакционна статия,
посветена на новите указания за провеждане на богослуженията. За всеки мислещ човек е богохулство и
лишено от логика онова, което прочетох в тази статия. То ми се стори толкова коварно, че в началото реших
да го включа в проповедта си, за да ви покажа колко лошо всъщност е положението. А след това се запитах:
“Дали някой ще бъде назидан от това, което ще чуе от мен? Кой може да бъде правилно назидан , когато аз
съм изпълнен с горчивина и гняв?” Никой, разбира се! Тази проповед никога няма да бъде проповядвана.

Ако бяхте я чули, вие може би щяхте да се опитате да ме оправдаете по някакъв начин. Може би
щяхте да кажете: “В края на краищата, Виктор беше поставен под голямо напрежение.” Но вашата щедра
въздържаност нямаше да ми помогне. През Втората световна война подводното обстрелване на подводници
беше  много  неточно.  Статистиката  показва,  че  само  6%  от  изстреляните  торпеда  са  попаднали  в
противникова подводница.  С други думи,  тогава  подводницата почти сигурно успяваше да оцелее  след
обстрел с торпедо от друга подводница. Една атака, даже няколко атаки обикновено не са я унищожавали.
Всъщност подводницата обикновено потъвала чак при седмата атака, защото след шест поредни подводни
атаки  капитанът  на  атакуваната  подводница  дотолкова  се  нервирал,  че  загубвал  способността  си  да
разсъждава обективно и да мисли конструктивно. В това положение било много лесно да бъде потопен. Не
искам да изглеждам твърде проницателен,  но все пак се чудя колко пъти бях атакуван през последните
няколко години. Според мен достатъчно пъти, за да загубя способността си да разсъждавам обективно и да
мисля конструктивно. Моята жена ми подаде ръка и ме спаси. Тя въплъти в себе си спасителната любов и
вярност на Бога. Когато обмислям отново това, което направи тя в онази вечер, аз отново си спомням за
Пс.13:6: “Ще пея на Господа, защото е бил щедър към мен.”

Тъй като най-накрая седя облечен и със здрав  разум пред вас,  аз  притежавам свеж ентусиазъм и
виждане, за които искам да ви разкажа. Няма съмнение, че и вие притежавате ентусиазъм и виждане. Чуйте
някои от моите мисли сега,  а през следващите няколко седмици вие можете да ми разкажете за  вашия
ентусиазъм и виждане.

(А) Една от поводите за обновен ентусиазъм е обучението на възрастните. То ще се провежда в неделя
сутринта,  точно в 9:00 до 9:45 сутринта,  започвайки от 29 Септември.  Тук имам предвид изучаване на
Библията за възрастни. През последните няколко години бяхме свидетели как текстовете от Библията бяха
манипулирани от ляво мислещите и ние се противопоставихме на това. Същевременно искам да кажа, че
извъртането на Библията от хората с дясно мислене съвсем не е по-добро. Ето ви един пример. Относно
историите от Новия Завет за нахранването на множество хора, лявомислещите казват: “Това са глупости.
Всичко това са ненаучни измислици, на които не трябва да се обръща внимание.” Десномислещите казват:

10



11

“Не  бързайте  толкова.  Това  е  още  едно  чудо,  което  Исус  е  извършил,  за  да  докаже  божествената  си
природа.” Но Исус никога не се е стараел да доказва своята божественост,   той е бил Бог  . Исус въобще не се  
е стараел да доказва каквото и да е. Когато хората го молели да им даде доказателства за себе си, за своята
истина или за своето царство, но той е отказвал. Вместо  това Исус призовал учениците си да отидат в
неговата  компания,  знаейки  че  ако  те  живеят  в  неговото  присъствие,  в  тях  ще  се  развие  увереност  и
убеденост  в  него,  в  неговата  истина  и  в  неговото  царство.  За  такива  ученици  всяко  така  наречено
“доказателство” би бил както ненужно, така и неподходящо. Съгласно вътрешната логика на Новия Завет,
историите за нахранването на множествата подсилват една славна истина: Исус Христос храни и поддържа
хората си,  докато всеки от тях се намира в собствената си пустиня. Ето това е, което трябва да разберем:
Нашият Господ ще ни храни и поддържа, в каквато и пустиня да се намираме.

Или  например  друг  случай.  Лявомислещите  имат  освободени  представи  за  морала.  В  техните
представи нравствеността е леко замаскиран обществен договор. А като общественият договор, според тях
моралът и нравствеността отразяват интересите на определена класа в обществото, а не някаква истина,
като например Десетте Заповеди. От друга страна, за дясномислещите липсата на морал е равностойна на
грях.  За  дясномислещите,  неморалните  хора  са  истинските  грешници,  които  специално  се  нуждаят  от
спасение,  докато моралните хора са войници и са набожни. Но според текстовете на Библията не е така!
Апостолите ни казват, че  Исус не е умрял заради неморалните  ,    а заради ненабожните  ! А ненабожните са
колкото неморални,  толкова  и морални!  Всички хора  по света  са  грешни  ,    независимо от това,  дали са  
морални  или  не.  Нашият  грях  има  същата  духовна  деградация,  независимо  дали  поведението  ни  е
одобрявано или е порицавано от другите хора. Всеки човек в еднаква степен има нужда от Божията милост,
от Божието търпение и от Божията подкрепа, т.е. всеки човек в еднаква степен има нужда от самия Бог.

От време на време хората ми казват, че Библията е отегчителна. Отегчителна? След като в нея се
разказва  за  толкова  много  за  секс  и  насилие?  Искам  да  възстановя  познанието  за  Библията,  което
опровергава както ляво, така и дясномислещите хора в представите им за Божието царство.

(Б)  Ето  още  една  причина  за  ентусиазма  ми:  задълбочаващата  ни  се  връзка  с  нашите  еврейски
приятели от Солел. Някои от нас поддържат контакт с тях при изпълнение на общите ни проекти, но общо
взето  напоследък  вниманието  ни  беше  насочено  другаде.  Даже  най-краткото  прочитане  на  текстове  от
евангелията ни показва, че срещата с Исус е среща с еврейството. Английският текст ни казва, че жената с
кръвотечението се е протегнала и е докоснала “края на дрехата му.” Този край на дрехата му не е бил богато
украсен с ресни и декорации, тя е докосвала пискюла на молитвения му шал. Исус е носел своя молитвен
шал като долна риза. И днес евреите носят такъв шал, когато отиват в синагогата за да се поклонят пред
Бога. 

Всеки път, когато чета Рим.9:4-5, аз си спомням задължението на църквата към синагогата. Павел
казва  за  евреите:  “Те са  избрани да  бъдат Божии деца.  На тях  Бог  разкри славата си,  на  тях  даде
заветите, закона, правилният начин на поклонение и обещанията. Техни са великите патриарси и те са
земния род на Христос, който е Бог над всичко и благословен завинаги.” Обърнете внимание, че тук Павел
употребява сегашно глаголно време: “те са избрани (сега) да бъдат Божии деца.” Павел не казва : “те бяха
избрани” (в миналото). А в Еф.2:11-12 Павел напомня на нас, неевреите: “Затова помните, че вие, някога
езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани – с обрязване на плътта,
което  се  извършва  с  ръце,  в  онова  време  бяхте  отделени  от Христос,  отстранени  от Израелското
гражданство и чужденци на заветите на обещанието,  без да имате надежда и без Бог на света.” А
после, след един обрат, който оставя без дъх мен, невежият езичник, за който говори Павел, той добавя: “А
сега в Христос Исус вие, които някога бяхте далеч от Бога, сте близо до него заради Христовата кръв”
(Еф.2:13). Да сграбчваме нашият Господ чрез вяра – това означава да ни бъде позволен достъпът до всичко,
което Бог е обещал на Израел и е било изпълнено чрез неговия Син. При това положение е сигурно, че мога
да презирам Израел и даже да не му обръщам внимание,  но това ще е белег на моята духовна бедност. И
накрая, няма ли близките ни отношения с Израел да ни помогнат да ценим високо Стария Завет, защото
трябва да помним, че е Стария Завет е бил единствената книга, която са притежавали ранните християни?

(В)  На  трето  място осъзнавам  факта,  че  земния  живот на  повечето членове  на  нашата  църква  в
Стрийтсвил е много по-лек от живота на другите хора по света. Постоянно повтарям на децата си, че по-
малко от 1% от хората по света се радват на привилегиите, които притежават те. През последните 3 години
по-малката ни дъщеря Мери прекарва част от лятната си ваканция в един лагер в Онтарио, където обслужва
деца, болни от рак. Ръководители на този лагер са Дог и Кети Хичкок от нашата църква. Аз имах известни
опасения, когато Мери за пръв път отиде на този лагер. В края на краищата тя беше само на 14 години и
щеше да помага на деца, някои от които нямаше да доживеят до следващата пролет и се питах какво щеше
да  е  отражението на  всичко  това  върху психиката  й  и  т.н.  Мери се  върна  от  лагера  укрепнала  и през
следващите месеци посещаваше деца на нейната възраст, които се лекуваха в болницата. Най-общо казано
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Мери се чувстваше въодушевена от всичко това. Неоценима е ползата, която тя извлече за себе си от тези
преживявания.

През лятото на 1972 аз надзиравах работата на Кейт Бъртън, която тогава беше стажант-служителка
на остров Мискоу, Ню Браушвайк. След като завърши образованието си и беше ръкоположена, Кейт отиде в
Англия и започна работа в пансион за младежи, които страдат от мускулна дистрофия. Болшинството от
болните от тази болест умират на 16-17 годишна възраст,  а  най-старият обитател на пансиона е на 25
години. В едно писмо от Англия, Кейт ми написа: “Знаете ли какво се случи с мен вследствие от работата
ми в пансиона? Разбрах смисъла на възкресението.”

Една трета от жените в затворите в Онтарио са попаднали там,  защото не са могли да си платят
таксите  и  глобите.  Това  не  е  ли  днешния  еквивалент  на  някогашния  затвор,  в  който  са  затваряли
длъжниците? Може ли в затвора  да има нещо,  чрез  което затворниците да научат  смисъла на Божието
царство и колко много се различава то от земните царства?

Исус Христос е победител над всичко, което измъчва човечеството. Вярата ми в неговата победа е
най-силна, когато съм заобиколен от страдащи хора, чието страдание изглежда, че не е в хармония с тази
победа. Аз казвам “изглежда”, защото триумфът на онзи, който е възкресен от смъртта е триумф, на който
нищо не може да попречи.

(Г) Неделя вечер. Мисля си, че е възможно да се събираме в църквата веднъж на всеки 1-2 месеца за
дискусии  и  да  разговаряме.  Сутрините  в  неделя  ни  предоставят  малка  възможност  за  обсъждане  и
разговаряне. Защо да не вземем решение и да започнем да се събираме с тази цел в неделя вечерта? Преди
няколко седмици ми хрумна, че повечето от хората, които посещават Лятното училище по теология в Отава,
където преподавам всяка година през месец юли, не са свещеници. Например тази година аз им говорих за
учението за оправданието и за съществуващите според това учение реални и въображаеми вини. Не трябва
ли да чуем за това учение в нашата църква и да го обсъдим помежду си? Изнасял съм лекции в гимназии,
синагоги, университети и конгресни центрове на темата за често пъти трагичното отношение на църквата
към синагогата, т.е. за историята на християнския антисемитизъм. А в нашата църква ние не сме говорили
на тази тема! Защо да не поканим нашите приятели от Солел да дойдат някоя неделна вечер при нас и
заедно да се поучим? От години съм женен за този град. Аз съм градско момче и нямам фермерска кръв във
вените си. Дълго време си мислех, че Мисисага е предградие на Торонто. Но Мисисага не е предградие на
нищо. Това е град със свой собствени права, чието население скоро ще достигне до 500.000 човека и сега се
бори с всички проблеми, които усложняват живота в градовете.

От  дълги  години  проучвам  библейския  смисъл  на  думата  град.  Вавилонската  кула  с  нейното
объркване и отчуждение между хората е един от аспектите на този град, за който се говори в Бит.11. А да не
говорим за други градове като Рим и Йерусалим. По всеобщо мнение Йерусалим е бил свещен град, но
въпреки това е бил толкова безбожен, че е убивал пророците и е разпънал на кръст Месията. В книгата
Откровение се говори за друг град, Новия Йерусалим. Защо да не изследваме заедно какво означава човек
да е християнин или какво означава група хора да са християнска общност, която живее в град, който според
Библията играе ролята на най-гордият паметник за тяхното противопоставяне на Бога? Добре е да помним,
че по времето на Павел в милионният Рим са живеели не повече от 75 християни. Но въпреки всичко, това
малко стадо е играело ролята на солта и подквасата. Защото колкото и малко да е количеството на солта и
маята, те предпазват и променят всичко, до което се докоснат.

(Д) Правейки всичко това, ние трябва да продължаваме да се обичаме по човешки един друг в нашата
църква. Може би е добре да си припомним какво означава “по човешки.” Имам предвид някои съвременни
технологични изобретения, които подлагат на риск нашата човечност. Компютърната технология ни даде
така  наречената  “виртуална  реалност.”  Когато  погледнете  в  екрана  на  компютърния  монитор,  вие  сте
наясно, че гледате в екран. А сега си представете, че притежавате сегашен огромен и усъвършенстван екран.
Когато гледате някой човек на този екран, вие вече не сте наясно, че наблюдавате екран. Обратното, вие
имате усещането, че човекът от екрана е в стаята редом до вас. Вие го виждате, чувате, докосвате и даже
усещате неговия мирис. Даже можете да протегнете ръка и да се ръкувате с него, въпреки че всъщност
човекът е на хиляди километри от вас. Вие имате физическото усещане, че сте си стиснали ръцете с другия
човек,  въпреки  че  всъщност  това  не  се  е  случило.  Ето  това  се  нарича  виртуална  реалност.  Да  имаш
усещането,  че си докоснал друг човек,  когато това всъщност не се е случило,  това означава,  че е била
симулирана нашата човечност. Тогава къде е нашата истинска човечност? Какво означава да бъдеш човек?
Какво е мнението на Библията за човечността и за християнското ученичество?

(Е) Не е нужно да казвам, че преклонението пред Бога продължава да е единственото и най-важно
нещо, което ние правим заедно в църквата.  Преклонението в църквата ще продължава да бъде мястото,
където  се  превъзнася  и  възхвалява  живото  слово  на  живия  Бог.  А  средството  за  комуникация  на
богослужението е литургията. Думата “литургия” е гръцка и се състои от две части, които означават “хора”
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и “работа.” С други думи, литургията е работата на хората, т.е.  онова, което хората правят по време на
богослужението. 

Това ми напомня да ви кажа, че тази проповед е много по-добра от проповедта, която първоначално
бях подготвил да произнеса. Защото гневът на човека не е в хармония с праведността на Бога.  Много по-
важно е да се уверяваме един друг, че непоколебимата любов на Бога към нас никога не свършва, просто
защото неговата вярност наистина е велика.

Достатъчността на Исус Христос

Кол. 1:15-20

Никога не съм считал, че теологията е следобедно забавление за хората, които обичат да разгадават
интелектуални загадки. Никога не съм считал, че заниманието с теология е равностойно на опитите да се
нареди “кубчето на Рубик” или да се реши някаква кръстословица. Точно обратното, винаги съм считал, че
теологията е свързана с всичко в живота ни. 

Една моя роднина имаше психологични затруднения и потърси помощ от своя пастор. Очевидно тя
потърси помощ от него, тъй като искаше и се нуждаеше да получи психологична мъдрост и разбиране,
които са събрани в Божията истина и са разбираеми за милостта и благоволението на Бога. С други думи, тя
знаеше, че независимо, че имаше нужда от психологична помощ, психологията не би могла да каже цялата
истина за живота й и за нейното страдание и да й даде облекчението, от което се нуждаеше. Единствено Бог
можеше да направи това. Психологията може да бъде в служба на евангелието, но единствено евангелието
може да разбере нейното положение и да й помогне да се излекува. Иначе казано,  житейските проблеми
винаги се нуждаят от теологично осмисляне и помощ. Посещението на роднината при пастора й се оказало
напразно. Той не само не й помогнал, но й навредил. Психологичната “мъдрост” която й предложил не само
не  била  мъдрост,  поради  което  не  й  помогнала,  защото  анемичната  теология  на  пастора  била  толкова
анемична, че той     даже не мо  жа  л да разбере нейното състояние и да помогне за нейното лечение  . Теологията
е пряко свързана с всичко в живота ни.

Когато преди и по време на Втората световна война Дитрих Бонхьофер участвал активно, давайки
всичко от себе си в борбата на немската църква срещу хитлеристката държава, английските и американските
религиозни дейци поклащали глави,  все едно че разбирали и казвали:  “Църквата в  Германия е слаба и
неспособна  да  се  противопостави  на  политическото  съблазняване,  защото  е  готова  да  се  превърне  в
инструмент на злото, правейки политически сделки.” Но Бонхьофер неуморно им отговарял: “Не е вярно!
Немската църква е в окаяно състояние, защото теологията й е покварена и разводнена.” Бонхьофер е бил
прав.  Теологията е пряко свързана с всичко в живота ни.  Когато теологията на църквата се отклони от
евангелието  ,  тази църква става негодна и тя престава да е средство за  даване на надежда и помощ за  
изцеление на хората.

Когато Павел писал писмото си до църквата в Колос, теологията на тази църква се била отклонила от
евангелието.  Павел  знаел,  че  отклонението  от  евангелието  ще  има  огромни  последици  за  живота  на
отделните й членове, на църквата като цяло и на обществото в което живее църквата. Единственото нещо,
което било нужно да се направи, е връщане към теологията на евангелието, препотвърждаване на истината
и същината на евангелието. В текста, който служи за основа на днешната проповед се казва, че ние също
сме получатели на това възстановяване и препотвърждаване. Този текст може също да ни помогне така,
както е помогнал на вярващите в Колос.

Павел казва, че Исус Христос е “видимият образ на невидимият Бог.” Казвайки, че нашият Господ
е видимият образ на Бога, Павел напомня на колосяните, че истинската природа и същност на Бога са били
най-пълно разкрити в Христос. Исус Христос не се нуждае от добавки. Той е достатъчен. Нищо не трябва
да се добавя към него.  Нищо  не може да бъде добавено към него.  (Какво може да бъде добавено към
личност,  която напълно разкрива  пред нас живия Бог?)  Не трябва  да считаме,  че Исус Христос е  най-
добрият човек сред хората, но не е превъплъщение на Бога. Точно обратното, нашият Господ е изцяло човек
като нас, но в същото време е и изцяло божествен и в него няма никакъв грях и недостатък. Нищо не трябва
да бъде добавяно или отнемано от неговия образ,  което да е заимствано от друга религия,  философия,
идеология и т.н.

Въпреки това, казвайки, че Исус е образа на Бога, ние всъщност казваме още нещо. Даже и най-слабо
запознатият с Библията човек, когато чуе, че нашия Господ е образа на Бога, веднага си спомня историята от
Битие, в която се казва, че Адам и Ева са били създадени по образа на Бога. Но тук под “образ” не се има
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предвид превъплъщение. Адам, Ева и всички останали хора по земята от всички поколения не са създадени
от безброй превъплъщения на Бога. В този случай “по образа на Бога” означава да живеят в близост и
приятелство с  Бога,  да  са  отговорни личности,  които са  отражение  на Божията слава.  Когато виждаме
образа на Бога в Исус Христос,   ние осъзнаваме до каква степен образът на Бога     се е заличил в нас  . С други
думи, вглеждайки се в Исус Христос, ние разбираме какви сме били създадени да бъдем, но сега не сме и в
същото време разбираме какво иска да възстанови Бог в нас. Когато сравним “образа” на Бога в Исус и
“образа  на  Бога”,  според  който  ние  сме  били  създадени,  тогава  разбираме,  че  Исус  Христос  е  тази
демонстрация на Бога,  в чиято истина ние възстановяваме обезобразеният си човешки образ и в чието
обещание се радваме на възстановяването ни от ръката на Господа.

Аз  не  мога  да  ви  втълпя  какво  означава  това  за  моя  живот  и  за  работата  ми като  пастор.  Нали
разбирате, че пасторът също е евангелист, което означава че когато успокоява и окуражава наранените хора,
пасторът евангелист преди всичко величае Божията милост и проявява човешката си вяра, която притежава,
докато самият   той се намира в процес на възстановяване в Христос Исус. Пасторът не е просто съветник и  
лечител. Пасторът е и евангелист, който препоръчва господаря си на хората и им дава пример за вяра в него,
с цел и те да тръгват по стъпките на онзи, които призовава всички хора да го последват.

Крайният резултат е, че в денят на публичното отмъщение на нашия Господ, последователите му ще
бъдат показани като доказателство за обещанието му да възстановява. На света има хора, които не само са
обезобразени от греха (всички хора сме в тази категория), но има и хора, които са необикновено засегнати
от злото и допълнително са обезобразени от него. Не знам поради каква причина много умствено болни
хора идват  да се  срещнат с  мен.  Да,  на много от тях може да се  помогне чрез лекарства,  тъй като те
намаляват  симптомите на страданието им.  Но лекарствата  не  могат  да излекуват  заболяването им и те
страдат. Обратно на онова, което много здрави хора си мислят, умствено болните хора страдат много. Когато
някой от тях седне срещу мен и ми каже как се чувства, от какво се страхува, колко черно си представят
материалното си съществувание; когато ме питат толкова искрено защо не могат да бъдат излекувани, аз им
казвам, че те ще бъдат излекувани. Казвам им това, защото знам, че онзи, който е образът на самия Бог е
същият, в който Божият образ в болните хора ще бъде възстановен. Хронично умопомраченият човек, който
е дошъл в  кабинета  ми съвсем не  се  нуждае  само да бъде съжаляван,  защото един ден чрез  неговото
възстановяване ще се възвеличае Божията слава.

Отдавна  знам,  че  съм  роден с  късмет.  Спомням си как веднъж се  засмях вътрешно,  когато  като
гостуващ проповедник бях представен пред една църквата от местния пастор и той каза, че аз съм израснал
в малко селце.  Защо му трябваше да казва това пред църквата,  освен ако по този начин искаше да ги
уведоми, че съм страдал заради много лишения? Или може би се извиняваше за лошата ми проповед? А от
какви лишения бях страдал като дете? Не съм насилван сексуално като дете; баща ми не е бил майка ми; не
съм бил лишаван от подходяща храна, дрехи, дом и лекарски грижи. Освен това имах достъп до такива
интелектуални и културни източници, които са недостъпни за повечето деца. Дали съм бил лишен?

Но в работата си като пастор аз съм се срещал с хора, чиито лишения даже няма да се опитам да ви
опиша. Раните от които страдат са толкова страшни, че няма никога да бъдат излекувани в този живот. Но
това, което нито вие, нито аз, нито който и да е лекар може да излекува,    ще бъде излекувано, когато Исус  
възстанови Божия образ в тях. Ако не бях сигурен в това, какво друго мога да направя за тях, освен да се
усмихна престорено и да им върна обратно същата безпомощност, от която искат да се освободят. Иначе
защо биха искали да се срещнат с мен? Павел казва: “Исус Христос е образа на невидимия Бог.” Това е най-
ясният начин да се каже, че Исус е достатъчен и няма нужда от добавки. 

Павел казва, че всички неща са създадени чрез Исус Христос: всичко, тронове, власти, княжества,
правомощия.  Това са институциите и организациите, от които се очаква да подреждат живота ни, да ни
поддържат  и  да  ни  възпитават;  накратко,  от  тях  се  очаква  да  спомагат  за  доброто  на  обществото.
Образователното ведомство, армията, фирмите, профсъюзите, правителството – всички те трябва да работят
за доброто на обществото. Но както всичко в този пропаднал свят и те са пропаднали. Оказва се, че те са
контрапродуктивни, опаки, даже порочни и смъртоносни. 

Правителството е получило мандат от небето, за да не допуска разпадане на държавата и да гарантира
справедливост  и  правосъдие.  Колкото  и  да  е  лошо правителството,  има  нещо,  което  е  още по-лошо –
липсата на каквото и да е правителство, защото това е гарантиран хаос. Хората не могат да съществуват в
условията на хаос в държавата. Когато живеят в условията на хаос в държавата, хората веднага се хващат за
лекарството, което винаги им е под ръка – тиранията. Животът в тирания може наистина да е окаян, но поне
е възможно да се живее. Но тиранията си е тирания и ние основателно я мразим. Така че колкото и да е
лошо правителството на Канада,  то е  за  предпочитане пред правителствата на Садам Хюсеин,  Моамар
Кадафи, Сталин или Мао Дзе Дун.
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Вярно е, че тъй като властите и силите са пропаднали, работата на правителствата е зло. Най-важното
е, че тъй като по дефиниция правителството има монопол над властта, неморалното правителство винаги е в
опасност да извърши нещо неописуемо зло и смъртоносно. И правителствата постъпват точно така. Поради
това  задачата  на  християните  и  на  църквата  е  винаги  да  призовават  правителството  да  изпълнява
задълженията си в Христос, чрез когото и заради когото то е било създадено.  

Образователното ведомство е  упълномощено да образова,  защото неграмотността  не трябва  да се
увеличава. И то наистина прави това, но до известна степен.  Самият аз съм спечелил много от парите,
отделяни за образование в нашето общество. Но образователното ведомство се занимава с още много други
неща,  освен  да  образова.  Например,  то  осигурява  стартов  плацдарм  за  онези,  които  не  се  грижат  за
образованието, а за собствената си политическа кариера. Историята е доказала, че когато педагозите бъдат
подложени  на  натиск,  те  превръщат  образованието  в  пропаганда.  Пропагандата  е  лъжа,  насочена  към
постигането на някаква обществена цел. Никога не можем да контролираме изкъсо всичко, което децата ни
донасят от училище у дома. Нека да не забравяме, че в нацистка Германия най-голям дял сред членовете на
нацистката партия са имали учителите.  (Коментар:  По същия начин голям процент учителите и преподавателите в
университетите по времето на социализма бяха комунисти. Голяма грешка беше, че след промените ги оставиха да преподават
необезпокоявани и така заразата на комунизма влезе в следващите поколения. А в Германия след войната учителите – нацисти са
били уволнени поради лустрацията. Д.Пр.)

Здравеопазването е упълномощено да се грижи за здравето на хората. И то го прави.  Кардиолозите
върнаха майка ми от прага на смъртта и тя прекара 75 дни в болницата. За всичко това аз не платих нищо,
освен данъка за дохода си. Но въпреки това, здравеопазването се оставя да бъде въвличано в политическата
игра и когато тази игра загрубее,  на хората се предоставят по-малко грижи и те даже са придружени от
кражби, подкупи и скандали.

Павел е разбирал, че силата, троновете и властите са създадени чрез Христос  заради Христос. Тъй
като са създадени чрез Христос, те са тук поради Божията воля. Да ги пренебрегваме или да ги презираме,
или  да  ги  избягваме  означава  да  се  отнасяме  по  същия  начин  към  самия  Господ,  а  това  нито  един
християнин няма да направи. Тъй като те са направени заради Христос, те винаги трябва да дават отчет за
целта, заради която са били създадени. Властите и силите са били създадени, за да спомагат за доброто на
хората, да предпазват и възпитават нас, които сме създадени по Божия образ. Накратко, те са създадени, за
да отдават почит на самия Господ така, както той ни отдава почит, като се грижи за нас.

Нехристияните могат да обръщат гръб на силите, дали защото са се лишили от илюзиите си, или
защото са отчаяни, или са късогледи, или са мързеливи или защото угаждат на себе си. Обаче християните
не трябва да обръщат гръб на нищо. Християните трябва да напомнят на силите на деня и нощта, че те са
създадени чрез Христос заради Христос; че силите не са закон сам за себе си; че те не са оправдаваща себе
си бюрокрация; че те не са инструмент на каквато и да е идеология, към която считат, че принадлежат; че те
не могат да бъдат каквото си поискат. И тъй като силите са корумпирани, в тях съществува склонност да
се превръщат в закон за самите себе си, да стават деспотични и даже смъртоносни. Тази тенденция трябва
много добре да се разбира и да се дължи под постоянен контрол. Християните винаги трябва да припомнят
на силите, че служат на Христос, който е техният създател и съдия. И тук нашият Господ е достатъчен.Но
Павел още не е  свършил. Той казва,  че Исус Христос е “главата на тялото, т.е.  на църквата, Той е
началото, той е първородният от мъртвите.” Тук “първородният от мъртвите” очевидно се отнася до
възкресението на Господа. 

Важно  е  да  разбираме  по  какво   възкресението   се  различава  от    съживяването  .  Съживяването  е
просто съживяване на един труп, съживяване на тяло, което преди време е дишало, после е престанало да
диша и сега е  направено отново да диша.  В Новия Завет никъде не се  казва,  че  Исус е  бил съживен.
Апостолите свидетелстват, че Господ е бил възкресен. И неговите хора са възкресявани заедно с него.  Да
бъдеш възкресен означава да ти бъде дадено   ново съществувание  , което е изпълнение на онова, което Бог  
ни е създал да бъдем и да живеем. Оригиналният план и цел на Бога за цялото човечество е хората да са
свободни от всяка пречка, която не им позволява да славят Бога, да го обичат, да му се подчиняват и да се
наслаждават в Бога.

Сега ние, хората, не сме свободни. Разбира се, ние можем да вземаме светски решения; можем да
избираме за коя фирма да работим; дали да ядем сладолед или не; какви дрехи да носим. Но ние не сме
свободни,  на  нас  ни  се  пречи,  даже  биваме  пращани  в  затвора  –  когато  отдаваме  почит,  когато  се
подчиняваме и се радваме на Бога. И тъй като не можем да правим това, ние не го правим. Ние се нуждаем
от освобождение. Когато канала в кухнята се задръсти, ние викаме водопроводчик. Неговата работа е да
извади нещата,  които са  го  задръстили,  за  осигури свободно протичане  на  отточната  вода,  за  да  може
каналът на функционира нормално. Исус не ни превръща в нещо различно от хора. Той ни освобождава, за
да функционираме пред Бога така, както сме създадени да бъдем. Той е първородният от смъртта. Неговото
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възкресение ни въвежда в ново човешко съществувание. Като първороден, той води по пътя всички онези от
нас, които са новородени и вървят след него.

Църквата, чиято глава е нашия Господ; църквата е видимата демонстрация на тази истина пред очите
на  света.  Църквата  е  видимата  демонстрация  на  истината  на  Христос  пред  очите  на  този  свят  ,    който  
принадлежи на  Христос  по  право.  Обаче  светът,  който  е  измъчен  и  потънал  в  грехове  не  вярва,  че  е
възможно  да  съществува  нещо ново.  Поради  това  обществото  на  християните  трябва  да  е  видима
демонстрация на новородените, чието човешко съществувание е толкова истинско и неподправено, че да
привлече  вниманието  на  невярващите  към  първородният  Исус.  Царствате  и  силите  продължават  да  си
мислят,  че  съществуват за да се самообслужват.  Но всъщност те са създадени единствено и само за да
помагат на хората. А кои са хората, за чието добро трябва да работят? Това са мъжете и жените, които са
създадени за  да хвалят Бога,  да  го обичат,  да му се подчиняват  и да се  наслаждават в  него.  Църквата
напомня постоянно на всички хора, че целият свят принадлежи на Христос.

Ако считате, че днешната проповед е прекомерно дълга и подробна, за това си има причина и тя се
състои в това, че Бог примирява целия свят със себе си в Христос. Да казваме, че всички неща се събират
заедно в Христос, означава че той не е просто някакъв вид универсално лепило, което лепи всичко, а че в
него всички аспекти на живота наистина се подреждат перфектно помежду си. Христос държи света и го
предпазва  за  да  не  се  разпадне  на  съставните  си  части.  Целият  живот  в  него  е  цялостен,  почтен  и
непротиворечив.

Всичко свързано с живота на човека, независимо дали се отнася до тялото, до разума, до духа, до
общуването с другите хора, до емоциите и политиката – няма проява на човешкото съществувание, която
Христос да не иска да приеме, да възстанови и да я интегрира с другите аспекти и след това да ни даде
възможност да осъзнаем това и да приеме от него това, което той вече е оформил по волята си.

Поради тази причина аз не се срамувам, в нашата епоха на многообразие на мненията, да твърдя, че
Исус Христос е достатъчен. Той не се нуждае от добавки и поради това, ако се опитаме да добавим нещо
към него, това само ще го принизи. Той е достатъчен.

Защото Исус наистина е образът на невидимия Бог.  Чрез него и заради него са създадени всички
царства  и власти.  Той е  първородният от смъртта,  който превръща новородените си последователи във
видима демонстрация на неговата истина и реалност. Нашият цар е достатъчен.

Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение

2 Тим. 1:7

То започнало като младежко движение. Няма съмнение, че по-възрастните хора притежават по-голяма
мъдрост, по-точна преценка и по-голяма далновидност. Нашият Господ е знаел това. Но въпреки това той не
се притеснявал и започнал с млади хора. Когато започнал публичното си служение, Исус наближавал 30-та
си годишнина. Изглежда, че и 12-те ученици, които си избрал, не са били по-възрастни. Когато Павел взел
Марк по време на първото си мисионерско пътуване, Марк е бил около 19-годишен. Вие знаете какво се е
случило: Марк се държал точно като 19-годишен.  Не можал да издържи на трудностите, свързани с това
пътуване, изоставил Павел и се върнал у дома. 

Когато Павел и Варнава се готвели за второто мисионерско пътуване,  Павел казал: “Не можем да
вземем Марк с нас; ние просто не можем да си позволим той отново да ни напусне.” Варнава възразил:
“Тогава той беше само 19-годишен; дай му втори шанс.” Заради Марк, Павел и Варнава се разделили. Но се
оказало, че позицията на Варнава е правилна,  защото по време на второто пътешествие Марк доказал, че
може да му се вярва. 

Защо подчертавам младостта? Дали не правя това,  защото по-широката перспектива и по-голямата
стабилност на средната възраст е придружавана от скука, апатия и немалко цинизъм? Няколко по-възрастни
от мен свещеници са ми казвали, изпълнени с умората на разрушаването на илюзиите: “Шеферд, изчакай да
доживееш до моята възраст в тази игра и тогава да видим как ще разсъждаваш?”

Има и друга причина, поради която нашият Господ е започнал с младите хора: с това, с което трябва
да се сражаваме в младините си  ,   със същото ще трябва да се сражаваме до края на живота си  .   Винаги
се  развеселявам,  когато  някой  човек  на  възраст  започне  да  твърди,  че  младостта  и  свързаните  с  нея
проблеми безвъзвратно са го напуснали. Преди години психиатърът д-р Джеймс Уилкис, за когото често
споменавам в проповедите си, в една своя лекция в университета ни каза, че  в емоционално отношение
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нашата  младост  дреме  малко  под  повърхността  на  психиката  ни  на  възрастни  хора    и  че  когато  сме  
заплашени от нещо  ,   младежката ни емоционалност внезапно се появява  . Тъй като е прекарал много години
в  университета,  Уилкис  обичаше  да  казва,  че  когато  образованите  професори,  тази  есенция  на
предполагаемият  разум,  бъдат  убодени,  те  реагират  като  четиригодишни  деца.  Участвал  съм  в
психологически  експерименти,  които  потвърждават  казаното  от  Уилкис.  Това,  с  което  трябва  да  се
сражаваме в младините си,  със същото ще трябва да се сражаваме до края на живота си.  Поради това
проповед, която е насочена към по-младите хора има какво да каже и на по-възрастните.

Павел пише на Тимоти, който е 19–20 годишен и му казва: “Помни!   Бог не ни е дал дух на плахост,  
на боязливост и на страх.     Той ни е  дал дух на сила,  на любов и на себеконтрол  .”  Ясно е,  че  по-
възрастният апостол е знаел от какво се страхува младият Тимоти. А ние страхуваме ли се? Дали слънцето
ще изгрее от изток? Има дни, в които страховете ни са толкова слаби, че даже не са забележими, но има и
други дни,  в  които те  доминират  над  всичко останало в  умовете ни.  Някои от страховете  ни са  лесно
разбираеми. Например, фирмата в която работим се слива с друга, по-голяма фирма, вследствие на което ще
има съкращение на персонала. Или пък детето ни не изглежда добре, а ние нямаме достатъчно медицински
познания, поради което не знаем дали да вярваме на преценките на приятелите си, че нищо му няма. Или се
страхуваме, че кошмарите, от които страдахме по-рано и после ни напуснаха, сега отново като че ли са се
появили;  ние  не  можем  да  понесем  положението,  че  хората  ще  разберат,  че  се  чувстваме  толкова
безпомощни, слаби и глупави, и че това ще ни унизи в очите им. Страхуваме се, че понеже не сме женени,
ние никога няма да можем да се оженим. Срещал съм и хора, които се страхуват, че тъй като вече са женени,
те никога няма да се разведат. А има и един друг вид страх, който не е свързван с някакво конкретно нещо
или  ситуация.  Специалистите  по умственото здраве  го  наричат  “тревога  от  съществуването.”  Този  вид
тревога  представлява  незначителна,  скрита  и  подсъзнателна  убеденост  в  нашата  чупливост,  в  нашата
хилавост, в нашата незначителност в сравнение с житейските случайности и със собствената ни смъртност.

Проповедникът  постоянно ни  напомня,  че  “Не  се  страхувай!”  е  най-често  изричаната  заповед  от
устата на Исус. (Коментар: Според някои изследователи, тази заповед се среща 365 пъти в Библията, което отговаря на броя

на дните в годината.  Д.Пр.) Но ние усещаме, че призивите му да не се страхуваме ни въздействат толкова,
колкото биха въздействали собствените ни думи, ако отидем на брега на езерото Онтарио и заповядаме на
водата да престане да се вълнува.

Никога не омаловажавам и не подценявам този страх, който е част от човешкото ни състояние. Този
страх не може да бъде отречен, че съществува, така както не може да бъде отречен зъбобола. Тогава какво
правя аз със собствените си страхове? В дните, в които ми се струва, че страховете ми почти ще ме победят,
аз се обръщам към две съкровищници: към обещанията на Бога и към християнските си приятели.

Обещанията на Бога са славни. Най-простото обещание идва от книгата Исус Навин 1:5 “Няма да се
отделя от теб, нито ще те изоставя.” Псалмите също са една златна мина. “Това знам, че Бог е с мен ...
какво може да ми стори човек?” (Пс.56:9-11) Йоан ни казва,  че даже когато собственото ни сърцето ни
осъжда,  неизмеримата милост на Бога е по-голяма от сърцето ни (1Йоан 3:20). Ние имаме и обещанията,
произлизащи от сърцето и перото на Павел: “Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за
Господа умираме;  и така,  независимо дали живеем или умираме, ние принадлежим на Господа.”  (Рим.
14:8); “Ако Бог е с нас, кой е против нас?” (Рим. 8:31); “Но знаем, че във всичко Бог работи за доброто на
тези, които го обичат и са призовани според неговото намерение .” (Рим. 8:28) А разбира се, според мен
имаме и кулминацията на всичко, писано в Библията – Рим. 8:38-39: “Понеже съм уверен, че нито смърт,
нито живот ... нито сегашни, нито бъдещи неща, нито каквото и да е друго нещо в цялото създание ще е
в състояние да ме отдели от любовта на Бога в Христос Исус, нашия Господ.”

Когато казва на Тимоти, че на нас ни е даден дух не на страх, Павел няма предвид, че ние никога не се
страхуваме. Самият Павел често се е страхувал и без да се притеснява разказва за собствените си страхове.
Даже нашият Господ веднъж се изплашил. Ако казваме на хората, че не трябва никога да се страхуват, това
означава да ги насочваме да се стремят към нещо нереално и странно и по този начин да ги обричаме
постоянно да изпитват чувството за вина, защото се страхуват. Но от друга страна, да имаме “дух на страх”
означава нещо напълно различно;  това  означава  да бъдем постоянно подвластни на страха и това  да е
нашата отличителна черта. Но точно този дух на страх не ни е даден, поради което не би трябвало да се
страхуваме, а да се обръщаме към обещанията на Бога.

Въпреки това трябва да призная, че в живота ми е имало случаи, в които изглеждаше, че Божиите
обещания сякаш се бяха изпарили за мен. В тези случаи страхът ме караше да се чувствам като срутваща се
сграда  или  нахлуваше  в  мен  като  отровен  газ.  В  тези  случаи  обещанията  на  Бога  ми  се  струваха
неефективни, колкото и верни да са те и неспособни да обуздаят страха, чийто вълни ме заливаха като
пристъпите на морската болест. В такива случаи се осланях напълно на християнските си приятели, тъй
като в миговете, когато сме “загазили,” за нас те превъплъщават истината на обещанията.
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Ако Бог не ни е дал дух на страх, тогава какъв дух ни е дал? Павел отново напомня на Тимоти: Бог ни
е дал дух на сила, на любов и на самоконтрол. Въпросът, който по-младите хора винаги задават, когато чуят
за евангелието е: “Това истина ли е?” Те го задават, защото подозират, че може да е истина, а може и да е
просто “изтъркана фраза.” Те подозират, че може да е истина, но да е твърде абстрактна, поради което да е
безполезна в нашите земни условия. Друг въпрос, който младежите задават относно евангелието е:  “Дали
работи? Ефикасно си е ?” Критерий за оценка на ефективността е очакваният краен резултат. Оценката на
отговора на въпроса: “Добре ли работи чукът?”  зависи от това, за което ще използвате този инструмент?
Ако ще забивате гвоздеи с него, отговорът е “да”. Ако искате да плетете с него салфетки, отговорът е “не”.
Ако искате да ремонтирате с него дюзата на градинския си маркуч, отговорът е “може би”. Отговорът на
въпроса: “Дали евангелието е ефикасно” зависи от това, какво очакваме да се случи. Правилният отговор е,
че  евангелието е ефективно по отношение на постигане на своята цел да ни примири с Бога и ни
прави открити към него; тъй като единствено евангелието може да направи това, следователно то работи и
трябва да бъде прегърнато от всеки юноша с нормална интелигентност. Но отговорът е както доста хлъзгав,
така и доста абстрактен. Представата, която юношата има за примирението с Бога и за откритостта му към
Бога е  нещо, което ние,  по-възрастните хора трябва да демонстрираме с ежедневните си постъпки, ако
искаме това, което казваме да има някаква тежест. От доста време считам, че двамата с жена ми трябва да
сме най-добрата реклама на евангелието, която децата ни могат да видят. С други думи, младите хора ще
стигнат до заключението, че евангелието работи единствено, ако са видели резултатите от неговата работа в
нас, възрастните хора.

Една  от  отличителните  черти,  които  винаги  съм  харесвал  в  младежите,  е  тяхната  прямота  и
откровеност. Ако ги попитате за рок-концерта от миналата вечер, те ще ви отговорят без никакви задръжки:
“Беше скучен.” По-възрастните хора са много вещи в словесните димни завеси, а по-младите не си правят
труда да се занимават със словесно маскиране, тъй като подозират, че многото говорене е прикриване на
притеснителната липса на стойност. В църквата в Коринт е съществувала точно такава притеснителната
липса на стойност. Членовете на църквата много се оплаквали, криели се зад гърба на водачите на църквата,
прикривали греховете си и се представяли, че са много верни на Христос. Най-накрая Павел стигнал до
края на търпението си и им казал, че претенциите им че са мъдри, са просто израз на тяхното нахалство.
Той ги информирал, че скоро ще посети църквата и сам ще се справи с тези горделивци. Убедеността му
относно природата на евангелието и решителността му за привърже църквата към евангелието са очевидни
от заключителния ред на писмото му: “Аз скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, а силата на
тези, които са се възгордели. Защото Божието царство не се състои от думи, а от сила.” (1Кор.4:19-20).
Бог ни е дал не дух на страх, а дух на сила.

Освен това Бог ни е дал и дух на любов. Всеки има свое собствено разбиране за любовта, но за нас е
важно евангелското разбиране за любовта.  В евангелието ясно се казва, че любовта (образец за която е
Божията любов) е самораздаваща се и се излива, забравяйки за себе си върху всеки човек, без да прави
сметка за последиците или за цената, която ще трябва да плати. На младите хора не им е трудно да разберат
това забравящо за себе си самораздаване, без да се прави сметка за последствията или за цената. Това е
толкова възвишено и даже рисковано, че то им изглежда както привлекателно, така и истинско.

Но младите хора не остават  млади.  С напредването във възрастта цената,  която трябва да плаща
любовта  полека  лека  започва  да  им  изглежда  непосилно  висока.  В  същото  време  последствията  (т.е.
резултатът)  започва  да им изглежда твърде  оскъден в сравнение  с  високата  цена.  От гледна точка на
икономистите, любовта не е “евтино” начинание. После какво се случва? Самораздаването се смалява до
даряването на някакъв предмет, а забравянето за себе си се смалява до пресметливостта. Цената започва да
ни изглежда твърде висока, а последиците и резултатите – твърде оскъдни. Следващата стъпка е последната.
Ние се превръщаме  в символично щедри и това е приемливо от хората,  защото те очакват точно това от
всеки човек, който не изпитва уважение към нищо. Как може да избегнем тази загуба на илюзиите?

Има два начина за избягване на тази загуба на илюзиите. Единият е, чрез постоянно връщане към
темата  на  днешната  проповед:  Бог  ни е  дал  дух на  любов,  не  привидност  на  любов,  а  дух на  любов.
Очевидно  тук се подразбира, че се говори за Светия Дух, тази сила, чрез която самият Бог действа върху
хората си. След като това е така, тогава самият Бог трябва и ще пази сърцата ни от пропадането им до
нивото на тази привидност, която според невярващите хора е достатъчно добра. Вторият начин за избягване
на загуба на илюзиите, която принизява любовта до приемливата за обществото лицемерна фалшивост, е
постоянно да ценим високо хората.

Пишейки до християните в Солун, Павел казва: “Чувствахме се толкова привързани към вас, че бяхме
готови да споделим с вас не само Благата вест от Бога, а и собствените си души  (ето в това е същността
на любовта, да си готов да споделиш с обичаните хора всичко от себе си),  защото ни станахте много
скъпи.” (1Сол. 2:8)  Колкото по-дълго живея, толкова по-силно започвам да обичам хората. Когато бях по-
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млад пастор, аз бях толкова погълнат от стремежа си да извършвам всичко, което се изискваше от поста ми:
да  пиша проповеди, да ръководя срещи с хората, да извършвам сватбени церемонии и т.н., че фокусът на
вниманието ми беше върху дейността, а хората малко или повече оставаха в периферията на вниманието ми.
С остаряването  дейността  започна  като  че  ли  сама  да  се  извършва,  а  хората  застанаха  във  фокуса  на
вниманието ми. Една от причините, поради която ми е приятно да съм пастор е, че хората – независимо от
техният вид и различни качества – с всяка изминала година ми стават все по-скъпи. Поради това темата на
днешната проповед се потвърждава за мен с още по-голяма сила: Бог ни е дал дух на любов и този дар ще
запазва любовта ни за да не пропадне до нивото изкуствената усмивка и даряването на 50  цента в кутията
за дарения в църквата.

На нас ни е даден и дух на самоконтрол. Самоконтролът изглежда, че е обратното на контрола от
страна  на  другите.  Ние  или  се  самоконтролираме,  или  другите  ни  контролират;  другите  хора,  други
идеологии или други неща. Когато не ние, а нещо извън нас започне да ни контролира, ние заприличваме на
празна консервена кутия, която постоянно е подритвана от другите; нещо повече, тази празна консервена
кутия в началото е празна, а после става безформена. 

А това  не  е  добро.  Каква  е  алтернативата?  Преди малко казах,  че  самоконтролът изглежда,  че  е
обратното  на  контрола  от  други  хора  или  неща.  “Изглежда”,  защото  има  един  славен  пример,  когато
самоконтрола и контрола от страна на другите са едно и също нещо. Когато прави списъка на плодовете на
духа в Галатяни 5:22, Павел описва качествата на живота, които Исус Христос създава в хората си чрез своя
Дух. Самоконтролът е включен в този списък. 

Разбирате  ли,  да  бъдем  контролирани  от  Христос,  това  означава  да  знаем  чий сме:  ние  сме
единствено и само негови! А да знаем чий сме (което става когато сме в Христос), означава да знаем кои сме
и  коя  е  истинската  ни  същност.  Тъй като  Исус  Христос  ме  направи  такъв,  какъвто  съм,  да  бъда
контролиран от Христос винаги ще означава да се самоконтролирам.

По време на ритуала на “първото причастие” ние обикновено полагаме ръце върху хората,  които
утвърждаваме във  вярата  на  святата  католическа  църква.  В този ритуал няма нищо магическо.  Според
Библията да се постави ръка върху някой човек означава да се молим Бог да го благослови и да му възложи
да служи в Божието царство. 

На определен етап от живота на Тимоти по-възрастните християни са поставили ръцете си върху него.
Сега Павел го призовава да разпали отново този дар, да се увери, че огънят свети ярко и никога да не му
позволява да замъждука или да угасне. Това означава, че когато ние, по-възрастните християни, поставяме
ръцете си върху младежите  и се молим Бог да ги благослови и да им възложи да служат в Божието царство,
ние също трябва да разпалваме отново този дар в себе си.

Защото независимо от това, дали сме млади или стари, на нас никога не ни е даван дух на страх, а ни
е даван дух на сила, на любов и на самоконтрол.

Един на друг да си носим товарите 

“Един на друг си носете товарите и така изпълнявайте Христовия закон.” (Гал.6:2)

Някои от нещата, които наричаме “товари,” една ли заслужават да бъдат наричани така. Несъмнено
това  са  дребните  неприятности  и  неудобства,  дразнителите  или  нещата,  които  ни  нервират,  но  ние
преувеличаваме, когато ги наричаме “потискащи товари.” Какъвто например е артрита на една от ставите на
някой от пръстите ни. Или например порасналия ни син, който седи на дивана в хола с мръсните дрехи, с
които е ремонтирал нещо по колата. Или съпругът, който оставя в мивката неизмитите си чинии след като се
е нахранил. Досадните неща не са за пренебрегване, но не заслужават да бъдат наричани “товари.”

Но има и истински товари. А ако товарът е достатъчно лош, ние го наричаме  “детвейд” -  “мъртъв
товар.” От корабоплаването знаем, че детвейд е товар, който понякога застрашава да преобърне кораба и да
го потопи. Дали “мъртвия товар” ще ни потопи? Дали ще ни унищожи? Може би не. Сигурно сте виждали
снимката на двете рошави момчета, едното от които носи на гърба си другото. Първото момче залита под
тежестта на второто, но въпреки това се усмихва радостно и казва: “Той не тежи; това е брат ми!” Той не
тежи? Това не е вярно! Той е толкова тежък, че на първото момче му се огъват коленете.  Но въпреки това
той казва: “Това е брат ми.” Поради това товарът бива носен с радост, без оплакване, без негодувание, без
пресмятане дали въобще е възможно да бъде носен този товар.

Павел казва, че има товар, който ние, като християни трябва да носим и то с радост, когато някой скъп
за нас човек ни довери, че нещо го измъчва. От време на време някой в нашето християнско общество,
някой от приятелите ни или от членовете на семейството ни излиза от релсите. Случва се така, че той или тя
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са обвинени основателно зарази поведение, което е скандално. Какво става след това с този човек? Как ще
се отнасят хората към него и как ще се чувства самият той, зависи преди всичко от онова, което правим   ние  .  
Павел казва, че има само едно нещо, което трябва да направим с такъв човек: “да го възстановим в духа на
милостта.”  Но  защо  трябва  въобще  да  си  правим  труда  да  го  възстановяваме,  а  още  повече  да  го
възстановяваме нежно, внимателно и тактично.  Нали самият той се е обезчестил и опозорил? Нали тя
самата е поставила семейството си в затруднено положение? Не даде ли този човек повод да се усмихват
самодоволно онези, които казват, че вярата в Христос са празни приказки и мошеничество? Тогава защо
трябва да си правим труда да възстановяваме такъв човек?

Много  са  причините,  поради  които  трябва  да  постъпваме  така.  На  първо  място,  самите  ние  се
намираме   само на една крачка разстояние   от същото окаяно положение, в което се е оказал този човек  .
Още по-вероятно е  даже да сме на половин крачка от това положение! В Гал.6:3 Апостол Павел с други
думи казва: “Вглеждайте се в себе си и внимавайте, иначе и вие самите ще бъдете изкушени.” Не трябва да
си представяме, че сме духовно по-добри. Не трябва да си представяме, че притежаваме някакво морално
превъзходство, което ни прави недостижими за същото изкушение, на което са станали жертва нашият брат
или сестра. Представете си, че един ден член на нашата църква бъде арестуван за злоупотреба с пари. Някой
хора сигурно ще започнат да говорят: “Как можа да направи това?” Но замислете се, дали самите вие не сте
били под голямо напрежение поради недостига на пари и си спомнете как сте мечтали да имате поне още
няколкостотин долара,  за да преживеете един-два месеца,  докато положението ви се подобри? Може би
току-що арестуваният  човек  е  убедил  себе  си,  че  само  ще  вземе  парите  на  заем.  Сигурно той е  имал
намерение да ги върне веднага, когато може. Сигурно човекът е убеден, че на него просто не му е стигнало
времето. 

Или пък например става ясно, че най-приятната жена в църквата е наранила три годишното си дете.
Злите езици коментират: “Как можа да нарани детето си, което е част от собствената й плът и кръв, и е
напълно беззащитно?” На мен не ми е трудно да разбера как е възможно това.  В продължение на три
денонощия младата жена се е грижела за другото си дете, което е пеленаче. Безсънието я докарало до края
на изтощението. В добавка това се е случило през третата седмица от месеца и са оставали още десетина
дни по датата, на която съпругът й щял да получи заплатата си, от която ужасно се нуждаели. Тези и други
неща се натрупали в нея и тя нервно потрепвала така, както потрепват краката на кон, който е удрян с
камшик.   А  тригодишното  й  дете  било  непослушно  и  предизвикателно  по  начин,  който  необоримо
потвърждава  теорията  за  вродения  грях.  Но  този  път  границата  на  издръжливостта  на  майката  била
премината. Тя се почувствала унизена. Почувствала, че всички я наблюдават отстрани, все едно че тя е
необикновено жестока или че е необикновено нестабилна, а нито първото, нито второто е вярно. Срам.
Чувство за вина. Опозоряване. Но преди да я посочим с пръст или гласно да я осъдим зад гърба й, нека да се
вслушаме в предупреждението на Павел: “Внимавайте за себе си. Пазете се!”

Или например, оказва се, че някой е хванат в прелюбодеяние. Предателството към брачния партньор е
много лошо нещо. Но това не е единственото лошо нещо, което е свързано с извънбрачната любовна връзка,
нито  пък  е  най-лошото.  Замислете  се  за  самозалъгването  и  лъжите,  които  неизбежно  съпътстват
прелюбодеянието. Човек не се потапя изведнъж в самозалъгването. Извънбрачната любов се развива стъпка
по стъпка и постоянно се задълбочава. Всяка стъпка е фина и едва доловима, извършва се безкритично и е
придружавана от лъжи, понякога към другите и винаги към нас самите. С всяка стъпка ситуацията става все
по-сложна и по-наситена с измами.  На този етап преструването се  превръща в начин на живот;  това е
атмосферата, която човек диша без да мисли. На този етап човек вече толкова дълго е носил наметалото на
лъжата и измамата, че самият той се превръща в наметалото, което носи.  Сега той е ходеща лъжа и вече не
знае кое е всъщност.

После,  един  ден  сноп  светлина  и  лъч  на  истината  пронизват  лицемерието  и  лъжата  като  лазер.
Човекът се вижда такъв, какъвто е. И едва може да повярва, че това, което вижда е истина или че ще може
да го понесе. В края на краищата, докато е бил потопен в самоизмамата, човекът поне е бил щастлив като
всеки друг, който живее в рая на глупостта. Сега, когато истината за самият него достигне до съзнанието му,
той се чувства унищожен. Оказва се, че самият той е точно това нещо, което винаги е презирал в другите
хора.  Нашият човек се видял в огледалото.  Образът,  който видял в огледалото го изплашил, натъжил и
отвратил.  Онези  от  нас,  чийто  грях  не  е  толкова  драматичен  и  сензационен,  от  собствен  опит  знаят
покварата, която дреме в сърцето ни. Ние си задаваме същия въпрос. И когато си го зададем, ние преставаме
да се чудим дали трябва да се безпокоим за човека, който току-що се е препънал. Тогава разбираме, че
самите ние сме само на една, даже на половин крачка разстояние от същото прегрешение. А когато това се
случи, ние отчаяно ще се нуждаем от някой, който да го е грижа за нас!

Но има и друга,  по-добра причина за да възстановим нашият брат или сестра:  ние вътрешно сме
приканвани да подражаваме на разума, духът, сърцето и ръката на Исус Христос. Нашият Господ никога не
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презира хората, които са били победени от прегрешението. Да, той говори с ужасна суровост за онези, които
планират, замислят и продължително време имат извратено поведение. Но онези, които внезапно са били
“завладяни”, които са били изненадани в своето прегрешение – тези хора са винаги нежно възстановявани
от Исус.

Знаейки това, Павел казва,  че когато нежно възстановяваме другите хора, които са извършили грях,
ние “изпълняваме Христовия закон.” Така ние вървим по пътя, по който той ни призовава да вървим и по
който самият той върви с нас.

Думата “прегрешение” е наистина една древна дума, описваща “пропускане на стъпало.” Вие слизате
по  стълбището,  когато  пропускате  едно  стъпало,  препъвате  се  и  удряте  в  нещо.  (Нали  е  вярно,  че
пропускането на стъпало винаги е изненадващо и потресаващо?) Вие вървите бързо по покрития с дебел
пласт окапали листа тротоар и поради това не виждате къде е бордюра. Поради това стъпвате накриво,
препъвате се и падате и това е съпроводено с друга неприятна изненада, защото падането ви е болезнено.
Ето за такава простъпка (т.е. погрешна стъпка) говори Павел и от последиците от която Исус винаги ни
възстановява с нежност. Това са достатъчно основания да чуем и да приложим в живота си казаното от
апостола!

Поради това, когато например срещнем жена, която е направила погрешна стъпка в живота си, някоя,
която  е  била  изненадана  и  се  е  ударила,  когато  прегрешението  я  е  завладяло,  дали  започваме  да  я
обвиняваме, да я осъждаме, да сипем укори и хули върху нея или приемаме нейния срам като свой собствен
срам? Дали й натриваме носа в собственото й унижение или го приемаме върху себе си и я прегръщаме през
рамото  и  по  този  начин  демонстрираме  своята  солидарност  в  нейната  греховност?  Дали  считаме,  че
превъзхождаме този човек или му казваме: “Братко, хвани се за ръката ми, аз знам пътя до кръста.” В този
миг и след това трябва да обичаме и да ценим високо този човек така, както сме го обичали и ценили преди
прегрешението му и трябва да демонстрираме това открито. Загрижеността ни за него трябва да е толкова
очевидна  ,   колкото е неопровержимо неговото сгромолясване  .

Нека да не подценяваме онова, което е поставено на карта в такъв момент. Възстановявайки човекът,
който  е  бил  изненадан  от  прегрешението,  ние  не  извършваме  нещо  обичайно,  безсмислено  или
неефективно.  Точно  обратното,  така  ние  извършваме  нещо  забележително  важно,  което  притежава
необикновена ефективност. Думата “възстановявам” е превод на гръцката дума KATARIZEIN, която има три
значения. 

Първото е, “наместване на счупена кост.” Счупената кост е болезнена и безполезна. Човек не може да
стъпи на счупения си крак. Счупената ръка не може да държи нищо. Счупеното ребро ни пречи да дишаме и
е болезнено. Когато възстановяваме хората, които са победени и изненадани от прегрешението – независимо
дали са членове на нашето семейство (когато срамът изглежда,  че бълва във всички посоки и опетнява
всички хора наоколо) или е от нашата църква – от където и да е този човек – когато проявяваме разбиране и
ценим високо тези хора, ние ги възстановяваме, за да бъдат отново полезни и употребявани и отново да
живеят между нас и така намаляваме болката им.

Но гръцката дума KATARIZEIN има и друго значение, което е: “да премахна тумора или подутината.”
Разбира се, туморът е заплаха за живота. Възстановявайки хората, които са извършили прегрешение, ние
премахваме нещо, което ги заплашва, но трябва да разбираме, че то заплашва и нас самите. Нали, ако аз не
ценя високо сестра си или брат си, които са били победени от греха, по този начин самият аз се отделям от
Исус Христос, който ги цени високо! Отказът ми да възстановявам другите – не с нежелание, а с духът на
Христос – винаги е заплаха за самият мен!

Третото значение на гръцката дума KATARIZEIN е по-обичайно: “да ремонтирам, да съединя обратно
онова, което е било счупено, даже това, което е унищожено.” Тогава какво точно правим ние, когато нежно
възстановяваме  някой,  чийто  грях  се  е  прокраднал  до  него  и  го  е  потопил?  Ние  възстановяваме  или
ремонтираме онова, което е счупено, за да стане отново използваемо; ние наместваме счупеното ребро и
така намаляваме болката; отстраняваме туморът, който заплашва живота и спомагаме за оздравяването. Това
не е дребна работа. Павел казва, че правейки това, ние изпълняваме Христовия закон, Тората на Христос. А
евреите ни казват, че Тората не е просто истина, която трябва да бъде разбрана  ,   а е път, по който трябва да  
се върви  .   Резултатът от нашето ходене по този път е, че някой човек бива възкресен от смъртта и му бива
вдъхнат нов живот.

Ние правим всичко това, когато “носим товарите си един на друг.” Дали това е товар? Да! Поемането
на срама, унижението и чувството за вина заедно с друг човек наистина е товар. Тогава, дали трябва да се
страхуваме,  че  това  е  детвейд,  който  може  да  ни  унищожи?  Не!  Ние  трябва  да  сме  като  момчето  от
снимката, за която вече говорихме, което въпреки че се олюлява под товара си, казва весело: “Той не е
тежък, той е мой брат!” Поради тази причина,  Павел завършва този откъс в писмото си до църквата в
Галатия с думите:  “Да не ни дотяга да вършим добро;  защото ако не се уморяваме,  своевременно ще
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пожънем.”  (Гал.6:  9)  Не  трябва  да  се  обезсърчаваме,  когато  полагаме  такива  усилия.  Не  трябва  да  се
уморяваме, защото ни предстои да пожънем плода. Този плод ще възкреси мъртвите и ще вдъхне нов живот
във всички нас. “Тя не е тежка, тя е моя сестра!”

След като е така, трябва с радост да носим товарите си един на друг, знаейки, че нашият Господ е
причислил себе си към престъпниците, натоварил е себе си с грешници като нас и  по този начин е дал
славна свобода на дъщерите и синовете на Бога.

Ела и виж
(Йоан 1:43-51) 

Преди  75  години  много  от  проповедниците  обичали  да  казват:  “Вярата  е  един  експеримент,
резултатите от който са житейския опит.”  Аз самият никога не съм харесвал този израз. Всеки човек със
средно образование знае, че експериментите се провеждат при изключително строго контролирани условия,
чиято цел е да се докаже нещо за природата. Но животът съвсем не протича в строго контролирани условия,
поради което няма нищо общо с лабораторните експерименти. Нещо повече, човешкият живот с цялото му
величие, дълбочина, тайнственост и чудеса, не може да бъде принизен до нивото на природата. 

Несъмнено ние, хората, трябва да стоим с единия си крак в света на природата.  Но в същото време
трябва да стоим с другия си крак в по-висшия духовен свят. Ние излизаме от обсега на природата по един
начин, които е недостъпен за животните. Аз не харесвам израза: “Вярата е един експеримент, резултатите от
който са житейския опит.” Но има още една причина да не го харесвам. Какъв е житейският опит, който се
очаква да произтече от експеримента? Дали това е някакъв екстаз или безумие? Виждал съм много хора,
предимно младежи, които са призовавани да “опитат Исус, за да получат най-добрия житейски опит.” Те се
опитват  да  живеят,  вдъхновявани  от  религията,  но  никога  не  изпитват  задоволство  от  опита,  който
придобиват и винаги сравняват своят умерен живот с живота на някой друг,  който живее напрегнато и
ослепително или пък се сравняват с въображаемите си представи, че този човек живее такъв ослепителен
живот. Накрая те се отказват от всичко, свързано с Бога и напускат църквата, която ги е разочаровала и даже
горчиво осъждат християнската вяра като лъжлива. 

Но има още една причина, поради която не харесвам израза: “Вярата е един експеримент, резултатите
от който са житейския опит.” Всеки житейски експеримент ни дава някакъв житейски опит. Ако шофираме
кола с 200 км/ час това ще ни даде някакъв опит, или за опиянението от високата скорост, или за тревогата,
че ще бъдем арестувани и ще ни отнемат шофьорската  книжка,  или за  страха,  че  ще катастрофираме.
Всички тези неща също  са житейски опит. Уличните доставчици на дрога бързат да кажат на младите хора,
че употребата на наркотици е свързана със страхотно изживяване.  И младежите решават да опитат.  Но
когато преминем от сензационното към очевидно мъдрото, проблемът си остава същия. Всеки човек, но
най-вече младежите, се намират пред огромно множество от варианти относно вярата и живота.

Християнството е един от тези варианти, редом с хедонизма (стремежа към максимално удоволствие),
национализма, източните религии, екзистенциализма и т.н. Когато младите хора оглеждат тези варианти,
кой от тях се очаква да изберат като техен експеримент? И тъй като всички тези варианти водят до някакъв
житейски опит, как да предпочетем един от тях? Въпреки това, нито за миг не претендирам, че свещеник,
който казва: “Забравете за многото възможности. Исус е пътят, по който трябва да вървите”, ще успее да
убеди много хора, особено млади хора. 

Тогава как хората стават последователи на нашия Господ и вървят след него до смъртта си, като през
целия този период увереността им нараства,  че  вярвайки в Христос,  те са  тръгнали по единственият и
сигурен път и не искат да се отделят от него? Може би ще разберем как се случва това, като разгледаме
срещата на Исус с Филип и Натанаил, описана в Йоан 1:43-51. Филип казал на своят съсед Натанаил: “Ние
намерихме онова, който търсим. Намерихме онзи, който задоволява нуждата на всяко човешко сърце. Той
дава отговор на въпросите на всеки мислещ човек. Той е от Назарет.” Но Натанаил възразил: “Може ли да
излезе нещо добро от Назарет? Излизало ли е някога нещо добро от Назарет?” Очевидно е, че Натанаил е
скептичен.  Няма  нищо  лошо  в  това  човек  да  е  скептичен.  Противоположността  на  скептичността  е
наивността и лековерието. Аз харесвам скептичните хора. Скептичният човек, “Невярващият Тома”, е по-
трудно  да  бъде  измамен  или  да  измами  другите  хора.  Наивните  и  лековерни  хора,  които  лесно  биват
“хващани на въдицата”, винаги подпомагат мошениците. Тъй като винаги се втурват след всяко нещо, което
изглежда примамливо и апетитно, те винаги се намират на ръба на пропастта, в която могат да паднат и да
се убият. Те прахосват не само времето, енергията и парите си, но и собствената си същност като личности.
Отново и отново те се оказват изтощени, обезкуражени и изгубили парите си. 
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Много  по-добре  е  човек  да  е  скептичен.  Аз  се  чувствам  много  по-добре,  когато  разговарям  със
скептични  младежи.  “От  Назарет  никога  не  е  излязло  нищо  добро”  –  студено  отговорил  Натанаил  на
ентусиазираният Филип. – “и аз не искам да тичам след този човек, след който си тръгнал, а после да се
окаже, че съм наивен глупак.” Но въпреки казаното до сега, ако прекалим със скептичното отношение, най-
накрая ние ще замръзнем неподвижно. Ако постоянно съм скептичен, аз не само няма да купувам това,
което ми се предлага чрез изкусните реклами, аз просто няма да купувам нищо. Ако постоянно не вярвам на
търговеца на автомобили, аз ще бъда принуден да вървя пеша. Ако се отнасям скептично към всяка жена, аз
никога няма да се оженя.  Ние не можем да живеем по този начин. Ако искаме да не бъдем парализирано
напълно,  тогава  в  определен  момент  трябва  да  потиснем  скептицизма  си.  Как  Натанаил  е  победил
скептицизма  си?  Приятелят  му  Филип му казал:  “Знам,  че  ти  си  “невярващият Тома,”  но  ела  и  виж.”
Натанаил вярвал  достатъчно на  приятеля  си,  поради което съумял да  потисне  скептицизма си.  Самият
Филип се срещнал с Исус по препоръката на Андрей и Петър. И четиримата мъже живеели в Витезда,
познавали се помежду си и си вярвали. 

Ние потискаме скептицизма си, когато получим препоръка от човек, на когото се доверяваме. По-рано
аз не мислех така,  а считах,  че ние потискаме скептицизма си,  когато бъдем победени от необоримата
логика. По-рано считах, че неверието на  хората трябва да бъде победено, за да повярват в Христос. Искам
веднага да кажа, че не считам, че вярата е нелогична; не мисля, че когато човек повярва, това означава че
той престава да мисли логично. Въпреки това, когато казваме, че вярата е логична, това не означава, че ако
бъдат победени в някакъв спор с разумни доводи,  хората могат да повярват. Но въпреки това, аз считах че
това  е  възможно,  че  така  трябва  да  става  и  се  опитвах  да  го  правя.  Поради  това,  когато  живеех  в
студентското общежитие, докато изучавах философия, аз се наслаждавах на ежедневните развлечения след
вечеря.  Преди  да  навлезем  в  сериозната  част  от  обучението  си,  след  вечеря  обикновено  водехме
интелектуални двубои, в които аз се представях добре. Смело и нахакано аз гледах към онези, които се
противопоставяха  на  вярата  и  побеждавах  повечето  от  тях.  Най-общо  казано,  по-лесно  ми  беше  да
побеждавам студентите,  които следваха социални науки, отколкото студенти, които изучаваха природно-
математически науки.  Но трябва да ви призная, че нито един от студентите, с които спорех, не повярва в
Христос. Публичното им поражение не им помогна да преодолеят скептицизма си. Обикновено те казваха:
“Шеферд, ти може да си ни победил в този рунд поради умението ти да спориш, но ние не сме впечатлени,
нито сме убедени и продължаваме да не приемаме истината, за която ни говориш.”  Истината е, че чрез
победа в някакъв спор повечето хора не могат да бъдат накарани да повярват в Исус. 

Тогава  как  хората  стигат  до  вярата?  За  това  допринасят  много  различни  фактори,  които  работят
съвместно, за да ги отведат при Онзи, когото Филип е срещнал и когото после е препоръчал на Натанаил.
Един от тези фактори е нашата собствена прозрачност и праволинейност. След препоръката на Филип: “Ела
и виж”, Натанаил тръгнал към Исус. Нашият Господ го видял, че идва и казал: “Ето един израилтянин, в
когото няма лукавство, няма измама и няма двуличие.” Когато човек е искрен и честен, когато в него няма
лукавство, хитрост и коварство, това е белег, че той е направил огромна крачка по пътя към вярата. Ако сега
имаме толкова  малки  способности да  вярваме  в  Бога,  че  погледнато  отстрани  изглежда,  че  въобще  не
вярваме в Бога, а вярваме само, че трябва да сме прозрачни, да не сме лицемерни, тогава без да осъзнаваме,
ние сме направили огромна крачка по пътя към вярата. Разбирате ли, когато сме искрени в търсенето си на
истината, тогава ще установим, че истината идва, за да се срещне с нас.   Бог допуска истината да стигне до  
прозрачните и откровените хора. 

На мен ми е особено трудно да работя с хора, които са неискрени и криволичат. Наскоро по телефона
ми се обади един човек, който беше свързан със застраховането на служещите. В миналото работех като
съветник  към  комитета  по  застраховането.  През  1988,  в  началото  на  критиката  ми  към църковната
администрация поради моята статия “Сексуална ориентация, начин на живот и служение”, аз напуснах тази
длъжност. Преди няколко седмици по телефона ми се обадиха и ми казаха, че комитета има спешна нужда
от мен. Те искаха да използват познанията ми по застраховането. На мен това ми се видя странно, тъй като в
комитета работеха двама статистици. Нещо повече, беше ми казано, че в настоящия момент в комитета няма
нито един човек, който да мисли теологично или да описва убедително и обосновано онова, което прави
този комитет. Аз се съгласих да работя за тях. Тогава бях информиран за най-важното от предстоящата
работа:  за разширението на обсега на изплащането на застрахователните обезщетения, които до сега се
изплащаха само на брачните партньори,  с цел да започнат да се изплащат и на хората, които живеят на
семейни начала, без да са сключили брак. В обхвата на тези обезщетения се включваха обезщетения при
заболяване за покриване на разходите за лекарства, за полу-платено болнично обслужване, за минимален
доход на лекуваните от тежко заболяване – всички тези обезщетения до сега можеха да се прехвърлят на
брачния партньор,  а сега си подготвяше те да могат да се прехвърлят и на живеещия на семейни начала,
като за целта правителството щеше да преработи пенсионните закони. Аз бях изумен. 
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Човекът, който ми се обади по телефона знаеше каква е позицията ми през 1988 и каква е сега. Два
дни по-късно моето разследване по случая установи, че е скалъпена следната схема: 

(1) Да се използва моята способност да пиша, за да се баламосат хора като вас.
(2) Същевременно аз да бъда напълно компрометиран, така че да изгубя уважението и репутацията си

сред членовете на нашата деноминация.
Това беше съвършен опит за  моето неутрализиране. Хората,  които бяха съставили този план бяха

напълно различни от Натанаил – един израилтянин, в който няма лукавство. Тези хора ще продължат да
живеят  и  ще умрат  отделени  от  истината,  защото  истината  идва,  за  да  се  срещне с  откровените и не
лицемерните хора. 

Днес награждаваме и окуражаваме няколко младите хора в жизнения им път в служба на Господа. По
време на своето пътуване техният път ще се изкачва нагоре и ще се спуска надолу, ще имат периоди на
съмнения, на оживление, на разочарования, на уверения, на тъга и на слава. Но въпреки това, по време на
своите издигания и спускания, те отново и отново ще се потапят в блестящата светлина на истината, стига
да остават прозрачни и искрени и да не хитруват в търсенето на истината и докато вървят по пътя на вярата.

Прозрачността  не  е  единственият  фактор,  който ни придвижва  от  неверието към вярата.  Другият
фактор е седенето под смокиновото дърво. Когато Исус казал на Натанаил: “Ето един израилтянин, който е
прозрачен като ден”, Натанаил го попитал: “Откъде ме познаваш?” А Исус му казал: “Още преди Филип да
ме беше препоръчал пред теб, аз те видях под смокиновото дърво.” 

За всеки от нас е особено важно да седи под смокиновото дърво.  Хората седят под смокиновото
дърво,  когато размишляват над Божието спасение и то толкова продължително, че да разпалят в себе си
желанието да го получат. Когато Исус казал на Натанаил: “Видях те под смокиновото дърво” той е искал да
каже: “Погледнах в сърцето ти и видях че дълбоко вътре в себе си ти си загрижен за Божието спасение и за
всичко свързано с него. Твоята всепоглъщаща те грижа е Бог, истината на Бога, пътят на Бога и триумфът на
Бога. Знам, че ти мечтаеш за Божието възстановяване на този свят, който вследствие на грехопадението е
фалшив и е измъчван от злото.  Знам, че ти мечтаеш Бог да възстанови мъжете и жените, които са били
създадени да бъдат синове и дъщери, а сега живеят като сираци. Аз те видях под смокиновото дърво.”  

В този момент Натанаил извикал: “Ти си Божият Син! Ти си Царят на Израел!” В този миг неверието
на Натанаил се изпарило и той бил придвижен от здравословното неверие към още по-здравословната вяра.
Запомнете, че Натанаил не е бил убеден в спор да повярва  . Той не е бил накаран да премине от скептицизъм  
към вяра чрез спор, в който се е оказало, че не може да отговори, но в същото време продължава да не е
убеден  в  сърцето  си.  Вместо  това,  в  този  момент  в  него  са  работили  няколко  фактори,  които  са  го
придвижили от неверието към вярата: препоръката на негов приятел, на когото е имал достатъчно доверие,
за да го накара да направи стъпка, за да излезе от скептицизма си, който го е парализирал; собствената му
прозрачност и искреност; загрижеността му за неща, които са били дълбоки като океана; загрижеността му
да намери Божието спасение и своето място в него. Всички тези фактори, преплетени заедно, са дали своя
плод при приближаването на самия Исус Христос и те са причината Натанаил да стане вярващ човек. Ето
това е начинът, по който хората продължават да стават вярващи и в наши дни. 

Накрая трябва  да разгледаме Божието обещание към Натанаил:  Ти ще видиш небето отворено и
Божиите ангели да се качват и да слизат върху Човешкия Син.”  (Йоан 1:51). Говорейки по този начин,
Исус напомнил старата история за Яков и неговият сън. Яков легнал да спи и сънувал, че ангели се качват
на  небето  и  слизат  от  там  по  стълба,  която  свързвала  небето  и  земята.  Когато  Яков  се  събудил,  той
възкликнал: “Сигурно Господ е на това място ... Това не може да е нищо друго освен къщата на Бога и това е
портата към небето.” (Бит.28:17) Исус приспособил историята за сънят на Яков,  като заменил стълбата,
която свързвала небето със земята със самия себе си.  Исус привързва небето към земята и земята към
небето. Исус ни запознава с излятото сърце на Бога и с лицето на Бога, просто защото самият той е това
излято сърце на Бога и лицето на Бога. Същевременно той ни запознава със възстановеното човечество и с
възстановеното  творение,  просто  защото самият той  е  това.  Броят  на  годините,  откакто аз  съм  станал
християнин е с няколко години повече от възрастта на младежите, които награждаваме сега. Без никакво
притеснение мога да кажа, че Исус Христос е всичко това, което е обещал, че ще бъде. 

Исус е истина. Това означава, че като истина и реалност, той изважда на показ илюзията, фалша и
лъжата. Когато чета романи или биографии, аз ги чета през очилата на истината, които е нашият Господ. И
когато постъпвам така, аз различавам както истината, така и лъжата не само в характерите на героите на
романа или биографията, но даже и в характера на самите писатели. Освен това, аз съм мотивиран да търся
истината в собствения си живот и да отхвърлям изкусителните илюзии, които винаги обикалят около както
мен, така и около вас. 

Исус е живот. Това означава, че тъй като е възкресен от смъртта, смъртта не може да го победи. Нито
пък да победи нас, които го обичаме. От години проявявам жив интерес към един особен вид осъзнаване,
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която се появява в 40-годишните и расте докато стигнат до към 50 годишната си възраст, когато то става
натрапчиво.   Това е осъзнаването, че ще умрат  . Когато някой, много по-стар, например на 90-95 години, умре
– даже с лека смърт – много по-млади хора от него се сепват. Те се тревожат, понеже смъртта на възрастният
човек раздува още повече тяхното осъзнаване, че и на тях им предстои да умрат. И не само, че те самите ще
умрат,  а  ще  умре  и  всичко  останало  свързано  с  тях:  деца,  съпруга  или  съпруг,  родители,  кариера,
спестявания, амбиции. Всички тези неща ще бъдат погълнати от смъртта! 

Изключения – с изключение на това, че да обичаме Онзи, който е възкресението и живота, означава да
знаем две неща: (1) Нашата смърт не е нищо повече от биологично прекъсване, тя не е нищо повече освен
моментно разрушаване на порядъка в  нещо дребно и незначително;  (2)  Всичко свързано с нас,  което е
богоугодно,  което  отразява  добрината  на  Божието царство,  ще  бъде  пренесено  заедно  с  нас  пред  това
неизбежно  прекъсване.  Нека  да  ви  го  кажа  толкова  ясно,  колкото  мога:  Единствено  Исус  Христос  е
възкресението и живота; да го обичаме, това означава вечно да сме получатели на онова, което е той самият.

Исус Христос е пътят.  Това означава,  че  пътят на ученичеството ще ни отведе до славната цел.
Пътят, по който вървим никога не няма да се спусне в тресавището, никога няма да ни отведе до подвижни
пясъци, ние никога няма да се срещнем с вечната смърт. Казвайки това, аз въобще не твърдя, че пътят на
ученичеството винаги е само лесно изкачване нагоре. Онова, което казвам се основава на текстовете на
евангелията  или  на  прекрасната  книга  на  Джон  Бъниан  “Пътят  на  пилигрима.”  На  колкото  и  да  е
предизвикателно ученичеството, това предизвикателство никога няма да е по-голямо от наградата. И ако в
момент на обезкуражение нашите млади приятели, които честваме днес, бъдат изкушени да си помислят, че
пътят, който е самият наш Господ, е твърде предизвикателен и труден, един бърз поглед към другите пътища
- които са криволичещи, минават през пустинята и стигат до смъртта – ще кара и тях и нас да вървим след
Христос, който е минал пръв по този път преди нас, който ни придружава докато вървим по него и даже ни
вдъхновява откъм финалната линия, където ни очаква. Преди 20 века един човек, наречен Филип казал на
приятеля  си  Натанаил:  “Открих  един,  който  трябва  да  опознаеш.  Ела  и  виж.”  Препоръката  на  Филип
мотивирала Натанаил да надмогне скептицизма си. Натанаил видял сам, в резултат от което Исус Христос
се превърнал в истината и чудото на живота му, както и във вечната му цел. Елате и вижте и самите вие. 

Ела при нас!
2Кор.5:20; Марк 1:40; 2Кор.7:6

Когато бях дете,  малко неща ме  радваха  повече  от  калейдоскопа.  С  възхищение  се  удивлявах  на
ярките му цветове, на красивите му изображения и на постоянно променящите се комбинации, пораждани
от най-слабото завъртане на калейдоскопа. Аз знаех, че устройството на калейдоскопа е такова, че всяка
комбинация се повтаря няколкократно в зависимост от броя на монтираните в него огледала. Но въпреки
това, когато калейдоскопа се завърташе, на екрана му винаги се появяваше нова и неочаквана комбинация.

Аз вече не съм дете и сега думите от Библията се превърнаха в моя калейдоскоп. Наслаждавам се на
стиховете от Библията. Нещо повече, те ми дават указания, обогатяват ме, подсилват вярата ми, надеждата
ми, любовта ми и благодарността ми към Бога.  От години ми помага и ме окуражава гръцката дума от
Новия Завет “parakaleo,” която означава “да приканя някой да дойде при нас.” Тъй като в Библията този
дума е използвана в различни ситуации, нейният смисъл е различен: да помоля за помощ; да умолявам; да
прося; да защитавам; да подтиквам; да убеждавам; да моля за услуга или даже „да успокоявам.“

Днес ще разгледаме този калейдоскоп на думите, с цел да установим, че получаваме огромна помощ,
когато го завъртим леко и получим достъп до нови богатства в християнския си живот.

(А)  Нека  започнем  с  казаното  от  Павел  в  2Кор.5:20:  “От  името  на  Христос  ви  умоляваме:
“Примирете се с Бога!” “Умоляваме ви.” Този призив е отправян от Павел и от другите апостоли. Той
увещава читателите си: “Ние намерихме мястото си в Исус Христос. В неговата компания установихме, че
сме се примирили с Бога. Защо не дойдете и вие при нас? Каним ви да дойдете при нас. Елате! Застанете до
нас! Умоляваме ви, примирете се с Бога!” Този призив на Павел се намира в края на разяснението му за
сърцевината на евангелието. Сърцевината  на евангелието е подарък  ът  , който Бог ни е направил в Христос и
по-точно на кръста, който е предназначен за грешните хора, които подлежат на осъждане и екзекутиране.
През цялото си земно служение Исус напомнял на слушателите си,  че всеки ден е възможно да изгубят
всичко;  и това не само е възможно, то е неизбежно,  ако не повярват в дара, който Бог ни е предоставил.
“Умоляваме ви. Призоваваме ви. Елате при нас, които се намираме в Исус Христос. Защото ако дойдете, ще
се примирите с Бога и след това справедливия съдия завинаги ще стане ваш Отец.”

Сега  някои  традиционни  църкви  в  Северна  Америка  са  в  упадък.  В  упадък?  Те  катастрофират!
Катастрофират?  Всъщност те  вече  са  катастрофирали и сега останките  от  тях  изгарят.  Дали трябва  да
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съжаляваме за това? Не трябва да тъгуваме заради изчезването на църквите, които използваха името на
Исус Христос, но  презряха както него, така и неговата истина. 

През последните 100 години Обединената Методистка църква на САЩ се придържаше към толкова
разводнено и анемично религиозно учение, в което нямаше достатъчно евангелие, за да бъде спасено даже
едно  колибри.  Методистите  бяха  пионери  в  лекомислието.  Например,  двама  методистки  свещеници  се
“ожениха” за две монахини и не бяха наказани за това от тяхната църква. През последните няколко години
тази деноминация е изгубила около 35 % от членовете си и не знае как да преустанови този процес.

Презвитерианската  църква  на  САЩ  пада  стремително  надолу  като  парашутист  без  парашут.
Презвитерианците  въведоха  богохулството  на  “софизма,”  което  между  другото  твърди,  че  флуидите  на
женското тяло са свещени, а това си е чисто езичество.

А  да  видим  какво  става  с  нашата  деноминация.  Когато  през  1967  година  започнах  да  изучавам
теология,  моят пастор в една предколедна проповед цитира по следния начин Йоан 3:16:  “Защото Бог
толкова обикна света, че даде...” Тук той прекъсна текста, но аз предположих, че останалата част беше
пропусната, защото всички го знаеха. Но се оказа, че греш  е  х  . Пасторът ни каза, че така както Бог е дал пари
и ние на Рождество Христово трябва да даваме пари, а не храна на бедните хора. Представете си, даването
на храна унизявало достойнството на бедните хора,  а  даването на пари не ги унизявало,  поради което
пасторът настояваше ние да даряваме пари. В края на краищата, нали и Бог е дал пари? Въздържах се да не
скоча веднага от мястото си и високо да го попитам: “Къде в текста на Библията се казва, че Бог е дал
пари?”, но се прибрах вкъщи посрамен и с натъжено сърце.

По повод на анемичните проповеди, които слушал преди 50 години, американският теолог Ричард
Нюбър казал следното: “Един Бог, който е лишен от способността да се гневи, довел безгрешни хора в
Божието царство, в което липсва съд над хората и е ръководено от Христос, който е лишен от кръста.” Ние
очакваме Бог да поддържа църквата просто заради името й. Но все пак вярвам, че не сме забравили казаното
от нашия Господ, че ще се отрече от онези, които са се отрекли от него: “Но всеки, който се отрече от мен
пред хората, ще се отрека и аз от него пред своя Баща на небесата” (Мат.10:33). Вярвам, че не искаме да
се изпълни това негово обещание. “Върху този камък ще построя църквата си и силите на смъртта няма
да могат да я победят”(Мат.16:18). Това обещание предполага, че този “камък” е признанието на Петър, че
Исус Христос е Божият Син. Там където не се отдава почит на този “камък,” там няма обещание.

Отдавна съм преследван от неуспеха си да проповядвам евангелието толкова ясно и откровено, както
ни е казал Исус, че трябва да го правим. По време на земното служение на нашия Господ критиците му го
обвинили, че заедно с учениците си не е спазвал изискването за ритуално измиване на ръцете. Те злобно
питали Исус: “Защо учениците ти нарушават традициите ни?” Както винаги, Исус не отговорил на въпроса
им, а сам ги попитал: “А вие защо не се подчинявате на заповедта на Бога?” А след това се обърнал към
учениците си и им казал толкова високо, че да чуят и противниците му: “Оставете ги. Те са слепци, които
водят други слепци” (Мат.15:14).

Нашият Господ никога не се е притеснявал да говори открито, директно, даже конфронтационно, че
има отделни хора, групи и даже цели организации, които са толкова духовно безполезни, че всъщност са
слепи водачи, които претендират да водят другите хора. Толкова ли се страхуваме да не засегнем някого, че
поради това губим способността си да правим разлика между евангелието и бомбастичните изказвания?
Дали трябва да се съгласяваме с невярващите, които само изглежда, че стоят до Исус? Един член на нашата
църква, който харесва проповедите ми веднъж ми каза, че ако проповедите ми станат още по-резки, ще
започнат да звучат кресливо. Може би е така. Но аз съм готов да поема този риск.

Други хора се оплакват, че евангелието (не проповедите ми, а самото евангелие) е тясно. Съгласен
съм,  че  наистина  е  тясно.  В  края  на  краищата,  според  апостолите  единствено  Исус  Христос  е
превъплътеният в човек Месия. Единствено той е суверенният цар, който царува над всичко сътворено от
Бога. Единствено чрез него и единствено заради него е сътворено всичко, което съществува. Поради това
всички апостоли потвърждават тези истини, когато казват: “Защото няма друго име под небето, дадено на
хората, чрез което трябва да се спасим!” (Деян.4:12). Дали това ограничение е “тясно”? Ефективността на
ножа зависи от остротата на режещия му ръб. Само с остър скалпел може да се извърши животоспасяваща
хирургическа операция. Никой хирург не оперира с каменарски лост!

Дали казаното от мен звучи пискливо и тясно? Евангелието е остро като бръснач! Според текста от
Евреи, само такова евангелие прониква дълбоко в човека и реже излекуващо. (Евр.4:12). “Призоваваме ви,
умоляваме ви, обръщаме се към вас от името на Христос, примирете се с Бога. Каним ви да дойдете при
нас. Защото ние, подобно на Филип и Натанаил, открихме Месията. Странно е, че той е от малкото градче
Назарет, но не позволявайте на това да ви отблъсне. Той е Божият дар за света, който умира, ако е отделен от
Исус. Елате при нас, застанете до нас и сами се уверете, че това е истина.”
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(Б) А когато завъртим леко калейдоскопа на Библията, на екрана се появява съвсем различна картина.
Въпреки че и в нея се говори за покана да отидем някъде, но вече не става въпрос да каним ближните си да
отидат при Исус. Сега поканата е отправена към самият Исус да дойде при нас, за да ни освободи. Сега
каним Исус да застане по-близо до нас, който вече е приел това, че сме застанали до него и знае, че сега
повече от всякога имаме спешна нужда от него. В този случай призивът “Ела при нас” е вик за помощ. В
евангелията се разказва за един римски офицер, който помолил Исус да излекува болният му слуга. В друг
случай хората завели един слепец при Исус и го помолили да го направи да вижда. В трети случай болен от
проказа отишъл при Исус и го помоли да го очисти от болестта.

Разбира се, в тези случаи помощта е била търсена по повод на болести: проказа, парализа и т.н.  Но
ние знаем, че в евангелията телесните заболявания са символ и на заболяването на духа. Ние знаем, че
Господ е лекувал и глухотата, но тя е символ и на духовната глухота, т.е. на неспособността да чуваме и да
се подчиняваме на Божието слово, а това е много по-страшна болест. Слепотата сама по себе си е ужасно
заболяване, но още по-лоша е духовната слепота, при която не можем да видим Божието царство. Исус
казва:  “Уверявам ви:  само този,  който се роди отново,  може да види Божието царство” (Йоан 3:3).
Когато сме духовно слепи, ние не можем да видим Божието царство, а още по-малко – да влезем в него.

Когато хората умоляват Исус да отиде при тях, независимо от причината, заради която първоначално
се обръщат към него, в края на краищата те го молят да излекува духовната им болест и да ги възстанови.
Те се обръщат за помощ към него, защото повече не могат да издържат на духовните си деформации и
обезобразявания,  въпреки  че  вярват  в  Бога.  Как  разбираме,  че  сме  обкръжени  от  духовни  дефекти  и
недостатъци? Колкото повече време прекарваме в компанията на Исус, толкова по-ясно те стават видими за
нас. Веднъж след църковно събиране един човек ме прегърна през рамото и любезно ми каза: “Викторе, ти
имаш много таланти, но не си нежен. Нали знаеш, нежността е плод на Светия Дух и е отличителна черта
на християните. Помисли си за това.” Не се наложи втори път да ми повтарят това. Казвайки ми това, този
човек нямаше предвид, че трябва да стана слаб, мекушав или боязлив. Той просто знаеше, че ненужната
грубост няма нищо общо със спокойната сила. Гръцката дума, която в Новия Завет най-често е превеждана
като “нежност” или “кротост,” в класическото си гръцко значение се употребява за див кон,  на който е
надяната юзда, но чийто див нрав не е пречупен. Дивият кон е безполезен, безполезен е и обузданият кон,
чийто див нрав все още не е пречупен. Ето това има предвид Новия Завет, когато говори, че учениците на
Исус са “нежни” или “кротки.” Когато този човек ми показа, че в мен има духовна деформираност, която аз
не бях забелязал, тогава разбрах, че трябва да направя преглед на сърцето си, да падна на колене пред Бога и
да се покая. В същото време разбрах, че в мен сигурно има и много други дефекти, които не трябва да
пренебрегвам. Но не оставайте с впечатлението, че казаното от този човек ме депресира. Тъкмо обратното,
това  ме  зарадва.  Всъщност,  той ми помогна  и  аз  се  усъвършенствах в  ученичеството си.  Постоянното
разкаяние не води до хронична потиснатост.    Точно обратното: постоянното разкаяние води до постоянно  
усъвършенстване!  Тъкмо  воден  от  този  дух  през  1517  във  Витенберг   Мартин  Лутер  заковал  върху
църковната врата списъка със своите 95 тезиси. Воден от същия дух,  като точка първа от тези тезиси той
записал: “Когато нашият Господ е казал “разкай се,” той е искал целият живот на вярващите да е живот в
разкаяние.”  Наистина  е  вярно,  че  постоянното разкаяние  води до постоянно усъвършенстване,  а  не  до
хроническа  депресия.  Но  с  това  не  искам  да  кажа,  че  разкаянието  ни  помага  така,  както  ни  помага
огледалото, за да оправим външния си вид. Когато Петър е плакал, след като разбрал колко подло се е
отрекъл от Исус в двора  на първосвещеника, дали считаме, че той не е трябвало да плаче? Дали считаме, че
реакцията му е преувеличено силна? Дали считаме, че разплакването му е доказателство, че е бил умствено
болен?  Често пъти в проповедите си аз споменавам любимият ми автор от 17 век, пуританът Томас Уотсън.
Според мен той е най-добрият духовен диагностик, който съм срещал. Освен това той е майстор в сбитото,
ясно и съдържателно изразяване. Относно изискването постоянно да се разкайваме Уотсън пише: “Онзи,
който не плаче като Петър  ,   ще плаче като Юда  .” 

Аз самият винаги предпочитам да плача като Петър, а не като Юда. След като бил възстановен, Петър
се превърнал в лидер, който бил толкова уважаван от хората, че те били благодарни даже когато сянката му
падала върху тях. А за разлика от него, Юда е отишъл в ада. Когато някой човек ни посочва някакъв наш
духовен  дефект  (който  притежаваме  въпреки  престоя  ни  край  Исус),  единственото  което  трябва  да
направим, е да се обърнем за помощ към Господа, за да дойде още по-близо до нас, защото подобно на
прокажения, парализирания  и слепеца и ние имаме нужда от неговата помощ.

(В) Още веднъж завъртаме леко калейдоскопа на Библията и пред очите ни се появява друга картина.
В нея отново се говори за призива “ела при нас,” но този път контекста е “да утеша.” Навсякъде в Библията
се казва ясно, че най-голямото утешение идва от Бога. За него Павел пише: “Благословен да бъде Богът и
Бащата на нашия Господ Исус Христос,  милостивият Баща и Богът, който е  извор на всяка утеха”
(2Кор.1:3). Но въпреки това ясно твърдение, Павел казва, че е утешаван от присъствието на християните.
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Във всичките си послания Павел казва, че Богът, който утешава съкрушените, е утешил и него самият чрез
посещението на Тит (2Кор.7:6).

Не  сте  ли  получавали  и  вие  подобно  утешение  много  пъти  в  живота  си?  Понякога,  когато  съм
съкрушен, при мен пристига някой човек или ми се обажда по телефона и аз разбирам, че той е пратеникът,
който ми носи Божието утешение. Но още по-често, когато съм отчаян, аз самият се обаждам на някой
човек, който очаквам, че ще ми помогне и установявам, че този човек, съзнателно или несъзнателно играе
роля на пратеник, който ми носи Божието утешение. Когато Павел установил, че посещението на Тит го
утешава, това не означава, че Павел се е чувствал самотен и е искал да се срещне с някой приятел. Точно
обратното, когато установил, че Тит е утешение за него, Павел казва, че той самият ежедневно е трябвало да
се бори. Всеки ден е участвал в някакъв конфликт: с политическите власти, които искали да го хвърлят в
затвора и даже да го екзекутират (което накрая наистина направили). Ежедневно Павел е бил в конфликт и
със сънародниците си, които считали, че той е предател; в конфликт с някои християни, които били незрели,
дребнави и не успявали да схванат всичко от евангелието. Павел се борел с външните си противници, но
вътрешно се страхувал, а това положение наистина е непоносимо! И въпреки това – да получи утешение?
Той е  получил утешението от друг християнин,  чието присъствие,  маниери и начин на говорене са  се
превърнали в средство за предаване на Божието утешение.

Аз  вече  не  съм  дете  и  сега  рядко  поглеждам  в  калейдоскоп.  Но  постоянно  чета  книгата,  която
свидетелства  за  Исус  Христос  и  за  много  от  последователите  му. За  мен  текста  на  тази  книга  е  като
калейдоскоп,  в  който  виждам  прекрасно  оцветени  картини,  които  се  сменят  при  всяко  завъртане.
PARAKALEO: това означава да извикаш някой да дойде при теб. Ние каним други хора да дойдат при нас и
да се наредят до Исус. Ето това е евангелизацията. Освен това, ние каним Исус да дойде при нас и то
колкото се може по-близо, защото имаме нужда от неговата помощ. Ние каним другите християни и нашия
Отец да дойдат при нас, когато сме в затруднено положение и после установяваме, че християните, които
дойдат при нас са средството, чрез което нашия Отец ни изпраща своето утешение.

Аз отдавна вече не съм дете, но не искам да се разделя с детското задоволство, с детското удивление и
с детската любов към приключенията. Защото Божието слово е пълно с богатства винаги, когато считаме, че
имаме нужда от тях.

Жената и Книгата

Историята на Рут винаги е била считана, че е любовна история. Всички хора с изключение на най-
вкиснатите харесват любовните истории. Колко пъти сме се възхищавали, когато сме чели вълнуващите
думи, с които Рут се обърнала към Ноемин, своята свекърва: “Не ме умолявай да те оставя или да не дойда
с теб. Защото където отидеш ти и аз ще отида; и където ти се подслониш и аз ще се подслоня. Защото
твоите хора ще станат мои хора и твоят Бог ще стане мой Бог. Където умреш ти и аз там ще умра и
там ще бъда погребана. Нека Господ да ми направи така и даже повече, ако даже смъртта ме отдели от
теб.” (Рут 1:16-17 –  мой превод)  Това е  вълнуващо.  Но въпреки това,  историята  на Рут  не е  любовна
история.  В нея  се  разказва  за  един съкрушителен епизод от  историята  на  Израел  и  за  двата  различни
отговора на това нещастие. 

През  587  пр.Хр.  войските  на  Вавилон  опустошили  Израел  и  отвели  в  заточение  много  от
обикновените  израилтяни  и  повечето  от  лидерите  на  страната.  След  време  на  заточениците  им  било
разрешено да се  върнат в  родината  си.  Заточените лидери установили,  че израелтяните,  които не били
отведени  в  заточение,  са  деморализирани.  Хората  били  морално  опустошени,  били  лишени  от  всички
илюзии, били объркани и се лутали без цел в живота си.  Лидерите разбирали, че трябва да възстановят
морала  на  хората.  Хората  трябвало  да  получат  ново  сърце,  нова  увереност  и  нова  надежда.  Лидерите
считали,  че  в  този  момент най-важното е  етническата чистота.  Израелтяните трябвало да престанат да
сключват брак с чужденци. И тъй като от всички чужденци, моавците били най-мразени, нито един моавец
не трябвало да има достъп до израелският храм за  богослужение в продължение на 10 поколения (200
години).  Двама мъже, Неемия и Езра, най-страстно защитавали тази идея. А страстта на Неемия стигнала
даже  до  прилагането  на  насилие.  Сърцето  му  се  разбило,  когато  срещнал  един  израилтянин,  който  се
оженил за моавка и децата му даже не знаели да говорят на иврит. При вида на това нещо той побеснял и се
нахвърлил върху безотговорните израилтяни. Самият той ни разказва: “Борих се срещу тях, проклех ги, бих
неколцина от тях, оскубах им космите...” (Неем. 13:25 – мой превод) Със сигурност Неемия е считал, че
постъпва  правилно.  Той  подкрепял  честта  на  Божията  кауза  и  се  борел  за  запазването  на  етническата
чистота на Божиите хора.
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Не трябва да се отнасяме твърде сурово към Неемия. Той е имал основание. Израел е бил определен
от Бога да бъде светлина за другите народи. Но как биха могли израелтяните да бъдат светлина за народите,
ако собствената им светлина е загаснала? Неемия казал на израелтяните, че светлината, която се изисквало
от тях да бъдат, е почти загаснала и поради това те не били от полза за никого. Децата им не можели да
говорят на иврит? Тогава как те щели да изучават Тората, която била както средство за Божието откровение
пред тях, така и “Пътят,” по който Бог бил определил да вървят хората му? А ако не можели да изучават
Тората, те не биха могли да се подчиняват на Бога. А ако не можели да се подчиняват на Бога, какво друго
биха могли да правят, освен да криволичат и да се препъват, слепци да водят слепите, както векове по-късно
казал  най-великият  Син  на  Израел,  в  резултат  от  което  всички  падали  в  канавката.  Неемия  е  имал
основание. Той, Езра и много други водачи предлагали да се справят по следния начин с проблема. Първо,
вече да не се разрешават смесени бракове. Второ, към чужденците да се отнасят с враждебност и като им
създават постоянни тревоги, да ги прогонват от територията на Израел. Трето, израелтяните трябвало да се
затворят в гето и по възможност да преустановят контактите си с околните народи.

Но не всички израилтяни се съгласили с това предложение. Всъщност, книгите “Рут” и “Йона” били
написани като протест срещу тази политика. А ето и самата история на Рут.

Витлеем бил обхванат от глад. Ноемин, съпругът й и двамата й възрастни синове отишли в страната
на моавците, защото там имало храна. Там умрял съпругът на Ноемин, а после синовете й се оженили за две
моавски жени, Орфа и Рут.  Ноемин, синовете й и снахите й живели 10 години в Моав. После синовете й
умрели. (Това едва ли е изненада, тъй като те са се наричали Маалон и Хелеон, което на иврит означава
“болест” и “изсъхвам, линея”.) Ноемин чула, че гладът в родната й страна е свършил и решила да се върне
там. Снахите й Рут и Орфа също пожелали да тръгнат с нея. Но Ноемин разумно ги посъветвала: “Не се
чувствайте задължени да ме придружавате. Аз съм възрастна вдовица, твърде стара съм да се омъжа отново.
Вие сте млади жени и имате нужда от съпрузи.  Останете в Моав, защото сте моавки и няма да бъдете
посрещнати добре в Израел.” Орфа приела съвета на Ноемин, но Рут отказала да го приеме. Тя се вкопчила
за  Ноемин и заплакала:  “Не ме умолявай да те оставя...защото където отидеш ти и  аз  ще отида...
защото твоите хора ще станат мои хора и твоят Бог ще стане мой Бог.” Така Рут, въпреки че знаела, че
ще бъде посрещната враждебно в Израел, отишла там заедно с Ноемин, което е доказателство колко силно е
обичала свекървата си.

Накрая Рут се омъжва за израилтянина Вооз. Родил им се син.  Той пораснал и негов внук е Давид.
Давид станал най-великият цар на Израел. Той е поет, музикант, военачалник и управник. Сърцето на Давид
е туптяло в хармония с Божието сърце. В Израел славата на Давид се доближава единствено до славата на
Моисей. Давид олицетворява в себе си много от качествата, които евреите са ценели високо в продължение
на 1200 години. Давид е образец за подражание в Израел, с изключение на това, че не е бил чистокръвен
евреин. Неговата прапрабаба е била моавка, т.е. не еврейка.

Давид имал син, който на свой ред имал син и т.н.    в продължение на 1 000 години  ,    когато се родил  
син, който бил наречен Исус. След най-великият цар на Израел се родил още по-велик цар.  Поради това
Исус не е чистокръвен евреин. Несъмнено той е достатъчно евреин, за да издържи на изпитанието, но той
не е чистокръвен евреин. И тъкмо този нечистокръвен евреин е Синът на Бога и Спасителят на света.

Какво можем да научим от тази история? По какъв начин днес историята на Рут се превръща за нас в
“Словото на Бога”?

Първо,  трябва  да  запомним,  че  Неемия  и  сподвижниците  му  са  разбрали  правилно заплахата  за
Израел, но са сбъркали с начин  ът  , по който са отговорили на тази заплаха. Точно тук е дилемата. Ако хората
на Бога се опитват да се запазят, като колективно обърнат гръб на света, т.е. ако Божиите хора се опитват да
запазят  идентичността  си,  като  отказват  да  участват  с  другите  хора  в  тяхното  страдание,  обърканост,
безизходност  и  грях,    тогава  християните  са  безполезни  както за  Бога  ,    така  и  за  хората  .  Те  горчиво  се
заблуждават, когато се отделят в “гето” и въздишат с облекчение, че поне те самите знаят кои са, защото са
се опазили неопетнени от този огромен и лош свят. Но в същото време те не помагат на никого. Това е
поведението, което Исус оприличава с метафората да се поставя светлината под шиника.  Светлината си
остава светлина, но тъй като е скрита под шиника, под предлог да не бъде загасена от някой внезапен порив
на вятъра, или пък за да не би някой да й се присмее или друг да отрече, че това е светлина,   тя не огрява  
никого  ,   особено онези хора, които имат най-голяма нужда от нея  . 

Но от друга страна, ако Божиите хора жадуват силно да се оприличат с хората, при които Бог ги е
изпратил, те ще изгубят собствената си идентичност като хора на Бога и така отново ще станат безполезни,
защото не могат да бъдат различени.  Това състояние Исус оприличава с метафората, че солта е изгубила
солеността  си. Когато  солта  изгуби  солеността  си,  ние  имаме  проповед,  която  не  се  различава  от
вестникарска статия и църква,  която не се различава  от Лайън клуб или имаме евангелие, чиято цел е
единствено да ни накара да се чувстваме добре, или имаме деноминация, която е манипулирана от най-
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шумното  лоби.  В  единият  случай  Божиите  хора  запазват  идентичността  си,  но  не  успяват  да  се
идентифицират с нуждаещите се хора. Във вторият случай Божиите хора се оприличават със страдащите
хора,  но правят това по такъв начин, че изгубват собствения си образ като хора на Бога.  Ето в това е
дилемата, с която трябва да се справи всеки християнин, всяка църква и всяка деноминация.

Ясно е, че трябва да сме способни да различаваме и да демонстрираме праведността на Христос,
неговото състрадание и истина в света, който е греховен, груб и лицемерен. Ние можем да направим това
единствено, ако успеем да избегнем да прегръщаме безкритично хората, т.е. ако помним и ценим високо
праведността, състраданието и истината на Христос. Същевременно ние можем да демонстрираме Исус
Христос в нашия свят единствено,  ако упорстваме да оставаме единни със света на греха,  грубостта и
лицемерието.

Езра и Неемия някога са казали: “Нека да играем на сигурно. Нека да запазим идентичността си, като
се отделим от останалите хора.” На другата крайност се намират хората,  които са презирали Моисей и
считали, че той е досаден педант и са се покланяли пред златния телец подобно на другите народи; или
хората, които са казали на Самуил, че искат Израел да има цар, така както другите народи имат цар, с цел
израелтяните да не се различават от съседите си. Тези хора са се гордеели с оприличаването си с околния
свят и въобще не са се интересували, че така са загубили образа си на деца на Бога.

Исус Христос е даден на света, просто защото Бог безкрайно обича хората. Същият този Исус казал
на Пилат Понтийски, че царството му не принадлежи на този свят. Историята на Рут ни напомня, че обичта,
която Ноемин е изпитвала към една чужденка, която не е принадлежала към народа на Бога, мотивирала
тази чужденка да се присъедини към Ноемин и да каже: “Твоят Бог,  Светият на Израел, се превърна в
единственият  Бог,  пред  когото мога  да  се  поклоня  и  когото да  прославя.”  Тъкмо упоритата  милост  на
Ноемин към една чужденка,  въпреки че  Ноемин е  знаела,  че  домът й е  Витлеем (на иврит “Витлеем”
означава “домът на хляба”), е мотивирала Рут да отиде във Витлеем заедно с Ноемин, където Рут научила
защо Богът на Израел е хляб   за гладните  ,   който не може да бъде заменен с нищо друго  .

Същото  е  валидно  и  за  нас.  Когато  научим  кои  сме  в  Христос,  когато  се  вкопчим  в  нашата
идентичност в него и в същото време се оприличаваме със страдащите и наранени хора по света, тогава им
помагаме и те самите да отидат при великия Син на Израел и да го прегърнат.

Второто нещо от книгата Рут, което ми прави впечатление е следното: Божията работа продължава да
върви напред     независимо от греха на Божиите служители. Не трябва да считаме, че Рут е била перфектна и
безгрешна.  Тя  е  била пресметлива,  манипулативна и криволичеща.  Не трябва  да  я  фаворизираме.  Тя  е
знаела, че се нуждае от съпруг. В онези времена вдовицата е изпадала в бедствено положение по всички
фронтове. На Рут й е било позволено да събира класовете, които били изпускани на земята от ръцете на
жътварите, работещи на нивите на Вооз, но това бил само начин да бъде предпазена от положението да
умре от глад. Събирането на падналите на земята ожънати житни класове, както и ожънването на ивицата
пшеница, която преднамерено оставяли по периферията на нивата за такива като нея било тежка работа, от
която се получавало малко количество храна. Тази храна не позволявала на човека да умре от глад, но нищо
повече. А Рут искала нещо повече! Тя искала да има съпруг. И тя го “подушила” в буквалния смисъл на
думата, защото използвала най-изтърканият способ, за да се добере до него. Ето тук историята на Рут става
земна, толкова земна, че един коментатор е написал, че проповедниците предпочитат да не разказват на
членовете на църквите си за неприличното поведение на Рут. Не съм съгласен.  Да се премълчават някои
неща, казани в Библията, означава да се фалшифицира евангелието, поради което ще се гмурна с главата
напред и ще ви кажа къде и по какъв начин се е проявило неприличното поведение на Рут.

Ето какво се е случило. В края на жътварския ден, когато паднала нощта, Вооз ожаднял и пил малко
вино. А после пил още и още, докато изпаднал в опиянение или даже в тежко опиянение и легнал да спи в
една купчина пшеничени снопи. Според Библията, “Тогава Рут дойде тихо, отви краката му и легна при
него.” (Рут 3:7 –  мой превод)  На иврит изразът “да отвия краката на мъж” е идиом,  който означава “да
разголя половия му орган.” Ето това е направила Рут. По нататък в Библията се казва: “Посред нощ Вооз се
стресна,  обърна се  и  видя,  че  една  жена лежи в  краката му.  Той я  попита:  “Коя  си  ти?” и  тя му
отговори: “Аз съм слугинята ти Рут. Разпростри полата на дрехата си над слугинята си .” Тогава Вооз
разпрострял полата на дрехата си върху Рут и двамата се завили заедно.

Случило се е следното. Рут “отвила краката на Вооз”, т.е. тя го разсъблякла. Той бил толкова пиян, че
не разбирал какво се случва. Когато най-после се събудил, той видял, че е гол, както е била гола и Рут до
него. Ясно е, че тя сама се е съблякла, поради което му казала: “Разпростри полата на дрехата си над
слугинята си.” Тъй като бил пиян, Вооз не можел да си спомни какво се е случило и дали двамата са
направили нещо. Единственото което разбирал е, че сега е буден, че е гол и че до него лежи една гола жена.
Би трябвало да се предполага, че нещо се е случило, поради което той решил, че единственото почтено
нещо, което може да направи в тази ситуация, е да се ожени да Рут. И той го направил.
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С други думи Рут измамила Вооз. Тя се престорила и го хванала в капана. Ние не можем да извиним
това, нито да го одобрим. За нас е по-добре да не подражаваме на това. Но въпреки това ние можем и трябва
да  прославим  факта,  че  Божията  работа  продължава  да  върви  напред  ,    въпреки  глинените  крака  на  
служителите му.

Всички служители на Бога имат глинени крака. Авраам е образецът на вярващ човек както в Стария,
така и в Новия Завет. Но въпреки това, той е лъгал, за да спаси собствената си кожа, даже когато по този
начин е изложил на риск собствената си жена. Той е видял как мъжете оглеждат жена му Сара с похотливи
очи и си казал: “Ако кажа, че тя ми е жена, те ще ме убият, за да я изнасилят. Но ако кажа, че тя ми е сестра,
те така или иначе ще я изнасилят, но мен няма да ме убият.” Тогава Авраам извикал: “Тя ми е сестра.” В два
случая Авраам е постъпил по този начин. Библията ни казва, че Давид е бил “мъж, чието сърце бие в
хармония  с  Божието  сърце,”  но  той  е  извършил  прелюбодеяние  с  Батшеба  (Витсавее),  а  след  това
организирал съпругът й Урия да бъде убит. Павел е саркастичен. Илия се подигравал на противниците си.
Всички  служители  на  Бога  имат  глинени  крака.  Но  Божията  милост  е  толкова  чудна,  че  въпреки
греховността си, ние биваме употребявани от Бога. Мартин Лутер е казал: “Бог може да начертае права
линия с една крива пръчка.” Това не означава, че трябва да сме толерантни към кривотата на пръчката.
Ние трябва да я осъждаме и да се разкайваме заради нея. Но в същото време никога не трябва да изпадаме в
отчаяние поради нея. Божията работа продължава да върви напред независимо от греховете на служителите
му,   включително и от нашите грехове  .

Накрая, аз харесвам много книгата Рут и заради това, че Рут нарекла Вооз “свой сродник.” На иврит
за сродник е използвана една дума, чието значение не е “сродник” в съвременният смисъл на тази дума, т.е.
някой  на  когото  ще  се  обадят,  ако  стана  жертва  на  пътна  катастрофа.  На  иврит  тази  дума  означава
“избавител”, т.е. човек, който спасява от реална опасност друг човек, защото му е много скъп. В Стария
Завет “избавителя” е можел да прави много неща. Той отмъстявал заради някой член на семейството, който
е бил преследван и задирян. Той защитавал любимия си човек от друг, който го е оклеветявал. Той плащал
дългове и по този начин гарантирал освобождаването на близък човек, който е бил превърнат в роб, защото
не може да плати дълговете си. В Израел “избавлението” винаги се свързвало с някакъв вид спасение и
освобождение. Описанието на “избавителя” ще трябва да бъде използвано и за Бога. Всъщност това е едно
от най-важните и характерни описания на Бога. На много места в Стария Завет за Бога се казва, че неговата
обич към нас го е накарала да пожертва себе си заради нас, с цел да ни спаси и да ни освободи.

От  какво  имаме  нужда  да  бъдем  спасени?  От  съблазните  на  дявола;  от  собствените  ни  грехове,
породени от тези съблазни; и от справедливата присъда на Бога, който ни осъжда заради собствените ни
грехове. От какво имаме нужда да бъдем освободени? От поробването ни от всяко нещо, което ни оковава
във вериги; от всичко, което постоянно ни отклонява от Бога, който е първата ни любов. За какво трябва да
бъдем освободени? За да станем свободни, благодарни и покорни деца на Бога.

Всичко това е спечелено за нас в Христос, дадено ни е в Христос и завинаги ще бъде за нас в
Христос, който самият е вечният цар над цар Давид, въпреки че както Исус Христос, ката и цар
Давид са потомци на една нееврейка, на една моавка, на една непочтена жена, наречена Рут. Моята
любов към нея не намалява, въпреки всички тези неща.

За благодарността и набожността

Наскоро някой ме попита: “Ти кой си мислиш, че си?” Този въпрос не ми беше зададен враждебно или
предизвикателно, а с една странна смесица от хумор и сериозност. Прецених, че единственото нещо, което
трябва  да  направя  е  да  отговоря  по  същия  начин,  със  смес  от  хумор  и  сериозност.  “Считам,  че  съм
математически  ориентиран  граматик,  защото  граматиката  е  ключът  към  живота.”  Колкото  повече
разсъждавам над отговорът си, толкова повече считам, че той е по-скоро сериозен, отколкото хумористичен:
граматиката е ключът към живота.

Замислете се над кратките изречения от 1Сол. 5:16-18: “Винаги се радвайте. Непрестанно се молете.
За всичко благодарете.” Тук има един урок по граматика. Глаголите са в повелителна форма, а времето им:
сегашно продължително. Повелителната форма означава, че ни е  заповядано да правим нещо; сегашното
продължително време означава, че ни е заповядано да го правим постоянно, без прекъсване, непрестанно
и  ненамаляващо.  Ние  трябва  винаги да  се  радваме,  непрестанно да  се  молим,  ненамаляващо да
благодарим във всички обстоятелства. Трябва да благодарим на Бога от мига, в който сутрин се събудим до
мига, в който вечер заспим. Благодаренето ни трябва да е непрестанно.
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Но обърнете внимание на нещо важно: Павел ни казва, че трябва да благодарим на Бога във всички
обстоятелства, а не заради всички обстоятелства, в които се намираме. Би било връх на духовното незнание
да благодарим на Бога заради всички неща, на които той се противопоставя, срещу които се изправя и които
не желае.

Но  въпреки,  че  не  благодарим  на  Бога  за  всичко,  ние  трябва  да  му  благодарим  във всички
обстоятелства,  защото няма миг от живота ни, в който Бог да е далече от нас или да е недостъпен за нас .
Няма нито един миг, в който Бог да не присъства и в който да не може да проникне с милостта си. Никога не
трябва да си представяме, че Бог избягва нещата, от които се отвращава. Точно обратното, Бог се надвесва
над нещата, от които се отвращава, защото знае, че тук неговото присъствие и неговата милост са особено
нужни!  Не трябва  да  благодарим на  Бога  за всички  обстоятелства,  в  които  попадаме,  защото  това  би
означавало да му благодарим (нелепо и нелогично) заради злото, порока и греха. Но въпреки това, ние
трябва да му благодарим във всички обстоятелства, просто защото той е с нас в тези обстоятелства и ще
остане през цялото време с развързани ръце във всичко, което ни се случва.

Преди малко казах, че граматиката е ключът към живота. Сегашната заповедна форма означава, че не
трябва да благодарим на Бога само веднъж, нито пък от време на време, нито епизодично, а постоянно. И
какво прави непрестанното благодарене в живота ни?  За онези, които непрестанно са благодарни,  живота
процъфтява. Да си непрестанно благодарен означава, на първо място, че ние осъзнаваме, че всичко в живота
ни е дар от Бога. Независимо дали става въпрос за храната,  която ние сами не можем да направим да
израсте или е за приятелите, които не заслужаваме, или за случайно попадналите ни интересни неща, които
ни изненадват, или за неизтощимото търпение на Бога, или за винаги ефективната истина на Бога, или за
бездънната Божия милост, всички тези неща са дар. Ние постоянно се убеждаваме, че независимо от всичко,
което ни се случва, живота е дар.

На второ място,  да  бъдем непрестанно благодарни означава,    че  разпознаваме даващият  ,  на  който  
можем да благодарим, защото не може да има дар,   без да има някой, който да го дарява  .

На трето място, да бъдем непрестанно благодарни означава, че трябва да сме най-щастливи и здрави,
защото такива са светите хора навсякъде по света. Хората, които благодарят на даряващия, престават да се
вглеждат  в  себе  си,  а  се  издигат  извън  и  над  себе  си.  Нека  да  не  се  самозаблуждаваме.  Тъй  като
психологията става все по-популярна, хората придобиват повърхностни представи за нейните учения и за
използвания от нея речник от думи. В същото време те изразходват все повече и повече време в мисли за
себе си, вследствие от което разпространяването на познанията по психология (което се предполага, че ще
направи  хората  да  се  чувстват  по-добре),  всъщност  прави  хората  да  се  чувстват  по-зле.  Прекомерната
загриженост  относно  физическите  болки  е  достатъчно  лошо  нещо.  Добавете  към  нея  и  прекомерната
загриженост  относно  психиката  и  хората  ще  се  убедят,  че  не  са  достатъчно  добре.  Нали  разбирате
градацията. Да се вглеждате постоянно в пъпа си, означава да си въобразите, че корема ви боли. После
започвате  да  се  безпокоите  за  тази  въображаема  болка,  докато  това  наистина  причини  разстройство  в
стомаха  ви.  Сега  вече  имате  истинска  болка  в  стомаха  си.  Когато  нито  болката,  нито  безпокойството
изчезват лесно, следващият етап е притеснение заради случващото си. И т.н и т.н. Поради това, вместо да
даде облекчение на хората, популяризирането на психологията обръща хората да се вглеждат в себе си,
концентрира ги да гледат навътре себе си и ги пристрастява към тях самите. А ние имаме нужда от точно
обратното – да престанем да мисли за себе си и да престанем да се вглеждаме в себе си. 

Но как? Трябва да разберете процеса. Да осъзнаем безкрайните размери на Божия дар, това означава
да бъдем мотивирани да му благодарим за това. Да благодарим непрестанно означава непрестанно да сме
фокусирани в Бога. А това означава  край на хипохондрията, независимо дали се тревожим за здравето на
тялото, на разума или на духа си!  Край на охкането, на пъшкането, на вкопчването и на плача! Сега сме
издигнати извън себе си и гледаме на себе си нагоре, за да благодарим на Бога заради даровете, с които
щедро  ни  е  обсипал  в  живота  ни.  Споменах  за  храната,  която  не  можем  да  направим  да  израсте;  за
приятелите,  които  не  заслужаваме  да  имаме;  за  случайно  попадналите  ни  интересни  неща,  които  ни
изненадват,  или за  неизтощимото търпение на Бога,  или за  винаги ефективната истина на Бога,  или за
бездънната Божия милост. Споменах тези неща, защото те дотолкова са изпълнили живота ми, че съвсем
спонтанно се появяват в мислите ми. Какво ще кажете инстинктивно? Какво ще напишете на лист хартия,
ако имате на разположение само 5 минути? Ако имате на разположение само 5 минути, вие ще потърсите
втори лист хартия! Най-щастливите и най-здравите хора – защото са най-възвишени – са онези хора, които
живеят в хармония с глагола “Благодарете” в заповедна форма и в сегашно продължително време.  Аз бях
сериозен, когато казах, че граматиката е ключът към живота.

Искам накратко да обясня по какъв начин благодаренето ни превръща във възвишени и свети, което
означава и в здрави и щастливи, когато благодаренето отвърне погледа ни от самите себе си и го фиксира
върху Бога.
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А) На първо място, благодаренето е същността на преклонението пред Бога. Навсякъде в Библията се
среща призивът от Пс. 100:4-5: “Влезте в Божиите порти с благодарение и в дворовете му с хваление!
Благодарете му, благославяйте името му! Защото Бог е добър, непоклатимата му любов трае до века и
верността му е за всички поколения” (мой превод). Богослужението е обожание. Онова, което обожаваме в
Бога  е  точно  това,  заради  което  сме  мотивирани  да  му  благодарим.  Поради  това  ние  трябва  да  му
благодарим. А докато му благодарим, ние трябва да го обожаваме и да му се покланяме.

Всеки път се натъжавам, когато чуя израза “възприемане на богослужението.” Службата в църквата,
която започва с богослужението, се оценява по-късно. Всеки човек, който е попълвал анкетен лист за да
изрази мнението си за службата, е молен да коментира “възприемането на богослужението.” Но е ясно, че
когато говорим за “възприемането на богослужението” ние питаме как то се възприема и усеща от нас. При
такъв подход богослужението бива опорочавано и се превръща в нещо,  чиято цел е да подхрани нашите
възприятия и чувства. Но това е порочно! Богослужението не е някаква техника или инструмент, чрез който
да  бъдем  издигнати  ние.  Богослужението  е  обожание  на  Бога,  така  както  същината  на  обожанието  е
благодаренето.

Не по-малко от шест пъти ежедневно казвам на жена си, че я обичам. Аз не й повтарям, че я обичам,
защото се наслаждавам на усещането, което изживявам, докато й казвам това или защото когато й казвам, че
я обичам, аз се чувствам добре. Нито пък й  казвам, че я обичам, защото тя става по-нервна и ако не й кажа
това, тя ще избухне и даже може да ме напусне. Аз й казвам, че я обичам, защото не мога да й благодаря
достатъчно. Тя ме обича толкова щедро, че любовта, която излива върху мен се разплисква и се връща
обратно върху нея във формата на благодарност. Тази любов е толкова дълбока, че изважда на показ моята
непоследователност и противоречивост, без да ме засрамва или да ме унищожава. Тази любов е толкова
непреклонна, че даже остатъците от моя грях не могат да я накарат да престане да ме обича. 

Но  въпреки  това,  скъпата  ми  съпруга  ще  бъда  първата,  която  би  казала,  че  тя  е  духовно
бавноразвиващо се  и греховно същество, чиято греховност я обгръща, включително любовта й към мен.
Поради това нека повече да не говоря за съпруга ми, а да размишляваме за Бога: неговата любов към всички
нас е неизмеримо дълбока и вечно непреклонна. Тогава не е чудно, че на нас ни е заповядано да влезем в
портите му с благодарение и в дворовете му с хваление! Тъй като ние с вас сме деформирани и глупави
същества с вкаменени сърца, псалмистът знае, че трябва да се повтаря, ако иска ние да разберем това, което
ни казва. Поради това той веднага ни казва,  че Бог не само е добър, но и е верен; Бог има постоянна и
непроменима природа и постоянна и непроменима цел. Неговата природа и цел са непоклатимата му любов.

Трябва да схванем това – защото само след като го разберем, ние ще бъдем завладени от благодарност,
която ще изрази себе си чрез обожание. Благодаренето е същината на преклонението пред Бога.

Б)  На второ място,  благодаренето ни на Бога ни прави свети и поради това – много щастливи и
здрави,  като  по  този  начин  благодаренето  ни  гарантира  задоволство.  Недоволни  са  хората,  които  са
неблагодарни,   просто защото са алчни  .   Алчността и задоволството са взаимно изключващи се неща  . Да сме  
алчни, това означава да се лишим от задоволството. За сме доволни, трябва да прогоним алчността от себе
си.  Мартин Лутер е бил прав, когато е казал, че ако спазваме Първата Божия заповед, това означава, че
спазваме  всичките  Десет  заповеди,  а  ако  нарушаваме  Десетата  заповед,  това  означава,  че  нарушаваме
всичките Десет заповеди. Първата заповед е, че ние не трябва да признаваме друг бог освен Светият на
Израел.  А  Десетата  заповед  е  да  не  пожелаваме  нищо.  Подчинявайки  се  на  Първата  заповед,  ние
изпълняваме  всичките  десет  заповеди.  Нарушавайки  последната  заповед,  ние  нарушаваме  всичките
заповеди. Това е лесно да се разбере. Ако нарушим Десетата заповед, ако пожелаваме, ние сме алчни за
това, което има съседа ни, включително добрата му репутация и скоро ще лъжесвидетелстваме срещу него.
В този момент ние ще нарушим Деветата заповед. Ако сме алчни, ние ще се полакомим за нещо от имота на
съседа си и скоро ще го откраднем. Така ще нарушим Осмата заповед. Ако пожелаваме, ние ще пожелаем
жената на съседа си и скоро ще извършим прелюбодеяние.  Така ще нарушим Седмата заповед.  Когато
алчността забушува в нас,  ние стигаме до състоянието,  в което негодуваме срещу всичко,  свързано със
съседа ни и скоро започваме да изпитваме смъртоносна омраза към него. Така нарушаваме Шестата заповед.

Тогава трябва ли се стремим да не пожелаваме? Но пожелаването идва по естествен път при грешните
хора като нас, защото ние сме ориентирани към греха. Като имаме предвид тази естествена ориентираност,
твърдата ни решимост да не пожелаваме ще доведе единствено до жестоко разочарование и до трудно
прикривано настървение. Ясно е, че имаме нужда от нова ориентация. Новата ни ориентация трябва да е
благодарност към Бога за даровете, които той продължава да ни дава – независимо от това, което притежава
ближния ни! Благодаренето е гаранция за задоволството. Да благодарим във всички обстоятелства, това
означава да изпитваме дълбоко задоволство във всички обстоятелства.  Това не означава да сме глупаво
безразлични към ставащото около нас и с нас, а да разбираме, че няма област или нещо, което се случва с
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нас,  в които да липсват даровете на Бога,  поради което няма ден,  в  който не трябва да благодарим на
даряващият ни и ден, в който сърцата да не са изпълнени със задоволство. 

Задоволството  побеждава  алчността  и  пожеланието.  Задоволството  се  ражда  от  благодаренето  на
Бога. Благодаренето е източник на задоволството. 

В) На трето място, благодарението е признак, че ние признаваме грижите на Бога за нас в миналото и
разпалва куража ни за бъдещето. В продължение на 3 години Апостол Павел искал да отиде в Рим. Рим бил
столицата на империята и той искал да проповядва евангелието в седалището на имперската власт. Освен
това Рим е бил входната врата към Западна Европа и мисионерската длъжност на Павел го е мотивирала да
се стреми, минавайки през Рим да отиде в Испания, където би могъл да обяви новината за Исус Христос на
тамошните хора, които до тогава не били чули неговото име.

Изминали  3  години  от  времето,  когато  Павел  написал  писмото  си  до  християните  в  Рим  и  ги
информирал за плановете си. Няма съмнение, че през тези 3 години Павел често се е чудил, дали въобще ще
успее да отиде в Рим. Няма съмнение, че той се е чудил по какъв начин ще го приемат християните в Рим. В
края на краищата, много християни били подозрителни към Павел. Тъй като репутацията му на жесток
гонител  на  християните  била  широко  разпространена,  християните  били  готови  да  се  разделят  с
подозренията  си само след като се срещнат лично с него и прекарат известно време с него. Християните в
Рим никога не се били срещали с него. До каква степен щели да го подозират? Колко време щяло да им е
нужно, за да му се доверят? Дали въобще щели да се отнесат “топло” към него? Смелостта му е била
подкопана. 

Към това се добавило онова, което видял, наближавайки Рим. Огромният римски военен флот, стоящ
на  котва  в  Милениум;  плажовете  по  крайбрежието,  където  отдалият  се  на  удоволствията  “каймак”  на
римското общество се  плискал безгрижно;  огромните сгради на  складовете  и хамбарите и търговските
кораби  в  пристанището  на  Питиоли.  Какво  се  е  очаквало  да  направи  той,  един  дребен  еврейски
производител на палатки пред лицето на всичко това? Смелостта му отново била подкопана.

Но после той ги видял! Делегация от християни от Рим! Те не можели да го изчакат да стигне до
града, поради което извървели много километри, за да го посрещнат. Някои от тях дошли да го посрещнат
чак в градчето Трите кръчми, което се намирало на около 50 км от Рим. Други стигнали чак до Форумът на
Апис, който се намирал на 65 км разстояние от Рим! И как само го посрещнали! Описвайки тази сцена в
Деяния на апостолите,  Лука ни казва,  че е имало “среща”.  Среща? Думата “среща” е твърде слаба.  На
гръцки е използвана думата apantesis, която се е използвала, за да се опише посрещането на цар, генерал
или някой герой-победител. Християните от Рим, които изминали разстоянието от 65 км (и им предстояло
да го изминат отново на връщане) гледали изучаващо Павел с очи, изпълнени с хумор, уважение и с висока
оценка. При вида на това, опасенията на Павел изчезнали. Те се погрижили за него. Той не бил подозиран;
не бил посрещнат с ледено студено безразличие; не било нужно да дава доказателства за себе си; в Рим той
нямало да бъде приет с резервираност заради това, че в миналото си е преследвал християните. Лука ни
казва,  че  когато  видял делегацията  от  римски християни,  Павел “благодари на  Бога  и  се  ободри.”  Той
благодарил на Бога за грижите му в миналото и се ободрил, защото разбрал,  че Бог ще се погрижи за
неговото бъдеще.

Днес е “Неделята на Благодарността.” Днес ние благодарим, защото сме мотивирани да благодарим
на Бога заради никога не спиращата му доброта към нас. А когато му благодарим, ние биваме издигани
извън себе си и над себе си и установяваме, че ни напускат плача, оплакванията и притесненията.

Нещо повече, нашето благодарене на Бога винаги ще бъде сърцевината на нашето богослужение и
това винаги ще ни осигурява да сме доволни и да прогонваме пожеланието от себе си. Благодаренето ни
винаги ще е белег за това, че разпознаваме Божиите милости, които сме получили в миналото и ще ни
ободрява за бъдещето. Нека заедно с псалмиста да кажем:

“Благодарете на Господа,  защото той е  добър;  защото непоклатимата му  любов  трае  вечно .”
(Пс.106:1 – мой превод)

За благодарността, недоволството и за веселото сърце
Из.16:2-3; Пр.17:22; 15:15; 2Кор.9:11-12; Кол.2:7; Йоан16:33

Капризното  хленчене,  недоволствата  и  оплакването  винаги  ни  правят  впечатление,  тъй  като  са
детински прояви. В денят, в който сме излезли на пикник започва да вали. Малкото момиченце започва да се
цупи, да се мръщи, да мърмори и да мрънка. Най-накрая търпението на майка й привършва и тя й казва: “Аз
не  мога  да  променя  времето,”  мислейки  си,  че  логичният  й  отговор  ще  сложи  край  на  нелогичното
поведение на детето и на неговата вкиснатост. Но надеждите й се оказват напразни. Момиченцето очевидно
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предпочита да мърмори и да мрънка, защото явно й харесва да е нещастна. Все още считайки, че логиката й
ще победи липсата на логика в поведението на дъщеря й, майката сладко казва: “Добре, явно днес няма да
имаме пикник, но ти просто си мисли за онези неща, за които трябва да си благодарна.” Момиченцето
раздразнително  промърморва,  че  не  може  да  си  мисли  за  нищо  друго.  Разбира  се,  то  не  може.
Неблагодарността  изсушава  сърцата  и  изкривява  представите  и  разбирането  на  хората.  Тогава  майката
поклаща глава и намира утешение в надеждата, че един ден момиченцето й ще порасне и ще започне да
гледа на безсилието ни пред метеорологичното време от гледната точка на възрастния човек. Тогава в нея
ще се зароди благодарността и ще започне да оценява живот по друг начин.

Но  има някои  възрастни хора,  които  въпреки  че  са  “възрастни”  от  гледна  точка  на  преживените
години,  все пак са  “незрели.”  Неблагодарността,  пораждана от късогледството   и    никога не дава път на  
благодарността  за  благословиите,  които  виждаме  навсякъде  в  живота  си.  Духът  на  неблагодарност,
влошаван от капризността, винаги е белег за детинско поведение.

Но въпреки че е белег за детинско поведение, неблагодарността е белег и за нещо още по-лошо.   Тя е  
доказателство за смъртоносна духовна болест. Когато говори за неблагодарността и за недоволството, което
шумно рекламира неблагодарността, Библията обобщава вътрешната настройка и външното й проявление с
една дума: “мърморене.” Навсякъде в Библията се казва, че неблагодарните хора мърморят.

За пръв път прочитаме за мърморенето на Божиите хора, когато те странствали в пустинята, на път от
Египет към Обещаната Земя. Преди това те били роби в Египет и установили, че робството е непоносимо
нещо. В онези дни викали високо и Бог бил развълнуван от плачът им, тъй като те имали основания да
плачат. Бог се намесил и ги освободил. После край планината Синай той ги преоформил като хора според
собственото Си сърце, когато им дал Десетте Заповеди, в които се описвал този начин на живот, който
завинаги щял да сложи край на хаосът в обществото и на духовното разединение, които били характерни за
езическите народи около тях. Единственото нещо, което се изисквало от тях било да паднат по лице на
земята  като  знак  на  благодарност,  пораждана  от  възхищението  им  от  Бога.  Та  нали  той  ги  спасил  от
нещастията и униженията на робството, както и от объркването, и от покварата на безбожието. 

С оглед на това, от което Бог ги е спасил, трудностите в по време на прехода в пустинята, колкото и да
са били големи, са били без значение. Обаче се оказало, че с изпаряването на благодарността им   се изпарила  
и разумността им. Сега те поискали да се върнат обратно в Египет и се вайкали: “В Египет поне имахме
какво да ядем, въпреки че бяхме роби.” Дали неблагодарните хора, сега рекламиращи неблагодарността си
чрез недоволството си, са искали да се лишат от призива който получили като хора на Бога? Наистина ли са
искали да предадат себе си на унижението и на обезчовечаването на робството?

Наистина ли са искали да възприемат духовната пустиня и липсата на морал на народите, които не са
били на планината Синай. Да. Подобни умопомрачения се описват като последици от неблагодарността. С
оглед на това, което Бог бил направил за тях; с оглед на това, което Бог продължавал да прави за тях; с оглед
на  всичко  това,  неблагодарността  може  единствено  да  е  белег  за  наближаващо  нещастие,  така  както
благодарността би им гарантирала, че ще бъдат плодовити като хора на Бога, както и че ще им гарантира
изпълнението на възложеното им от Бога поръчение да са маяци на народите. 

Вълнувам се, когато чета Хайделбергският Катехизис, който е написан през 1563 г. Хайделбергският
Катехизис е бисерът в короната на концентрираният начин на писане на Реформацията . Той е скъпоценен
камък.  Първата  част  на  Катехизиса  е  озаглавена  “Нещастието  на  човека.”  Десет  въпроси  и  отговори
реалистично проучват и описват опасното положение на човека в епохата на Грехопадението. Втората част е
озаглавена  “Изкуплението  на  човека.”  Седемдесет  и  пет  въпроси  и  отговори  ни  разказват  за  славната
милост, търпение и настойчивост на Бога, които са мотивирани от океанът на обичта му към грешниците.
Третата  част  е  озаглавена  “Благодарност.”  Тя  започва  със  задаването  на  въпроса:  “Защо  трябва  да  се
покоряваме на Бога?” Отговорът не е, че трябва да му се покоряваме, защото иначе ще го ядосаме. Нито пък
отговорът е, че трябва да му се покоряваме, водени от собствения си интерес (че нещата в живота ни ще се
подредят по-добре, ако му се покоряваме.) В Катехизиса се казва, че ние трябва да се покоряваме на Бога,
защото  сме  му  благодарни  за  всичко,  което  добротата  му  е  направила  за  нас.  Иначе  казано,  според
Хайделбергският Катехизис,  всичко свързано с нашето ученичество,  подчинението ни и всякакви други
отричания от досегашните ни навици са мотивирани единствено от благодарността ни към Бога.

Въпрос 116 от Катехизиса е:  “Защо е  нужно християните да  се   молят  на Бога?” Вие как бихте
отговорили на този въпрос? Дали защото  молитвата е този инструмент, чрез който получаваме това, от
което  се  нуждаем?  Катехизисът  отговаря  на  този  въпрос  така”  “Молитвата  е  основен  елемент  от
благодарността,  която  Бог  изисква  от  нас.”  Всяка  черта  от  нашия  отговор  на  Бога  произтича  от
благодарността ни към него.

Някой  може  да  запита:  “За  какво  трябва  да  благодарим?”  Всички  християни,  заедно  с  нашите
еврейски  предшественици  във  вярата;  всички  християни  са  стояли  на  брега  на  Червено  море;  всички
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християни са стояли в подножието на Синай; и преди всичко друго, всички християни стоят в подножието
на  кръста.  Ние  толкова  много  пъти  сме  получатели  на  Божията  доброта,  поради  което  даже  когато
притежаваме  минимален  духовен  разум,  той  трябва  да  се  изрази  в  максимална  благодарност.
Неблагодарността и мърморенето единствено показват, че сме толкова слепи за това, което ни е било дадено
и сме загубили разума си.

Тогава  някой  може  да  попита:  “Толкова  ли  е  важно  да  благодарим?  Толкова  ли  е  опасно  да
недоволстваме?” Да. Отговорът и на двата въпроса е категорично “Да”!

В притчата си за работниците, които работили на лозето,  Исус подчертава, че неблагодарността и
недоволството са външен израз на вътрешното ни негодувание и те го подсилват. В тази притча (Мат. 20:1-
16) няколко човека били наети да работят на едно лозе. В края на 8-часовият им работен ден на тях им била
платена договорената надница. Други работници били наети по-късно през деня, поради което работили
само 4 часа или 2 часа, или даже 1 час, но и те получили същата надница като работниците, които работили
цял ден. Тук трябва кажем веднага, че тази притча няма нищо общо с  икономиката или със законите, които
определят наемните отношения между работодател и работник. 

В тази притча се говори за  Божията доброта,  милост и помощ. В древна Палестина на наемните
работници, които се намирали на дъното на скалата на работниците, се плащало в края на всеки работен
ден.  Това  се  налагало,  защото  тези  хора  не  разполагали  с  никакви  спестявания,  за  да  покрият  даже
еднодневните си разходи.  С парите, които им плащали за този работен ден, наемните работници хранели
семействата си същата вечер и на следващата сутрин. На мъжете в притчата, които работили през целия ден
била дадена еднодневна надница и те веднага я използвали, за поддържат себе си и семействата си. На
мъжете, които работили само през част от работния ден, въпреки това била дадена пълна надница. Защо?
Защото ако им платели по-малко, то нямало да им стигне да покрият разходите си. Ако бяха получили 25%
от дневната надница, защото са работили само 25% от работния ден, те и семействата им щели да гладуват.
Но тъй като собственикът на лозето бил великодушен, на всички работници било дадено това, от което
имали  нужда  ,   независимо  от  това,  дали  са  го  заслужавали  .  Исус  ни  казва,  че  въпреки  това,  хората  с
неблагодарни  сърца  мърморели,  мрънкали  и  недоволствали  пред  собственика  на  лозето,  защото  се
възмутили, когато видели, че други работници са имали по-голям късмет от тях.  Ако бяха благодарни,  те
щяха да се зарадват когато видят, че и на другите нуждаещи е дадено надницата, от която се нуждаят.

Един  свещеник,  който  беше  служил  в  прерията  по  време  на  Великата  Депресия,  ми  разказа  за
радостта в неговото село в денят, когато един вагон със зеленчуци, идващ от източната част на САЩ бил
изваден от състава на една влакова композиция поради повреда в ходовата част и бил оставен  на хората в
селото да го използват. Раздали на хората зеле, ряпа, моркови, царевица и други зеленчуци. Случило се така,
че началникът на пощата бил единственият жител на селото, който имал постоянна работа, поради което
бил в привилегировано положение в сравнение с останалите жители на селото. Старият свещеник ми каза,
че когато разпределили зеленчуците, този началник на пощата обвинил един свой съселянин, на когото била
дадена  малко  по-голяма  ряпа  от  неговата.  Неблагодарността  разкрива  недоволството  в  душата  и  го
подсилва. Но има и още нещо: неблагодарността прикрива посредствения дух. Благодарността изважда на
показ духът на великодушието  ,   а неблагодарността разкрива посредствения дух  . 

Една  жена  паднала  в  краката  на  Исус  и  изляла  върху  тях  съдържанието  на  съд  със  скъпа
ароматизирана  течност,  докато плачела  и  бършела  краката  му  с  косата  си.  Защо е  направила  това?  Тя
направила това от благодарност заради всичко, което Исус бил направил за нея. Марк ни казва, че няколкото
зрители на тази сцена, които очевидно не изпитвали никакво чувство на благодарност, я критикували остро,
мърморели, мрънкали и недоволствали, че тези пари можело да бъдат дадени на бедните.  Това са били
неблагодарни хора, които с наслада използвали всяка възможност, за да се оплакват. Одеколонът е струвал
300 динария, което е била едногодишния доход на един работник и показвал колко голяма е благодарността
на тази жена. Лука ни казва, че тя е била проститутка. В онези дни в Палестина къпането е било рядкост и
проститутките са използвали одеколона, за да са по-привлекателни. Това означава, че благодарността на
тази жена я накарала да се откаже публично от греховната си професия и да се покае. Тя направила скъпо
жертвоприношение и се отказала от източника на доходите си.

Колко благодарни сме ние сега? Дали сме достатъчно благодарни, за да се откажем от греха си и от
изгодния си, но греховен бизнес и да направим тази жертва с радост, без да мислим за парите, които губим?
Дали сме толкова  благодарни,  че в  сравнение с  нея жертвата,  която Господ ни моли да направим да е
незначително  малка?  Наблюдателите  са  недоволствали,  защото  вътрешната  им  неблагодарност  и
мърморенето им са разкрили духовната им бедност.

Неблагодарността е смъртоносна и поради още една причина.  Неблагодарността и мърморенето ни
правят слепи за появата на Бог до нас в най-обикновените мигове в живота ни. А точно обратното се случва
с благодарните хора. Човекът, чието сърце е благодарно, усеща навлизането на Бога в живота му в най-
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обикновените житейски обстоятелства и му благодари веднага. А неблагодарният човек постъпва точно по
обратния начин. При него всичко в живота му пропада по спирала надолу. Веднъж Исус кротко казал, че той
е хлябът на  живота,  че  той е  Божият дар,  който е  не по-малко чуден от  манната,  която е  поддържала
Божиите хора в пустинята, когато не са имали какво да ядат. Някои хора около Исус веднага започнали да
негодуват: “Как е възможно той да е хлябът на живота? Ние познаваме майка му и баща му. Та той е само
един син  на  дърводелец.  Той е  твърде  обикновен,  за  да  е  олицетворение  на  Божието  посещение  и  на
Божията благословия.” 

Мърморенето изсушава сърцата ни, притъпява способността ни да разбираме и заглушава духовните
ни рецептори. Мърморенето неизменно ни ослепява за миговете, които ни изглеждат обикновени, но не са, в
които ние  знаем,  че  Бог  ни шепне,  говори или крещи,  когато  ни побутва  или ни разтърсва,  когато  ни
поразява или ни успокоява, когато ни убеждава или ни поправя и накрая винаги ни утешава. Единствено ние
знаем,  че  за  другите  хора  случващото  се  в  този  миг  може  да  е  нещо  обичайно,  но  за  нас  е  нещо
изключително ценно. Неблагодарните хора са слепи за всичко това. Неблагодарните мърморковци считат, че
всичко  се  проваля,  тъй  като  неблагодарността  е  наказвана  чрез  загуба  на  прозорливост  и  с
нечувствителност, а това води до още по-голяма неблагодарност и т.н и т.н.

Ясно  е,  че  пророкът  и  апостолът  не  преувеличават,  когато  казват,  че  комбинацията  от
неблагодарността  и  недоволството  води  до  духовна  болест,  която  е  толкова  сериозна,  че  много  скоро
неблагодарният човек попада в списъка на смъртта. Нито пък пророкът и апостолът преувеличават, когато
казват, че благодарността не само е признак за духовно здраве, а и че духовното здраве ще се подобрява.

Казаното от пророка и апостола е в хармония с текста на Пр. 17:22: “Веселото сърце е благотворно
лекарство, а унилият дух изсушава костите.” Библията казва: “Веселото сърце има постоянен празник.”
Днес е  Неделята на благодарността,  поради което думи като “постоянен празник” са  особено значими.
“Постоянен празник” означава “постоянно да благодарим.” Точно това се казва на много места в Библията.
Според пророкът и апостола ние трябва да благодарим на Бога, но не неохотно, не нищожно, не “веднъж за
цял  живот.”   Павел  казва,  че  сърцето  на  християнина  “прелива  от  много  благодарности  към  Бога.”  В
писмото  си  до  Коринтияните  той  казва,  че  колкото  повече  се  увеличава  милостта,  тя  ще  “увеличава
благодаренето  за  прослава  на  Бога.” В  посланието  си  до  Колосяните  Павел  казва,  че  тъй  като  са
скъпоценни за Исус Христос, вярващите трябва да “изобилстват в благодаренето.” А псалмистът ни казва,
че той според обичая си се присъединява към другите богомолци в църквата, към “радостните викове и
песни на благодарение,  към множеството,  което спазва празнуването.”  Картината,  която ни се описва е
картина на сърце, което прелива от благодарност. 

Винаги ли имаме причини да благодарим на Бога? Разбира се. В живота на всеки човек има безброй
случай на стрес, на трудности, на страдания, на разочарования, на несигурност, на болести и на тъга, в
които Бог ни е помагал. Поради това ние имаме основания да благодарим на Бога.

Тогава дали недоволството е разрешено, въпреки че Библията ни казва, а и ние виждаме също, че
недоволстването е смъртоносно за човешкия дух? Не, недоволството не е разрешено! Причината за това е
следната:  основанията ни да се оплакваме и да недоволстваме винаги са по-малки от основанията ни да
благодарим. Добре е всеки от нас добре да запомни стих Йоан 16:33: “В света имате скръб, но радвайте
се; Аз победих света.” Нашият Господ вече е победил, той е победил всяко основание да се оплакваме. С
други думи, основанията ни да недоволстваме са затъмнени от основанията ни да благодарим.  (Коментар:
Това е въпрос на личен избор на всеки човек.  Ако търсим поводи да се оплакваме и да недоволстваме, ако търсим поводи да
мърморим,  ние  винаги  ще  ги  намираме.  Но  ако  истински  вярваме  в  Господа,  ние  ще  разбираме,  че  основанието  ни  да  сме
благодарни са много по-големи от основанията ни да се оплакваме. И да не забравяме, че като се оплакваме, ние сами даваме
доказателства, че не вярваме на Господа. Д.Пр.)

Преди няколко години майка ми имаше много силен сърдечен удар и трябваше да се  лекува в болница
в продължение на 75 дни. Аз я посещавах редовно и забелязах, че тя никога не се оплака заради болното си
сърце; заради ограниченията, които болестта й налагаше на физическата й активност и от продължителният
й  престой  в  болницата.  Точно  обратното,  тя  винаги  благодареше  даже  за  най-малката  услуга,  която  й
предоставяха. Когато я посетих в Неделята на благодарението, аз забелязах на нощното й шкафче едно
писмо до членовете на нейната църква,  в  което тя  им благодареше за  милостта и вниманието,  което й
оказваха. В края на писмото си тя беше написала Пс. 59:16. Чуйте какво се казва в този стих: “ Ще пея
високо за твоята (Божията)  непоклатима любов,  защото Ти си ми бил крепост и убежище в  деня на
бедствието ми.”

Тъй като крепостта и убежището на Божията непоклатима любов е нещо, на което може да се разчита;
тъй като бедите и нещастията вече са победени, основанията на майка ми да благодари винаги бяха по-
големи от основанията й да се оплаква и да недоволства.

Вечно благодарното сърце винаги е весело и това винаги весело сърце има постоянен празник. Бъдете
благословени, всеки от вас, на днешният празник на Благодарността.
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За Божията любов

Никога не съм считал, че Неделното училище е сграда. Никога не съм считал, че Неделното училище
е просто средство,  чрез  което родителите  се  чувстват  освободени от  грижите  за  децата  си  и могат  да
посветят вниманието си на преклонението пред Бога.  Точно обратното, аз знам, че Исус Христос може да
проникне и да завладее сърцата и умовете и на малките деца.

Ето за това се моля ежедневно за учителите в нашето Неделно училище. Има ли нещо по-важно от
това децата бъдат събудени за Бога от самият Бог,  така както се случи с момчето Самуил преди 3 000
години? (1Ц. 3:1-10) Жадувам да виждам, че децата, които посещават нашето Неделно училище, достигат
до истинската зрелост, този измерител на развитието, който се характеризира чрез пълнотата на познанието
на Христос. (Еф. 4:13) 

Една от чертите на тази истинска зрялост е човек да познае любовта на Бога. Искам децата ни лично
да  опознаят  Бога,  чиято природа  е  обичта.  (1Йоан  4:8)  Искам децата  ни  да  установят,  че  са  изумени,
изпълнени със страхопочитание и че са победени от обичта на Бога към тях, към другите хора и към целия
свят. Искам те да започнат да разбират, заедно с най-зрелите християни, че приливните вълни на любовта,
които постоянно ги обливат са само нормалното вълнение на морето на любовта, което никога не стихва.
Чрез Неделното ни училище искам децата ни научат и завинаги да запомнят, че любовта с която Бог ги
обича е ненамаляваща и непреклонна. 

Преди всичко искам децата ни да научат, че Бог толкова силно обича света, че пожертва себе си в
образа на своя Син; той се пожертва без притеснение, без да прави сметка, без да поставя условия, просто
пожертва себе си заради всички нас. (Йоан 3:16) Да знаем, че Бог обича света означава да знаем, че  Бог
обича света  ,    ко  й  то не го обича  .  И не само не го обича  ,    а всъщност даже го мрази  .  Навсякъде в Библията
думата “светът” е синоним на “всички мъже и жени, които са враждебни към Бога; и не само поотделно
всеки от тях е враждебно настроен към Бога, но и всички те са обединени в един полуосъзнат заговор да му
се  противопоставят,  да  му се  подиграват  и  да  го  отблъскват.”  Ето този свят  обича  Бог  с  непреклонно
постоянство. С други думи Бог обича да има работа с онези хора, които ние с вас отдавна сме се отказали да
обичаме, поради разочарованието и гневът, при положение че обичта ни се основава на причини, които са
логични.

Историята на човечеството е история на нашето отхвърляне на Бога,    въпреки че той е единственото  
добро за нас. Историята на човечеството е история на предпочитанието ни към смъртоносното  бягане на
нашето себелюбие от Бога и от неговата изцелителна обич към нас. В Райската градина Адам и Ева, чиито
имена означават съответно “човечеството” и “майка на живите,” са били отрупвани от благословение след
благословение; чисти и неподправени благословии, които не са били свързани със спазването на някакви
изисквания. Нищо не е помрачавало благословеното им положение, нито го е застрашавало. 

А какво са направили те?  Всъщност какво правим всички ние? Те опозорили Божията доброта и
положили усилия да докажат, че самите те са равни на Бога. Но въпреки това възмутително нахалство, Бог
отказал да унищожи човечеството, толкова неразбираема е неговата любов. Според прастарата история Ной
и семейството му са били спасени от потопа, с цел Бог да може да поднови изпълнението на сърдечното си
желание: да има свети хора, които са верни заветни партньори на светия Бог. И какво е направил Ной, след
като  бил  спасен  чрез  неизмеримата  милост  на  Бога?  Той  се  напил! Слисващи  са  непочтителността,
неблагодарността  и  престъпната  глупост,  съдържащи  се  в  отговора  на  Ной.  Без  да  се  обезкуражава  в
стремежа си да има свети хора за себе си, Бог освободил хората от унизителното робство в Египет, превел
ги през Червено море и на планината Синай ги запознал с волята си и тяхната благословия. 

Или поне Бог се опитал да ги запознае с волята си и се опитал да отпечата благословията си върху
тях. Но те не приели нищо от това и предпочели да лудуват около едно златно теле, което е олицетворявало
духовната им недоразвитост. Пророк Осия се кълне, че е чул Бог да казва за тези хора с опърничаво сърце:
“Не мой хора, не ги съжалявам.” Но след това Осия казва, че е чул Бог да казва с още по-ясен и висок глас:
“Съжалявам ги, обичам ги и поради това те все още са мой хора.” Вярвам, че никой от присъстващите не
разбира  погрешно  непримиримата  непреклонност  на  човешкото  сърце,  неговата  своенравна  слепота  и
глухота и лишената му от логика глупост. 

Запомнете, че когато апостол Йоан употребява  думата “свят”,  това означава сумата от невярващите
мъже и жени, втвърдени в своето незачитане на Бога и в своето неподчинение на волята му за тях и в
пренебрежението  им  към  евангелието.  Толкова  невъобразимо  безчувствено  е  поквареното  сърце  на
човечеството, че то даже презира евангелието, което е единственото лекарство! В нашата епоха на надигащ
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се  атеизъм  ние  кимаме  разбиращо  и  казваме,  че  светските  хора  са  безразлични  към  евангелието.  Те
наистина  са  безразлични,  но  това  безразличие  не  е  само  безразличие.  Пред  лицето  на  любовта,  която
умолява настойчиво, такова безразличие не е само безразличие. Никога не трябва да се съгласяваме с онези,
които пренебрежително твърдят, че светските хора са невежи за истината и праведността на Бога.

Несъмнено те са невежи, но това невежество не е просто невежество. Тяхното незнание за истината
израства от отхвърлянето на Божията праведност. Истината бива заглушавана дотогава, докато вече не може
да  бъде  разпозната;  праведността  бива  отричана  дотогава,  докато  вече  не  може  да  бъде  приета.
Безразличието към незнанието на евангелието, което извира от сърцето на Отца и е демонстрирано в мъките
на Синът; това не са просто безразличие и незнание. Това е презрение. 

И сред всичко това Бог продължава да ни обича. Нищо не може да го накара да спре. Любовта му пада
непрестанно като порой на водопад и прониква непроследимо. И двете неща са нужни, както пороят, така и
проникването,  ако  искаме  вкоравеното  човешко  сърце  са  бъде  смекчено,  увещано  и  спечелено.  Най-
изумителното  от  всички  чудеса  е,  че  хората  наистина  стигат  до  вярата,  подчинението  и  любовта  към
Господа. Най-изумителното  чудо  е,  че  детето  от  нашето  Неделно  училище  винаги  ще  свидетелства  за
собственото си идване до вярата. Най-изумителното нещо за всеки от нас, независимо дали е млад или
възрастен е това, че собственото ни сърце започва да тупти в хармония с Божието сърце. За бъдем извадени
от  категорията  на  “светът”  е  нужен порой,  силен  като  пороят  на  Ниагарския  водопад  и  непроследимо
проникване.  Тъй като Бог обича “светът  ”, ние биваме освобождавани от “светът”,    за да станем чрез вяра  
деца на Бога. Искам децата от нашето Неделно училище да опознаят тази любов на Бога, която отвежда
хората до вярата.  Но даже след като Божията любов направи това,  тя  продължава да прави още нещо:
продължава  да пулсира вътре  в  нас,  вследствие на  което ние  малко по малко се променяме,  докато се
намираме сред неизбежната болка на света. 

Павел започна първия параграф на Рим. 5:1-5 с напомнянето, че ние сме оправдани чрез вярата; т.е.
ние сме правени праведни пред Бога,  когато сме вкопчени в разпънатия Христос.  Павел завършва този
параграф с утвърждението, че Светият Дух е излял в сърцата ни Божията любов. Той я е излял в нас и сега
тя  ни изпълва.  А онова,  което се  случва  между напомнянето за  вярата  и  утвърждението за  любовта  е
страданието, да, страданието. Поради правилните ни отношения с Бога и поради това, че Божията любов ни
изпълва  до  горе,  нашето страдание  никога  не  е  просто страдание.  Страданието ни,  което несъмнено е
голямо,  не  ни  прави  самотни.  Сега  страданието  ни  е  случай  да  покажем  издръжливостта  си  и
издръжливостта на нашия характер, който се отличава с надеждата, че каквото и да ни се случи в този свят,
ние сме окъпани във великолепието на Божията слава. 

Когато говори за издръжливостта, Павел няма предвид, че ние стискаме зъби и се държим само с
усилие  на  волята  си.  “Издръжливостта”  е  военен  термин,  който  е  взет  от  римската  армия.  Войните
демонстрират издръжливост, когато: а) не отстъпват от позицията си; б) те отстояват позицията си, просто
защото техният  военачалник ги е  запознал с  целта  на битката  и с  неизбежното страдание.  Войните  са
можели да издържат, защото са знаели колко важно е страданието. Когато Божията любов залее сърцето на
онези,  които чрез  вяра  са  били направени праведни пред Бога,  страданието произвежда издръжливост.
Иначе казано,  страданието произвежда непоколебимост в онези, които знаят защо е нужно да продължат
борбата. 

Павел казва, че тази издръжливост произвежда характер. За “характер” тук Павел използва гръцката
дума DOKIME,  която буквално означава “пречистване,  рафиниране.” Павел има предвид пречистването,
което се извършва при топенето на метала. Леярят загрява металната руда до много висока температура. В
процеса на силното нагряване изгарят ненужните примеси в метала и те се превръщат в шлака. Онова,
което остава, е чист метал, който е много скъп и привлекателен. Рафинирането (пречистването) е доказуем
процес, а онова което се получава при него е доказуемо и бива одобрявано. След като преминем през този
процес, ние ставаме праведни пред Бога чрез вярата и се изпълваме с Божията любов. Ние знаем крайният
резултат от страданието, издръжливостта и пречистването: крайният резултат е “надежда” – ние се къпем в
великолепието на Божията слава. 

Преди да приключа тази тема, искам да съм сигурен, че сме разбрали нещо изключително важно.
Когато говори, че Божията любов ни изпълва до горе, Павел има предвид личният опит на всеки от нас:
непосредственият, вътрешен и осезаем опит.  Той не говори за някаква идея или отвлечена представа за
Божията любов. Ние винаги имаме склонността да принизяваме конкретните духовни реалности до нивото
на някакви идеи. Несъзнателно ние принизяваме Божията любов до идеята за Божията любов. Странно е,
че ние никога не постъпваме така със собственото си страдание. Ние никога не принизяваме болката до
нивото на някаква идея. Ние не можем да принизим болката до нивото на идеята за болка,  просто защото
болката ни е толкова реална! В края на краищата, има ли нещо по-непосредствено и по-малко подлежащо на
съмнение, отколкото болката? 
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Това което иска да ни каже Павел е следното: има ли в християните нещо по-непосредствено и по-
малко  подлежащо на  съмнение,  отколкото Божията  любов?  Божията  любов ни изпълва  до  горе  и  тя  е
толкова непосредствена и осезаема, колкото и болката, която ни пронизва. Когато Божията любов залива
болката  ни,  страданието  произвежда  издръжливост,  издръжливостта  произвежда характер,  а  характерът
произвежда увереността, че един ден ние ще бъдем отведени във великолепието на Божията слава. Иска ми
се нашите ученици от Неделното училище да помнят това, когато станат на 30, 45 или на 60 години. Накрая,
Павел се моли сърцата на християните от църквата в Солун да бъдат насочени в пътя на Божията любов
(2Сол.3:5), с цел те да навлизат все по-далече и по-дълбоко в тази любов. 

Възможно ли е това? В момента дали сме  в Божията любов или  не сме в нея?  Йоан казва, че или
Божията  любов  е  сферата,  атмосферата  и  околната  среда,  в  която  живеем,  или  ние  живеем  в  “света .”
Разбира се! Ние или сме свързани с Христос, или не сме. Или сме “праведни” пред Бога чрез вяра в неговия
Син,  или сме  “грешници.”  Когато като  вярващи се  намираме  в Божията  любов,  ние  можем винаги да
навлизаме все по-нататък и по-надълбоко в тази любов. Ние можем и трябва да правим това и Павел се
моли ние да го правим. През 1964 разбрах, че жена ми Морийн ме обича и от тогава до сега ме обича. Тя и
сега ме обича. Да казвам, че тя ме обичаше през 1964 и ме обича сега през 1996 не означава, че през тези 32
години не се е случило нищо. Всяка година аз навлизах и навлизам все по-надълбоко в любовта й. А когато
си помисля, че тя ме обича толкова силно, че не би могло повече да ме обича, аз откривам, че в нея има
резервоари  на  любов,  за  които  не  съм  имал  никаква  представа  и  пред  които  мога  единствено  да  се
удивлявам и самият аз да я обичам още повече. 

Преди няколко месеца аз направих нещо, което не ме покри със слава. Всъщност аз се посрамих. Това
ме потискаше. Не казах нищо. Морийн усещаше, че нещо не е в ред, но не можеше да се досети какво е то.
Най-накрая й казах. Сега я познавам добре. (Спомнете си, че ние се обичаме от 1964 година.) И тъй като я
познавам добре и поради срамната ми постъпка, аз очаквах да реагира по един от следните начини: а) да се
почувства наранена; б) да се ядоса; в) да си създаде лошо мнение за мен. Противно на всичко, което очаквах
от жената, която наистина познавах толкова добре, тя каза единствено следното: “Ти се нуждаеше от голяма
смелост, за да ми кажеш какво си направил.” Тогава осъзнах, че колкото и да я познавах, колкото и да знаех
любовта й към мен, оказа се че аз всъщност не познавах нея и обичта й към мен толкова цялостно, колкото
си мислех. Нещо повече, колкото и дълбоко да бях живял в годините в любовта й, този момент ме придвижи
още по-дълбоко в любовта й, защото се оказа, че тази любов е много по-голяма от всичко друго, което
познавам до сега. 

Така е и с живота ни в Бога. Колкото и много да знаем за неговата любов към нас до сега; колкото и
надълбоко да сме навлезли в неговата любов в този момент, продължава да е валидна и за нас молитвата на
Павел сърцата ни да са насочвани по пътя, за да навлизаме още по-нататък в Божията любов. Толкова е
необятна Божията любов към нас, че ние можем единствено да потъваме все по-надълбоко в нея, и още по-
надълбоко, докато бъдем изумени от нея, след това да се изгубим в нея и чак тогава ще открием себе си,
както казва Джон Уесли: “изгубени в чудото, любовта и хвалението.” 

Не  очаквам сега  децата  от  Неделното училище да  разберат  всичко,  което казах  в  тази  проповед.
Просто искам вратата  да се  отвори за  тях,  семето да бъде посято,  истината да бъде казана и да бъдат
окуражени първите стъпки на детето по пътя на вярата. После децата ще пораснат и когато станат зрели
хора, те ще се запознаят с непримиримостта на “светът” и с болката на собственото си страдание и над
всичко това, те ще се запознаят с неизмеримата дълбочина на Бога. Когато пораснат, те отново и ежедневно
ще разбират Божия любов към тях и към невярващите хора. Тази Божия любов ще отвежда вярващите все
по-надълбоко в самия Бог. 

За вината

Или защо църквата не се фокусира в позитивното, а в негативното? 

Защо църквата не се фокусира в позитивното? Защо всяка неделна сутрин тя упорства с молитва да
изповядваме греховете си пред Бога? Тъй като вината е тежка за носене, защо не престанем да използваме
тази дума и да се отървем от нея и от всичко, свързано с нея? 

Ние не правим това поради много причини, една от които е, че човек, който не притежава чувство за
вина  ,   е за съжаление  . Нещо повече, ние трябва да се пазим от такъв човек, защото той е психопат, който е
лишен  от  съвест.  Психопатите  знаят,  че  някои  видове  поведение  са  последвани  от  строги  обществени
наказания: например, ако ограбите банка, вие ще отидете в затвора. Но на психопатите им липсва чувството,
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че грешат. Те считат, че присъдата, с която ги изпращат в затвора заради ограбването на банка е своеволие
от страна на обществото, нищо повече. 

На психопатите никога не може да се вярва. Те биват въдворявани под най-строга охрана в специални
домове. Човекът, на когото му липсва чувството за вина трябва да бъде затварян и никога не трябва да бъде
пускан на свобода. В същото време всички сме наясно, че бремето на вината е толкова тежко, че може да ни
смаже.  От началото на проповедта измина само една минута,  а аз вече няколко пъти използвах думата
“вина.”  Дали  когато  споменавам  тази  дума  имам  предвид  “състоянието”  или  “чувството.”  Когато  чуят
думата “вина,” повечето хора имат предвид чувството за вина. А съдията в съдебната зала се интересува
единствено от “състоянието” на вина. Когато съдията обявява, че обвиняемият е виновен, той съобщава
неговото  състояние. Съдията не знае как се чувства обвиняемият и въобще не се интересува от това. Но
въпреки това, всички считаме, че онзи, който е направил нарушение, трябва да се чувства виновен. Добре е,
когато “състоянието” и “чувството” съвпадат. Когато хората, които са виновни се чувстват виновни, тяхната
вина се нарича “истинска вина.” А когато хора, които не са направили нарушение се чувстват виновни, тази
вина е наричана “въображаема.” 

Да предположим, че се чувствам виновен,  когато според повечето хора нямам състояние на вина.
Например, изяждам парче шоколадова торта и се чувствам виновен, че заради това трябваше да платя 10
лири. Повечето хора биха счели, че моето чувство за вина е въображаемо и даже, че е незначително. Може и
да е незначително, но това не намалява чувството ми за вина. Чувството за въображаемата вина може да е
толкова силно, че даже да ни парализира. Как би се чувствала жена, която е от Свидетелите на Йехова, ако й
бъде направено кръвопреливане? Как би се чувствал един хиндуист, ако яде месо? 

Счита се, че чувството за въображаемата вина произтича основно от забраните, които сме възприели
от детството си или от забрани, придобити от средата в която живеем, или от колегите си, от приятелите си,
и основно – от родителите си. Ние навлизаме във възрастта на зрелостта със своята придобита от детството
семейна система от табута. Ние живеем като зрели хора и с нашата обществена система от табута, тъй като
сме наясно, че обществото наказва онези, които нарушават тези табута. Много хора не искат да признаят, че
се чувстват виновни, че понякога са нарушавали някое табу, въпреки че от гледна точка на разума това е
несъществено.  Но  въпреки  че  от  гледна  точка  на  разума  нарушаването  на  тези  табута  е  маловажно,
чувството за вина в някои хора си остава и понякога е толкова силно, че ги смачква.

Някой може да каже: “Аз намерих разрешение на този проблем. Тъй като чувството за вина, което сме
наследили от детството си или от обществото в което живеем винаги и навсякъде е въображаемо, нека да
положим всички усилия за забравим за това чувство и да се фокусираме върху вината, която е реална.” Но
това  не  е  никакво  решение.  Антрополозите  твърдят,  че  всички  човешки  общества  имат  табу  относно
кръвосмешението.  Това  означава  ли,  че  чувството  за  вина,  свързано  с  кръвосмешението  е  само
въображаемо?  Още  докато  бях  дете  родителите  ми  ме  научиха,  че  убийството,  всички  видове  лъжа,
кражбата, клеветенето и уклончивото поведение са лошо нещо и грях. Дали фактът, че родителите ми са ме
научили на това, омаловажава вината, свързана с убийството или с кражбата? Същевременно, когато станем
зрели хора ние осъзнаваме, че има много въображаеми вини, свързани с много поучения на родителите ни,
които започваме да пренебрегваме. Ние се смеем над тези табута и се чудим как сме могли толкова дълго да
живеем с чувството за вина, че понякога сме ги нарушавали. 

Обаче остава открит въпросът,    как да правим разлика между въображаемата и реалната вина  .  По
какви  критерии правим тази  разлика?  Колкото и  лесно да  ни се  струва  в  началото,  правенето на  това
разделение  въобще  не  е  лесно,  защото  тези  два  вида  вина  са  взаимно  преплетени  в  нас.  Тъй  като
разплитането на тази преплетеност е по-трудно, отколкото очакваме, ние сме склонни да търсим “бързо
решение,” чрез което да отделим въображаемата от реалната вина. В началото считах, че всичките ми вини
са въображаеми. Аматьорската популярна психология, която се шири сега в нашето общество, подпомага и
поощрява тази самоизмама. Ако считам, че всичките ми вини са въображаеми, това ми позволява да живея
по-лесно и постепенно да ги забравям. Но скоро започнах да се убеждавам, че този метод не върши работа,
защото дълбоко вътре в себе си разбирах, че се опитвам да се извинявам за неща, които не могат да бъдат
извинени. Аз твърде лесно си прощавах да извършени от мен неща  ,   които не бих простил, ако са извършени  
от някой друг. Тогава може би вината ми е реална и аз заслужавам да се чувствам толкова зле, колкото се
чувствам. Аз знам, че съм грешен човек и греша в много отношения и когато изпадна в опасното положение
да забравя, че съм грешен, около мен винаги има много хора, които ми напомнят за това. Ясно е, че съм
толкова  лош,  колкото  се  чувствам.  Но  много  скоро  установих,  че  не  мога  да  живея  с  по  този  начин.
Отговорността за вината ми беше по-тежка, отколкото можех да понеса и това бреме ме смазваше. С цел да
облекча товара си аз си казах, че съм твърде суров към себе си. Махалото отново се премести в посоката на
въображаемата вина. И така се люшках от едната на другата страна. В началото си казвах, че неоснователно
се  самоизмъчвам.  После  си  казах,  че  безотговорно  се  самооправдавам.  Накрая  започнах  да  крещя,  че

41



42

независимо от това,  колко често сменях етикетите на чувствата си на вина,  аз не се чувствах по-малко
виновен и продължавах да съм объркан дали въобще трябва да се чувствам виновен.

Състоянието, което ви описах се повтаря постоянно в живота ни. Например, някой мъж няма такъв
успех в бизнеса, какъвто има неговият братовчед. Той се чувства виновен за това, че не може да осигури
същият стандарт на живот на семейството си, който осигурява братовчедът му на своето семейство и се
чувства още по-зле, когато жена му постоянно му натяква това. След седмица той си казва, че не трябва да
се чувства виновен, защото не е имал късмета и шансовете, които е имал братовчед му. Но скоро започва да
си казва,  че се самооправдава и трябва да понесе отговорността за провала си. Започва да си казва, че
никога не е имал успех в бизнеса, просто защото не е толкова находчив като братовчед си, че не е толкова
талантлив, нито е способен да поема рискове. След две седмици той повече не може да живее с това сурово
отношение към себе си и си казва, че братовчед му го е изпреварил, просто защото не винаги е постъпвал
честно и почтено. Така той се люшка от едното в другото състояние. Той не напредва в разбирането на
собственото си състояние, но чувството му за вина, независимо дали е въображаемо или е реално, съвсем не
отслабва.

Установил съм, че повечето неженени хора се чувстват виновни за това, че не са женени.  В началото
самотната жена си казва, че вината й е напълно въображаема. Та нали не е нейна вината, че никой не я е
помолил да се омъжи за него? После започва да се чуди и започва да се съмнява в себе си и накрая започва
да се самообвинява: защо да не е нейна вината, че никой не я е попитал дали иска да се омъжи за него?
Вариант на тази тема е разведен мъж, който се чувства виновен,  че отново е сам. В края на краищата
брачните проблеми не се случват внезапно, а са причинявани от нечия грешка. Във всеки от тези случаи
хората се колебаят, когато се опитват да разберат до каква степен наистина са виновни за случилото се в
живота им. Когато не изпитват никаква вина за това, те започват да се подозират, че е нереално да нямат
някаква вина. А когато се чувстват много виновни, те много скоро не могат да живеят със своята суровост
към самите себе си. Така те се люлеят от едната до другата страна, в резултат от което чувството им за вина
ту бързо изчезва, ту бързо се появява и всеки път е все по-силно. 

Това люлеещо се състояние се усложнява от факта, че въображаемата вина често пъти играе ролята на
димна завеса,  зад която се крие действителната вина.  Дотогава докато се  фокусирам прекомерно върху
въображаемата си вина,  аз няма да мога да разбера коя е причината за действителната ми вина,  а това
означава че няма да мога да подредя собствения си дом. Веднъж дамата с жена ми бяхме поканени от един
съсед на кафе. Аз отидох облечен с работния си панталони и с джапанки. Когато влязохме в къщата на
съседа,  аз установих, че всички останали са облечени по-добре от мен.  Почувствах се  ужасно виновен
заради моето недоглеждане. После си казах, че вината ми е въображаема. В края на краищата, откъде можех
да знам как щяха да са облечени другите хора? Не е ли длъжен домакинът да ми каже как да се облека?
Следователно в случая е виновен той, а моята вина е изцяло въображаема. Но наистина ли е така? 

Всъщност въображаемата ми вина прикриваше действителната ми вина. Аз не харесвах този съсед,
защото  никога  не  почистваше  след  кучето  си.  Отидох  у  тях  с  износените  си  дрехи,  защото  не  ме
интересуваше глупавото му парти. На съзнателно ниво аз въобще не се интересувах какво ще си мисли той
за мен, а на подсъзнателно ниво даже исках да го поставя в неловко положение. Считах, че този човек е
пълна  мижитурка.  Преди  да  излезем  от  дома  си,  ние  с  жена  ми  имахме  спречкване,  в  което  аз  както
обикновено загубих. Аз губя в почти всички пререкания и ми омръзна да губя.  Знам, че тя ми каза да не
обувам работните си панталони, но да не й се подчиня беше единственият начин да утвърдя себе си пред
лицето на последните ми загуби в пререканията помежду ни. Мислех си, че нямаше никакво значение какво
ще си помислят другите за мен, стига да й покажа, че не мога да бъда командван. Затова облякох работния
си панталон. Но се оказа, че отново и то публично направих грешка, ядосах жена си още повече и накарах
съседа  ми да  си  мисли,  че  самият  аз  съм мижитурка.  Такава  въображаема вина  е  димна завеса,  която
прикрива действителната вина.

Вероятно си мислите, че ситуацията с нашата вина е много сложна и объркана и ние никога няма да се
измъкнем от тази каша.  Но ние ще се измъкнем, защото евангелието ще ни изведе. Исус Христос ще ни
изведе, когато дойде и грабне, и ни напои с уникалната си истина, милост и мъдрост. По време на земното
му служение критиците му го преследвали и очаквали да го уловят, че нарушава някой обичай, правило или
табу. Когато го улавяли, че изцелява човек в събота или че разрешава на учениците си да ядат, без преди
това ритуално да са си измили ръцете, или когато се е сприятелявал с хора, които обществото е мразело, те
се нахвърляли срещу него с думите: “Ти наруши правилата.” Критиците на Христос считали, че има реална
вина тогава, когато е нарушен някой обичай или някое правило. А учениците му са знаели,   че има реална  
вина само тогава, когато сме виновни пред Бога. Въпреки, че грехът е нещо, което аз правя, не това е най-
важното, не е най-важното какво правя. В основа си грехът е свързан с това, кой съм аз .  Извършваният от
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мен грях     е демонстрация на грехът, който съм аз  . Когато видял Исус, Петър  не казал: “О, Боже мой! Аз
извърших грях!”, а извикал: “Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек!” (Лука 5:8)

Критиците на Исус са сравнявали себе си със списък от правила и забелязали, че нарушават 50% от
тях. Когато започвали да се чувстват виновни за това, те се самоутешавали, че всъщност са нарушили само
50%, което означава, че са спазили другите 50%, докато други хора са успявали да спазят само 40%. От своя
страна, учениците на Исус са разбирали, че това съобразяване с правилата е далече от целта. Учениците са
знаели, че близостта им с Исус изважда на показ   не нещо  , което те са направили неправилно,   а това че като  
личности те са грешни хора пред Бог  а  .  (Коментар:  Според една мъдрост: „За криво колело прав път няма.“ Д.Пр.)
Павел  казва:  “Защото  всички  съгрешиха  и  са  лишени  от  Божията  слава.”  (Рим.  3:23)  Характерният
човешки дефицит, който е дълбоко скрит в нас като отравянето на кръвта е това, че сме лишени от Божията
слава. Ние сме създадени да притежаваме тази слава   и тя   да е   нашата отличителна черта  . Но сега тя не е.
Ние сме лишени от Божията слава. Дали всички сме лишени и дали всички еднакво сме лишени, въпреки
уникалните постижения на всеки от нас, които ние неотменно демонстрираме? Всички ние еднакво сме
лишени от Божията слава, която е човешкото добро, независимо от различните степени на достойнствата на
хората. 

Опасността за хората не е, че сме направили неправилно едно или друго нещо. Опасното за нас е, че
сме грешни пред Бога. Първото отражение на евангелието върху нас е, че ни разкрива опасното ни духовно
състояние пред Бога. Втората последица от присъствието и силата на Господа е, че той прави праведни пред
Бога всички хора, които го приемат като свой Спасител. Да се държим за него, означава да установяваме, че
сме направени праведни пред Бога и че ни е даден нов статут. Протестантите често пъти използват думата
“оправдание,”  но  малко  хора  разбират  смисъла  й.  От  библейска  гледна  точка,  да  бъдем  оправдани  не
означава да сме “извинени,” защото грешниците никога не могат да бъдат извинени. Да бъдем оправдани,
означава да бъдем направени праведни пред Бога и да ни бъде дадено нов статут, като статутът на Сина, от
който Отец винаги е доволен. През 16 век реформаторът Джон Калвин казвал, че оправданието е “основната
панта, на която са крепи религията.” Той е бил прав. Оправдаването ни отваря вратата за мира с Бога и със
себе  си.  Оправданието  ни  освобождава  от  безпокойството  и  ни  прави  свободни  да  рискуваме.
Оправдаването е пантата, около която се върти всичко. То отваря вратата на затворите, които за затваряли
хората  в  продължение  на  дълги  години  и  им  позволява  да  излязат  в  слънчевата  светлина  на  живота.
(Коментар: На латински, думата „cardinal” означава“панта.“ Д.Пр.)

Мартин Лутер говори с голяма страст всеки път, когато става въпрос за оправдаването, което според
него е смайваща замяна.  Исус заменя всичко, което е негово     за всичко, което е мое  . Като грешен човек аз
съм  потънал във  вина,  срам,  проклятие  и  смърт.  Като праведен,  Исус  е  пълен  със  слава,  благословия,
светлина и живот.  Оправдаването означава, че в неразбираемата си милост той взема моите вина, срам,
проклятие и смърт и ме облича в своите слава, благословия, светлина и живот. Облечен в тези неща, сега аз
съм издиган в новата си самоличност, която е моя завинаги, както сега, както и в Съдния Ден.

Библията  ясно казва,  че  оправданието е  прошка или опрощение,  което е  едно и също.  Да  бъдем
оправдани означава да сме опростени или да ни е простено. Обаче, когато говорим за опрощение, трябва да
внимаваме, за да не тълкуваме неправилно един текст от Апостолското Кредо в който се казва: “Вярвам в
опрощаването на греховете.” Стриктно казано, грехът никога не може да бъде опростен, тъй като няма грях,
който да съществува без грешници.  Опрощавани са грешниците  ,    а не грехът  .  Поради това Павел казва:
“Оправдани чрез вяра, самите ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.” (Рим. 5:1 –  мой
превод) и “Сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус.” (Рим. 8:1)

Второто влияние на евангелието върху нас е, че ние, които сме грешни пред Бога, биваме правени
праведни пред него, когато се държим здраво за Онзи, който е обещал да ни държи здраво и никога да не ни
изпуска.

Третото влияние на евангелието върху нас е, че опрощението ни осигурява олтар и защита срещу
външни и вътрешни атаки, осигурява ни безопасно място в което можем да идваме, по своя си начин и в
своето  време,  за  да  разберем  коя  вина  е  истинска  и  коя  е  въображаема.  Опрощаването  ни  осигурява
безопасно място, в което можем да дойдем, за да разберем, колкото и време да ни е нужно за това, кога
трябва и кога не трябва да се чувстваме виновни. То ни осигурява място, където няма безпокойство и ни
предоставя нужното място и време, за да разберем Божията истина и новата си идентичност. Намирайки се
в това място, ние можем да обмисляме това, на което сме учени; или истините до които самите ние сме
стигнали; да разберем онези случаи от живота си, в които родителите ни, въпреки че са били водени от
добри намерения, са ни попречили; да осъзнаем, че мненията, които сме възприели в миналото, тъй като
сме считали че са разумни и верни, сега се оказва, че не са верни. Опрощаването или оправдаването ни
предоставя място където можем да дишаме свободно и  да преосмислим всичко в живота  си,  с  цел  да
променим онези неща, които се нуждаят от промяна. Опрощаването или оправдаването ни позволява да
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направим тези неща, даже изисква от нас да ги направим, без да ни връщат в предишното ни състояние на
люшкане от едната страна към другата, без да имаме никаква почивка.

“Защо църквата не се фокусира в позитивното?” Това, което чухме сега в църквата за вината е по-
позитивно от всичко, което някога някъде можем да чуем на друго място.

За властта на Библията
2 Тим. 3:14-17

Всички  знаят,  че  технологията  винаги  обезличава  живота.  Ние  установяваме,  че  колкото  повече
технологията навлиза в ежедневието ни,  толкова повече непринудеността и свободата ни намаляват и не
харесваме това.  Ние сме жертва на властта на технологията и се стремим да възстановим това, което е
автентично  човешко.  Ние  търсим  оазис  в  живота,  някакво  място  в  живота  си,  където  няма  да  сме
подвластни на бездушието на технологията. Считаше се, че сексът е едно такова място, където можем да се
спасим  от  обезчовечаването  на  технологията.  Сексът  е  славен  оазис,  където  не  сме  подвластни  на
технологията и свободата и човечността могат да процъфтяват.  Тогава нека да правим секс и да му се
наслаждаваме.  И  какъв  е  резултата?  Резултатът  е,  че  веднага  се  сдобихме  с  технологичен  секс!
Технологията е призована да ни помогне да имаме по-добър секс. Сега имаме лосиони, еликсири, хапчета,
храни, бельо – последна дума на технологията. Всяко популярно списание публикува указания и съвети за
по-добър секс.

Когато искахме да избягаме от технологията, ние се надявахме на по-добър секс. Сега се надяваме, че
ще имаме по-добър секс, когато приемем предложенията на технологията. Очакваме по-добрия секс да ни
върне  човечността.  Но  истината  е,  че  прекаления  стремеж  към  по-добър  секс  ни  прави  зависими  от
технологията, въпреки че искаме да избягаме от нея. Това противоречие води до дехуманизиране на секса.
Нещо повече, въпреки че технологиите и сексуалните техники твърдят, че са истински, на всички е ясно, че
те  се  подхранват  помежду  си:  с  разширяването  на  сексуалните  техники  се  разширява  областта  на
сексуалните технологии. Сега не използваме ли секса, за да продаваме такива технологии като компютри,
извънбордни мотори и кухненско оборудване? Изглежда,  че сме попаднали във водовъртеж от който не
можем  да  излезем.  Протестът  ни  срещу  технологията  засилва  пристрастеността  ни  към  технологията.
Опитът ни да  възстановим автентично човешкото в  нас  ни принуждава  да  се  лишаваме точно от  тази
автентична човечност. 

Как да излезем от този капан и от това противоречие?  Замислете  се  за  уредите,  които спестяват
усилията  ни.  Очаква  се  технологията  да  ни  спаси  от  обезчовечаването  на  тежката  работа.  Но  дали
спестяващата усилията ни технология означава, че работим по-малко? Дали означава, че работата ни е по-
малко напрегната?  Дали означава,  че  сега работата  ни е  по-малко неудовлетворителна  или безполезна?
Фермерът, който оре с трактор не работи по-малко или по-приятно, отколкото фермер, който оре с кон, а
просто изорава по-голяма площ. Рибар, който лови риба с риболовен кораб не работи по-малко от рибар,
който лови риба с дървена лодка, а просто улавя повече риба.  Но от това той не става по-човечен! (Нещо
повече за рибарите: поради увеличените възможности на рибарите да ловят риба,  в някои райони вече не
остана риба, която да бъде ловена. Вследствие на това, цененият някога начин на живот на рибарите изчезва
и сега обществото на рибарите е по-безчовечно от всякога!)

Замислете  се  за  медиите.  Те  правят  много  неща.  За  някои хора  те  създават  илюзията,  че  лично
участват в случващото се. Такива хора гледат по телевизията кадрите за жертви от земетресение в Хаити
или от пренаселеността в град Мексико и несъзнателно се заблуждават, че лично участват в случващото се.
Те си мислят, че тяхната пасивност е активност. Заблуждават се, че ускоряването на пулса им при гледането
на  кадрите  по телевизията  е  активност  и  след  това  говорят  така,  все  едно че  самите  те  са  участвали!
Масмедиите ни убеждават, че сега сме в ерата на ново общество. Президентът Линдън Джонсън постоянно
говореше  за  “Великото  общество.”  Къде  е  то?  Какво  е  великото  в  него?  Според  Джонсън,  неговото
президентстване беше началото на велико общество. По-велико от какво? По-велико от чие? Министър-
председателят Пиер Трюдо говореше за “Ерата на Водолея.” Любимото му клише беше: “Земята е силна.”
По този начин ни внушаваше, че сега Канада е по-силна от всякога. Защо да считаме, че сега сме в епохата
на “ново общество”? Кое е доказателството за това? Дотогава, докато се създават образи на “ново” или на
“велико” общество, това никога няма да е реалност! 

Каква безсъвестна фалшификация! Какво цинично експлоатиране на наивните хора! Докато говорим
за убиването на човечността, добре е да поговорим за медиите и за баналността. Телевизията ни показва
картини  на  гладуващи деца  с  подути  коремчета,  придружени  с  реклама  на  зелена  паста  за  зъби.  Това

44



45

сравнение не омаловажава ли глада и поражданите от него страдания? Наскоро слушах радио. Предаването
на новините беше предшествано от 3 реклами: на нов вид бонбони; на един вид сандвичи и на един вид
сексуален крем. Какво е човешкото значение на новините, когато те са предхождани от такива незначителни
неща? 

В американските вестници клюките, свързани с личния живот на Доналд и Ивана Тръмп са смесени с
съобщенията  за  обединението между Източна и Западна Германия.  Къде е  нашата човечност сред тази
баналност, която дотолкова вече е пленила хората, че те не я забелязват? Къде е човечността ни? Какво
трябва да направим, като имаме предвид факта, че всичко, което претендира, че усилва човечността ни,
всъщност само я отслабва?  Как да    бъдем   истински хора  ?  Докато говорим за новините, ние можем да се
запитаме, дали новините всъщност са новини. Наскоро водещата новина беше свързана със застрелването
на 8 човека в Британска Колумбия. Това новина ли е? Всяка година се извършват десетки подобни убийства.
Плячкосването в Босна е на челната страница на вестниците. Но това новина ли е? В началото на 20 век
турците изклаха арменците и англичаните изклаха африканците. После всички народи в Европа се клаха
помежду си. След това американците изгаряха виетнамчетата с напалм. Така че, какво е новото в Босна?

В Деян.17:21 Павел ни казва, че хората в Атина “не си прекарваха времето с нищо друго, освен да
разказват или да слушат нещо по-ново.” Атиняните са били пристрастени към новините. Но в тези новини
не е имало нищо ново!  Какво друго може да направи поквареното сърце и поквареният мозък, който се
интересува само от себе си, освен да се самовъзпроизвежда? Нито пък има нещо ново в микрокосмоса на
отделния човек. Когато погледнем в сърцата на хората, ние ще открием хора, които се самообвиняват или
обвиняват другите хора и потъват все по-надолу в ненавист към себе си. Когато повече не могат да понасят
ненавистта към себе си,  те се “събуждат” и викат:  “Хей, аз не съм толкова лош! Аз не съм по-лош от
другите хора! Нещо повече, като се замисля, аз се убеждавам, че съм по-добър от повечето хора!” Бягайки
от ненавистта към себе си, сега те се гмурват в самооправданието. Самооправдаващите се хора гледат на
себе си като на прекрасна компания. Проблемът е, че тяхната компания не може да ги понася. Скоро те
започват да се питат защо никой не ги понася и много скоро стигат до верният отговор: защото са крайно
неприятни. Тогава те се потапят отново в ненавистта към себе си и цикълът отново се повтаря. 

Как да прекъснем този цикъл? Когато бъдат ударени, хората считат, че трябва да отговорят с удар,
защото честта  им е  поставена на карта.  Ако някой ги  нападне  с  огнепръскачка,  те  също трябва да  му
отвърнат със своята огнепръскачка. Ако не постъпят така, другите, а и самите те ще гледат на себе си като
на  страхливци. А ние в никакъв случай не трябва да изглеждаме страхливци. Поради това отвръщаме на
свой ред с  огнепръскачката.  Но когато много хора притежават  огнепръскачки,  има много изпепелени и
тлеещи сърца. 

Няма ли по-добър начин за живеене? Къде е той? Как да го намерим? Има хора, които са примери за
по-добър начин на живот. Жак Елюл, който умря наскоро на 83 год. възраст, е бил професор по право в
Университета в Бордо, когато германците окупирали Франция. Елюл веднага се присъединил към френската
съпротива. Работейки в нелегалност, той правил всичко възможно, за да подпомага съпротивата: извършвал
саботажи на германски военни камиони, смущавал комуникациите и т.н. Тогава един от студентите му го
издал на Гестапо. Приятели на Елюл научили за предателството и го измъкнали от Бордо в околните села,
където фермерите го криели като техен работник. Той продължил да работи за съпротивата от “новия” си
дом.  Всеки  член  на  френската  съпротива,  който  бил  хващан  от  германците,  бил  измъчван  жестоко.
Хванатите дейци на съпротивата били изтезавани толкова жестоко, че даже британското правителство се
обръщало  с  призиви  към  френската  съпротива  да  преустановят  дейността  си,  тъй  като  ефектът  от
действията им бил много малък, а цената, която плащали била ужасно висока.  Елюл отказал да спре.  Той
казал, че да спре (въпреки че да не спре е било ужасно опасно), би означавало, че се е предал в борбата
срещу злото; да спре би означавало, че се е предал пред Сатаната; да спре би означавало, че страхът от
болката е триумфирал над задължението му да служи на Божието царство; да спре би означавало, че се е
отказал да изпълни човешкия си дълг. Поради това той не спрял, въпреки ужасният риск.

След  края  на  войната  Елюл  научил  за  начина,  по  който  се  отнесли  с  колаборационистите.
Колаборационистите са били тези французи, които работели в полза   на немските окупатори   с надеждата, че  
така  ще  спасят  живота  си.  Когато  Германия  загубила  войната,  френските  граждани  настоявали  тези
колаборационисти да бъдат разстреляни. Френското правителство се отнесло брутално с тях. Тогава Елюл
напуснал работата си като професор по право  и станал адвокат на колаборационистите.  Той защитавал
същите хора, които по време на войната с радост биха го предали, за да бъде измъчван и убит. Внезапно от
герой от съпротивата Елюл се превърнал в нехранимайко от мирното време, който защитавал отрепките на
Франция. 

Защо е постъпил така? Как е бил способен да го направи? Той казал, че живее в ново създание и в нов
ред, където стандартите, очакванията и предположенията са коренно различни в сравнение със стария ред.

45



46

Елюл казал, че буквално всеки човек се държи за стария ред, независимо че Бог го е осъдил на разорение,   и  
почти никой не живее в новия ред  ,   въпреки че той е бил създаден чрез Божията благословия  . Елюл казал, че
се е уморил да слуша как хората обсъждат вярата, считайки я като вид убеждение. Вярата не е свързана с
убеждението ни или с това, в което казваме че вярваме или си мислим че вярваме;    вярата е това, което  
правим  ,   когато отговаряме на ежедневните въпроси, които Бог ни задава  . 

Когато Бог ни пита, ние трябва да отговаряме. Устните отговори не са достатъчни. Тези отговори са
толкова далече от вярата, че са извъртане на вярата. Когато Бог ни привлече в светлината на това ново
създание, което е направил да свети с изумяващ блясък, тогава ние или   правим   нещо, което отразява като  
огледало това ново създание,  или въобще нямаме вяра, независимо от това колко страстно говорим или
колко религиозно е поведението ни. Ние или   правим   истината   или въобще сме безполезни за Исус Христос
и трябва да престанем да претендираме за нещо друго. Поради това брат Жак осигурил адвокатска защита,
за да спаси хората, които не биха го спасили само година по-рано.

В 2Кор. 5:17 Павел казва: “Ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето,
всичко стана ново.”  Забележителна е разликата между “същество” и “създание.” Аз съм “същество”, но не
съм “създание”, защото не съм целият създаден порядък. Павел не отрича, че този, който се е присъединил
към Христос е ново създание и е нов човек. Павел не отрича тази истина, но не това иска да ни каже в този
текст.  Той ни казва,  че  да бъдеш привързан с вяра към Исус Христос,  означава да си наясно с  новото
създание и с новия ред; означава да го виждаш, да го прославяш, да живееш в него, да живееш за него.

Несъмнено Елюл е живял в този нов ред. А ние? Елюл казва, че дали ние живеем в новия ред или не,
си проличава    не от това което казваме  ,    а от това, което     правим  .  Важно е това, което правим, когато
отговаряме на въпросите, които Бог ни задава. Най-важният въпрос, който Бог ни задава е: “Къде живееш?” 

Векове преди Елюл апостол Павел и много други хора от ранната църква са знаели къде живеят.
Поради  това  Павел  дал  един  изумителен  съвет  на  Филимон  относно  Онисим.  Онисим бил  роб,  който
принадлежал  на  Филимон,  но  откраднал  нещо  от  господаря  си  и  след  това  избягал.  По  онова  време
избягалият роб бил убиван веднага, щом го хванели. Онисим се появил в християнската общност в Рим,
надявайки се, че християните няма да го издадат. Под влияние на Павел, Онисим повярвал и се разкаял за
кражбата си. Павел казал на Онисим: “По-добре е веднага да се върнеш при Филимон, преди властите да са
те открили, защото те сигурно ще те обесят.” А на Филимон, който преди години под влиянието на Павел
станал християнин, Павел казал: “Връщам ти обратно Онисим и с него ти изпращам сърцето си.”

Днес хората безпощадно критикуват Павел:  “Защо е  върнал Онисим обратно при господаря му?”
Поради простата причина, че Онисим или е трябвало да се върне при Филимон или е щял да бъде убит.
Чуйте какво пише Павел на Филимон:  “Изпращам обратно при теб Онисим, изпращам ти самото си
сърце. Приеми го обратно. Но не го приемай като роб; приеми го като любим брат. Приеми го така,
както би приел мен самият.” Как Филимон би приел Павел? Павел е бил римски гражданин! Следователно
Филимон сигурно е приел своя избягал роб така, както би приел един римски гражданин и свободен човек.
Разбира се, официалният статут на Онисим е продължавал да е роб, но той се е върнал при Филимон не като
роб, а като член на семейството. 

Тогава църквата не е имала политическо влияние и не е могла да отмени робството като институция.
Но тъй като църквата  е  живеела в  новия ред,  като ново създание,  тя е  пренебрегвала институцията на
робството.  Не трябва никога да забравяме, че Аристотел, когото някои считат за най-великия философ на
древния  свят    е  твърдял,  че  робът  е  просто  един  животински  инструмент,  който  за  разлика  от  другите  
инструменти има недостатъка, че трябва да бъде хранен  ,   а жената е нещо средно между мъжа и животното  .  
А Исус е считал, че жената и мъжа са равни  !   Лука особено е ценял този факт и в неговото евангелие има 13
истории с жени, които липсват в другите 3 евангелия.  Павел е казвал,  че не само жените трябва да се
покоряват  на  мъжете  си,  но  и  че  мъжът  и  жената  трябва  да  се  покоряват  един  на  друг.  (Еф.5:21).
Евангелието анулира господството на мъжа над жената  !  

Вие искахте да чуете една проповед за властта на Библията. Тя е законният свидетел за всичко казано
до тук. Самата Библия не е новото създание, нито пък е Господът на новото създание.  Библията е просто
свидетелят за всичко това, но тя е незаменимият свидетел. Без свидетелството на Библията ние не можем да
опознаем новото създание и Бога,  не можем да видим истината,  да разберем реалността,  да прославим
новия и да отхвърлим стария свят и да живеем така, както сме призовани. Тъй като Библията по уникален
начин свидетелства за това, което е истински ново, ако бъдем отделени от Библията, най-доброто което
човешкият опит може да ни предложи е последното копие на същото старо нещо.

Да чуем и да се подчиним на свидетелството на Библията, това означава да чуем и да вървим след
онзи,  към  когото  тя  сочи:  Исус  Христос  нашия  Господ.  Когато  го  чуваме  и  му  се  подчиняваме,  ние
установяваме че знаем, че ценим високо и чрез живота си демонстрираме новия “свят”,  който е дошъл
заедно с него.
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Жак Елюл не се задоволил с последното копие на същото старо нещо.  Френското правителство и
френското общество го възхвалявали като герой един ден, но на следващия ден го нарекли “нехранимайко”
и “негодник.” Но Елюл въобще не се интересувал от това. Той е знаел кое нещо е реално. Апостол Павел не
се е задоволил с последното копие на същото старо нещо. Той е знаел, че да си привързан към Христос,
означава да живееш в новия ред, който Христос е донесъл със себе си. Римското правителство осъдило
Павел. Но Павел въобще не се тревожел за това, защото е знаел кое нещо е реално.

Аз също знам кое нещо е реално. Реално е това, че сега живеем в “края на епохата.” Реален е новият
свят  и  новата  земя,  в  които  според  Петър  живее  праведността.  Знам  също,  че  единствено  чрез
свидетелството на Библията, единствено когато Духът на Бога вдъхва живот на това свидетелство и запалва
разума, и разтапя сърцето ми, тази реалност ще продължи да свети толкова ярко за мен, че никога няма да
съм в състояние да виждам и да казвам нищо друго. 

Елюл почина преди няколко години. Петър и Павел са умрели преди 2000 години. И тримата са се
присъединили към “огромния облак от свидетели”, който сега ни обгръща. И тримата са ценели високо
Библията като законен свидетел за царството, което е непоклатимо. (Евр.12:28)

И тримата са били верни на това свидетелство и сега Господът на това свидетелство ги пази.

За властта
Йез. 36:26; Йоан1:12; 2Тим. 1:7; Кол. 1:11

Казвали са ми, че усещането за властта е като при смъркането на кокаин. Вкусът на властта е толкова
възбуждащ, че вкусващият я иска все повече и повече. Един приятел, които има връзки с властите в Отава
ми казва, че  властта изкушава и пристрастява по-силно от парите.  Жадните за власт хора са готови да се
откажат от парите, даже от многото пари, за да имат повече власт. Всеки от нас се е срещал с човек, който е
жаден за власт.  Ние знаем какво да очакваме от такъв човек:  високомерие,  безочливост,  нужда да бъде
възхваляван,  презрение  към установения  порядък и  процедури,  извратена  представа  за  света,  детински
мечти за всемогъщество и непобедимост и разбира се, стремеж към още по-голяма власт . Когато срещнем
такъв човек, ние веднага разбираме, че той е погълнат от егоистичния си интерес; той принуждава другите
хора винаги, когато може и манипулира винаги, когато не може; на него никога не може да се вярва,   защото  
единственият му интерес е собственият му интерес. 

В древността властта е била свързана с магьосничеството.  Древните хора са вярвали, че светът е
подвластен на много сили и власти, а магьосничеството е средството, с което се обуздават и използвани
различните сили. Ние, съвременните хора, не вярваме в този смисъл на магьосничеството. Но въпреки това
ние знаем, че има различно концентриране и разположение на властите, които управляват промишлеността,
медиите, политиката, доброволните организации, спорта, образованието и правителството. Някои хора са
особено жадни да използват тези сили и са много изкусни в това направление и по този начин се издигат до
високопоставено положение и власт в обществото. Човекът, който впряга разнопосочните силови течения
прилича много на древния човек, който е вярвал в магиите: и древният и сегашният човек са обзети от
стремеж да се издигат и да получават все по-голяма власт. 

Запомнете, че властта е като кокаина. Придобиването на власт прилича на смъркането на кокаин. И
двете неща са пристрастяващи, и двете са смъртоносни. Преди малко казах, че древните хора са се опитвали
да проникнат в света на магиите. Обаче Бог е забранил на древните израилтяни да правят това. Те са знаели,
че властта, която е използвана за да обслужва самата власт     е сатанинска  . Вместо да изследват различните
магически властови течения, те трябвало да вярват на Бога. Израилтяните са знаели, че Бог е всемогъщ. Та
нали той е създал космоса от нищото и постоянно го поддържа без чужда помощ. 

Но съзнанието на израилтяните е било доминирано не от съзидателната сила на Бога, а от неговата
изкупителна и спасяваща сила. Съзидателната власт на Бога е била демонстрация на изумителната му мощ,
а  изкупителната  сила  е  демонстрация  на  търпение,  на  милост  и  на  отказваща  се  от  себе  си  прошка .
Изкупителната сила на Бога е саможертва, която ще поеме всяко нараняване и ще устои на всяко унижение.
През цялата си история израилтяните са знаели това и най-добре са го научили чрез Исус Христос, великият
Син на Израел. Защото тъкмо на кръста ние се срещаме с изкупителната сила. 

Но  тук  възниква  един  въпрос:  ако  изкупителната  сила  е  саможертвата,  която  ще  поеме  всяко
нараняване и ще устои на всяко унижение, правилно ли е да се казва, че това е сила? Саможертвата, даже
когато жертваме себе си до смърт, не е ли по-близо до безсилието? Правилно ли е да наричаме това сила или
неправилно използваме тази дума? Не е ли по-точно да наричаме такава саможертва “искрен призив” или
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“опит за убеждаване”? Та нали силата означава, че е постигнато нещо. Какво постига саможертвата, която
поема болката? 

В главата ми веднага възниква втори въпрос: “Какъв е смисълът на израза: “Всемогъщия Бог”? Аз
постоянно  си  напомням:  “Бъди  много  внимателен,  когато  използваш  този  израз.”  Да,  всички  ние  сме
израсли, чувайки и използвайки израза “Всемогъщия Бог” като синоним на “Бог.” Но в Библията този израз
много рядко се среща. Въпреки факта, че специално по-възрастните християни в църквата считат, че това е
най-обичайното и типично описание на Бога в Библията, истината е, че този израз се среща там само 2-3
пъти. Поради това трябва да сме предпазливи, когато употребяваме израза “Всемогъщия Бог.” 

Този израз създава представата, че Бог е някакъв великан, който е по-могъщ от световния шампион по
вдигане на тежести – тежка категория и е в състояние да извърши толкова много ”всемогъщи работи,” че те
не  могат  да  се  поберат  в  “Книгата  на  рекордите  на  Гинес.”  Но такава  представа,  охарактеризира  Бога
единствено като разполагащ с власт и сила, единствено със сила обслужваща самата сила, а по този начин в
Библията е обрисуван дяволът! 

Ако ще говорим за силата и мощта на Бога, трябва да изясним какво разбираме под сила и власт.
Силата и властта е способността да се  постигне определена цел.  Тогава каква е целта на Бога и как я
постига? Неговата цел е да възстанови за себе си хората, които го обичат, които му се покоряват, които му
вярват и които му служат. Неговата цел е да спаси от морето на човешкото самоопропастяване онези хора,
които живеят, за да го прославят. Неговата цел е да освободи от робството, страданието и деградирането,
причинявано от греха на онези хора, които отразяват като огледало неговия образ, образът с който са били
създадени и който те са опетнили чрез духовната си порочност.  Неговата цел е да увещае и да спечели
хората, които знаят, че най-доброто за тях е да бъдат,  просто да бъдат, негови синове и дъщери. Божията
сила, това е способността на Бога да постигне тази цел. 

Как я постига Бог? Като се жертва заради нас, отново и отново, чрез продължилото векове унизително
отказване от себе си, чиято кулминация е кръста. Ако искаме да запазим смисъла на думата “всемогъщ,”
означаваща неограничена сила и власт,  тогава трябва винаги да разбираме всичко това в светлината на
кръста и възкресението. Кръстът означава, че няма ограничение пред Божията саможертва. Да казваме, че
Бог е всемогъщ,  означава  да казваме,  че няма граница,  няма нищо,  което може да попречи на Бога да
постигне своята цел. И това наистина е така. С други думи, Бог ще има хора (много или малко), които той е
освободил и възстановил, хора в които неговия образ е възстановен,  хора които го обичат,  които му се
покоряват и които живеят за да го възхваляват и да го прославят. Това е доста дългият отговор на въпроса:
“Какво  означава  изразът  “Всемогъщия  Бог”?”  Но  този  отговор  е  съдбоносно  важен,  защото  невярната
представа, че Бог е единствено сила, го прави идентичен с дявола.

Най-важният пример за силата на Бога – за постигането на неговата цел – е да направи хората Божии
деца. В началото на евангелието си Йоан казва: “На онези, които приеха Исус и повярваха в неговото име (и
природа),  той даде правото да станат  Божии деца.” (Йоан 1:12). На всички, които го приемат с вяра,
нашият Господ дава властта да бъдат Божии деца. Често чувам да се казва, че към всички хора би трябвало
да се отнасяме с уважение, защото всички хора са Божии деца. Съгласен съм, че към всички хора трябва да
се отнасяме с уважение, защото и Бог се отнася към тях с уважение. Но не съм съгласен с твърдението, че
всеки човек е Божие дете. Всеки човек е Божие създание, защото е дарено с живот,   но ние ставаме Божии  
деца единствено с вяра в разпънатия на кръста Исус Христос.  

Джон Уесли (Коментар: Основателят на Методистката църква. Д.Пр.) бил на 35 години, имал 13 години стаж
като свещеник и страдал по време на едногодишното си мисионерстване в Джорджия, когато най-накрая
признал, че няма какво повече да предложи на хората. В продължение на повече от 10 години той рецитирал
литургии, проповядвал религиозни учения и се придържал към църковните мнения. Но на 24.05.1738, по
време  на  едно  незабравимо  събитие,  гордият  свещеник  осъзнал,  че  се  опитва  да  спечели  Божието
благоволение, като се старае да бъде по-голям от най-стриктните моралисти. Докато четял предговора на
коментара на Мартин Лутер за Римляни пред един християнин, чието име не знаем, Уесли разбрал, че Бог го
е посетил не с някаква програма, която Уесли трябва да изпълнява, нито с някакво морално указание към
който той трябва да се стреми. В Христос Бог го посетил с милост и прошка, които заличили миналото му и
го въвлекли във вълнуваща връзка с Господа. За пръв път в своя на външен вид праведен начин на живот,
Уесли разбрал какво е има предвид Йезекиил, когато чул Бог да казва: “Ще ви дам ново сърце и нов дух ще
вложа във вас; ще отнема каменното ви сърце и ще ви дам плътско сърце .” (Йез. 36:26) Разликата между
каменното сърце и плътското сърце е, че плътското сърце пулсира, че е живо. Уесли написал в дневника си:
“До този миг аз имах единствено вярата на   слуга   (т.е. нямах никаква вяра); а сега имах вярата на   син  .” На
онези, които го приемат, Господ винаги ще дава силата да станат Божии деца.

“Евангелизъм” е дума, която оставя лош вкус в устата на много хора. Но въпреки това, аз съм убеден,
че  е  нужно да  си  припомним,  че  “Евангел”  е  гръцка  дума,  означаваща “добра  новина”;  евангелизъм е
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разпространяване  на  добра  новина.  Кой може да  се  противопостави на  разпространяването на  добрата
новина? Дълго време си мислех, че католическата църква би могла да възстанови същността на евангелизма,
като намери друга дума,  която не е толкова опетнена.  Но стигнах до заключението,  че всяка замяна на
думата “евангелизъм” с друга дума ще я изпразни от съдържанието й и няма да е никакъв евангелизъм. Ще
се изгуби същността на евангелизма и няма да се казва, че силата на Бога превръща Божиите създания, като
чрез вярата ги преражда в Божии деца. 

Вярвам,  че  истинската  същност  на  евангелизма  ще  бъде  възстановена  само  когато  се  припомни
значението на думата “евангелизъм.” Евангелизмът е убеждаващата сила на църквата, че силата на Бога
може да замени каменното сърце с плътско сърце;  че тези,  които са мъртви пред Бога,  могат да бъдат
съживени в него; че хората, които сега са наблюдатели или даже хулители, може да бъдат превърнати в
ученици и последователи, които познават Христос толкова добре, колкото познават най-добрия си приятел.

Винаги  ме  е  вълнувал  следния  стих  от  един  от  химните  на  Джон  Уесли:  “О,  позволи  ми  да  ти
препоръчам моя Спасител.” Уесли не говори от позицията на лекар, който е принуден да препоръчва начин
за лечение, което не познава. От никой лекар не се очаква първо да приложи начинът на лечение на себе си
и чак след това да го препоръчва на болните си. Но с препоръчването на евангелието положението е точно
обратното. Тук единствено правилната е препоръка е препоръката от позицията на вярващия, който вече е
“вкусил и е установил,  че Господ е добър.”  “О,  позволи ми да ти препоръчам моя Спасител” означава
“Онзи, за който говоря потвърди себе си пред мен, че е Истина; аз доказах, че той изпълнява обещанието си
и се радвам в неговата неизчерпаема любов към мен и в желязната хватка с която ме държи.” 

Когато хората  ми говорят  за  кариера  в  църквата,  аз  потръпвам.  Разбира се,  възможно е  човек да
направи кариера в институцията на църквата, така както това става във всяка институция, ако това е играта,
в която иска да участва.  Но не е възможно човек да направи кариера от Господа. Възможно е единствено
открито възхваляване на Спасителя, който за нас е по-скъп от живота. “О, позволи ми да ти препоръчам моя
Спасител.” Силата е способността да се постигне целта. 

Божията  цел  е  постигната,  когато  Онзи,  чиято саможертва  е  безгранична  и  безкрайно  ефективна
доведе до вярата още един мъж или жена, които биват причислявани към семейството на Бога. Какво става с
човека, когото силата на Бога е превърнала в дете на Бога? Павел напомня на Тимоти, че Бог дава на всяко
Божие дете “дух на сила, на любов и на себеконтрол.” (2Тим.1:7)  Тук той има предвид силата да обичаме
Бог и другите хора и да се самоконтролираме. 

Кажете ми: какъв тип човек харесвате? Кой тип човек най-много ви харесва? Аз от години харесвах
хората,  които  са  извършили  необикновени  неща  и  са  необикновено  талантливи  като  фигуристът  Ги
Лафльор,  който се пързаля по леда и неговата приличащата на лъвска грива коса се развява зад него и
отприщва в публиката такива възгласи, каквито никой футболист не може да предизвика; или моят любим
пианист Артур Рубинщайн, който фактически казва на слушателите си, че би могъл да изсвири 20 различни
двучасови концерти, без да има нужда от партитури пред себе си; или водещият математик в света Пол
Ардес, който решава за минути теореми, за чието решаване останалите математици от световна класа се
трудят в продължение на много години. 

Но веднъж наблюдавах, как един млад интелектуален гений в продължение на часове се мъчеше да
разбере нещо, което нормално интелигентният човек би схванал за секунди.  Тогава внезапно осъзнах, че
няма нищо героично в живота на моите така наречени герои. Ги Лафльор, Рубинщайн и Ардес просто бяха
упражнявали таланта, с който са били родени. Но техният талант няма нищо общо с техния характер. Онова
което правиха и заради което получаваха хвалебствия, за тях не беше по-трудно от пресичането на улицата
за повечето от нас.

Постоянно си задавах въпроса: Кой вид хора харесвам? Защо ги харесвам? Адмирал Нелсън? (Според
някои хора той е най-великият англичанин.) Военноморският гений на Нелсън е бил просто упражняване на
талант, с който той се е родил. А какъв е бил неговия характер? Нелсън е бил абсолютен привърженик на
търговията с роби  . Когато Уилям Уилбърфорс, борецът за забрана на търговията с роби най-накрая успял да  
постигне тази забрана, Нелсън разгневено казал: “  Докато съм в състояние да говоря и да се бия, аз ще се  
съпротивлявам срещу пъклените учения на Уилбърфорс и на неговите лицемерни съюзници.” Яростната
съпротива на Нелсън срещу човекът,  който посветил целия си живот на разкриването на мъченията,  на
които  са  били  подлагани  чернокожите  хора,  ми  казва  много  повече  за  неговия  характер,  отколкото  се
нуждая. Може би ще ви бъде интересно да научите, че освен съпругата си, Нелсън е успял да издържа и
своята дългогодишна любовница лейди Джейн Намилтън.  Предателство, изневяра, прелюбодеяние – тези
неща  не  са  по-малко  осъдителни  ,    когато  са  извършени  от  някой  национален  герой  .   Подкрепата  на
търговията с роби е толкова далеч от примера за любов, колкото флиртуването е пример за самоконтрол. На
детето на Бога е  обещана както силата на любовта,  така и на самоконтрола.  Любовта е  почтеност  във
видимото поведение, а самоконтролът е почтеност в онези неща, които са скрити в нас и са невидими за
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другите хора.  И за двете неща е нужна сила. Когато любовта ни се среща с жестокия свят, ние ставаме
кисели  и  раздразнителни.  Когато  самоконтрола  ни  се  срещне  с  неуморността  на  изкушението,  ние
капитулираме.  Ние  имаме  нужда  от  сила,  за  да  може  любовта  ни  да  цъфти  и  самоконтрола  ни  да  се
заздравява.  На всяко дете на Бога, което е станало такова благодарение на силата на Бога, са обещани както
сила за да обича, така и сила, за да се самоконтролира.

Апостол Павел е знаел, че Бог снабдява хората си със “сила...за да издържите и изтърпите всичко с
радост.” (Кол. 1:11 –  мой превод) Тъкмо скритата сила на Бога вдъхновява хората му с радост; защото
единствено радостта запазва търпеливостта на търпящият и издръжливостта на този, чиято издръжливост е
поставена на изпитание.  Оставени без Божията подкрепа, търпението и издръжливостта губят блясъка си,
после  корозират  и  накрая  се  чупят.  Оставено  без  Божията  подкрепа,  търпението  се  уморява,  защото
ежедневно е поставяно под напрежение, вследствие на което се обезсърчава и се превръща в безразличие.
Последната спирка по пътя на падението     е апатията  . Апатията може да прилича на търпение, но всъщност е
търпение, чийто нерв е умъртвен. Оставена без Божията подкрепа, издръжливостта започва да се уморява,
защото  ежедневно  е  поставяно  под  напрежение  и  преминава  в  суровост,  а  след  това  –  в  негодувание.
Последната  спирка  по  пътя  на  падението     е  горчивината  .  Единствено  дадената  ни  от  Бога  сила  ни
вдъхновява да продължаваме да се държим и да не се хлъзваме надолу до апатията и горчивината.

Когато сме млади, ние имаме склонността да си мислим, че проблемите на хората могат лесно да
бъдат  решени.  След това  постепенно се  научаваме,  че  много малко човешки проблеми могат  да  бъдат
разрешени за един ден. Да вярваме, че проблемите ни могат бързо да бъдат решени, означава да вярваме във
вълшебство. Когато съм изкушаван от някакво вълшебство или съм разочарован, защото не мога да го имам,
аз си припомням някои от хората, от които се възхищавам и за мен са пример за ученичество, което бих бил
много благодарен, ако притежавах и аз самият. 

Един  от  хората,  от  които  се  възхищавам  е  човекът,  за  когото  преди  малко  ви  говорих  –  Уилям
Уилбърфорс.  Той  се  борил  в  продължение  на  20  години  и  чак  тогава  видял,  че  търговията  с  роби  е
забранена.  Той се борил в продължение на 66 години и чак тогава видял, че практикуването на търговията с
роби в Британската империя било преустановено.  66 години! И през цялото това време той не се отказал,
никога  не  изрекъл  нито  едно  отровно  презрение  срещу  противниците  и  клеветниците  си .  Неговата
издръжливост никога не се превърнала в горчивина, нито пък търпението му – в апатия.

Всяка работа в служба на Божието царство е изпитание на нашето търпение и издръжливост. Ние ще
можем да издържим на това изпитание и даже да се прославим в него, единствено ако сме притежавани от
този вид радост, която единствено Бог може да ни даде.  Помнете, че силата е способността да се постига
набелязаната  цел.  Божията цел за  нас е  ние  да  продължаваме да  светим като маяци в тъмния  свят,  да
продължаваме да сме солта в този упадъчен свят, да продължаваме да сме аромата на Христос в свят, чието
гниене излъчва воня. Ето това е Божията цел за нас. Неговата сила е просто неговата гаранция, че нашето
търпение и издръжливост, вдъхновените от радостта ще продължават, докато целта бъде постигната.  Всичко
казано  до  тук  няма  нищо  общо  с  арогантността,  с  манипулирането,  с  неуважението  към  правилата  и
процедурите, със стремежа към получаване на ласкателства, с насилието и с пристрастяването към още
повече сила. Силата е способността да се постига набелязаната цел. А Божията цел е да сме хора, които
отразяват неговата слава. Негова власт се грижи такива хора винаги да живеят, както  в миналото, така и
сега и в бъдещото до вечността.

За враговете ни: да ги обичаме, да ги разбираме 
и да се утвърждаваме пред тях

Рим. 12: 14 – 21

Произнасящият надгробното слово по време на погребение каза: “Всички го харесваха; той нямаше
нито  един  враг.”  Ужасявам  се,  когато  чуя  тези  думи,  защото  ако  човек  няма  нито  един  враг  ,    това  е  
доказателство, че той въобще не е християнин  !   Исус е имал безброй врагове  . Дотогава, докато определяме
себе си като християни, на нас няма да ни липсват врагове, просто защото на Исус никога не са му липсвали
врагове.  Някой  човек,  който  притежава  повече  сантименталност,  отколкото  разбиране  би  казал:  “Ако
обичахме повече, ние нямаше да имаме врагове.”  Исус е обичал      безкрайно и търпеливо се е оставил да  
бъде охулван и презиран, да бъде измъчван и да умре заради всички хора, но въпреки това продължава да
има врагове!  Не е вярно, че обичта неизбежно подхранва обичта на другите хора, не е вярно, че любовта
неизбежно  премахва  враждебността,  която  задушава  сърцето  на  някой  човек.    Същото  слънце,  което  
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разтопява леда,     в същото време втвърдява глината  . Любовта, която се излива върху някои хора само укрепва  
враждебността им, докато те се съпротивляват на любовта.

И тъй като сега развенчаваме митове, време е да развенчаем и митът, че светът е прекрасно място за
живеене, в което само от време на време се среща злото. Исус никога не е казвал, че този свят е прекрасно
място. Тъкмо обратното, той е казал, че целия свят се намира в хватката на злото. Исус казва, че злото се
характеризира от 3 отличителни черти:  липсата на праведност,  липсата на любов и  липсата на истина.
Липсата  на  праведност  е  грях;  липсата  на  любов  е  смъртоносна  враждебност;  липсата  на  истина  е
фалшивост и самоизмама. А след като Исус твърди, че това са отличителните черти на света, аз нямам
намерение да твърдя, че света е прекрасен.

Нека да бъдем искрени. Не само света гъмжи от враждебност;  и в църквата положението е същото.
Библията  ни напомня,  че църквата  е  просмукана от врагове на евангелието.  Петър говори за  фалшиви
учители, които са се промъкнали в църквата. Павел говори за хора, които осакатяват евангелието.  Йоан
говори за хора, които са членове на църквата, но сърцата им са далече от истината. А какво казва Юда?
Цялото послание на Юда е огнено горещо изобличение на хората, които се пъчат като лидери на църквата,
но извращават истината и последователството на членовете на църквата. Езикът на Юда (“безводни облаци,
носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени” – той спира до тук,  защото
може  би  е  свършило  мастилото  в  мастилницата  му)  е  толкова  картинен  и  жив,  тъй  като  враговете  на
евангелието непрестанно смущават църквата. 

В свят, който се характеризира със своята враждебност не трябва да се изненадваме, че когато се
оприличаваме с Исус Христос в неговото изобличаване на светската поквара, това ще означава, че враговете
на Исус ще тормозят и нас. Замислете се за миг за случката, в която нашия Господ излекувал зрението на
сляпо родения човек. Кой би се противопоставил на това? Има ли някой, който да счита, че страдащият от
трагедията на слепотата трябва да бъде оставен сляп? Не би трябвало да има такъв човек. Но въпреки това,
когато Исус възстановил зрението на слепия човек,  някои хора се ядосали, защото той направил това в
Събота. Други се възмущавали, защото са се чувствали засегнати от демонстрираната власт на Исус. Трети
го мразели, защото ги гледал в очите и им казвал: “Този човек беше сляп по рождение и е илюстрация на
вашето  духовно  състояние.”  Поради  това  те  се  вбесявали.  Но  Исус  още  не  бил  свършил.  “Защото  си
мислите, че можете да виждате и защото настоявате, че сте духовно виждащи, вашата вина си остава  и в
Съдния Ден вие ще бъдете без извинение.” Това което е напълно приемливо – да се направи един слепец да
вижда – се превръща бързо в повод за смъртоносна враждебност. След всичко това е невъзможно да не се
стигне до “Разпети Петък.” Тъй като светът е просмукан от отрова, което Исус казва и доказва, апостол
Павел напомня на младия Тимоти: “Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще
бъдат гонени.” (2Тим. 3:12) 

Противно на представата на повечето хора, християните не живеят в някакъв нереален “Райски свят.”
От всички хора християните са най-големите реалисти, поради което ще трябва да признаем, че нашите
врагове са това, което са: врагове. Враговете не са маскирани приятели. Враговете могат да ни нараняват и
са опасни, поради което на тях не трябва да се вярва. Да, ние трябва да ги обичаме и да се молим за тях.
Исус казва, че ние трябва да ги обичаме, така както ги е обичал и той до смъртта си. Но той никога не ни е
казвал да им вярваме  .   Самият той никога не им е вярвал  .

Говорейки  за  това,  че  враговете  ни  са  опасни,  трябва  внимателно  да  опишем различните  видове
вражески опасности. Един вид опасност е, че нашите врагове могат да ни нападат отвън. Те могат да ни
охулват,  да ни измамват,  да ни експлоатират,  да унищожават  шансовете  ни за  издигане в  кариерата,  да
настроят приятелите ни срещу нас и т.н. Нито едно от тези неща не трябва да бъде подценявано. В същото
време обаче, враговете ни никога не са толкова опасни за нас когато са външна заплаха, отколкото когато са
вътрешна заплаха. Въпреки че могат да ни навредят много, докато действат отвън, когато действат отвътре,
те могат да ни причинят много по-големи щети. Например, те могат да ни деформират, да ни обезобразят
или  да  ни  отровят.  Едно  би  било  положението,  ако  враговете  ни  направят  едно  от  нещата,  които  ни
нараняват; но друго е положението (и то е много по-лошо),  когато враговете ни направят по-горчиви, по-
озлобени  и  по-хапливи.  Трябва  да  поразсъждаваме  по-задълбочено  за  тези  неща.  Едно  нещо е  да  сме
наранени и това не е  нещо малко.  Но много по-значимо е,  когато под влияние на враговете си ние се
превърнем в огорчени хора, чийто цинизъм и безрадостност ни превръщат в нежелани хора, така както е
нежелан смрадливия язовец за всяко градинско празненство. Мъдро нещо е да искаме да разпознаем кои са
враговете ни. Но от друга страна е глупаво да си мислим, че всички хора около нас са наши врагове. Докато
е в малки размери, параноята ни за кратко време може да предизвиква смях в другите хора, но само за
кратко,  защото параноята въобще не е забавно нещо.  А когато параноята не е  в малки размери, тогава
положението е трагично.
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Най-опасното за нас е враговете ни да ни повлияят и ние да се превърнем в мразещи хора. Ако се
превърнем в слабо параноични хора, това ще означава, че ние сме жертва на малка психологична авария, а
ако се превърнем в мразещи хора, това ще означава, че сме жертва на голяма психологична авария. Трябва
добре да разберем тази истина. Независимо от вида опасност, която враговете ни могат да представляват за
нас (загуба на възможности и шансове, загуба на репутация и каквото и да е друго), има един вид духовна
заплаха, която винаги съществува: пропитата с отрова омраза, която казва на всеки около нас, че нашият дух
е убит и всяка дума, която произнасяме и всеки жест, който правим от тук нататък,    ще противоречи на  
твърдението ни  ,   че вярваме в Исус Христос  .

Гръцката  дума  peirasmos означава  изкушение,  изпитание  и  изпробване.  Когато  станем  жертва  на
враговете  си,  ние  веднага  биваме подлагани  на  изкушението  да  мразим.  Но тъй  като  омразата  е  грях,
изкушението да   мразим   е изпитание пред Бога. Да се поддадеш на изкушението и да се изпълниш с омраза,
това означава да дадеш доказателство, че изпитанието е установило, че си виновен. Да се възпротивиш на
изкушението и да отхвърлиш омразата, която лежи на прага на душата ти, това означава да бъдеш оправдан.
Омразата,  която  лежи на  прага  на  душата  ни също е  форма  на  изпитание.  В  Библията  изпитанието  е
метафора, която е взета от пречистването на скъпоценните метали. Когато рудата, която съдържа ценни
метали  и  е  във  вид  на  каменни  късове,  бъде  разтопена  и  подложена  на  процеса  “пречистване”  или
“рафиниране”,  това става  в  условията  на  висока  температура.  Неметалните и ненужни съставки,  които
замърсяват ценния метал биват изгаряни, с цел в разтопения метал да остане само онова, което е ценно,
полезно и желано. Всяко изкушение е вид изпитание; всяко изкушение е такъв процес, ръководен от Бога,
чрез  който  ненужните  примеси,  които  замърсяват  характера  ни   биват  изваждани,  за  да  ги  видим  и
осъзнаем, и след това биват изгаряни, за да изчезнат от нас. И когато следващото изпитание ни прошепне,
че имаме пълното основание да мразим, просто защото сме наранени, ние трябва да си спомним, че в този
миг се намираме в огромна духовна опасност. Тогава трябва да се помолим да устоим на изкушението и по
този начин да дадем основание на Съдията да ни оправдае в нашето изпитание и така характерът ни да се
изяви проверен, пречистен и в още по-голяма хармония с нашия Господ, който се е молил за враговете си.

Докато размишляваме на тази тема, трябва да си спомним онзи текст от Стария Завет, който е цитиран
толкова често и е поставян редом до учението на Исус. В този текст се казва: “Око за око и зъб за зъб.”
(Втор. 19:21) Хората погрешно считат, че отмъщаването в Стария Завет се поощрява, а в Новия Завет се
забранява. Хората погрешно считат, че еврейския начин на мислене е кръвожаден и изисква всеки увреден
крайник от тялото да се плаща с друг крайник. Но това не е вярно! Точно обратното е вярно! Смисълът на
“око за око” е “  не повече от око за око  .” С други думи, наказанието за престъплението никога не трябва да е
по-голямо     от  размера  на  самото  престъпление  .  Наказанието  за  престъплението  никога  не  трябва  да  е
основание за изява на лошия нрав на наказващия.  Например, ако някой открадне градински маркуч от
магазина, ние не трябва да го осъждаме на 25 години затвор. Ако някой юноша ни открадне колата, за да се
повози за кратко,  ние не трябва да изискваме той да бъде осъден да лежи в затвора в единична килия.
Предназначението на правилото “око за око” (което всъщност е “не повече от око за око”) е да се пресече
спиралата  на  насилието,  още  преди  то  да  е  започнало.  Всички  знаем  как  се  върви  по  спиралата  на
насилието: ти ме обиди, аз те ударя с юмрук; ти ме прободе с нож, аз ще те убия. Целта на “не повече от око
за  око”  е  да  гарантира,  че  извършеното  вече  престъпление  няма  да  постави  началото  на  спирала  на
насилието.

Докато още обсъждаме тази тема,  трябва да разберем, че винаги сме изкушавани да увеличаваме
насилието, защото се страхуваме, че не сме възмездени достатъчно. Ние се страхуваме, че враговете ни са
по-силни от приятелите ни; страхуваме се, че сме в опасност да бъдем унищожени. Когато някой насочи
пистолета си към нас и ние считаме, че хилавата ни прашка не е в състояние да се мери с пистолета, тогава
зареждаме базуката, за да сме сигурни, че силата е на наша страна. Но през това време, за съжаление, ние
преставаме да гледаме към нещо, което знаещите Библията не трябва никога да забравят:  Хората на Бога
никога не могат да бъдат надминати.

Пророк Елисей ни разказва една стара и славна случка от живота си.  Сирийският цар,  след като
многократно понасял военни поражения от войските на Израел, решил, че някой тайно съобщава на Израел
военните му планове. Нелепо е, но той стигнал до извода, че пророк Елисей го шпионира, поради което
решил да го убие. Царят заповядал на колесниците и на конницата си да обкръжи град Дотан, където се
намирал Елисей. На сутринта младият прислужник на Елисей огледал околността и видял, че навсякъде
около града е пълно със сирийски колесници и тъй като знаел, че града няма сили да се отбранява, се
изплашил и започнал да се вайка: “Какво ще правим сега?” А Елисей му извикал: “Не се плаши, защото
тези, които са с нас са много повече от онези, които са с тях.” Младежът погледнал втори път, но сега вече
гледал с виждащи очи, поради което видял, че близките хълмове са покрити с още повече огнени колесници
и конници, които защитавали Елисей. Враговете никога няма да бъдат победят Божиите хора. Псалмите са
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пълни  с  тази  убеденост.  В  пустинята  Исус  е  бил  измъчван  от  изкусителя,  бил  е  сам  и  беззащитен.
Описвайки тази сцена, Марк казва нещо, което ние по навик прочитаме  без да се замислим  “ а ангелите Му
служеха.” (Марк 1:13). Всъщност нашият Господ не е бил сам и не е бил беззащитен. А когато той бил в
Гетсиманската градина и е бил под влияние на перспективата не че ще умре, а за духовния ужас, който го
очаквал и се потял с кървава пот, Лука пише: “И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.” (Лука 22:43)
Онова,  което е  дадено на  нашия Господ е  дадено на  всеки един от  хората  му.  По  тази  причина  Йоан
обобщава: “Този, който е във вас е по-велик от онзи, който е в света.” (1Йоан 4:4)

Всички знаем, че на християните е заповядано да обичат враговете си и да се молят за тях. Очевидно
е важно за враговете ни да ги обичаме и да се молим за тях. (Важно е за тях да ги обичаме и да се молим за
тях, защото докато правим това, ние няма да ги убием.) Но ние по-бавно осъзнаваме, че това е важно и за
нас самите, защото иначе самите ние ще убием себе си. Да се молим за враговете си, това означава да
престанем да мислим за себе си, да се отделим от себе си, от нашите рани, негодувания и злоба. Когато
бъдем изведени от себе си, ние започваме да разбираме, че врагът, който ни причинява страдания, страда
още  повече  от  нас.  Помислете  за  човека,  който  ни  малтретира  или  се  опитва  да  ни  малтретира.
Малтретирането причинява страдания на хората. Но и малтретиращият страда, защото дълбоко вътре в себе
насилниците имат сърце на страхливец.  А страхливецът не е  ужасен човек.  Всеки човек се  страхува в
различни ситуации. Даже най-храбрият човек се страхува, защото храбростта се случва, когато сме обзети
от страх.   Храбростта губи всякакъв смисъл, ако е отделена от страха  .  (Коментар: Храброст, която е лишена от

разум,  така  наречената  “безразсъдна”  храброст,  е  проява  на  умствено  разстройство.  Д.Пр.)  От  друга  страна,
страхливецът е човек, който е контролиран от своя страх. Можете ли да си представите страданието на
човек,  който ежедневно е контролиран от страха си? Представете си човекът,  чийто враждебен гняв ни
парализира и ни прави безмълвни. Неговият ужасен гняв е рожба на ужасно безсилие, което не е нищо
друго освен безпомощност.  Единствено когато се молим за  този човек,  ние можем за проникнем отвъд
собственото си притеснение и да осъзнаем, че той е толкова разстроен, че не може да се контролира. А
човек, който не може да се контролира и не може да се въздържи да не избухне наистина заслужава да се
молим за него.

Има много начини да бъдем лишени от основните си права. Един от тях е да имаме само няколко
инструменти  в кутията си с инструменти. Човекът, чийто речник е толкова беден, че може единствено да ни
проклина, човекът, чийто избухлив характер казва на всички, че той е като четиригодишно дете, което е
облечено в костюм като бизнесмен; жената, чиято завист съсухря сърцето й повече, отколкото наврежда на
другите хора. Всички тези хора очевидно нямат подходящ инструмент, за да се справят със ситуацията. Тези
хора са лишени от правата си. Те са за съжаление и са много онеправдани. Но в същото време голяма част
от отвратителното поведение на враговете ни се дължи на собственото им страдание. Не отричам, че част от
лошият им нрав (както и нашия) произтича от собственото им порочно сърце, където се крие тяхната (и
нашата) греховна поквара. Но това не е основание да спрем да се молим за тях! В края на краищата, онзи,
който не е наясно със собствената си греховност     върви по пътя за ада  . Същото е валидно и за хората, които
са наясно за това  ,   но въпреки това са безразлични и те си намират в най-лошото духовно състояние  .   Поради
това сме длъжни да се молим за враговете си, защото духовното им състояние е критично. Когато се молим
за враговете си, нашите рани, даже още да не са зараствали, няма да са заплашени от инфектиране. Когато
се молим за враговете си, ние започваме да разбираме молитвата на Исус за враговете му: “Отче, прости им,
защото те са слепи за състоянието на собствените си сърца.”

Но нека да изясним нещо. Да обичаме враговете си не означава да ставаме “изтривалки пред входната
врата.” Ние трябва да утвърждаваме себе си. Исус не е ли казал: “Никой не ми взема живота, а аз го давам
по собствено желание.”  (Йоан 10:18 –  мой превод) Да обичаме врага си не означава,  че го каним още
повече да ни наранява, нито пък означава, че завоалирано му казваме “Стъпчи ме отново.” И най-важното,
да обичаме враговете си не означава да изоставим принципите си, вярата си, истината или почтеността,
които  понякога  са  причината  хората  да  са  настроени  враждебно  към  нас.  Да  обичаме  враговете  си  не
означава, че ние трябва с неохота да се примирим с тяхното зло.

В Рим.12, даже когато ни призовава да побеждаваме злото с добро, Павел ни предупреждава да не
бъдем побеждавани от злото. Има много начини да бъдем победени от злото. Един от тях е да се страхуваме,
че враговете ще ни нападнат, поради което се съгласяваме мълчаливо с тяхното зло, просто за да избегнем
те да ни нападнат. Никога не трябва да правим това. Винаги трябва да се противопоставяме на злото,   даже  
когато се стремим да победим злото с добро.

Всички  знаем,  че  живеем  в  пропаднал  свят  в  който  враждебността  е  в  изобилие.  Освен  това
християните знаят, че Исус Христос е донесъл със себе си един обновен свят, който затъмнява пропадналия
свят, чиято съдба е да изчезне. Поради това финалната истина за всички хора на Бога е изречена заради нас
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в Пс. 56: 9-11: “Това зная, защото Бог е с мен ...На Бога уповавам, няма да се боя; какво ще ми стори
човек?”

За гордостта

Наскоро влязох в един голям супермаркет и потърсих едно нещо, която исках да си купя, но не знаех
къде да го намеря. Попитах една от продавачките, като си мислех, че тя ще има желание да ми помогне да
намеря това нещо по три причини: аз имах пари за харчене, тя не обслужваше други клиенти и аз бързах.
Но се оказа, че тя не желае да ми помогне и просто ми каза да го потърся “някъде там,” без да ми даде по-
конкретни указания. Тази жена изпитва ли някаква гордост от работата, която извършва?

Някои от хокеистите са наричани “плуващи по течението.” Те несъмнено са талантливи и способни, и
работят здраво през една част от мача,  когато отбора все още не е отбелязал гол или самите те  не се
отбелязали гол. Но след като отборът им поведе с 2 гола или изостане с 2 гола в резултата, те започват да
“плуват по течението.” След като вкарат 1-2 гола, те започват да се пързалят по-бавно и избягват сблъсъците
с противниковите играчи.  Името им вече е влязло в списъка на голмайсторите и те си почиват до края на
мача. Те “плуват по течението.” Тези играчи не изпитват ли някаква гордост от онова, което правят? Не би
ли трябвало да се срамуват от себе си, че получават огромни заплати заради малкото усилия, които полагат?

Говорейки  за  срама  ще  добавя,  че  обществото  ни  счита,  че  винаги  и  навсякъде  е  вредно  да  се
срамуваме  ,    поради което трябва да се стремим да се освободим от срама  .   (Коментар: Даже имаме и мотото:

„Чрез нахалство към прогрес.“ Д.Пр.) Но истината е, че няма по-лош от този стремеж. Човек, който не е способен
да се засрами прилича на човек, който не изпитва чувството за вина. Такъв човек трябва да бъде съжаляван
(защото положението му е жалко) и трябва да бъде избягван, защото той наистина е опасен. 

Истина е, че е вреден лицемерният срам и той трябва да бъде премахван. Фалшив срам е срамът,
когато  се  срамуваме,  без  да  има  основание  да  се  срамуваме.  Но  ние  сме  за  съжаление,  ако  оставаме
безсрамни,  когато би трябвало да се срамуваме. Очевидно има две различни значения за гордостта. След
малко ще говорим за от тях. Второто значение, което се счита, че не е свързано с темата на тази проповед, е
присъщо на хората, които се стремят към съвършенство. 

Гордостта, която е свързана със стремежа към съвършенство, няма нищо общо с греха. Всъщност е
грях     да не се   стремим към съвършенство. Канадският поет Ървин Лейтън мъдро е написал “Бавният и
непоколебим  триумф  на  посредствеността.”  Той  е  схванал  същността,  нали!  Посредствеността  ще
триумфира,  защото  има  много  посредствени  хора,  които  обединявайки  силите  си,  могат  винаги  чрез
механизмите на гласуването, на изкусните маневри и на грубата сила за да победят малцината, които се
стремят към съвършенство. Посредствеността е заплашвана от съвършенството и се стреми да го победи
и унищожи. (Коментар: Уместно да припомним, че завистта е присъща преди всичко на посредствените хора, които не могат

да понесат успеха на хората, които се стремят към съвършенството. Д.Пр.)
Фактът,  че  посредствеността  презира  превъзходството  не  ни  извинява,  когато  се  отказваме  да  се

стремим към съвършенство. Християните винаги трябва да се стремят към съвършенство във всяка област
на живота си. (Коментар: „Робът се бори за свобода, а свободния човек се бори за съвършенство“ – поговорка. Д.Пр.) Поради
което християните трябва да са горди хора в смисъла, за който говорихме до тук. Ако ни липсва такъв вид
гордост,  това  означава,  че  сме  изоставили  стремежа  към  съвършенството  и  сме  се  продали  на
посредствеността, която е грях.  Гордостта не е грях,  когато има за цел стремежа към съвършенство.  Но
гордостта е грях  , когато се изразява в отхвърляне и неподчинение на Бога и в презрително и надменното  
отношение  към  хората.  Ключът  за  разпознаването  се  намира  между  съвършенството  и  високомерието.
Тогава защо трябва да се отвращаваме от гордостта, която се изявява като високомерие?  Ако последствията
от високомерието са, че изглеждаме презрителни и сноби, тогава гордостта е дреболия. Но според предците
ни  във  вярата,  гордостта  е  един  от  7-те  смъртни  грехове.  Оказва  се,  че  последствията  от  духовното
високомерие съвсем не са дребни, а са смъртоносни.

Замислете се как гордостта ни заслепява. Тя ни заслепява за нашата крехкост и хилавост. Гордостта
ни кара да считаме, че сме силни като Херкулес, че можем да “разсечем” всеки, че сме недостижими за
нещата,  които повалят  и  унищожават  хората,  които  презрително наричаме  “дребни  сукалчета.”  В  един
църковен химн се казва:  “Ние цъфтим като нежно лятно цвете;  подухва вятъра и то изчезва.  А ние си
шепнем: “Не е така! Ние не сме хилави и ще е нужно нещо повече от летен повей на вятъра, за да ни
унищожи.”  Когато  високомерните  хора  се  хвалят  с  физическата  си  неуязвимост  и  считат  себе  си  за
недостижими за болестите и немощите, ние казваме, че те са глупави и изчакваме да видим какво ще се
случи, знаейки, че скоро те ще се окажат безпомощни да се справят с най-малкия микроб. 
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Но въпреки, че сме научили толкова добре урока си относно физическото здраве, ние изглежда не сме
научили нищо по отношение на духовното ни здраве. Въпреки че сме открили гордостта, която кара хората
глупаво да си мислят, че телесното им здраве е неуязвимо, ние не съзираме гордостта, която отвежда самите
нас до ръба на духовната пропаст. Християните от всички поколения знаят, че не могат да имат духовна
издръжливост, ако не се молят често, подлагайки на безкомпромисна проверка сърцето си, както и без да се
застъпват по същия начин за другите хора. Но истината е, че ние сме заслепени от гордостта и не виждаме
собствената си уязвимост и нуждата на хората около нас.

Ако се окаже, че се появяваме пред публиката с червило по зъбите или с незатворен цип на панталона,
или с петно на вратовръзката си, ние ще се ядосваме на хората, които са забелязали преди това тези наши
нередности, но не са ни предупредили, за да се поправим. Естествено, ние няма да благодарим на хората,
които не са  ни спестили това  притеснение и унижение.  Но гордостта  ни прави слепи за  духовните ни
нужди, както и за това, че трябва да сме благодарни на хората, които ни посочват грешките  ,   за да ни спестят  
публичните  унижения.  Когато  хора,  които  ни  познават  добре,  даже  които  считаме  за  добри  приятели,
внимателно се опитат да ни покажат, че онова, с които може би несъзнателно флиртуваме, може да се окаже
фатално за нас, нашата гордост внезапно се надига и ние се обиждаме от добронамерения им съвет. Ние не
им  благодарим.  Ние  отказваме  да  им  благодарим,  казваме  им  да  си  гледат  работата  и  се  считаме  за
недосегаеми, защото се заблуждаваме, че ученичеството ни е неразрушимо. Но наистина ли е така? Онзи,
който си мисли, че не може да изпадне в немилост, е на крачка да направи точно това. Крехки като цъфнало
лятно цвете? Не и ние! Когато гордо отричаме своята уязвимост  ,   ние демонстрираме пред публиката точно  
уязвимостта си.

Нашите мъдри предци са имали още едно основание, поради което са считали, че гордостта е смъртен
грях:  гордостта е свръх поквара. Тя унищожава всяко добро нещо, което евангелието се бори да роди в
нас.  Замислете  се  за  смелостта.  Смелостта  е  работа  на  Христос  в  нас,  който много често  е  казвал  на
последователите  си:  “Не  се  страхувайте!”  Но  веднага  щом  се  възгордеем  със  смелостта  си,  ние  се
превръщаме в неразумни самохвалци. Неразумните хора са опасни както за себе си, така и за другите хора.
Замислете се за любовта, която също получаваме от Исус, който ни обича повече, отколкото обича себе си.
Но когато започнем да се гордеем с любовта си към другите, те разбират, че се държим покровителствено
към тях.  Поради това,  вместо да  ги  извисява,  привързаността  ни към тях  ги  унизява.  Замислете  се  за
пестеливостта  и  щедростта  (тези  две  качества  трябва  да  бъдат  разглеждани  заедно,    защото  само  
пестеливите хора     имат възможност да са щедри  ). Евангелието разпалва в нас щедростта, но когато се появи
гордостта,  тя  деформира  пестеливостта,  тъй  като  този,  който  се  гордее  със  пестеливостта  си  става
скъперник, а онзи, който се гордее с щедростта си, започва да я използва, за да манипулира и подкупва.
Гордостта покварява всичко, до което се докосне.

Духовните ни предци за бързали да нападат гордостта, защото са знаели, че слепотата относно нашата
уязвимост  и  покваряването  на  щедростта  ни,  колкото  и  да  са  важни,  са  пренебрежими  в  сравнение  с
отвратителните заблуди, които гордостта поражда в нас. Имам предвид заблудите, че ние не сме хора, които
са създадени от Бога и че не трябва да му отдаваме почит, че не сме грешници и че няма да бъдем съдени от
Съдията, че не сме слуги, които трябва да служат на своя Господар, че че не е нужно да се раздаваме в полза
на другите, тъй като не признаваме Господа, който е пожертвал живота си заради нас.

Психолозите твърдят, че хората, които живеят в света на илюзиите са “психопати” и са с намалени
или изчезнали способности да подлагат на проверка онова, което всъщност е “някъде там.” Обществото ни
се ужасява, когато срещне такива психопати и проявява склонност да ги скрие възможно най-далече от
погледа си. Ужасявайки се от това заболяване на психиката, което в своята същност представлява  огромна и
всеобхватна заблуда на познанието, ние безгрижно пренебрегваме факта, че то е много по-разпространено,
отколкото считаме и обхваща всички хора, които не вярват в Бога. Духовната психоза е състояние, при което
в  човека  не  е  запалена  способността  да  вижда  Божието  присъствие,  Божията  истина,  Божият  път  и
невъзможността му да избяга от Бога. Ужасявани ли сме от това? Съвсем не! Крайният резултат от злото на
гордостта е  ,   че тя убива способността ни да възприемаме истината за себе си като хора, които са подвластни  
на Бога. Тя даже убива разбирането ни, че ние сме подвластни на Бога. Ако сме духовно чувствителни, ние
трябва да се ужасяваме от тази заблуда.

В Дан. 4 ни се казва, че когато цар Навуходоносор се възгордял толкова много, той бил свален от
трона,  славата  му  била  отнета,  той  полудял  и  започнал  да  пасе  трева  като  животно.  Гордостта  му  го
заслепила  и  го  лишила  от  човешката  му  същност.  Той  останал  в  това  състояние  докато  разбрал,  че
“Всевишният владее царството на хората и го дава на когото пожелае .”  Тъй като всеки от нас, подобно
на Навуходоносор, е жертва на гордостта, всички ние се нуждаем отчаяно да бъдем излекувани от тази
болест. А какво е лекарството и откъде започва лекуването?
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Лекуването започва с истината  ,    с Божията истина,     с цялата истина  . Истината е, че ние сме грешни
хора и нямаме нищо, на което можем да разчитаме. Поради това можем да се молим единствено за Божията
милост  ,   за неговата прошка и за неговото опрощение на греховете ни  . Докато считаме, че в нас има нещо,
което Бог може да приеме и да възнагради, ние сме заблуждавани от гордостта. Фактът, че единствената ни
праведност е дар от Бога, който ни казва, че в нас няма нищо, с което бихме могли да изтъргуваме Божието
приемане. Преди няколко години съветвах една жена, която водеше дело за развод и един ден съпругът й
дойде в офиса ми, за да ми плати за услугата, която оказвах на жена му. Аз му казах, че услугата ми е
безплатна, тъй като нашата църква ми плаща и това ми е достатъчно. Той настоя да дари 25 долара на
църквата и ми каза: “Аз може да съм беден, но не съм “негър от полето.” Според него “негър от полето”
беше  човек  без  достойнство  и   самоуважение.”  Той  ми  казваше,  че  има  чувство  за  достойнство  и
самоуважение. Но фактът на Божията прошка, на неговото опрощение,  на неговата милост,  на неговото
изкупление – всичко това означава, че ние сме просяци пред Бога. 

Разбира се, опрощението има още по-широк смисъл,  но никога по-малък. Фактът, че ние можем да
живеем пред очите на Бога единствено благодарение на милостта му означава, че ние не притежаваме нищо,
с което да откупим живота си от Бога. Когато президента на САЩ Ричард Никсън беше обвинен и осъден за
нарушение на закона (Коментар: Аферата “Уотъргейт” - препоръчвам ви да прочетете книгата „Роден отново,“ където

тя е описана подробно.  Можете да я намерите на  http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.), неговият наследник Джералд
Форд го дари с “Помилване от Президента.” Фактът на помилването на Никсън означава, че няма нито един
човек, който да може да измисли нещо, с което да оправдае провинението си. Следователно даже Ричард
Никсън е трябвало или да бъде осъден или да бъде помилван. Фактът, че беше помилван е доказателство, че
е бил виновен. Трябва да разберем истината, че помилването на Никсън е неопровержимо доказателство за
вината му. Извинимо е това, което може да бъде извинено, а онова, което въобще не може да бъде извинено ,
тъй като е неопровержим грях, може единствено да бъде помилвано.

Ако си мислим, че сега в нас не е останала никаква гордост, трябва да се запитаме какво означава
Божията прошка: тя означава, че Светият Бог не е могъл да открие в нас нито едно нещо, което би му дало
повод да ни извини. Божият дар на праведността означава, че самите ние, християните, не притежаваме
нищо, с което да се изправим пред него и че без този дар ние не сме достойни да се появим пред него. Ако
първата истина за нас е, че евангелието сваля маските от нас, втората истина за нас е, че евангелието славно
ни  изцерява  и  ни  издига.  Втората  истина  е  и  втора  проверка:  дали  ще  искаме  да  се  загърнем  с  това
евангелие, въпреки кръвопролитието, в което псевдо-експертите го обвиняват, въпреки ограничеността и
нетолерантността на евангелието, в което го обвиняват духовните либерали и въпреки еврейските корени на
евангелието, в което го обвиняват антисемитите? 

Нееман бил командир на сирийската армия, който заболял от проказа и мечтаел да се излекува от нея.
Едно младо израелско момиче, което било военнопленничка, казало на жената на Нееман, че един мъж,
наречен Елисей, пророк в Израел, може да излекува Нееман. Сириецът преглътнал гордостта си, отишъл и
помоли Елисей да му помогне. Какво унижение! Той, командирът на армията, се появил с шапка в ръката си
пред този мърляв вражески мъж, който принадлежал към народа, който бил мразен от целия свят . В този
миг Нееман бил толкова унизен, че считал, че в него не е останала никаква гордост, но само докато Елисей
му каза какво трябва да направи, за да бъде излекуван. Той трябвало да се потопи 7 пъти в реката Йордан
(по онова време реката Йордан е била пълноводна като сегашната река Дон). Тогава Нееман се ядосал и
казал на Елисей: “Не можеш ли просто да направиш жест с ръката си и да ме излекуваш? Ако трябва да се
потапям в река,  не мога ли да се потопя в река, която аз ще си избера?” Ето това е искал Нееман – да се
потопи в реката  по негов избор. Оказа се, че в него все още имало гордост, но Елисей бил непреклонен:
само в Йордан или няма изцеление.

Всички искаме лесно да се излекуваме от гордостта си.  Ние предпочитаме жест с ръка или поне
лекарство по наш избор. Всички искаме да се освободим от симптомите на болестта, от самоизмамата и от
разложението.  Или  поне  всички  ние  искаме  да  се  освободим  от  самоизмамата  и  разложението,  но
същевременно искаме да се държим за праведността, която си мислим, че притежаваме, но не и да признаем
заедно с автора на химна: “Нямам нищо в ръката си, което да ти донеса,  нищо!” Нееман си тръгнал към
дома и се замислил, докато собствената му гнусота станала толкова гнусна за него, колкото е била гнусна за
хората около него. Тогава той направил това, което му казал пророка – потопил се 7 пъти в реката, до която
гордите хора не се доближавали.  Числото 7 е библейският символ на пълнотата и на целостта. Сириецът
Нееман  (днес  бихме  го  нарекли  арабин);  този  арабин  останал  потопен  в  реката  Йордан,  докато  бил
излекуван напълно и цялостно.

Ние трябва да оставаме потопени в евангелието до края на живота си. Трябва да оставаме потопени в
евангелието,  независимо  от  това,  че  светското  общество  счита,  че  евангелието  е  странно,  смешно  и
абсурдно. Трябва да оставаме потопени в него до денят, в който вече няма да имаме нужда от евангелието,
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защото високомерието вече няма да е способно да ни побеждава и да изригва като вулкан вътре в нас, за ни
заблуждава и да ни деформира.

Третата  истина  за  гордостта,  която обгръща сърцето  ни  и  за  лекарството  от  което се  нуждаем  е
следната:  ние трябва да мием краката на хората. Исус е мил крака. Това е работата на слугата, а не на
собственика на дома. Исус никога не е претендирал, че миенето на крака е задължение на собственика на
къщата, защото е знаел, че това е работа на слугата,  но Исус е казал, че тази работа е чиста привилегия.
Следващият  път,  когато  бъдем  призовани  да  направим  нещо  и  ние  инстинктивно  усетим,  че  е  под
достойнството ни да го направим, ние трябва да го направим. Трябва да разбираме, че миенето на крака е
привилегия в свят, в който всеки се опитва да се представя за много важен, но това само показва, че е
безсърдечен. Трябва да разбираме  ,   че само най-смиреният човек     е най-велик  .

Четвъртата  истина  за  нас  и  за  лекарството,  с  което се  лекува  дълбоко  вкоренената  ни  гордост  е
следната:  трябва да позволяваме и нашите крака да бъдат мити от други хора. В известен смисъл е много
по-трудно  да  бъдем измивани от  други хора,  отколкото  ние  да  мием  другите,  защото  когато  измиваме
другите, ние поне считаме, че извършваме нещо героично и извънредно благородно. Много трудно ни е да
признаем  пред  някой  друг,  че  краката  ни  имат  нужда  от  измиване.  Преди  години  разговарях  с  един
професор,  който  водеше  тежка  борба  с  изкушение,  за  което  няма  да  ви  разказвам.  Той  ми  каза,  че
единственият човек,  който се оказал в състояние да му помогне бил един шофьор на камион и той се
нуждаеше от този човек повече, отколкото от всички останали хора. Изключителният автор на текстове за
химни Исаак Ватц ни казва, че когато осъзнал унижението, в което е умрял Божият Син на кръста, той бил в
състояние да презре цялата си гордост. 

Любимият ми пуритански мислител от 17 век Томас Уотсън е написал: “Целият християнски растеж
се изразява в растеж в смирението.”

За Господната Трапеза

Докато излизаше от църквата, една жена ми каза: “През целия си живот съм била объркана относно
смисъла  на  Господната  Трапеза.”  Веднага  се  почувствах  по-добре,  защото  току-що  бях  привършил
проповедта си на същата тема. Очаквах, че след като си поеме въздух, жената ще каже, че проповедта, която
току-що е чула е разсяла объркването й  така, както сутрешното слънце разсейва мъглата. Но отдалечавайки
се от входа на църквата,  жената ми каза:  “И все още съм объркана.”  И тъй като оттогава изминаха 15
години, считам че е подходящо да се опитам отново.

Аз разбирам защо хората са объркани. Те винаги са били объркани. Знаете ли от къде е възникнал
изразът “фокус-бокус”? От превода на латински на изразът “Това е моето тяло”, които Господ произнесъл
по  време  на  Господната  Трапеза.  Тъй  като  в  средните  векове  службата  в  католическата  църква  се  е
извършвала на латински, хората не са разбирали какво си мънкат свещениците и понеже те говорели много
бързо, оттам произлязъл изразът “фокус-бокус.” Поради това, когато в средновековието хората участвали в
Господната Трапеза в църквата, за тях наистина тя е била “фокус-бокус.” 

Но ние искаме да знаем повече. За целта ще започнем с онова, което е написал д-р Лука. В написаното
от Лука обикновените случай на ядене са описани като нещо по-голямо от всички останало, за което се
разказва  в  Новия  Завет.  Повтарям,  обикновените  случай  на  ядене:  закуска,  обяд,  вечеря,  а  не  някакви
ритуали,  свързани  с  приемане  на  храна.  Една  пета  от  обема  на  евангелието  на  Лука  и  на  Деяния  на
апостолите е свързан по някакъв начин с яденето.  20 % от описаните на събитията от живота на Исус
описват случаи, в които той яде с някакви хора, след което той прави нещо за тях или се разказват притчи
или поговорки, които са свързани с яденето. Ако искаме да разберем смисъла на Господната Трапеза, ние
трябва да започнем с обикновените ежедневни хранения, които Исус е споделял с най-различни хора.

Първото нещо, което ни казва Лука за храната на пръв поглед е очевидно, но въпреки това е много
мъдро: НИЕ ЯДЕМ, ЗА ДА ЖИВЕЕМ. Храната е от съдбоносна важност за съществуването на тялото.
Човешките същества не са духове, които са лишени от тела. Ние се нуждаем от храна и трябва да ядем.
Само лицемерната духовност, която не съответства на Библията,  само псевдо духовния аскетизъм презира
храната. Няма съмнение, че ние не живеем единствено чрез яденето на хляб, но трябва да кажем, че ако не
ядем хляб, ние няма да живеем.

Но има и други физически последствия, които са свързани с храната или с нейната липса. Ако няма
храна, костната система на хората се уврежда и те се разболяват от различни болести. Ако не се храни,
човешкият мозък не се развива, поради което недохранените деца са изложени на риска от трайни умствени
увреждания.
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Но храната или нейната липса е свързана и с психически последствия. Мисленето на гладните хора е
много по-различно от мисленето на задоволените хора.  (Коментар: това се потвърждава от народната поговорка

“Сит на  гладен  не  вярва.”  Д.Пр.)  Гладните хора много по-лесно биват  подтиквани към драстични действия.
(Коментар: Спомнете си как са се извършвали революциите в човешката история. Д.Пр.) Разбираемо е, че недохранените
хора много по-бързо прегръщат тоталитарните правителства. Разбираемо е, че недохранените хора, които са
доведени до степента на отчаяние, са готови да направят всичко, колкото и да е крайно.

Един мой познат бил офицер от канадската армия по време на Втората световна война. Веднъж той и
шофьорът му се хранели с риба от една консервена кутия, а през това време група бедни италиански деца се
били  събрали  около  техния  джип,  гледали  втренчено  двамата  мъже  и  чакали.  Тъй  като  не  знаели
италиански, канадците не знаели какво чакат италианските деца. Когато двамата мъже привършили яденето
си, те изхвърлили празната консервна кутия извън джипа. В този момент децата варварски се сборичкали
помежду си,  с цел да докопат консервната кутия и да изцедят в устата си олиото от нея . На мен не ми е
трудно да разбера, че гладните хора с готовност биха заменили политическата свобода с храна, или биха
заменили добродетелите и целомъдрието си с храна, или пък просто благоприличието си с храна, или пък
лоялността си с храна, или най-общо казано, че гладните хора са готови да заменят всичко, за да получат
храна.

Гладното тяло изкривява мисленето на човека, а по този начин деформира цялата му самоличност.
Лука е знаел това. Той ни напомня, че ние ежедневно трябва да се молим за храната, от която се нуждаем.
Той ни разказва случката, когато Исус нахранил огромна тълпа. Ние ядем за да живеем. Господната Трапеза
ни напомня постоянно, че без храна, без обикновената храна, хората се извратяват. Той ни напомня, че Бог е
обещал да ни осигурява храна.

Но Лука знае, че храната не задоволява всички нужди на човека. Има по-дълбоки нужди, които могат
да бъдат задоволени единствено от умовете и сърцата на другите хора. А има и други, още по-дълбоки
нужди, които могат да бъдат задоволени единствено от самия Бог.

Навсякъде в текстовете на Лука се казва, че хората, чиито сърца страдат от глад, който единствено Бог
може да задоволи, установяват че сърдечният им глад е задоволен в Исус Христос. Когато хората наистина
установят, че сърдечният им глад е задоволен в него, те ядат и ядат като акт на празнуване. В този случай те
не  ядат,  за  да  живеят;  те  живеят,  за  да  ядат  и  за  да  празнуват.  Храненето  облекчава  веселието  и
празненството е както трябва да бъде, защото те се радват в своята връзка с Онзи, който ги е благословил.

Ние, които осъзнаваме, че се намираме в шепата на Господа, можем единствено да празнуваме. Закхей
е добър пример за това. Исус е извършил коренен обрат в живота му. Когато Закхей установил, че живота му
тръгва в нова посока и че е в непрекъсната връзка с новия си приятел, Исус казал: “Днес спасението дойде в
този дом.” (Лука 19:9). И после те отишли да ядат заедно.  Винаги, когато Исус яде с хората; винаги където
хората ядат с него, това ядене играе ролята на видимо деклариране на това, което е казал Павел: “ Сега е
денят на спасението.” Яденето, което Исус е ял със Закхей е било обикновено ядене, един обяд. Но тъй
като е било благословено от самия Исус, това обикновено ядене обявява: “Сега е денят на спасението.”

Трябва да сме напълно убедени,  че придаваме на думата “спасение” пълната  й тежест.  Да бъдем
спасени, това не означава да се почувстваме малко по-добре или да ни е помогнато малко.  ДА БЪДЕМ
СПАСЕНИ  ,    ТОВА  ОЗНАЧАВА  ДА  БЪДЕМ  СПАСЕНИ  ОТ  ИСТИНСКАТА  ОПАСНОСТ  .  Ако  не  сме
спасени от истинската опасност, тогава думата “спасение” е глупаво преувеличение. Ако една жена, която
не може да плува, се обърне с кануто си във вода с дълбочина половин метър и някой й помогне да се
изправи на краката си, ние не казваме, че той я е спасил. Но ако тя се обърне във вода с дълбочина 30 м,
тогава думата “спасение” не е преувеличение. Нека да не се самозаблуждаваме. Възможно е човек да бъде
унищожен.  Ако това  не  беше възможно,  тогава  десетките  притчи,  които Господ е  разказал  щяха  да  са
оказали безсмислени. Името “Исус” е гръцкия превод на еврейското име “Yehoshuah”, което означава “Бог,
който спасява.” Исус е приятел на грешниците, единствено защото той е първият спасител на грешните
хора. Като се прилепвам към него, аз ще бъда спасен от осъждането, с което Исус и Отца му ще осъдят
всеки грешен човек. Поради стореното заради мен на кръста, аз няма да бъда осъден и тъй като съм поверил
себе си на разпънатия Христос, аз съм спасен. И като вярващ, който знае, че му е спестено унищожението,
аз сигурно съм развълнуван от благодарността и ще се покорявам с радост дотогава, докато дишам.

Храната се яде, когато по-младият и блуден син се върне у дома от далечната страна. Баща му вика:
“Той беше мъртъв, а сега е жив! Беше изгубен, а сега е намерен!” (Лука 15:11-32) И хората празнуват,
защото знаят, че в думите на бащата няма преувеличение.

Тази  крайна  смърт,  която  е  духовно  унищожение  се  предвкусва  в  ежедневната  смърт,  която
представлява  край  на  биологичното  съществувание.  И  когато  дъщерята  на  Яир  (Лука  8:41-55)  била
възкресена от смъртта, хората яли. Смъртта, която слага край на биологичното съществувание, е един от
вероятните резултати от болестите. Когато тъщата на Петър била излекувана от болестта й, хората яли. В
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текстовете  в  Новия  Завет,  които  са  написани  от  Лука,  яденето  е  празненство,  което  празнува
освобождението, получено от ръката на Бога. Ние живеем, за да ядем и така да празнуваме. Да! Ние живеем
за да празнуваме!

Въпреки трудно смилаемата теологична храна, с която се хранихме през последните няколко минути,
настроението на  това  ядене,  което възхвалява  Бога  заради дара  на  Спасителя  съвсем не  е  подтиснато.
Настроението ни е радостно. То прилича на вода, която извира от недрата на земята, прави мехурчета и се
издига до повърхността. Понякога тази радост изригва в буйна веселба. Исус е бил питан защо учениците
му не постят, въпреки че учениците на Йоан Кръстител постели. А Исус отговорил: “Били ли сте някога на
сватба, колкото и скромна да е тя, на която да липсва храна? Виждали ли сте сватба, колкото и сдържана да е
тя, по време на която да не се разказват шеги? Та нали аз съм младоженецът! Празненството е мое и аз
казвам, че ние празнуваме и се веселим.”

Много пъти сте ме чували да казвам, че английските преводи на Библията имат склонността да правят
безвкусен яркият и изразителен смисъл на оригиналният гръцки текст. Например, английските преводи ни
казват, че Исус се смилил над хората, когато ги видял, че са без духовни водачи (Мат.9:36). Той  се бил
смилил?  Или  е  бил развълнуван?  Гръцкият  текст  ни  казва,  че  състоянието  на  хората  станало  причина
червата  в  стомаха  на  Исус  спазматично  да  се  завържат  на  възли.  В  Деян.  8:20  Петър  казва  на  Симон
магьосника: “Парите ти да погинат заедно с теб, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари!”
А в  гръцкия текст Петър казва: “Иди в ада ти и твоите пари!” В Деян. 2:46 ни се казва за тогавашните
християни : “И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляба по къщите, и се хранеха с
радост и чистосърдечие.” С радостни сърца? Думите  от гръцкия текст предават  смисъла  на внезапно
избухване в огромна радост, подобно на внезапен изблик на смях, причиняван от нещо много смешно. Аз
разбирам  защо наблюдаващите  са  били  озадачавани,  а  даже  и  шокирани  от  обстановката  по  време  на
храненето с участието на Исус. Той не само се хранел с неподходящи хора, а и настроението на масата по
време на яденето съвсем не е била сериозно. Задръжките на хората падали и настроението им е било твърде
щастливо,  за да бъде възприемано като свещенодействие.  (Коментар:  А  ние  виждаме  как  традицията и  канона

убиват радостта на хората при вземането на причастието, което символизира участието в Господната трапеза. ) Но Исус
казва: “Сега човек не може да е сериозен и мрачен! Никой не отива на сватба с лице като на погребален
агент.”

Аз продължавам да се тревожа, като наблюдавам настроението,  което по традиция съществува по
време на приемането на Господната Трапеза. Хората са твърде самовглъбени, твърде склонни да ни карат да
се вглеждаме в себе си, докато не открием нещо, от което да ни прилошее. Според мен, някои от химните,
които придружават вземането на Господната Трапеза са особено мрачни. “Погледни към сърцето, което е
разбито от  мъката,  погледни към сълзите,  проливани от  грешните  хора.”  И все  едно,  че  думите  не  са
достатъчно  печални,  самата  мелодия  е  потискаща.  На  мен  много  повече  ми  харесва  настроението,
изразявано  от  прекрасния  химн  на  Джон  Уесли: “Възможно  ли  е  аз  да  спечеля  нещо  от  кръвта  на
Спасителя? ... Оковите ми падат, сърцето ми е свободно, аз ставам, правя крачка напред и тръгвам след теб.”
Единствената причина, поради която участвам в Господната Трапеза е, защото знам, че съм получател на
една неизчерпаема милост и на едно славно обещание.  “Оковите ми падат,  сърцето ми е  свободно.  Аз
ставам, правя крачка напред и тръгвам след теб.” Във Второзаконие на много места се казва: “Ти ще ядеш
пред Господа твоя Бог и ще се зарадваш.”

Има още едно последно нещо, което трябва да разгледаме. Кой яде и пие с Исус? Много различни
хора ядат и пият с него. И въпреки, че са различни, между тях има нещо общо. Те го обичат и искат да са с
него. Когато неговото сърце е излязло извън него заради тях, техните сърца също излизат навън заради него
и продължават да излизат. Това не означава, че всеки човек яде с Исус, просто защото не всеки иска да яде с
него. Не всеки човек обича Исус, но е истина, че хора от всички класи и с различно обществено положение
го обичат. 

Ние знаем историята за жената, която изляла върху краката на Исус един флакон с парфюм, който
струвал едногодишна заплата.  Но  като  изляла  своя  парфюм,  тя  е  пожертвала  не  само парите  си,  но  и
средствата си за препитание. Разбирате ли, в онова време хората много рядко са притежавали баня. Тази
жена се била проститутка. Жени като нея са употребявали парфюма, за да прикриват миризмата на тялото
си и така да са желани за мъжете. Изливайки парфюма си, тя се обричала на безработица. Дали моята любов
към нашия общ Господ е съизмерима с нейната любов?

Освен това знаем за 12-те ученици, които Исус е призовал, за да ги обучи като пастири. Пастири? Те
били толкова непостоянни  ,    че не могли да се погрижат даже за погребението му  ! Но въпреки това, зад
тяхното непостоянство и страх, те са го обичали и многократно са яли заедно с него.

А освен тях е имало и хора, които в евангелието са наричани “митари, бирници, данъчни чиновници и
грешни  хора.”  Бирниците  са  работели  за  данъчната  администрация  на  римската  империя.  Те  са  били
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мразени от всички уважаващи себе си евреи. А грешниците са били хора, които не са проявявали интерес
към религията, които не са се придържали към еврейските обичаи и традиции. Освен това е имало и бедни
хора. Всички тези хора са имали едно общо нещо: те са познали благословията, трепета и сигурността на
великото  освобождение.  Сърцата  им  са  били  вплетени  към  сърцето  на  техния  Господ  и  те  искали
единствено да бъдат с него и да му служат.

Стремежът им да бъдат с Господа   надвишавал страхът им, че ще бъдат отбягвани от съвременниците  
си.  Стремежът  им  да  останат  с  Господа  потискал  нервността  им  от  това,  че  отстрани  ги  наблюдават
членовете на семействата им и бившите им приятели, които се чудели поради каква причина са тръгнали
след един пътуващ проповедник, който твърди, че говори и действа с властта на Бога,  чието собствено
семейство се е притеснявало от него и от когото църковните власти са се страхували и са го презирали.

Тогава кой е ял и е пил с Исус? С Исус са яли и пили всички, които са намирали в него своето велико
освобождение,  едно чудесно приятелство и доверен път,  по който да вървят;  накратко,  онези,  които са
считали, че неговия ярем е удобен и че бремето му е леко; онези, които са знаели, че верността им към него
ще бъде поддържана от неговата вярност към тях. Не само хора от различни класи и видове са яли и пили с
Исус. След като бил възкресен от смъртта, но преди да се възнесе на небето, Исус ял и пил с онези, които го
били  изоставили  и  се  били  отказали  от  него  съвсем  наскоро  преди  това.  Той  открил  онези,  които  са
направили грешка по пътя  и са  го  предали по някаква  причина.  Той ги  възстановил при себе  си и ги
направил да се превърнат във верни свидетели за неговия възкресен живот и за неговия възкресен живот
във тях самите.

В  Господната  Трапеза  няма  “фокус-бокус.”  Ние  ядем  обичайните  храни.  Нашият  Господ  ни
благославя с присъствието си така, както е благословил Закхей, изпълва ни със силата си и ни информира за
целта си. Ние израстваме във всичко това, въпреки че ни липсват думи да го опишем.

Запомнете: тъй като ние сме същества, които се нуждаят от храна за да живеят, ние възхваляваме Бога
заради хляба - когато ядем, за да живеем. Същевременно, тъй като сме същества, които се нуждаят от нещо
повече освен хляба, ние възхваляваме Бога, който е хлябът на живота и също живеем, за да ядем, да пием и
да празнуваме с нашия Господ, докато дойде денят на неговото славно появяване, когато вярата ще даде път
на виждането. “Пътуването ни завърши и ние сме с него завинаги.”

За духовните преживявания
2Кор. 12:2-10 ; Марк 9:2-9; Кол. 1:9-14; Лука 11:24-26

Ние  живеем в  епоха,  която жадува  за  еуфорични  ексцентричности.  Ние  се  стремим към все  по-
странни  и  крайни  изживявания.  Киносалоните  са  снабдени  с  изумителни  аудио-уредби:  огромни
високоговорители, разположени на стратегически подбрани места в залата, които ни карат да се чувстваме,
че сме в подножието на планина, от върха на която изригва вулкан.

Най-съвременните  киноекрани  ни  показват  триизмерно  изображение  и  зрителя  се  чувства  като
участник в каскадьорските сцени. По този начин се научаваме, че е по-добре да не гледаме подобни сцени с
пълен стомах! Не трябва да пренебрегваме огромното разнообразие от ръководства и наръчници за правене
на  секс.  Сега  сексът  е  изпълнение,  изискващо  висша  квалификация,  което  се  твърди,  че  ни  дарява  с
изумителни преживявания. И на фона на тези неща аз чувам как проповедниците казват на младите хора:
“Не се стремете към наркотиците, стремете се към Исус.” Изтръпвам, като чуя такива призиви. Исус не се
ли принизява (най-меко казано), когато е представян като не криминален заместител на една криминална
практика?

Хората ми казват, че никога не са имали “духовни преживявания.”  Наистина ли разбират това, към
което се стремят? Как биха разпознали духовното преживяване? По какво едно религиозно преживяване се
различава от психологичното или човешкото изживяване? Много такива хора прескачат от църква в църква,
от секта в секта, от един гуру на друг гуру, търсейки вечно илюзорното религиозно изживяване. Но въпреки
това аз разбирам кое ги мотивира да търсят такива преживявания. 

Вложеният от Бога стремеж към онова, което се намира извън предела на човешките възприятия ги
мотивира в търсенето им. Ние сме създадени за да живеем във връзка с Бога и дотогава, докато не опознаем
Бога, ние усещаме в себе си една празнота, независимо че не можем да кажем какво ни липсва. Светът,
който е обърнал гръб на Бога не може да каже, че това е някаква духовна празнота,  но даже невярващите
усещат в себе си една празнота, която достига размерите на вакуум.  А всеки човек знае, че в природата
няма празни пространства и винаги ще се намери нещо, което да запълни вакуума и даже да го задръсти с
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безпорядък.  Павел казва,  че  Бог е създал хората и е вложил в тях стремеж към Бога.  Но въпреки това
човечеството е греховно. Тъй като се намират в ярема на грехопадението и на обезобразяването на човека,
причинявано от греха, даже стремейки се към Бога, хората не разбират към какво се стремят. В резултат от
това, вакуумът в тях бива задръстван от руините на хаоса и безпорядъка. В основата на всичко е гладът за
Бога, който винаги бива задоволяван със заместители, които са по-малки от Бога. 

Искам да ви попитам: “Към какво се стремите – към така наречените духовни преживявания или към
Бога, светият на Израел?” Бракът е най-често срещаната метафора, с която в Библията се изобразява вярата.
Нека  да  се  замислим  над  природата  на  брака.  Дали  искам  да  съм  женен  или  се  стремя  към  някакво
преживяване? Аз искам да съм женен; на мен ми харесва състоянието да съм женен и реалността на брака.
А след като съм женен, от това естествено ще последват определени преживявания, които са в хармония с
реалността  на  брака.  Но ако се  стремя  към някакво  преживяване,  което прилича  на  преживяването на
хората, които са женени; ако се стремя само към някакво преживяване, тогава постигайки това или онова
преживяване няма никога да ме направи да съм наистина женен и никога няма да ме удостои с реалността
на брака. В най-добрият случай аз ще придобия някакъв опит, който може да бъде описан като опит от “все
едно, че си женен.” “Все едно” остава отворена възможността за всякакви продължения – “все едно, че си
женен” означава “въобще неженен.” Следователно, какъвто и да е опита ми, това никога няма да е онзи вид
опит, който се придобива единствено от истинския брак. Ще трябва отново да ви запитам: “Към “духовно
преживяване” ли се стремите (каквото и да е то) или искате да сте с Бога?” Стремежът към религиозно
преживяване  съвсем  не  е  нов  и  съществува  откакто  съществува  човечеството.  Замислете  се  за
мексиканските селяни, които ядат семената на един вид кактус, които карат човека да изпада в състояние на
халюциниране, на което селяните придават религиозна значимост. 

Замислете се за методи, които са използвани, за да доведат хората до състоянието на транс. Вие се
подчинявате на някаква формула и повтаряте някаква мелодия за само-хипнотизиране, докато изпаднете в
необикновено умствено състояние. Даже по времето, когато нашият Господ е служил тук на земята е имало
хора, които са вярвали в мистериите на гръцките религии. 

Една такава религия е практикувала нещо, което няма да ви се стори привлекателно, но чрез това
нещо вярващите са се заклевали в божеството, в което са вярвали. Поклонникът заставал в яма, покрита със
здрава решетка. Върху решетката въвеждали бик и там му прерязвали гърлото. Кръвта на бика протичала
през  решетката  върху  поклонника,  след  което  човекът  бил  обявяван  за  “роден  отново  за  вечността.”
Наистина ли е така?  Или това преживяване е един пародиен заместител на това обновяване от Божията
ръка, което е постигано единствено при жертвата на Божия Син на кръста на Голгота? Би трябвало да е
очевидно, че стремежът към “духовно изживяване” е изпълнено с опасности. В края на краищата и сега
съществуват  съвременни  еквиваленти  на  решетката  и  на  кръвта  на  бика.  Култовете  са  съвременният
еквивалент, а да не говорим за окултизма. С други думи, ако говорим за “духовно преживяване”, ние трябва
да разбираме, че  не всички духове са святи. На много места в Библията се говори за духовен конфликт,
тъкмо защото в Библията се казва, че не всички духове са святи. И даже когато духовете не могат да бъдат
определени като особено не-святи, те са описвани като “безполезни.”

Искрено казано, да се стреми човек към “духовно преживяване,” това означава да върви в погрешна
посока. Пророк Исая ни призовава: “Търсете Господа, докато може да се намери.” (Ис. 55:6)  Никъде в
Библията ние не сме призовавани да се стремим към “изживявания.” Ние трябва да се стремим към този
Бог,  който единствено можем да намерим, защото първо той ни е потърсил и ни е намерил в своя Син
Христос Исус.

Нека отново да се върнем към аналогията с брака. Да бъдеш женен, това означава да живееш във
взаимоотношение.  Взаимоотношението  е  реалността  на  брака.  В  рамките  на  това  взаимоотношение
преживяванията  идват  и  си  отиват  и  те  са  от  най-различно естество.  Аз  оставам  женен,  когато  съм  в
кабинета си и пиша проповед, въпреки че съзнанието ми не се занимава с това, че съм женен. Или например
изживяването на  тихо задоволство от  присъствието на  жена  ми.  Има и  много  по-силни преживявания,
когато заедно споделяме нещо необичайно. Има разбира се и моменти на екстаз. Но нито един брак не се
крепи на екстаза. Не можете да прекарвате 24-часа ежедневно в състояние на екстаз. Бракът се крепи на
отговорността и взаимното обвързване.

Има и друг измерител на брака, за който се говори много по-малко, отколкото е нужно да се говори.
Когато животът на двама човека бъде споен в едно  ,    страданието на единия се превръща в страдание и на  
двамата. Ако единият страда, а другият отказва да има нещо общо с това страдание или отказва по някакъв
начин да се приспособи и съобрази със страданието на партньора си, тогава бракът се наклонява и има
опасност да потъне. 

Истината е, че в 90% от брачния живот ние нямаме никакво конкретно изживяване. Когато видя жена
си  на  масата  докато  вечеряме,  аз  просто  имам  изживяването  (ако  въобще  то  може  да  бъде  наречено
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изживяване), че съм радостен, че я виждам. Но едва ли има нещо необичайно в това. В 90 % от времето на
брачния живот означава да живееш в присъствието на другия, без въобще да изживяваш нещо необичайно,
независимо дали то е позитивно или е негативно. Ако постоянно измервате температурата на брака си, като
си задавате въпроса: “Какъв вид изживяване имам в момента?”, може би скоро въобще няма да сте женен
или ще полудеете. Тези 90% от времето не означават, че в този период нищо не се случва; винаги нещо се
случва, но не трябва да забравяме, че връзката между двамата брачни партньори е най-важното нещо.

Същото е валидно и за връзката ни с Бога, която наричаме вяра. В тази връзка се случва всичко,
независимо от това, как се чувстваме. В тези отношения на вярата, в които винаги се случват всички неща,
има моменти на повишено усещане и на по-голяма интензивност,  както и други,  по-редки моменти на
неописуем екстаз и въодушевление, както и моменти на пронизваща болка.  Нека да започнем от там, от
където  вие  не  очаквате  да  започна  –  от  моментите  на  пронизващата  болка.  На  Петдесятница  Петър,
говорителят на апостолите, проповядвал истината и реалността на Исус Христос, който бил разпънат на
кръста, умрял, бил възкресен и сега управлявал. Петър запознал слушателите си с Онзи, който е съдията на
грешните  хора  и  е  единственият  им  Спасител  и  поради  това  е  тяхната  единствена  надежда.  Лука  ни
разказва,  че  когато тази  истина проникнала в слушателите,  те,  “поразени в  сърцата” извикали:  “Какво
трябва да сторим?” Те били пронизани в сърцето и се чувствали така, все едно че са били прободени при
внезапно нападение. “Какво трябва да сторим?” Внезапната и пробождаща убеденост за греховността не
спохожда всеки човек със същата сила. Но когато това се случи, аз никога не бих казал, че това не е духовно
изживяване. Всяко преживяване, което мотивира и приканва хората да прегърнат Исус Христос  ,   е от Бога  . 

Докато разглеждаме духовните изживявания с необикновено голяма интензивност, трябва да се спрем
на екстаза. Павел казва на християните в Коринт, че веднъж бил отнесен в рая и там видял неща, които не
могат да бъдат описани с думи. Преживяването е било толкова необичайно и изпълнено с толкова силно и
приятно чувство,  че той не намирал подходящи думи,  за  да го  опише.  През живота си съм чел много
биографии на християни и няколко пъти съм попадал на подобни случки. Нямам никакви основание да се
съмнявам в тяхната истинност.

Същевременно не трябва да забравяме, че Павел никога не е принуждавал хората да се стремят към
екстаза, който той е преживял. Той никога не ни казва да се опитваме чрез работата си да стигнем до това
преживяване или да се настройваме за това изживяване. Истината е, че изкуствено предизвиканите с нашето
активно участие преживявания са доказателство,   че те не са   дело на Бога  . А Павел разказва на коринтяните
за друго свое преживяване, което би желал и те да изживеят: докато се намирал в състояние на хронически
дискомфорт и на хроническа слабост, той научил, че Божията сила се изявява най-добре не когато ние сме
силни  ,   а точно когато сме слаби  . Павел иска коринтяните да научат тази истина и тя стократно да получава
своето потвърждение в живота им. Същото нещо откриваме и в случката, когато Петър, Яков и Йоан са с
Исус, когато той се преобразява. Пред тримата ученици се появява видението на Моисей и Илия (двете най-
велики личности в Израел); тогава на учениците било казано, че Исус е по-велик от Моисей и Илия, тъй
като единствено Исус е Божият Син. Това е едно възторжено изживяване и те поискали да замразят този
момент, като построят параклис и после осветят мястото, за да могат отново и отново да преживяват тази
случка.  Но Исус не  им разрешил да  направят това.  После  заедно с  тримата  си  ученици той слязъл от
планината в едно село, където едно епилептично момче имало конвулсии, баща му бил отчаян, останалите
ученици изглеждали безпомощни да се справят с този случай и поради това се чувствали зле, а през това
време религиозните лидери тревожели тълпата. Исус казал на тримата ученици, че изживяването по време
на неговото преображение е било добро. Разбира се, то е било добро, тъй като е било дадено от Бога и е
било предвидено те да го изживеят. Но въпреки това, учениците са живеели сред конвулсии и тревоги.

Има и един вид изживяване, което е спокойно и лишено от драматизъм и всъщност е постоянен декор
в живота ни. Исус казва: “Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам, и те ме следват .” (Йоан 10:27) Не
е нужно да казвам, че с това Исус няма предвид, че ние постоянно чуваме някакви гласове, все едно че сме в
състояние на халюцинация. Той иска да каже, че последователите му постоянно са владени от увереността,
че единствено той е, след който трябва да вървят. Те продължават да чуват гласа му, тъй като никога не ги
напуска увереността, че той е и винаги ще бъде добрият пастир. Това не е изумително преживяване и в него
няма никакъв екстаз. Но това е фундаментът, върху който се изгражда живота на всеки християнин. “Моите
овце слушат гласа ми и аз ги познавам, и те ме следват.”

Несъмнено  по-голямата  част  от  християнското  ни  съществуване  не  е  свързано  с  изумлението  и
екстаза. По-голямата част от живота ни като християни е толкова обикновен, че се е превърнал в наша втора
природа. Всъщност това е новата ни природа. Павел пише до християните в Колос: “Който (Бог) ни избави
от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си
и прощаването на греховете си.” (Кол.1:14) В това няма нищо драматично. Въпреки че малцина могат със
сигурност да посочат незабравимия момент, в който са били освободени от властта на тъмнината, огромния
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брой от християните не могат да кажат кога точно се е случило освобождението им. Но единственото важно
нещо е следното: когато четем вестник или слушаме новините, когато наблюдаваме посоките на промените
в обществото, когато размишляваме над нещата, които объркват хората, ние, християните, знаем в сърцето
си, че сме освободени от незаконната власт на тъмнината и сме преселени да живеем в царството на Исус
Христос;  в  него  ние  знаем,  че  сме  хора,  чиито  грехове  са  простени.  Това  също  е  изживяване  и  то
основополагащо изживяване.

Дотук  разбрахме,  че  някои  изживявания  са  силни  и  краткотрайни,  други  са  вълнуващи  и  по-
продължителни, а трети са толкова спокойни, че през повечето време остават незабележими. Има и друг вид
изживяване, което произтича от Бога и това е изживяването, което всички християни без изключение трябва
да притежават. Преди малко казах, че когато двама човека бъдат споени заедно в брака, страданието на
единия партньор трябва да се превърне в страдание на другия партньор. Посредством вярата ние сме споени
към Исус Христос и това наше спояване към него превръща в неизбежност носенето на кръста . И тук е в
сила аналогията с брака, защото въпреки, че сме споени към нашия Господ,  ние не сме призовавани да
носим    неговия   кръст  ,  защото  единствено  той  може  да  го  носи.  Но  тъй  като  се  намираме  в  неговото  
присъствие,  ние  сме  призовани    да  носим  собствения  си  кръст  .  Което  означава,  че  това,  че  сме
последователи на Исус Христос изисква жертва от наша страна, която ние правим с готовност в името на
Господа.

Ние не се нуждаем от духовни изживявания, а от самия Бог. Да бъде човек правилно свързан с Бога,
това означава да е знае за онова, което Петър нарича “многообразна Божия благодат” (1Пет.4:10) И тъй
като Божията благодат е многообразна и се намира над нас, когато ние нито я търсим, нито се грижим за
нея, тя ще бъде много по-богата от очакванията ни. Тя ще е наистина богата, за да ни задоволява до деня,
когато вярата  ще отстъпи назад,  за  да даде път на виждането и ние ще опознаем така,  както сега сме
познавани от Бога.

За духовното възпитание

Това  винаги  беше  последното  нещо,  което  правехме  във  физкултурния  салон,  когато  вече  бяхме
толкова  уморени,  че  едва  имахме сили  да  стоим на  краката  си.  Заставахме с  прибрани едно  до  друго
стъпала, втренчвахме се в някаква точка на стената и след това започвахме да въртим главите си колкото е
възможно по-широко и правехме това многократно, опитвайки се да се концентрираме върху точката на
стената. В началото всички се чувствахме замаяни и губехме равновесие. Но постепенно започнахме да
успяваме да  запазваме  равновесие  и  да  продължаваме да  гледаме в  точката  на  стената,  независимо от
замаяността си. Тренирахме бокс. 

Треньорът ни казваше,  че  целта  на упражнението е  да се  научим да гледаме към противника си
инстинктивно,  след  като  бъдем  зашеметени  от  получения  удар  и  пред  очите  ни  притъмнее  и  сме
зашеметени.  Той  ни  казваше:  “Един  ден  това  малко  упражнение  ще  ви  спаси  живота  и  вие  ще  ми
благодарите, че сега настоявам да се упражнявате.” Оказа се, че беше прав. Този ден идва за всеки от нас и
то не само веднъж, когато умението, което бяхме придобили по време на тренировките ни позволяваше да
гледаме противника си в очите, след като сме ударени и ринга се залюляваше под краката ни и трябваше да
се доберем до края на рунда. 

Но боксьорите не са  единствените  хора,  които биват  зашеметявани.  Всеки човек изпада в  такова
състояние, включително и християните.  Някой   ден изкушението се стоварва върху нас толкова буйно, че  
ние можем единствено да го оприличим с нападение. Друг път нещастието ни удря точно тогава, когато
въобще не го очакваме. Или пък разочарованието ни кара да ни призлее така, все едно че се намираме в
асансьор на небостъргач, който пада неконтролируемо от най-горния етаж.  Но най-лошият удар, ударът в
тялото,  който  ни  причинява  ужасна  болка  и  ние  се  чувстваме  в  съзнание,  но  сме  безпомощни,  е
предателството. Няма по-лош удар от измяната. Ясно е, че християните се нуждаят от обучение. Апостол
Павел го нарича “обучение в благочестие” (1Тим.4:8).  Тъй като е участвал в спортни състезания,  той е
разбирал колко важна е тренировката за състезателите.  (Коментар: Суворов е казвал: “Повече пот в учението, по-

малко кръв  в  боя.”   Д.Пр.) Няколко пъти в посланията си Павел говори за  тежките тренировки, през които
преминава боксьора, бореца и бегача. Той казва: “Те не могат да си позволят да са отпуснати, да си угаждат
или да са зле подготвени.“ 

А дали някой счита, че християните могат да си позволят да са зле подготвени? Всеки християнин
иска да разбере защо е важно да се упражнява в благочестието, кой има нужда от това упражняване и до
какъв  краен  резултат  ще  го  доведе  то.  Всеки  иска  да  разбере  защо  трябва  да  продължаваме  да  се
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упражняваме,  докато дойде денят,  когато според Павел ще ни бъде връчена короната на славата,  която
никога не увяхва. Може би всичко това ви звучи твърде напрегнато, а вероятно и безжалостно. Обучението в
набожност не е безжалостно, но е напрегнато и нужно. 

И защо е нужно? На първо място, поради пропадналата ни човешка природа. Християните са хора, в
които се води война между “новото   създан  ие в Христос  ”   и “старото създание в Адам  .” Няма съмнение, че
както се казва в Новия Завет, християните са “родени от Духа.” Тъй като пръв Исус Христос ни е прегърнал
в своята милост, ние също го прегръщаме с вяра. Ние сме примирени с нашия Бог, получили сме нова
позиция пред Бога и ни е дадена нова природа или както се казва в Библията, ни е дадено ново сърце.  Тези
неща не са просто някакви набожни думи. Ние ставаме притежатели на ново име и на нова природа. 

Но въпреки това, както казва Мартин Лутер, старият човек в нас не умира с готовност и не се предава
без борба, защото трупът потръпва. Не трябва да забравяме, че Исус е поръчал на учениците си ежедневно
да се молят за опрощение на греховете си, защото даже учениците грешат. Когато казваме, че християните
сега са нови създания пред Бога,  това не означава, че старото създание е изчезнало; въпреки, че старото
създание не е нашата идентичност, то е като потръпващ труп, който все още може да ни препъне. 

Когато бях по-млад, аз си мислех, че греховността ми вече е относително слаба, че винаги е видима и
поради това е лесно да бъде контролирана.  Сега,  когато съм много по-възрастен,  вече разсъждавам по-
трезво, защото продължавам да се боря срещу изблици на греха, които все още съществуват в мен. Въпреки,
че даже сега в очите ви аз съм грешен човек, можете ли да си представите какъв щях да бъда, ако се бях
отклонявал от духовното възпитание? 

Ние ще имаме нужда от духовното възпитание дотогава, докато сме родени от Духа деца на Бога,
чиято идентичност в Христос е в противоречие с остатъците от греховното ни минало. Поради това ние
имаме нужда от духовното възпитание до деня, в който ще бъдем освободени от този конфликт. Моля ви, не
ми казвайте, че всичко това звучи твърде напрегнато. Павел твърди, че ако не се подлагат на най-упорити
тренировки, атлетите ще загубят в състезанието. На второ място ние имаме нужда от духовно обучение не
само заради остатъците от миналата ни природа, а и заради духовната борба, която се води около нас. Нека
да не се заблуждаваме. Нашият Господ е казал, че е дошъл за да изтръгне Божието създание от хватката на
духовния си противник, който действа във цялата вселена. Йоан казва: “Затова се яви Божият Син, за да
съсипе делата на дявола.” (1Йоан 3:8) Поради това никой не трябва да се изненадва, че през цялото си
земно служение Христос е срещал съпротива. Против него са били политическите власти, религиозните
власти, семейството му, приятелите му и даже учениците му. Но в основата на всичко това, независимо от
конкретната  форма  на  противопоставяне  или  от  посоката,  от  където  е  идвало  то,  на  Исус  се  е
противопоставял самият дявол и злото. Исус е съперничил със своя враг за всяка педя от територията, която
дяволът бил окупирал незаконно.  Никога няма доброволно оттегляне на злото.  Окупаторът трябва да
бъде изтръгван с корените.  С други думи,  християнското служение е  един непрестанен конфликт.  Сега
християните са тези, които Господ е записал в списъка си.  Както казва Новия Завет, ние сме войници на
Христос. 

Но каква полза има от войник на фронтовата линия, ако той не е обучен? Не само каква е ползата от
него,  но и колко дълго ще издържи? През Втората световна война е имало две причини да се обучават
командирите на подводници. Първата е те да научат методите, които се използват в подводната война: кога
да  изстрелват  торпедо,  колко близо трябва  да  са  до  целта,  как да  постъпват  при различните  критични
моменти.  Втората  причина  е  много  по-деликатна  и  е  свързана  с  интуицията.  Чрез  това  обучение
подводничарят придобивал нещо като шесто чувство: дали да изплава на повърхността или да остане под
водата, дали да се бие, или да бяга, дали да изчака да изгрее луната или да изчака небето да се покрие с
облаци. Методите за водене на подводната война могат да се научат от някоя книга и то бързо. Но второто
нещо, което е трудно доловимо и е свързано с интуицията, с поемането на риска “живот или смърт” и е
много по-трудно да се придобие. То не може да се научи от книга и за придобиването му е нужно много
повече време. В началото на войната неопитните капитани на подводници имали време да се научат на тези
по-трудно усвоявани умения. Към края на войната те не са имали време за това. Тъй като не притежавали
интуицията, от която се нуждае командира на подводницата за да оцелее, тези хора не оцелявали, нито пък
екипажът им се доверявал. 

Същото  е  и  с  християнски  живот  в  условията  на  духовния  конфликт.  Лесно  е  човек  да  научи
християнската фразеология, лесно е да усвои някои първоначални откъси от християнското учение. Но е
нужно много повече време  и много по-голяма упоритост, за да се придобие духовното шесто чувство; до
усетиш интуитивно дали трябва да се довериш на онова, което си чул и да го сграбчиш като предоставен
шанс или да прецениш, че е опасност, която трябва да бъде избегната. Тъй като пребиваването в компанията
на Исус Христос означава, че полето на неговото служение е полето и на нашето служение и тъй като на
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това поле се води непрестанна духовна битка, ние имаме нужда от духовно обучение. Без такова обучение
ние ще бъдем безполезни за Исус, нито пък самите ние ще оцелеем. 

Но има и трета причина за нуждата от духовно обучение.  Светът в който живеем е опасно място  .  
Светът се  противи на истината,  на праведността,  на почтеността,  на честността и даже  -  на любовта .
Светът е  населен от милиарди хора,  всеки от които е  покварено човешко същество,  което означава,  че
светът гъмжи от хора, които са егоисти, които вдигат врява, борят се помежду си, даже си прерязват гърлата
в битката са постигане на целите си. 

Веднъж бях поканен да присъствам на едно събрание в подкрепа на благотворителна организация,
която  трябваше  да  построи  приют  за  8  умствено  болни  възрастни  хора,  които  са  пострадали  при
автомобилни  катастрофи и  трудови  злополуки.  Предвиждаше се  болните  да  престояват  в  приюта  до  6
месеца,  след което се предполагаше, че те ще са в състояние да се справят сами без чужда помощ. Аз
отидох на събранието, което беше многолюдно. Несъмнено в друг случай присъствието пострадалите хора
щеше  да  направи  дошлите  на  събранието  да  изглеждат  благоприлични,  внимателни  и  даже  умерено
състрадателни.  Но  не  и  в  този  случай,  защото те  решително твърдяха,  че  умствено увредените  хора  в
Мисисага по-скоро биха умрели от студ, отколкото да бъдат настанени някъде около нас . Ако някога сте се
съмнявали,  дали  светът  е  трудно  място  за  живеене,  повече  няма  да  се  съмнявате,  след  като  чуете
заключението, до което стигна това събрание. Някои хора считаха, че жертвите на сътресение на мозъка са
лигавещи се страшилища или ненаситни досадници, около които никой не е в безопасност. Други казваха,
че независимо от това,  дали са опасни за  околните хора или не,  умствено увредените са  неприятни за
гледане  и  биха  намалили  привлекателността  на  атмосферата  в  нашия  град.  Когато  ги  чух,  аз  попитах
защитниците на това твърдение дали биха разпознали на улицата човек,  който страда от сътресение на
мозъка. Никой не ми благодари за въпроса. Една жена близо до мен твърдеше разпалено, че наличието на
приюта би увеличил трафика по улицата и това ще предизвика огромни неприятности. Но аз й казах: “Какъв
увеличен трафик? В приюта ще живеят само 8 човека и никой от тях няма право да шофира.” Тогава тя се
обърна вбесена към мен: “И какво от това, като няма да шофират? Вие бихте ли искали те да живеят на
вашата улица?” Събранието беше организирано от един от градските съветници в нашия град и той се
изказа в подкрепа на откриването на приюта. Няколко дни след това член на благотворителната организация
ми каза, че тъй като вече били похарчили 75 000 долара за подготовка на този проект, те запитали този
градски съветник, дали ще подкрепи официално проекта им по време на обсъждането му в градския съвет и
той им отговорил: “Аз не само няма да го подкрепя, аз ще го погреба!” 

Християнският живот,  християнското служение,  всеки аспект от нашето ученичество,  всичко това
разкрива пред очите ни, че светът е трудно място за живеене. Ние се нуждаем от духовно възпитание, ако
искаме да свършим нещо, преди да се откажем. Вече ви запознах предварително с четвъртата причина, за да
бъдем обучавани духовно:  да  предотвратяваме обезкуражението и  капитулацията.  В  никакъв случай не
трябва да се обезкуражаваме и да се отказваме! А това няма да се случва, само ако предварително сме
предвидили тази възможност и сме се подготвили чрез образованието и възпитанието, което ни кара да
гледаме напред, даже когато сме получили тежък удар и светът се върти пред очите ни. 

Тогава в какво се състои духовното образование и възпитание? Първата му съставна част е молитвата.
Джон Калвин  обичал да  казва:  “Молитвата  е  основното  упражнение  на  вярата.”  Той е  прав.  Бог  ни е
заповядал да се молим. Вярата разпознава заповедта на Бога и бърза да й се подчини. Но вярата не само
разпознава  Божията  заповед,  вярата  разбира  нейния  смисъл,  вярата  знае  защо  молитвата  е  основното
упражнение на вярата, знае защо Бог може да съобщи на хората си чрез молитвата неща, които не може да
им съобщи по друг начин, вярата знае, че Бог иска само да ни благославя. Следователно Божиите хора
трябва да се молят постоянно, естествено и с вяра. Даже ако разбираме трудно смисъла на онова, което Бог
ни заповядва, единствено защото иска да ни благославя, въпреки това трудно ще пропуснем да забележим
примера, който ни дава самият Господ. Той се е молил, молил и молил многократно. Преди важни събития в
живота си (например, преди да избере 12-те си ученици), той е провеждал молитвен маратон. Исус се е
молил публично в синагогите и насаме сред природата. В Новия завет се описват много случаи, в които
Исус е ставал рано сутрин, отивал е в някое усамотено място и продължително се е молил на Отца си. 

А след като Исус е считал, че молитвата е важна част от живота ни, ние не можем да считаме, че тя не
е задължителна. Запомнете,  сега говорим за  духовното възпитание,  а  не за  етиката,  за  интелектуалната
точност или за психологическата гъвкавост. Несъмнено, тези неща са част от духовното обучение, но сами
по  себе  си  те  няма  да  ни  въоръжат  духовно.  Най-важната  част  от  духовното  ни  възпитание  е  да
осъзнаем, че сме длъжни да се молим. Защото без молитва даже самият Господ ни би могъл не само да
служи, но даже и да живее. Не можем да живеем без да правим това, което е била основна отличителна
черта на самия Исус. 
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Втората  тема  на  духовното  възпитание  е  честността.  Колкото  по-стар  ставам,  толкова  по-трезво
оценявам  способността  на  хората  да  се  самоизмамват.  Веднага,  щом  бъдем  изкушени,  ние  изпитваме
желание да се възползваме и да налапаме “въдицата.” Ние продължаваме да разсъждаваме логично, но сега
логиката ни служи единствено, за да се самооправдаваме. Тъкмо това нещо, на което сме разчитали, че ще
ни защити срещу съблазънта на изкушението, сега подсилва въздействието на изкушението. Ние си мислим,
че логиката ни ще ни предпази, за да не извършим грях, а се оказва, че тъкмо логиката ни пречи, за да се
измъкнем от хватката на греха. Изобщо, способността ни да се самоизмамваме е безгранична.

 Сигурно искате да ме попитате: ако честността е важна и ако способността ни да се самоизмамваме е
безгранична, как ще можем да стигнем до честността, от която се нуждаем? Ще стигнем до нея с помощта
на два инструмента.

Единият е Библията. Тя е непогрешимият свидетел за живота и вярата на християнина. Тя ни казва в
какво трябва да вярваме и какво трябва да правим. Освен това Библията е огледало. Когато погледнем в това
огледало, ние започваме да виждаме къде, защо и как сме се заблуждавали по отношение на вярата и на
ученичеството си.  Холандката  Кори Тен Буум,  която оцеляла  в  хитлеристкият  концлагер в  Равенсбрук,
успяла тайно да внесе там една малка джобна Библия. Нощем тя четяла от нея на другите жени в концлагера
и  им  разяснявала  текста.  А  една  жена,  която  до  тогава  не  била  вярваща,  казала  на  Кори:  “Това  е
единствената книга, която ни казва истината за нас самите.” Един приятел ми разказа за пилот от канадската
авиокомпания.  Приятелят ми го поканил у дома си, докато пилотът бил в отпуск.  Но въпреки че бил в
отпуск, всеки ден след закуска пилотът в продължение на час и половина четял от своя наръчник за летене.
Той вече го знаел много добре,  иначе не би получил сертификат да лети като пилот.  Всяка година той
полагал изпит върху съдържанието на този наръчник и това ставало в продължение на много години. Но
въпреки  това,  всяка  сутрин  пилотът  се  потапял  в  тази  книга,  защото  искал  да  поддържа  във  форма
инстинктите  си  в  случай  на  кризисна  ситуация.  Той  знаел,  че  възникналите  по  време  на  полет  тежки
ситуации трябва да се разрешават с умения, които са тренирани чрез неуморно обучение. С това не искам да
кажа, че този пилот е невротизиран или че е вманиачен. Всичките му пътници се радват, че всяка сутрин той
се тренира в продължение на час и половина, даже пред почивните дни и чете книгата, която знае почти
наизуст. В продължение на много години аз правя същото с Библията. Според вас дали съм вманиачен, след
като правя това? След като ме познавате толкова добре, повярвайте ми, че необичайното духовно нападение
може да бъде отблъснато единствено с духовни инстинкти, които са остри като бръснач. Единствено пастор,
който постоянно тренира себе си чрез четене на Библията, може да е полезен на църквата. 

Другият инструмент, чрез който проникваме в нашата самоизмама е общуването с другите християни.
В продължение на години аз си мислех, че най-добре се познавам и никой друг не ме познава по-добре от
мен. Но когато се оказа, че това не е вярно, аз започнах да се защитавам и да твърдя, че най-добре познавам
себе си. Чак след като преминах през много обърквания и през много болка, аз стигнах до положението да
призная, че в мен има някои неща, за които другите хора знаят много повече,  отколкото зная аз самият.
Другите хора имаха да ми кажат някои неща за мен самия, за които бих бил глупак, ако ги пренебрегна. И аз
щях да бъда глупав не защото съм ги пренебрегнал, а защото така щях да изложа себе си на опасност.
Поради това както аз, така и вие имате нужда от 1-2 сърдечни приятели, които са духовно чувствителни и
духовно настроени; приятели, които са готови да ми кажат онези неща за мен самия, за които съм сляп;
приятели, от които мога да чуя това, без да започна да се защитавам. 

Последната тема на духовното възпитание е служението, и по специално служението в области, които
изглежда,  че противоречат на Божията истина и на Божието царство.  Преди 30 години един студент от
Оксфордския университет закачи един огромен надпис над входа на теологичния колеж със следния текст:
“Защото Бог толкова обикна света, че миналата година бяха родени 37 000 бебета с малформации.” Дали
това е удар под пояса? Не. На света има много неща, които на пръв поглед противоречат на Божията истина.
Защо вниманието ни да не бъде насочено към тях?  Духовната съпротива трябва да бъде подложена на
изпитание в условия,  които изглежда,  че противоречат на Бога,  в служба на който ни подготвя нашето
обучение. Тези изпитания винаги са важни. Военната част може да се упражнява непрестанно, но нищо не
може да  замени опита  от  битката.  Войникът наистина  става  войник само когато  попадне  под обстрел.
Духовното  обучение  носи  плодове  и  доказва  своята  полезност  тогава,  когато  сме  под  обстрел.
Следователно, ние сме по-полезни за Бога, когато му служим  в свят, който Бог никога няма да изостави,
колкото и много  светът  да  му се  противопоставя.  Ентусиазмът ни в  обучението е  мерилото     за  нашата  
сериозност като ученици на нашия Господ Исус Христос.
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За Духът, за Невястата и за най-топлата покана
Откр. 22:17

Вие знаете, че нямам време за сантименталности. Поради това, когато съм развълнуван, аз се питам
кое е това по-дълбоко нещо от сантименталността, което ме вълнува. Винаги се вълнувам, когато чета стих
Откр. 22:17: “И Духът и Невястата казват: “Ела.” И който чуе, нека каже: “Ела.” И който е жаден, нека
дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.” Това е покана, обещание и дълбоко успокоение.
За мен това е най-топлата покана в Библията, идваща от Откровение, най-стихийната книга в Библията.
Този  текст  се  намира  в  самият  край  на  Откровение.  За  да  схванем  смисъла  му,  за  да  разберем
побеждаващата сила на тази покана, обещание и успокоение, ние трябва да разберем защо Йоан е написал
тази книга и какво е целял да постигне с нея. Ние знаем, че книгата Откровение постоянно се тълкува
неправилно. Религиозните ексцентрици много я харесват, защото изваждат от текста и от контекста й онова,
което им е нужно, за да обслужи всевъзможни чудатости.

Ние, въпреки че не сме ексцентрици, намираме че идеите й са фантастични и картините й са кървави:
река от кръв,  нивото на която достига до юздата на коня;  дракон,  от ноздрите на когото излиза дим и
повръща,  докато убива  Божиите  хора.  Парадоксът  е,  че  тази  стихийна  книга  е  донесла  успокоение  на
безброй християни, особено на тъгуващите за починал любим човек. “Те вече няма да гладуват, нито да
жадуват ... Бог ще изтрие всяка сълза от очите им.” Истината е, че Йоан е бил пастор. Той е писал, за да
даде окуражение и сила на християните, които са страдали от жестоки преследвания. Приливната вълна на
преследванията заляла църквата през 65 г. по времето на Нерон. През 95 г. император Домициан бил още
по-жесток. Още една вълна на преследване, мъчения и смърт притискала християните да се откажат от
вярата си в Исус Христос.  Йоан искал да окуражи и подсили хората,  които е  обичал.  Скоро след като
започнах да чета Откровение аз разбрах, че Йоан комуникира с читателите си чрез картини. Картините са
огромни, странни и нереални, все едно че са част от фантастичен роман. Но не е така. Те са заимствани от
Стария Завет, от книгите на Йезекиил и на Даниил.  Йоан взема картините, нарисувани от предците му,
осветява ги със светлината на истината и триумфа на Христос и ги представя на страдащата църква.

Както казах, основната цел на Йоан е била да окуражи хората си. Но окуражаването няма нищо общо
с глезенето. Йоан знае, че ако на хората трябва да помагаме мъдро, те преди всичко трябва да чуят истината
за себе си и за собственото си положение. Поради това Йоан започва книгата си с “Писма до седемте църкви
в Мала Азия.” Както знаем, числото 7 е Библейският символ за цялостност. Говорейки за седемте църкви,
Йоан пише до цялата християнска църква по света. Църквата в Ефес притежава енергия, издръжливост и
чувствителен нюх за подушване на теологичните грешки. Това е добре! Но според Йоан, за нещастие на
църквата в Ефес й липсвала любов. Понеже основателно мразела грешките и злото, тя придобила студено и
безразлично сърце. Църквата в Ефес е била както хвалена, така и порицавана (както става и с някои от
останалите църкви, но поради различни причини.)

Църквата в Смирна е хвалена, без да е порицавана. Тя страдала ужасно, но въпреки това се държала
здраво за вярата. Йоан я призовава да не се предава. А църквата в Тиатир е призована да внимава, защото е
изкушавана да направи компромис, но не трябва да го прави. Йоан не  е притежавал нашето съвременно и
нехайно отношение към компромиса. Истината е истина; праведността е праведност; верността трябва да е
вярност и нищо друго. В това отношение прадедите ни във вярата са притежавали по-силни убедения в
сравнение с нас. Джон Бъниан, най-обичаният пуритански автор (написал е около 60 книги, една от които е
“Пътуването на пилигрима”), е прекарал 13 години в ужасен затвор. Той имал 4 деца, едно от който, Мери,
било сляпо. Всеки ден младото момиче с препъване и пипнешком отивало до килията на баща си, за да му
занесе още малко храна като добавка към храната, която получавал в затвора. Бъниан бил ужасен за съдбата
на Мери и казвал: “Ако умра тук, как ще оцелее сляпото ми момиче в този свят? Кой ще се грижи за нея?”
Властите виждали загрижеността  му и му предлагали веднага  да го  освободят,  за  да си отиде у  дома.
Достатъчно било само да подпише декларация, че никога вече няма да проповядва. Но Бъниан не можел да
направи този компромис и останал 13 години в затвора. Да направи компромис? Самата дума “компромис”
го отвращавала. Та нали евангелието е евангелие и предателството е позор.

Църквата в Лаодикия въобще не е хвалена; тя само е порицавана. За нея не можело да се каже нищо
добро. Йоан казва: “Вие не сте нито горещи, нито сте студени и сте привлекателни като ведро с хладна
плюнка.” (Езикът на Йоан никога не е изискан, защото той предпочита да е ефективен.) Но все още има
надежда за църквата в Лаодикия. Исус Христос все още не се е отказал от нея. “Ето аз стоя на вратата и
хлопам ...” ( 3:20) – е един от най-любимите стихове през вековете. Но това не е картина, която показва как
Исус нежно почуква на вратата. Той хлопа и удря по вратата, за да се събуди църквата в Лаодикия. Нашият
Господ трябва  да  хлопа  достатъчно шумно,  за  да  събуди умрелите!  Седемте  църкви,  това  означава,  че
навсякъде по света можем да срещнем църкви като тях. Нещо повече, във всяка църква можете да откриете
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представители на тези седем църкви. В живота на всяка църква има неща, които заслужават похвала и други
неща, които трябва да бъдат порицани, има и заспали хора, които трябва да бъдат събудени.

Но  ако  са  събудени,  за  какво  са  събудени  да  разберат?  Във  видението  си  Йоан  ни  съобщава  за
запечатан свитък. Той чул от небето да се задава въпрос: “Кой е достоен да отвори свитъка и да разчупи
печатите му?” Свитъкът съдържа Божият план и целта на изкупването на света. Докато свитъкът не бъде
отворен,  няма  да  стане  известно  Божието  изкупление.  Още по-важното е,  че  докато  свитъкът  не  бъде
отворен,  Божието  изкупление  не  може  да  започне  да  действа.  Следователно,  докато  свитъкът  не  бъде
отворен,  светът  ще  продължава  да  се  олюлява  и  препъва,  както  прави  от  Грехопадението  до  сега,  ще
продължава да се намира само на една крачка разстояние от хаоса, хората ще се намират в капана на своята
поквареност и само ще влошават  положението си,  когато се  опитват  да  оправят света.  Йоан е  толкова
разстроен от перспективата за безпомощността на човечеството, тъй като никой не е достоен да отвори
свитъка, че започва да плаче. Но тогава чува глас, който казва: “Не плачи; ето Лъвът от племето на Юда
победи; той може да отвори свитъка и неговите седем печата.” Йоан поглежда нагоре и търси да види
лъв,  но вместо лъв вижда агне.  Месията  е  агне.  То цялото е  покрито с  белези от рани.  Това  агне е
достойно да отвори запечатания свитък. Кървящото агне не е обикновено агне, защото има 7 рога и 7 очи. В
Библията рогът е символ на сила, на власт и на могъщество, а очите – на мъдрост. С други думи разпънатия
на кръста Исус ще спаси света от хаоса и кръвопролитието,  защото в Христос се намира цялата сила и
мъдрост на Бога.

Не правете грешка. Нужна е цялата мъдрост и сила на Бога, за да се спаси Божието творение от злото,
което го напада,  защото злото е неописуемо зло. Във видението си за напастта на скакалците Йоан ни
показва какво е злото. В Откровение са описани 7 напасти, т.е. светът е тотално увреден. Тук ще разгледаме
само напастта на скакалците. Тези скакалци са необикновени и не се хранят със зеленина, а ядат хора. Но
как  мога  да  правят  това?  Йоан  казва,  че  те  са  големи  колкото  коне  и  опашките  им  имат  жила  като
скорпионите. Пипалцата им са дълги и многобройни като женски коси (иначе казано, нищо не може да се
спаси от чувствителните им органи). Люспите им са като броня. Когато пляскат с криле, те издават шум
като  армия  от  танкове.  Йоан  ни  казва,  че  злото  има  огромни  размери,  че  силата  на  злото  надвишава
способностите ни да си го представим, че злото е свръхестествена сила, която може единствено да бъде
видяно  чрез  свръхестествено  видение,  подобно  на  Йоан.  И  има  още  една  отличителна  черта  на  тези
скакалци: ТЕ ИМАТ ЧОВЕШКО ЛИЦЕ. Йоан казва: “Никога не забравяйте, че независимо че е космическа
сила  ,   злото има човешко лице  .” Четейки биографии и исторически документи, аз съм се запознал с някои от
най-жестоките хора, които са живели на земята. Когато четях историите им, аз очаквах да видя хора, които
имат външен вид на свръхчовеци, на страшилища и на чудовища. Но винаги бях отрезвяван и научавах, че
те са били съвсем обикновени хора. На външен вид не са били уроди или чудовища, а са били обикновени
хора като нас. Адолф Айхман се отличавал с нежното отношение към семейството си. (Коментар: Той е офицер
от Гестапо и един от главните ръководители на Холокоста. След 1945 избягал под чужда самоличност в Аржентина.  Разкрит
от израелското разузнаване през 1961, отвлечен в Израел, съден и осъден на смърт. Обесен. Д.Пр.) Хайнрих Химлер  е имал
вид на обикновен чиновник. Преди да изобрети перфектните си методи за изтезание, “Лионският касапин”
Клаус Барбие, е бил незабележим човек.

Когато Барбие  беше  открит и  екстрадиран от  Южна  Америка  във  Франция,  за  да  бъде  съден  се
считало, че той ще бъде обвинен и ще получи най-тежката възможна присъда.  Но по време на процеса
адвокатът, който го защитавал, започнал да вади неприятните истини за френското общество. Той казал:
“Вие  твърдите,  че  Барбие  е  измъчвал  и  осакатявал  членове  на  френската  съпротива,  но  само  1%  от
французите са участвали в тази съпротива. Сред останалите 99% е имало мнозина, които са сътрудничили
на окупаторите. Така са постъпвали и някои политици, лидери на църквата и възпитатели на нацията, които
сега са високоуважавани хора. Мнозина от тези, които помагаха на Барбие бяха сред 99-те% от хората, които
не  се  съпротивляваха.  Ако  правителството на  Франция  сега  съди Барбие,  защо не  осъди и  останалите
безброй французи, които го подкрепяха?” Злото, колкото и могъща да е силата му, винаги има човешко
лице!  А  адвокатът  на  Барбие  продължил:  “Нещо  повече,  колкото  и  да  беше  лошо  отношението  на
германските окупатори към французите, отношението на французите към алжирската съпротива беше
също толкова, ако не и още по-лошо.  Ако продължите да настоявате, че моя клиент е виновен, аз ще
назова имена и ще съсипя репутацията на високопоставени французи, които тайно са разрешили или са
упълномощили  да  се  извършат  шокиращи  зверства  по  отношение  на  алжирците.”  Веднага  много
високопоставени французи решили, че процесът по делото на Барбие трябва да бъде привършен колкото се
може по-бързо и колкото се може по-безшумно. 

В периода 1920-1930 г.  журналисти от Англия и САЩ посетили Русия и със собствените си очи
видели “чистките”  на  Сталин.  Те  видели Сталиновото систематично подлагане  на  глад  на  украинското
население.  После написали статии, с които съобщавали на света, че Сталин е добър човек. Те казали, че
несъмнено Сталин е доста рязък, но въпреки това е решителен лидер и се стреми към нещо добро. И защо
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не, след като на младини Сталин е бил студент в семинария?  По този начин интелигенцията в Англия и
САЩ съзнателно заслепила себе си по отношение случващото се в СССР и писала хубави работи за Сталин.
Защо така наречената интелигенция е била толкова глупава? Защото не са могли да повярват, че злото е зло,
когато виждали усмихващото се човешко лице на Сталин. Тъй като били наивни, интелектуалците решили,
че усмихващото се човешко лице не може да е зло.  Те не разбрали  ,    че по принцип злото има човешко  
лице. При това положение как трябва да постъпват християните? 

Сега ще разгледаме друго видение на Йоан, видението на малкия свитък. Преди малко видяхме, че
големият свитък може да бъде отворен единствено от пожертваното агне. Малкият свитък съдържа същото
послание като големия свитък, но на Йоан му било казано да го изяде. Той го изял и установил, че на вкус
той е сладък като мед. Но малко след това в корема му загорчало. Християните научават, че Божията истина
е сладка, когато минава през устата им. Ние основателно обичаме вкуса на евангелието и истината, чрез
която  то  показва  заблудите  и  почтеността,  с  което  то  ни  дарява.  Но  християните  научават,  че  когато
възприемат евангелието,   то влиза в сблъсък със света и това   ни   причинява страдания така, както това се е  
случило и с  нашия Господ преди нас. Имаше журналисти,  които продължаваха да убеждават  света,  че
Сталин е добър човек, даже когато свидетелстваха за неговите кланета. Един от тях работеше за Ню Йорк
Таймс и живя изключително добре,   и получи “Наградата Пулицер” заради съзнателните си лъжи  . 

Но  имаше  и  един  английски  журналист,  Малколм  Мъгеридж,  който  видя  истината  и  я  каза,  и
продължи да я казва, противопоставяйки се на своя работодател.  Поради посветеността си на истината,
пораждана от почтеността му, Мъгеридж беше уволнен. Той не само остана без работа, но и никой друг не
искаше  да  го  вземе  при  семе  си.  Гневните  английски  власти  виждаха  това.  А  този  човек  просто  каза
истината. На вкус малкият свитък е сладък, както и трябва да е, защото евангелската праведност е сладка.
Но когато свитъка бъде изяден  ,   което задължително трябва да направим  ,   тогава в стомаха ни загорчава  .
Кой точно е причинителят на тази горчивина в стомаха на християнина? Чудовището от бездната и великата
проститутка (нали преди малко ви казах, че езикът на Йоан не е изящен.) Йоан ни казва, че чудовището и
проститутката  се  съюзили.  Голямата  проститутка  е  охолството,  което  Йоан  е  видял  в  богатия  Рим.
Охолството изкушава хората     и ги отклонява от фокусирането им в Исус Христос  . Това е ставало в миналото,
става  и  сега.  А  за  проститутката  Йоан  казва:  “Търговците  на  земята,  които  станаха  богати  с
богатството на нейната необузданост ...” (18:15 – мой превод). Охолството подхранва стремежа към още
по-голямо охолство. Когато енергията на нацията се фокусира в стремежа хората да стават богати, тогава се
случват две неща. 

Първо  , стремежът към повече увеличаващото се богатство се превръща в основна цел на хората. Те са  
готови да пожертват всичко, за да станат по-богати. Те стават повърхностни, бездуховни, груби, неучтиви и
нечувствителни. 

Второ  ,  няколко човека  от  цялата  нация  стават  извънредно  богати.  Когато колосални богатства  се  
концентрират в ръцете само на няколко човека, тези хора се превръщат в тирани. Поради тази причина Йоан
ни  казва,  че  великата  проститутка  (охолството)  язди  на  гърба  на  чудовището  (тиранията).  Не  ви  ли
притеснява  фактът,  че  80%  от  акциите,  търгувани  на  борсата  в  Торонто  са  притежавани  само  на  20
семейства? Но  Йоан  казва,  че  ние  нямаме  право  да  казваме  на  тези  семейства:  “Вие  сте  извънредно
корумпирани.” Йоан казва,  че в обществото на охолството всеки човек е подлъгван от мамона,  всеки е
духовно покварен и разорен.  Единственият ни правилен начин на съпротива е да отвръщаме поглед от
изкушението на великата проститутка и да гледаме само в Христос. 

Някой може да каже: “Нима всичко е толкова черно? Нима Йоан не съзира нещо наистина добро в
човешкия живот?” Да, той вижда нещо добро. Йоан потвърждава постиженията на хората. Когато говори за
Новия Йерусалим (който е Божието царство или изцеленото Божие създание), той ни казва, че земните царе
ще отнесат там славата си. Не Божията слава (те нямат права над нея), а тяхната си слава.  Най-големите
човешки  постижения  ще  притежават  славно  място  в  Новия  Йерусалим.  Йоан  знае,  че  културните
постижения на човечеството наистина са славни. Той знае, че най-добрите неща, сътворени от хората ще
бъдат уважавани в Божието царство. От погледа на Бога няма да се изгуби нищо, което наистина е добро.
Йоан знае, че колкото и тираничен да е бил Рим, колкото повърхностен и упадъчен да е бил охолният Рим, в
него има много  неща, които са добри и Бог ще ги запази. 

Тогава кои са тези неща на човешката слава,   които ще намерят мястото си в Божието царство  ? Това са:
а) философската мъдрост на древните гърци; 
б) юридическият и административен гений на древните римляни; 
в) архитектурният гений на средновековна Европа; 
г) рисунките на холандските майстори; 
д) драмите на гениалните драматурзи. 
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Ели Везел,  един от най-добрите автори на нашия век казва:  “Една дума на поета  струва колкото
хиляда  картини.”  Следователно  поезията  също  ще  бъде  съхранена.  А  музиката?  Аз  много  харесвам
музиката на Моцарт. Харесвал я е и Карл Барт, големият религиозен мислител на 20 век. По отношение на
музиката той е бил аматьор, но въпреки това е имал своите предпочитания. Според него Бах и Бетовен са
превъзходни композитори. Той счита, че Бах е правил големи усилия да придаде смисъл на музиката си, а
Бетовен е писал за себе си и музиката му е неприкрито автобиографична. А в музиката си Моцарт дава
израз на чистата си радост и наслада от живота. В една статия от 1955 Карл Барт пише: “Ежедневният ни
хляб задължително трябва да включва музиката. Слушам музиката на Моцарт. Тя е толкова възвишена и
взискателна,  че  изисква  майсторство  от  музикантите.  В  музиката  на  Моцарт  има  такова  изкуство  на
свиренето, каквото не съм срещал на друго място. Когато слушам музиката на Моцарт, аз бивам отнасян в
свят, който независимо дали времето е слънчево или е бурно, дали е денем или е нощем, е добър и подреден
свят.” Нищо от истински човешкото и стойностното няма да бъде изгубено в Божието царство.

“Духът и Невястата казват “Ела.” Духът е Божият Дух, силата, чрез която говори и действа Исус
Христос. Невястата е градът на Бога,  Новия Йерусалим, Божието царство, цялото излекувано творение.
Духът и новото творение, което Бог е установил в триумфа на своя Син над безбройните нещастия на злото
и на греха ни призовават, а Бог ни прави да вярваме във всичко това и да вярваме. 

Нека всички, които са жадни, да пият от безплатната вода на живота. Защото от този град извира
животворящата вода на живота, която ще заздравява връзката ни с Бога, за да хвалим нашия Изкупител; тя
ни въоръжава, за да устояваме на атаките на злото и ни екипира, за да отхвърляме съблазните на охолството;
тя ни мотивира да ценим тези човешки постижения, които Бог ще запази. Духът и Невястата казват “Ела.”
Нека всички, които са жадни, да пият от безплатната вода на живота. Тази най-топла покана идва до нас от
книгата с най-многото жестокости в Библията.

За дърветата и Дървото

Какво ти се е случило? Какво ми се е случило? Какво се случило със света? Светът никога няма да
разбере какво му се е случило: светът е оклеветил добротата на Бога. Прастарата история на Битие е вечна
история, защото описва  не някакъв конкретен епизод от човешката история,  а историята на всеки мъж и
жена, защото на иврит “Адам” означава “всеки мъж,” а “Ева” – “майка на всички хора.” 

Според тази древна история Бог ни бил поставил в една градина, в която имало изобилие от дървета:
“всяко  дърво,  което е  красиво  и  добро  за  храна.”  Бог  ни  бил  поставил  да  живеем  в  място,  което  ни
наслаждава и ни храни изобилно. Освен многобройните дървета  в Райската градина,  чието име на иврит
означава “наслада,” там е имало две необикновени дървета: дървото на живота и дървото на познаване на
доброто и злото.  Дървото на живота символизирало факта  ,    че първоизточникът на живота, условията на  
живота  и  благословиите  на  живота  се  намират  в  Бога;  дървото  на  живота  символизирало  това  и  ни
напомняло за това. Джон Калвин прекрасно е описал това: “Бог искаше всеки път, когато вкусваме от плода
на дървото на живота, ние да си спомняме от кого сме получили живота си  , с цел да можем да осъзнаем, че  
живеем   не благодарение на собствената си сила  ,   а благодарение на Божията милост  .” 

Освен дървото на живота, там се е намирало и дървото на познаването на доброто и злото. “Доброто и
злото”  не  означава “доброто  плюс  злото.”  “Доброто  и  злото”  е  еврейски  израз,  означаващ  “всичко,
обобщение  на  всички  човешки  възможности,  всичко,  което  можем  да  си  представим.”  На  иврит  “да
познавам” означава “да имам интимни отношения с.” Забранявайки ни да ядем от плодовете на дървото на
познаването на доброто и злото,  Бог  ни предупреждава  за  опасността  да  имаме интимни отношения  с
всичко, което можем да си представим.     Той ни предупреждава   да не се     стремим   да опитаме всичко  ,   което  
видим или пък което се появи в мечтите ни.  С други думи, Бог е поставил ограничение пред човешките
желания,   поставил е граница пред желанието ни да достигнем до всичко  ,   което може да изобрети разума и  
сърцето ни. 

Защо  Бог  е  поставил  тази  граница?  Защо  ни  призовава  да  опознаем  интимно  всичко,  което  е
хранително и наслаждаващо,  което е  важно за  живота  и обогатява  културата  ни,  а  в  същото време ни
предупреждава да не се запознаваме интимно с “доброто и злото”?  Той поставя тази граница, защото ни
обича;   той я поставя за наше благословение  . От едната страна на границата е благословението, а от другата
страна –  е проклятието. От едната страна на границата е благословението на лекуващите лекарства, а от
другата страна – кокаина, проклятието. От едната страна на границата е бракът, при който мъжът и жената
стават една плът; от другата страна на границата са безразборните сексуални връзки и свързаните с тях
пропадане и болести. Бог, който по природата си е добър, иска за нас само онова, което е добро за нас.
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Добър? Ние не считаме, че Бог е добър, когато ни казва: “Всяко дърво, с изключение на едно дърво.”
Ние считаме, че Бог е деспот. В края на краищата, той не се е допитал до нас, когато е решил къде да
постави границата. Той просто ни съобщава решението си, а това е деспотизъм. В корените на човешките
проблеми е това  ,   че ние омаловажаваме Божията доброта  . Ние омаловажаваме Божията доброта, когато се
отнасяме презрително към дървото на живота и изоставяме Божията доброта и Божията истина, като си
казваме, че той ни е забранил достъпа до дървото на познанието на доброто и злото не защото иска да ни
благослови, а защото просто той е деспот; и Бог не само е деспот, но разваля удоволствието ни от всичко,
тъй като не ни разрешава да достигнем до всички неща, които биха ни обогатили, нали? 

Дървото на живота е символ на ученичеството; дървото на живота е символ на онова, което е дълбоко
човешко: хората са създадени да са радостни и благодарни партньори на Бога в завета. 

А  дървото  на  познаването  на  доброто  и  злото,  достъпът  до  което  ни  е  забранен,  е  символ  на
алтернативата на ученичеството, алтернативата на това да сме радостни и благодарни партньори на Бога в
завета.  Следователно, коренът на човешкият проблем е,  че ние не искаме живота от Божията ръка  ,    при  
условията, които Бог е определил като наше благословение  .    Ние предпочитаме алтернативата; ние искаме  
сами  да  бъдем  автора,  съдията  и  господаря  на  живота  си.  Според  тази  древна  история,  градината  на
изобилните  наслади  продължава  да  ни  наслаждава  дотогава,  докато  ние  чуваме  и  се  покоряваме  на
създателят, който ни ги е дал. Но веднага щом се опитаме “да подобрим” нещата, които той ни е дал, от
мигът, в който престанем да му се подчиняваме и се отклоним от пътя на ученичеството, който е скрепен
със завета ни с Бога,  за да тръгнем по някакъв друг път,  дадените ни от Бога наслади престават да ни
наслаждават. Те се превръщат в повод за безкрайно безсилие, празнота, безплодност и проклятие. 

Трудно уловим е процесът, чрез който заменяме Божията благословия с Божието проклятие. Змията е
изображение на тази неуловимост. С престорена невинност змията попитала Ева: “Наистина ли Бог е казал?
Наистина ли Бог ви е казал да не ядете от всяко дърво в градината?” Казано от змията не е 100 % лъжа,
защото тя нито веднъж не казва: “Бог никога не е казал...”. Но въпреки, че казаното от змията не е 100%
лъжа, то не е и 100% истина. Змията (която олицетворява неуловимостта) мами с предположението – без
никога да твърди нещо конкретно – че Божието слово и Божията заповед са нещо, което ние можем да
оценяваме.  Неуловимостта  приема  формата  на  въпрос,  който  изглежда  невинен,  но  всъщност  поражда
съмнения  със  скрит  подтекст.  Нещо  повече,  този  пораждащ  съмнения  въпрос  е  едно  преувеличение:
“Наистина ли Бог ви е казал да не ядете от всяко дърво в градината?” Да не ядат от всяко дърво в градината?
Това е преувеличение! Бог ни е забранил да ядем само плодовете на едно дърво, само на едно единствено
дърво! Ева  (майката  на  всички  хора)  решила  да  поправи  змията.  Няма нищо увреждащо в  това  да  се
поправи едно преувеличение!  Но в нейният случай това  не е  така,  защото веднага  щом се опитала да
коригира змията, тя се оказала привлечена на територията на змията. (Коментар: От тук следва един важен извод.
Никога не трябва да спорим и даже да разговаряме с дявола. Той е способен винаги да ни измами. Винаги трябва да стоим в
укритието „в Исус Христос,“ където сме защитени. Единствено Христос е способен и е победил дявола.  В мигът, в  който
започнем да разговаряме с дявола, ние сме обречени на поражение. Нека да не се самоизмамваме, че сме способни да го победим.
Д.Пр.) Сега тя се опитвала да разговаря с неуловимостта, която е несравнимо по-способна от нея. Когато за
пръв път чула “Наистина ли Бог е казал?”, единственото правилно нещо, което е можела да направи, е да не
обърне внимание на предложената неуловимост.

Опитът  да  бъде  коригирана  тази  неуловимост  изглежда  безвреден,  но  всъщност  е  смъртоносен,
защото сега Ева е въвлечена в света на изкусителя. Не се ли случва така и с нас самите:   когато започнем да  
разсъждаваме заедно с греха  ,   с нас е свършено  ? В мигът в който започнем да спорим с изкушението  ,   с нас е  
свършено!  Изкушението единствено може да бъде отхвърляно, с него не може да се спори,  защото
колкото по-дълго спорим с него, толкова повече то започва да ни се услажда. 

А  колкото по-дълго  то  ни  се  услажда,  толкова  по-бързо  разума ни отстъпва  пред  всевъзможните
оправдания поради които ние трябва да се отдадем на изкушението, а всеки знае, че това са прекрасно
звучащи лъжи, които обслужват един неприемлив и нежелан край.  Веднага щом се опитва да коригира
преувеличението на змията, самата Ева преувеличава: “Бог ни каза да не ядем от плодовете на забраненото
дърво; той ни каза даже да не се докосваме до него, защото ще умрем.” Но Бог никога не е казвал, че Адам и
Ева не трябва да докосват дървото. На тях им е било забранено единствено да ядат от плодовете на това
дърво. Опитвайки се да коригира преувеличението на змията, самата Ева преувеличава. Разбира се. 

Ако разговаряме с неуловимото изкушение, ние неизбежно биваме измамвани от него. Ева все още не
знае това, но тя вече е попаднала в капана. Тя не знае това, но змията знае. Поради това змията се изтегля
незабелязано назад и започва да я уговаря безочливо: “Ти няма да умреш. Ти ще станеш като Бога, равна на
Бога.” Сега в едното блюдо на везната е поставена думата на изкусителя, а в другото блюдо – думата на
Бога. Противопоставени са изкушението и Божията истина. Но Бог е казал, че ние ще умрем, ако не му се
подчиняваме; ние  ще  бъдем  прокълнати,  ако  навлезем  в  територии,  които  излизат  извън  обсега  на
благословението. “Ти няма да умреш.” 
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Обърнете внимание, че първото учение, което трябва да отхвърлим, е учението за Божието осъждане.
Ученията са истините на Бога, поради което първата истина, която трябва да отречем, когато се поддадем на
изкушението,  е истината за Божието осъждане.  Между другото трябва да отбележим, че Исус винаги е
потвърждавал тази истина. Адам и Ева яли от плодовете на познанието на доброто и злото, вследствие на
което “очите им били отворени.”  Те си мислели,  че като не се подчинят на Бога,  ще получат някакво
просветление. Обаче се оказало, че чрез неподчинението си те се издигнали на ново стъпало на опитността;
очите им били отворени – но сега те били всичко друго, но не и просветени. Сега те познават “доброто и
злото.” Сега те интимно са запознати и имат личен опит с онова, което Бог е обявил, че е “отвъд границата.”
Твърде късно те разбират защо то е било обявено “отвъд границата”: защото това познание е проклето. 

Като обобщим всичко казано до тук, стигаме до заключението, че основното изкушение, на което е
подложен всеки човек е изкушението да бъде като Бога, да бъде съперник на Бога (всъщност да е по-висш
от  Бога).  Основното  изкушение  е  да  счетем,  че  Божията  истина  е  незначителна  в  сравнение  с  нашата
“мъдрост”; да оклеветим изпълненото с обич “НЕ” на Бога като нещо, което разваля удоволствието ни; да
гледаме  на  покорното  служение  на  Бога  като  на  унижаващо  раболепие;  да  претендираме,  че
самоубийственото гмуркане всъщност е скок в живота. Основното ни изкушение е да счетем, че Божията
доброта е нещо въображаемо, че волята му е капризна и че присъдата му е без значение за нас. 

В резултат на това Адам и Ева били изгонени от Райската градина. Да, те са били прогонени със
заповед. Дали това насилствено прогонване засяга и нас, защото знаем, че по природата си Бог е любов?
Трябва да разберем, че изгонването е било логична последица от неподчинението. В Йоан 17:3 Исус казва,
че  животът,  вечният  живот,  е  приятелство  с  Бога.  А  хората  отхвърлят  точно  приятелството  с  Бога .
Следователно принудителното изгонване от градината, което поражда отчуждаване, а не интимност; което
създава неща, които вместо да ни носят наслада, ни пречат; което превръща ежедневието ни от благословия
в проклятие; което ни обещава бъдещо осъждане, а не отиване при Отца – всичко това ние сме го пожелали
за себе си.  Дали считаме, че изгонването е прекалено сурово наказание? Но ние самите сме си пожелали
това! 

В древната история се казва, че един херувим, духовно същество, което охранява Божията святост и
един въртящ се във всички посоки огнен меч гарантират, че Бог има предвид точно това, което казва: че
човечеството е прогонено от градината и му е забранено да се върне обратно в нея; че сега то живее под
проклятие  и  не  може  да  направи  нищо.  Ние  не  можем  да  направим  нищо.  Нещо  може  да  направи
единствено Бог, който не може да пребивава в нашата греховност. Само Той може нещо в това положение.
Но дали ще направи? Или може би вече е направил? Петър казва: “Който сам понесе в тялото си греховете
ни на дървото!” (1Пет.2:24) Който сам? Кой е този “който сам”? Това е Господ Исус Христос, той и никой
друг. 

Не трябва да се заблуждаваме, че след като се отказал от Господа и избягал, след това Петър изведнъж
е стигнал до печелившото заключение, че Исус е великият носач на греховете на хората по целия свят.
Петър  е  стигнал  единствено  до  извода,  че  Исус  е  бил  прокълнат.  Та  нали  в  Тората  ясно  е  казано:
“...овесеният на дърво е прокълнат от Бога. Заради това, ако някой е извършил престъпление, което се
наказва със смърт и вие го овесите на дърво, не оставайте тялото му на дървото през нощта; помнете,
че всеки, който е овесен на дърво, е прокълнат от Бога.” (Втор. 21:12-23 – мой превод) И тъй като Исус е
бил окачен на дърво, той трябва да е бил прокълнат от Бога. Тези хора не са били прокълнати, защото са
били овесени;  те  са  били овесени,  защото са били прокълнати,  а  са  били прокълнати,  защото са били
недостойни грешници. 

Единствено в светлината на случилото се сутринта на Великден  Петър е можал да разбере какво
всъщност е станало. Единствено благодарение на срещата си с възкресения Господ на Великден, единствено
в светлината на застъпването на Отца за своя Син, Петър разбрал следните две неща: 

А) Исус наистина е умрял като прокълнат от Бога. 
Б) Но Исус не е бил прокълнат заради собствения си грях, а заради греховете на хората. Въпреки, че

самият  бил  безгрешен,  той  бил  “причислен  към  грешните.”  Въпреки  че  самият  бил  безгрешен,  той
оприличил себе си с грешните, за да получи върху себе си справедливата присъда на Отца. “Той понесе
нашите грехове в тялото си на дървото.” На иврит “да понеса греха” означава да бъда държан отговорен
заради греха и да понеса полагащото се за него наказание. Наказанието за греха е отчуждаване от Бога.
Понасяйки това наказание, което е демонстрирано от неговият вик: “Отче мой, защо си ме изоставил?”,
Исус поел вместо нас полагащото се наказание. 

Тъй като Исус Христос е превъплътеният Божий Син, той притежава същата природа като Бога. Отца
и Синът са от една и съща природа, имат една цел и една воля  . Невъзможно е Синът да иска нещо, което  
Отец не иска, невъзможно е Синът да е милостив, а Отец да е суров, невъзможно е Синът да жадува да
прости, а Отец да жадува да осъди. Превъплъщението означава, че Отца и Синът имат една природа, един
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разум и едно сърце. Следователно когато казваме, че Исус е понесъл справедливата присъда на съдията
заради нашия грях, ние казваме, че самият съдия е понесъл върху себе си собствената си присъда. Но този,
който е съдия, е и баща. Което означава, че когато Исус е понесъл греховете ни в тялото си, Отец ги е
понесъл в сърцето си. Справедливият съдия е издал присъдата, която е бил длъжен да присъди, а след това я
е поел върху себе си и по този начин я е неутрализирал и всичко това е направено с цел неговото лице на
Отец  да  бъде  лице,  което  завинаги  ще  сияе  върху  нас.  Отец  и  Син  са  едно  в  осъждането,  едно  в
изпълнението на присъдата, едно в понасяне на болката и едно в даване на прошката. 

Когато Синът е понасял, е понасял и Отца, с цел безкомпромисната справедливост да възтържествува
в безпрепятствената милост. В светлината на възкресението на Христос, Петър бил завладян от истината на
кръста и природата на неговото проклятие. След като казал: “Той понесе нашите грехове в тялото си на
дървото,”  Петър  продължил  и  добавил:  “с  цел  ние  да  можем  да  умрем  за  греха  и  да  живеем  за
праведността.” 

След като е така, ние трябва да решим дали да умрем за греха и да живеем за праведността. Ето в
това е нашият дял, за това трябва да говорим, да правим и да се променим. Ние не можем да направим нищо
относно Райската градина. Ние бяхме изгонени и то справедливо, защото подценихме Божията доброта, не
се покорихме на Божията мъдрост и отхвърлихме Божията благословия. Така както не можем да направим
нищо относно Райската градина, така не можем да направим нищо и за последващото ни състояние: ние не
можем  да  го  променим  и  не  можем  да  го  поправим.  Не  можем  да  направим  нищо,  за  да  променим
отчуждението си с Бога и отново да станем “едно” с него. Не можем да направим нищо по две причини: На
първо място, виновните не могат да получат примирение в отношенията си с друга личност.

Примирението  винаги  е  в  ръцете    на  пострадалата  страна  .  И  тъй  като  ние  сме  виновните,    всяка  
възможност за примирение с Бога зависи от Бога, когото сме засегнали. 

На второ място, ние не можем да направим нищо, за да избегнем изискването за изкупление, тъй като
то  вече  е  извършено.  Бог  изработи  нашето  примирение  с  него  на  кръста.  Да  си  мислим,  че  може  да
усъвършенстваме това, означава да презрем благословията, която той е изработил за нас; а това означава
отново да извършим основния грях. При това положение на нас ни остава да вземем решение само за едно
нещо. Искаме ли умрем в грях или искаме да живеем в праведност? Ако искаме днес да вземем решение да
живеем в праведност, ние сме длъжни да се хванем с вяра за онзи, който е бил разпънат на кръста. Той е
синът,  в когото е Божието благоговение.  Следователно като се  вкопчваме за  него,  ние също ще станем
такова дете на Бога, което ще наслаждава Отца. 

Исус е мъдростта на Бога. Тогава вкопчвайки се за него, ние ще се отречем от своята глупост и ще
опознаем благословията, а не проклятието. Държейки се за него и вървейки след него в ежедневието си, ние
ще научаваме, че служението ни на него съвсем не е сервилност, а всъщност е наша прослава.  Неговото
дърво (кръста), сега става за нас дървото на живота. Ставайки все по-интимно запознати с тази истина, ние
придаваме  приятен  вкус  на  трудностите,  съпътстващи  ученичеството  и  осъзнаваме,  че  всички  други
заместители не са нищо друго освен духовно самоубийство. Когато се държим за нашия Господ с вяра,
псалмистът  ще  каже  за  нас  това,  което  е  казал  за  други  християни  преди  много  години:  “Те  са  като
дървета, които са насадени край водни потоци, които раждат плода си,  когато му дойде времето и
листата им не увяхват. Те преуспяват във всичко,  което вършат...Защото Господ наблюдава пътя на
праведните, а пътят на порочните води до загиване.” (Пс. 1:3,6 – мой превод) 

За задоволството

“Казвам ви тези неща не защото имам нужда от нещо, тъй като се научих да се задоволявам с
това, което имам.” (Фил. 4:11) Кой е най-силният човек на света? От гледна точка на физическата сила
това е човекът, който може да повдигне 300 кг тежест. От гледна точка на здравето това е човекът, който е
най-устойчив на болестите. От психологична гледна точка това е човекът, който не може да бъде “огънат”
чрез изтезания.  Но кой е най-силен като личност, като човек, като дух? Мисля, че имам изненада за вас.
Гръцката дума, която в нашите английски Библии е преведена като “доволен” буквално означава извънредно
силен човек, чиято сила винаги е достатъчна. 

Да бъдем доволни, истински доволни, означава да притежаваме сила, която е достатъчна, за да понесе
всяка обида, заплаха и изкушение.  Нашето задоволство е нашата сила.  (Коментар:  А щом е така,  всяко наше

недоволство е демонстрация на слабост. Д.Пр.)  Преди да разгледаме по-задълбочено какво е задоволството, ние ще
трябва да разберем какво не е то. Задоволството не е безразличие, въпреки че погрешно може да се счете, че
то е равностойно на безразличието и въпреки, че безразличните хора често създават за себе си невярната
репутация,  че  са  доволни от  живота  си.  Истината  е,  че  по  този  начин безразличните  хора  обикновено
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прикриват мързела и безсърдечието си.  Няма нищо похвално в мързела и безсърдечието.  Нещо повече,
трябва добре да разберем, че безразличието е антипод на любовта.  Антиподът на любовта не е омразата;
антиподът  на  любовта  е  безразличието.  Хората,  които  мразят,  поне  възприемат  сериозно  онези,  които
мразят; а безразличните не възприемат сериозно никой друг човек и поради това презират другите хора. 

Нито пък задоволството е равнозначно с  апатията.  Апатични са хората,  които са се предали и са
престанали да се борят.  Апатични са хората,  които считат,  че  те или ситуацията в която се намират са
безнадеждни. Нито пък задоволството е инертност. Най-често инертни са хората, които са подтиснати и
понякога даже не осъзнават, че са подтиснати. В писмото си до църквата във Филипи апостол Павел казва,
че се е научил да бъде доволен във всяка ситуация. Никой, даже най-върлият му противник, не би могъл да
го обвини, че е мързелив, безсърдечен, кръшкач, безразличен или инертен човек. Всеки, даже най-добрите
му приятели са били ужасени от трудностите, които е преживял: погрешно разбиран; оклеветяван, пращан в
затвора,  корабокрушения,  бит.  Но  въпреки това,  той е  доволен във  всяка  ситуация.  И той не  просто е
доволен  ,   но той се е научил да бъде доволен  . Той е трябвало да се научи. Иначе казано, той не винаги е
притежавал това задоволство, на което после се е наслаждавал. 

Тогава как е успял да се научи да е доволен? На много места в писмата си той е разпръснал указания
за това, като най-поразителното е краткото му твърдение: “За мен да живея е Христос.” (Фил.1:21) “За мен
Христос означава живот.” Това звучи много просто, но все пак казва всичко: “Христос означава “живот” –
поне  за  мен.”  Тук  ние  надничаме  в  най-вътрешната  част  на  сърцето  и  на  духът  му.  Даже  е  твърде
притеснително да се надникне.  Ние се чувстваме като воайори, които надничат през ключалката в тази
интимност, която скромността обикновено покрива с дрехи. Но въпреки това трябва да надникнем, защото
колкото и добре да знаем значението на тези пет думи: “За мен да живея е Христос” – сведенията от
речника  не  са  достатъчни,  за  да  разберем  тайната  за  живота  на  апостола  и  основата  на  неговото
задоволство. 

Представете си че чуваме музика, която дълбоко ни вълнува. Опитваме се да я коментираме пред
някой човек и да обясним как реагираме на нея и как тя ни въздейства. Правим това непохватно и със
запъване, с ясното съзнание, че това което казваме звучи много елементарно, посредствено и детинско,  и
проблемът  е  точно  в  това,  че  не  можем с  думи  да  опишем онова,  което  искаме  да  кажем.  Накрая  се
отказваме и спираме непохватното си изказване.  Ние знаем, че ако музиката е  развълнувала човека,  на
когото говорим по същия начин, по който е развълнувала нас самите, думите ще са твърде слаби да предадат
чувствата ни, а ако музиката не го е развълнувала – думите ни ще са неподходящи. 

Същото се случва и с обясняването на нашия Господ Исус Христос. Ако сърцето ви е в хармония с
моето сърце, вие ще знаете, че думите, които употребяваме, за да изразим общото си преживяване с Исус са
толкова неподходящи, колкото са неподходящи думите на музикалният критик, който коментира свиренето
на цигуларя Исак Пелерман, но думите му са или излишни, или са неподходящи. Във всеки случай, ако
пулсът ни се ускорява, когато чуем апостолът да казва: “За мен да живея е Христос ... Научих се да съм
доволен в каквато и ситуация да се намирам,” тогава ние ще знаем как, защо и от къде да се научим да
бъдем доволни. 

Дълбоко в сърцето си хората винаги ще изпитват чувството на глад. Това не е тъга (защото изпитваме
това чувство даже когато никой от близките ни не е умрял.) Това не е мъка (защото изпитваме това чувство
даже когато няма причина да изпитваме мъка.) Това не е депресия (защото изпитваме това чувство даже
когато  не  е  нужно  да  ходим при  лекар.)  Това  е  дълбоко  скритата  нужда  да  бъдем  сдобрени  с  нашия
Създател.  Ние  няма  да  бъдем  напълно  доволни,  докато  не  осъзнаем тази  истина  и  не  й  се  подчиним  .  
Задоволството ни нараства, когато Христовата любов нахлуе в нас и завладее сърцето ни. Задоволството ни
нараства, когато осъзнаем, че лицето на Христос всъщност е лицето на Бога, който ни се усмихва и ние
разбираме, че е задоволен дълбоко скрития ни глад, даже когато не можем да опишем с думи както този
глад, така и последвалото задоволство. Задоволството ни нараства, когато Онзи, който нарича учениците си
“приятели” се сприятели с нас и то с такава интимност, на която другите ни приятелства подражават, но
никога  не  съперничат.  Тази  интимност,  подобно  на  останалите  интимни  отношения  в  живота  ни,  е
неопровержима и неописуема, защото езикът не може да опише проникването на Христос в сърцето ни. Тъй
като ни липсват  подходящи думи,  ние не можем да дърдорим за  това,  ние се  чувстваме притеснени и
резервирани, и отказваме да говорим за това. 

Нека  да  повторя:  Според  Библията,  да  бъдеш  доволен  означава  да  бъдеш  подвластен  на  една
неизчерпаема сила. На първо място, задоволството е атмосферата, в която вярата процъфтява и характерът
на човека се изгражда и се укрепва. Вярата и характера са добавка към служението на Бога. Павел казва:
“Служението на Бога наистина носи голямо богатство на човека, който е доволен от това, което има.
Защото нищо не сме донесли на света и трябва да осъзнаем, че и нищо не можем да отнесем от него. И
трябва  да  се  радваме,  когато  имаме  храна  и  дрехи.”  (1Тим.  6:6-8)  Няколко  пъти  съм  се  участвал  на
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заседанията на Управителния съвет на Асоциацията на Християнските учители в Торонто. От тях познавам
добре един човек, който е учител по химия в гимназия и е менонит, с когото се срещнах отново, след като не
бяхме се виждали няколко години. Попитах го как е и очаквах,  че ще ми отговори с няколко думи. Но
забелязах,  че  е  загубил  самообладанието  си  и  имаше  вид  на  дете,  което  се  е  изгубило  в  огромен
супермаркет.  Разказа  ми  историята  си.  Преди  няколко  години  решил  да  играе  на  фондовата  борса  и
спечелил. После играл още веднъж и спечели още повече пари.  След това играл още веднъж.  И да не
мислите,  че  изгубил  всичко?  Не,  точно  обратното,  спечелил  още  повече  пари.  По  този  начин  той  се
пристрастил и посветил цялото си внимание на играта на борсата. Жена му го упрекнала, че е изгубил
реализма си на менонит и християнския си здрав разсъдък и ги е заменил с лъжливи илюзии. Упрекнала го,
че вече не познава мъжът, който се прибира у дома късно през нощта и му казала, че се страхува за брака
им,  защото  вече  не  знаела  с  какъв  мъж  живее.  А  през  цялото  това  време  той  не  изпитвал  никакво
задоволство. Той ми обясни плачейки: “В главата ми беше пълна бъркотия. Всичко се беше объркало и аз не
знаех къде е сърцето ми.” Така приключи разговорът ми с него и ние се разделихме. След време чух, че
бракът му е в голяма криза и може би ще се разпадне. Ние постоянно чуваме да се говори за големият стрес,
който  предизвиква  липсата  на  парите  върху  брака;  но  много  по-рядко  чуваме  да  се  говори,  че  твърде
многото  пари  предизвикват  не  по-малък  стрес  върху  брака.  И  разбира  се,  ние  предпочитаме  да  не
проследяваме колко много познати семейства са се разпаднали, след като са успели в натрупването на пари
и след това са установявали, че ново-натрупаното богатство не ги е направило различни хора и вече не
могат да живеят заедно. 

Помислете  за  амбицията.  В  известен  смисъл  има  амбиция,  която  е  изцяло  правилна.  Ние  я
окуражаваме, особено в младите хора. Хората трябва се стремят да се развиват и да използват всеки талант,
който притежават. Ние трябва да се стремим да усъвършенстваме максимално квалификацията си, което ще
ни позволи да вършим такава работа, която все повече ни задоволява. 

Но има и друг вид амбиция, която е страшна. Става дума за амбицията “безскрупулно да се изкачим
до върха.” Тази амбиция е мотивирана от желанието да спечелиш превъзходството, да си на първо място, да
командваш другите, да се перчиш. Тази амбиция ме плаши, защото съм научил, че хората, които притежават
такава амбиция, които са безскрупулни катерачи по стълбата на успеха, са извънредно опасни. Защото за
такъв човек нищо, освен изкачването му към върха, не е важно: нито приятелите му; нито колегите му; нито
придържането към истината; нито лоялността, джентълменството и почтеността. А ако амбициозният човек
се чувства застрашен, той е двойно по-смъртоносно опасен. “Служението на Бога наистина носи голямо
богатство на човека, който е доволен от това, което има. Защото нищо не сме донесли на света и трябва
да осъзнаем, че и нищо не можем да отнесем от него. И трябва да се радваме, когато имаме храна и
дрехи.” (Коментар: Не съм виждал катафалка с ремарке. Нищо не сме донесли на този свят и нищо няма да отнесем със себе

си, когато си заминем. „Гол излязох от утробата на майка си, гол ще се върна там“ – Йов 1:21. Д.Пр.)
Задоволството е единствената атмосфера, в която цъфти вярата и характерът на човека се развива и

укрепва. Задоволството е от решаваща важност, ако искаме човешките ни отношения да се развиват и да
бъдат най-важното нещо в живота ни, пред всичко останало. Преди 3 000 години един млад мъж в Израел
решил да напусне родното си село и да отиде в широкия свят. В Съд. 17:8 ни се казва, че той “ тръгна да
търси някое друго място, където да се засели.” Да търси място? Тук не става въпрос да намери някакво
географско място,  защото навсякъде е имало свободни места за живеене.  Той е търсел място,  което му
подхожда, да живее там, където ще се чувства приет, обичан и живота му ще бъде подсилен. Младежът
срещнал един старец, Михей (но това не е пророка Михей.) Старецът го поканил да остане да живее при
него и младежът се съгласил. От Библията разбираме, че младежът е бил благодарен и доволен от живота си
с Михей,  в  резултат  от което впоследствие станал “като един от синовете на Михей.”  С други думи,
създала  се  връзка,  която  е  била  неразрушима  като  кръвната  връзка.  Но  дали  наистина  е  била  толкова
неразрушима като кръвната връзка? Сигурно сте забелязали,  че евреите не употребяват израза “зет.” Те
употребяват единствено думата “син.” След жена ми, най-големият дар в живота ми (тук имам предвид
некръвните връзки) е зет ми. От никой друг не изпитвам по-голямо задоволство, поради което аз никога не
мисля за него като за мой зет. Тогава дали го считам за мой син? Да, с изключение на това, че синът трябва
да е с едно поколение по-млад от мен, аз винаги забравям, че Рон е едно поколение по-млад от мен и поради
това го считам за мой връстник и най-скъп за мен човек. Двеста години преди случката с Михей, Моисей
избягал от Египет, за да спаси живота си и срещнал 7 чуждестранни жени, медиамки, които пасели овце.
Тези жени, които били сестри, разказали за него на баща си Рагуил. Бащата поканил Моисей да вечеря в
дома му (по онова време това е бил най-изразителният жест, чрез който се демонстрирало на всички, че
Рагуил не е имал никакво враждебно отношение към чужденеца Моисей.) Библията ни казва, че Моисей
бил доволен да живее с Рагуил, който му дал една от дъщерите си, Сепфора и тя му станала жена. Първото
им дете било наречено Герсом. На иврит “Гер” означава “временно пребиваващ,” а “сом” означава “тук, на
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това място.” Следователно Герсом означава “временно пребиваващ тук.” Така Моисей казал на всички: “Аз
станах  временно  пребиваващ  в  чужда  страна.”  Временно  пребиваващият  е  “живеещ  тук  чужденец.”
Смисълът на тези думи е следният: “чужденец” – не местен човек; а “живеещ” – неспособен да избяга. 

Всеки човек има чувството, че в живота си е “временно пребиваващ в чужда страна.” Библията ни
учи, че специално християните са “временно пребиваващи в чужда страна.” А ако е вярно, че сме такива, че
в този свят не живеем у дома си, става още по-важно да си създаваме по-дълбоки и по-здрави връзки с
другите хора и особено с другите християни. А такива връзки са възможни единствено между доволни хора.
Виждал съм безброй приятелства, които са изсъхвали и са се разпадали, когато някой е преставал да се
чувства доволен. Механизмът е следният. Двама човека се срещат, харесват се, подкрепят се един друг и се
подхранват един друг, докато настъпи момента, в който единият от тях намери по-високо платена работа;
или пък детето на единият получи голяма награда и стипендия да учи в престижен университет; или пък
единият наследи голяма сума пари от свой роднина; или пък колелото на късмета се завърти към единия от
тях  и  той  се  издигне  по-високо  в  обществото.  В  това  положение  другият  човек  съвсем  не  се  чувства
доволен, чувства се унизен и в началото даже малко завижда, след това се възмущава, после става критично
настроен и накрая намразва бившия си приятел. На този етап приятелството бързо угасва и скоро изчезва,
превръщайки се в горчиво и завистливо осъждане.

Само едно нещо може да прекъсне спиралата на упадъка, още преди да е започнала:    задоволството  .
Ако наистина сме доволни (така, както е бил доволен Павел, защото  да имаме Христос означава да имаме
всичко), тогава добрият късмет на нашия приятел няма да отрови и да унищожи най-скъпите ни приятелски
отношения. Младежът от израелското село и избягалият от Египет Моисей; те са спечелили, защото са
създали човешки отношения,  които са ги поддържали и подхранвали, независимо че са  били временно
пребиваващи в чужда страна. 

И тъй като всеки от нас е временно пребиваващ в чужда страна, ние имаме нужда да бъдем обичани и
свободни  да  обичаме  другите,  а  това  се  постига  единствено  когато  сме  доволни  и  поради  това  сме
невъзприемчиви за отровата на завистта,  недоволството и враждебността.  Задоволството е тази желязна
арматурата, която придава издръжливост на човешките отношения. Накрая, задоволството е доказателство,
че човек е способен да бъде лидер в църквата. Павел казва, че лидерите не трябва да са лакомят за нищо,
нито за слава, нито за признание, нито за пари. Лесно е да разберем защо задоволството е доказателство, че
човек е способен да бъде лидер в църквата. Човекът, който не е доволен винаги ще използва поста си за да
подхранва лакомията си, амбицията си и самоизтъкването си. 

А лидерството в църквата трябва винаги да бъде в хармония с начинът, по който Исус Христос царува
над нас. Той е наричан “Господ” и това е така по една единствена причина: той беше в ада и се върна
обратно заради нас. По време на земното си служение Исус говореше за самоизтъкващи се хора, които
въобще не се разкайват.  Вместо това,  те “господарстват” над другите, като ги заплашват,  тероризират и
манипулират,  извиват им ръцете или се мръщят раздразнително.  Исус казва,  че  такива хора са  лакоми,
амбициозни,  недоволни хора,  които гледат  на  църквата  като  на  свой шанс  да  бъдат  “голямата  жаба”  в
малката локва. 

Обратното,  истинският лидер винаги води хората,  забравяйки за себе си и без да се самоизтъква.
Единственият лидер, който е достатъчно голям, за да събере последователи е онзи, който искрено се счита
твърде незначителен. Преди няколко години бях поканен да се произнеса молитва по време на връчването
на дипломите на зрелостниците в гимназията в Мисисага. Предположех, че са ме поканили, защото съм
свещеник  от  Обединената  църква  на  Канада.  Основата  реч  произнесе  д-р  Робърт  МакКлюр,  лекар  и
мисионер на Обединената църква, който по онова време се ползваше с огромна репутация. Когато МакКлюр
завърши обръщението си към зрелостниците, един от тях го запита: “Говори се, че в Индия, където има
строго  класово  разделение  в  обществото,  вие  винаги  сте  пътували  във  вагоните  трета  класа.  Защо?”
МакКлюр се усмихна на ученика и каза: “Пътувам в трета класа по две причини: защото няма четвърта
класа  и  защото  забелязах,  че  пътуващите  в  третокласните  вагони  се  движат  толкова  бързо,  колкото  и
пътниците в първокласните вагони.” 

Човек трябва да е малък, за да е голям и да е голям, за да е малък. Иначе казано, човек трябва да е
наистина  доволен,  за  да  изпълнява  ролята  на  надежден  водач  в  църквата  на  Исус  Христос,  защото
единствено на доволният човек може да се вярва, че няма да използва поста си за да се самоизтъква. Тогава
колко важно е да се научим (да, ние трябва да се научим) да бъдем доволни в каквато и да сме ситуация?
Нека поне за  минута да си представим,  че  не сме доволни;  нека да си представим,  че сме недоволни.
Апостол Юда има да ни каже няколко изумителни неща за недоволството.  Той казва,  че недоволството
лесно  се  вижда,  защото  обикновено  недоволните  хора  се  намират  в  компанията  на  намръщени
мърморковци, на кресливи самохвалковци, на грижещи се само за себе си ласкатели и на користните хора.
Това звучи толкова лошо, че даже не искам да го повторя. А ако си мислите, че аз поставям свои думи в
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устата на Юда, вижте какво пише само в един стих, Юда 16: “Тези хора винаги недоволстват, постоянно
обвиняват  другите  и  следват  собствените  си  егоистични  желания.  Те  говорят  надменно  и  ласкаят
другите с користни цели.” 

Нека  да  завърша  позитивно.  Според  Библията,  да  бъдем  доволни  означава  да  бъдем  владяни  от
неизчерпаема сила. Защото в атмосферата на задоволство вярата цъфти и характера се развива и укрепва; в
такава атмосфера се създават приятелства, които са неподвластни на корозията; доволният лидер в църквата
демонстрира поведение, което е в хармония с поведението на самия Исус. Павел казва, че ние се научаваме
да бъдем доволни по този начин, когато Христос ни стане по-скъп от живота ни. 

За зрелостта

Когато някое мършаво, апатично и бавно схващащо бебе бива отнасяно при педиатъра и той постави
диагнозата:  “Забавено  развитие,”  родителите  му  ще  си  имат  големи  проблеми.  “Забавеното  развитие”
означава, че родителите или са немарливи, или се отнасят оскърбително към детето, или са психологично
неподготвени, или пък са твърде незрели, за да им бъде поверено да се грижат за едно бебе.  От дълго време
си  мисля,  че  църквите  би  трябвало  да  са  много  повече  загрижени  за  духовното  развитие  на  онези  от
членовете си, които имат “забавено развитие.” 

Апостолите сигурно са осъзнавали този проблем. Йоан говори за нуждата от раждане. Петър казва, че
новопокръстените трябва да се хранят с мляко, ако не се развиват. А Павел казва на християните от Солун
колко е доволен, че вярата им “нараства твърде много.” Но въпреки това Павел не е доволен от растежа на
някои от християните. Той пита: “Защо си оставате деца или юноши?” Според него целта на служението му
е да разгласява Исус Христос и така да представи всеки мъж и жена зрели в Христос. Апостолът знае, че
детското поведение на децата е прекрасно, но детското поведение на 30-годишен човек е трагедия. Детското
поведение на всички хора,  освен на децата,  е  проява  на  инфантилизъм.  А в инфантилизма няма нищо
похвално. Павел е ужасен от мисълта за християни, които може да не успеят да пораснат.  Ние трябва да
растем! Павел казва, че за нас е съдбоносно важно да узряваме, иначе ще си останем “невръстни деца,
подхвърляни насам-натам от вълните и носени от вятъра на всякакви учения чрез коварството на хората
и на измамните им планове.” (Еф. 4:14) Когато тук говори за учения,  Павел няма предвид истините на
Христос, а фалшиви учения, идеологии, капризни и модни увлечения, които неизменно отклоняват хората
от верния път. Хората, които не узряват в Христос, са подвластни и зависими от всеки повей на вятъра.

Замислете се за най-новата терапия, която дойде от Ню Йорк. Споменавам името на този град, защото
в него живеят 70% от всички психоаналитици на света. Това разбира се не прави този град да е по-добра
духовна среда. А психоанализата е само един от 200-те признати методи за лечение. Нашето спасение няма
да е 201-я метод за лечение. 

Единствено духовно зрелите хора притежават гаранцията, че накъдето и да духа вятъра в света, той
няма да се превърне в тяхна духовна съблазън или в тяхно духовно унищожение. Когато преди 40-тина
години  влязох  в  семинарията,  на  мода  беше  обучението  в  духовната  чувствителност.  Забелязах,  че
студентите,  които  искаха  да  се  обучават  в  тези  популярни  на  времето  духовни  дисциплини  се
характеризираха с 2 неща. Първо, всички те презираха евангелието, не го познаваха и изглежда нямаха
никакъв  житейски  опит  с  него.  Манията  към  чувствителността  се  беше  превърнала  в  заместител  на
евангелието.  Второ,  без  изключение  тези  хора  бяха  най-нечувствителните  хора,  които  бях  срещал.  Те
критично  обсъждаха  поведението  на  другите  хора  по  време  на  учебните  си  срещи,  без  въобще  да  се
интересуват от емоционалните рани, които причиняваха на критикуваните от тях хора. Представете си, че
някой  ви  каже:  “В  тази  група  днес  ще  обсъдим  най-интимните  си  преживявания.  Сали,  ти  какво  ще
споделиш с тази група непознати хора по повод на най-интимните си преживявания? Изглежда, че имаш
някакви задръжки. Не ни ли вярваш? Одобряваш ли всички забрани, изречени от майка ти?” И тук емоциите
на  Сали започват  да  кървят,  защото използвания  речник е  неподходящ,  методът е  свързан с  насилие  и
резултатът е катастрофален. След като завърших семинарията и бях току-що ръкоположен като пастор, на
мода излязоха така наречените “малки динамични групи”. След това станаха модерни левите политически
движения в третия свят. После се появиха защитниците на околната среда. Исус спасява кого - тюлените!
Но тогава какво да правим с треската? Защитниците на тюлените очевидно не можеха да схванат истината,
че ежедневно един тюлен изяжда около 10 кг треска. Защо не приемаме факта, че малките тюленчета биват
спасявани, защото изражението на лицето им е привлекателно, а лицето на треската е грозно и тя е първа
братовчедка на влечугите?  Някога искали ли сте да гушнете някой треска в обятията си? После се появи
движението  “Новата ера,” което вярва в пантеизма, че Бог и природата са едно и също нещо, че природата е
проявление на Бога и така много удобно избягва да се занимава с всякакво разбиране на злото или на греха .
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Според участниците в това движение не може въобще да има зло или грях, просто защото Бог съществува и
е същината на всичко. Няма грях! Какъв късмет! Каква удобна религия за настоящото поколение! 

След  това  се  появи  абсурдният  екстремизъм  на  феминизма.  Според  привържениците  на  това
движение,  което  се  покланя  на  богинята  на  мъдростта  “София,”  нас  не  си  спасява  кръвта  на  Исус,  а
телесните течения на женското тяло. Преди да решите, че не си заслужава да се занимавате с това движение
ще ви кажа, че националното ръководство на Обединеното църква на Канада изпрати повече от 50 делегати
на  последната  конференция  на  движението “София.”  Не  отричам,  че  някои от  гореизброените  групи и
движения може би са имали да кажат нещо смислено на хората. Не отричам, че някои от характерните черти
на тези групи може да са се развили като отговор на недостига в разбирането на църквата за евангелието
или на нейното включване в евангелието. 

Но въпреки това, кое точно  е впечатляващо в прокламираното от тези движения? Как стана така, че
църквата изпитва недостиг от разбиране за евангелието и за собственото си включване в него? Единствено
духовно зрелите хора могат да дадат отговор на тези въпроси. Единствено духовно зрелите хора могат да се
противопоставят на изкушението и измамването.  Единствено духовно зрелите хора могат да разпознаят
бурите и да им се противопоставят, за да не бъдат пометени от тях по един или друг начин. И понеже
заговорихме  за  ветровете,  нека  да  ви  кажа  нещо.  Когато  в  древността  хората  започнали  да  плават  с
платноходи, в началото можели да плават само в посоката, в която духал вятъра. Когато вятърът духал в
посока, в която те не искали да пътуват, те се оказвали в много лошо положение. Налагало се или да свалят
платната и да се движат под комбинираното влияние на вятъра и теченията, или ако не сваляли платната,
били отвявани встрани от курса, по който искали да се движат.  Но с течение на времето древните моряци
усъвършенствали уменията си  и се научили как да плават  напречно на посоката, в която духал вятъра  и
даже да пътуват   срещу вятъра  . 

Така, независимо от посоката, в която духал вятъра, те можели да го използват – всеки вятър – за да
отидат там,   където искали да отидат  . Отличителен белег на християнското служение е, че ние можем да
отидем там, където искаме, независимо от силата на противоположният вятър, който ни пречи. Ние можем
да се приспособим към посоката на някои ветрове, които имат какво да ни кажат, а можем да се движим и
противоположно  на  други  ветрове,  с  които  не  сме  съгласни.  Но  независимо  от  посоката  на  вятъра,
християните вървят напред. 

Единствено зрелите хора могат да правят това! В Еф. 4:11-15 Павел ни казва,  че  ние стигаме до
нивото на “пълнолетна зрялост,” когато опознаем Исус Христос. Иначе зрелостта може да ни убегне и ние
ще бъдем беззащитни срещу всеки повей, което духа срещу нас. Зрелостта има и друга отличителна черта.
Във Фил. 3:13-15 Павел пише: “Забравям онова, което е зад мен и правя всичко възможно, за да постигна
това, което е пред мен. Продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата, за която чрез
Христос Исус Бог ме призова към живот в небесата. И нека всеки от нас, който е духовно зрял, също да
мисли така.” “Забравям онова, което е зад мен.” Тук Павел е използвал една гръцка дума (eplanthanomai),
която означава не просто да забравя, в смисъла да съм загубил съзнанието за (например, “Забравих къде си
оставих чадъра”). По-важното е, че аз не само съм забравил, но вече не се интересувам от онова, което съм
забравил, загубил съм всякакъв интерес към това нещо; не се тревожа за него; нямам време за него; вече не
искам да мисля за него. 

Защо? Защото сме прекомерно фокусирани в това, което е пред нас. И кое е това нещо? “Наградата,
за която чрез Христос Исус Бог ме призова.” Не знам дали Павел е имал някакъв спортен талант. Знам, че е
обичал да използва метафори от спорта. Когато казва: “правя всичко възможно, за да постигна това, което
е пред мен” той се оприличава на спринтьор, който в последните няколко крачки преди финала се навежда
напред към финалната лента. Само след няколко стотни от секундата той ще финишира. Спринтьорът прави
върховно усилие и се разтяга, навеждайки се напред към финалната лента. Представете си напрежението на
бегача, концентрацията му, решимостта му и вглъбеността му. Дали публиката крещи възторжено или е
недоволна от него? Той не я чува! Дали въобще има публика на стадиона? Той не вижда! Дали денят е
горещ? Той не усеща! Забравяйки за онова, което е зад него, той е погълнат изцяло от онова, което се
намира пред него и се намира толкова близо до финалната лента, че почти може да я докосне.

Говорейки  за  забравянето  на  това,  което  се  намира  зад  нас,  аз  си  спомням,  че  като  дете  ми  се
струваше, че поведението на жената на Лот е най-глупавото нещо, за което бях чел. (Бит. 19:26) На нея й
казали да не поглежда назад към града, докато бягала заедно с мъжа си, за да се спаси. Но тя крадешком
погледнала назад през рамото си и незабавно била превърната в стълб от сол! Какво беше това примитивно
суеверие, за което се разказваше в тази история? Защо в нея се разказва за някакъв капризен бог, който е бил
жесток  и  тираничен  и  е  в  състояние  да  се  разгневи,  защото  жената  не  се  е  подчинила  на  някаква
безсмислена забрана? Но сега, когато вече съм стар, аз постоянно се връщам към тази история. Сега вече
знам, че тази забрана не е била безсмислена. 
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Лот  и  жена  му  бягали  от  Содом,  градът  върху  който  се  стоварила  Божията  присъда,  така  както
Божията присъда неизбежно се стоварва върху всеки човек и върху всичко в историята на света. И защо е
погледнала назад жената на Лот? Дали тайно е жадувала за покварата на Содом, въпреки че точно тази
поквара е станала причината за Божията присъда? Даже и да не е жадувала тайно за греха на Содом, самото
й поглеждане назад е доказателство, че тя е вярвала повече в миналото си  ,   отколкото в бъдещето, което я е  
очаквало.   Тя е считала, че за нея миналото означава повече  ,    отколкото бъдещето  .    Освен това, грехът й се  
състои в съпротивата й на призивите на Бога да се стреми към бъдещето. 

Хората на Бога не поглеждат с носталгия към миналото си, просто защото самият Бог е Бог
на бъдещето! Хората на Бога гледат напред! (Коментар: Колко подходяща е тази истина за положението в днешна
България. Тази носталгия по „хубавия живот“ по времето на социализма ни пречи да вървим напред.  Не е чудно, а е напълно
логично да  сме  в  безпътицата,  в  която се  намираме  като народ  поради неверието на  мнозинството от българите .  Д.Пр.)
Финалната и пълна демонстрация на Божието царство лежи в бъдещето пред нас. Ние бягаме към него!

Дали спринтьорът бяга, гледайки назад? Сутринта на Великден няколко жени отишли на градското
гробище, за да помажат един труп. Там били посрещнати от съобщение, което ги изумило: “Той не е тук.
Той възкръсна. Той отиде преди вас в Галилея.” Онова, което трябва да запомните днес е следното: “ Той не
е  тук.  Той  отиде  преди  вас.”  Ние  упорито  продължаваме  да  очакваме  Исус  Христос,  обкръжени  от
загниването и смъртта,  а всъщност единственият начин да го срещнем е да гледаме напред.  Той винаги е
пред нас и никога не е зад нас! 

А  жената  на  Лот  погледнала  назад  и  била  вкаменена  и  замразена  завинаги  в  състоянието  й  на
безизходност и на безсилие. Кой иска да бъде вкаменен завинаги в безизходност и безсилие? Тогава не
трябва да поглеждаме назад, не трябва да очакваме повече от миналото, отколкото очакваме от бъдещето. Да
бъдем замразени е доста лошо нещо. Още по-лоша е промяната за хората, които продължават да гледат
назад, която все по-ускорено се извършва в тях. Хората, които упорито гледат назад, тъгуват за миналото и
са  изпълнени  със  съжаление.  Докато  продължават  да  гледат  назад,  съжалението  бавно  се  превръща  в
негодувание. Някой човек или някои хора в миналото са им “погодили мръсен номер” и сега те негодуват.

Докато  продължават  да  гледат  назад,  негодуванието  им  се  превръща  в  омраза.  Омразата,  това  е
горчивина и ненавист.  Сега те са пълни с гной и се самоотравят. Докато продължават да гледат назад,
омразата се превръща в отмъщение. Сега те искат да отмъщават и отровата, която се е насъбралата в тях се
излива  върху  другите.  Съжаление,  негодувание,  омраза,  отмъщение:  от  тъжната  носталгия,  през
изпълненото с горчивина сърце, до превръщането им в заплаха за обществото. 

Жената на Лот е била превърната с стълб от сол, за да служи като пътен знак за всички хора, които са
по-зрели от нея и се стремят да вървят напред! По-зрели? Павел казва:  “Правя всичко възможно, за да
постигна това, което е пред мен. Продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата, за
която чрез Христос Исус Бог ме призова към живот в небесата. И нека всеки от нас, който е духовно зрял,
също да мисли така.” Нека да чуем и пише в Евр. 5:13-14: “Всеки, който се храни с мляко, е още бебе и е
неопитен в правилното учение. А твърдата храна е за зрели хора, които чрез постоянно практикуване са
обучили духовните си сетива, за да различават доброто от злото.” 

Кое е по-важно от това да сме способни да различаваме доброто от злото? Кое е по-трудно? Повечето
хора считат, че е лесно да се прави разлика между доброто и злото; те считат, че всеки мърляв сънливец
може да различи злото. Но вярно е точно обратното. Злото е трудно различимо; злото е изкусно; понякога то
е нагло и нахално, а друг път се прикрива хитро, а това нарушава равновесието ни и не ни позволява лесно
да го различим. Само зрелите хора, които са станали зрели чрез яденето на твърда храна, само зрелите са
научени да го различат. Злото не само е нагло и трудно различимо, безкрайно сложни са плетеници на
неговите измерения. 

Например, замислете се за тези хора, които биват арестувани от правосъдието ни. Наскоро разговарях
с един пастор от Англиканската църква, който работел като пастор в едно богато предградие, но после се
преместил и сега работел като пастор в затвор за малолетни затворници. Тези момчета (мисля си, че те
трябва  да  бъдат  наричани “момчета,”  а  не “мъже,”  най-малкото защото правителството счита,  че  те  са
твърде  млади,  за  да  бъдат  съдени  от  съдилищата  за  възрастни);  тези  момчета  са  извършили  ужасни
криминални престъпления. Поради което са в затвора. Когато започнал да работи сред тях, моят приятел от
Англиканската църква научил нещо, с което не се бил срещал в предградието.  Тези момчета трябвало да
бъдат учени как,  кога и защо трябва да си мият зъбите.  Оказало се,  че  нито едно от тях до тогава не
притежавало четка за зъби. Още повече се изумих, когато разбрах,  че нито едно от тях не е израсло в
семейство,  в  което  да  е  имало  собствено  легло.  Тези  момчета  не  само  бяха  злосторници,  които  са
причинявали мъка на другите, а самите те бяха жертви на собственото си зло. 

Тогава дали трябва да бъдат наказвани или да бъдат съжалявани? Криминалното правосъдие, колкото
и жестоко и несъвършено да е, все пак е разполагаемият инструмент, който трябва да бъде използван, когато
е застрашено обществото. Но дали криминалното правосъдие   е достатъчно фин инструмент  , за да може да  
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помогне на юношите, които са направили грешна стъпка и са както престъпници, така и жертви? Но има и
зло,  което удря някои от нас  и то е  неопровержимо зло,  въпреки че  другите не считат,  че  това  е  зло.
Неотдавна вестниците ни съобщиха за едно съдебно решение, което позволило на една бременната жена да
диша лепило, независимо от уврежданията, които може да причини на нероденото си бебе. Съдът решил, че
ако се произнесе срещу дишането на лепило, това ще наруши човешките права на жената. 

И за да не си мислим, че затъпяващата неспособност да се различава злото от доброто може да се
срещне само извън църквата, нека да ви кажа още нещо. Аз съм член на Съюза на писателите в Канада и за
известно време бях член на един комитет за Правата и свободите към Съюза на писателите в Канада. По
време на едно от заседанията на този комитет ние обсъждахме опита на политик от Алберта да забрани една
книга. По време на обсъждането се запознахме с още няколко опити за забрана на други книги в Алберта.
Група християни настоявали да  се  забрани книгата  на  К.  С.  Луис “Лъвът,  вълшебницата и  гардероба” ,
(Коментар:  Която  всъщност е  прекрасна  алегория  за  християнската  вяра  и  за  Божието царство.  Д.Пр.)  защото била
антихристиянска и пропагандирала магьосничеството. Нужна е истинска зрялост, за да се разбере кое е
истинското зло, как злото прониква в хората и как могат да бъдат разкрити неговите прояви. Служението,
което ни научава как да различаваме доброто от злото е същото служение, което ни предпазва да не станем
жертва на всички неща, “които са носени от вятъра “. Разбира се, същата зрелост ще ни даде възможност да
гледаме единствено напред и да очакваме денят, когато вече няма да имаме нужда от прозорливост, защото
царството  на  този  свят  ще  се  превърне  в  царството  на  нашия  Бог  и  на  неговия  Христос.  Сигурно  си
мислите, че тази проповед свършва и това е така. Обаче не мога да се въздържа и ще добавя един послепис. 

През 32-годишното ми служение от време на време ме молят да правя проповедите си по-кратки, по-
малки, по-лесни за разбиране, не толкова сложни и написани на по-разбираем език  .   Няма да се осмеля да  
направя това нещо  .   Ние се нуждаем от твърда храна, за да стигнем до зрелостта  .   

За Йерусалим, за Божият град и за Църквата
Пс. 48

 “Ако те забравя, Йерусалиме, нека десницата ми да изсъхне. Нека се залепи езика ми за небцето ми,
ако не те помня или ако не те считам за по-ценен от най-голямото си веселие .” (Пс.137:5-6 – мой превод)
Дали някой изпитва  толкова  силна  привързаност  към нашия град,  като  псалмиста  към Йерусалим? Но
псалмистът не е толкова привързан към Йерусалим, просто защото харесва този град, така както други хора
харесват Лондон, Париж или Ню Йорк. Псалмистът обича Йерусалим, защото вярва, че това е Божият град.

В Пс.48:1 се казва: “Велик е Господ и е велико той да бъде хвален в града на нашия Бог.” (мой превод)
Следователно, за псалмиста Йерусалим е Божият град, в който са събрани хората на Бога. От хиляди години
хората  на  Бога  ценят  книгата  “Псалми”  и  считат,  че  думите  “Йерусалим”  и  “Сион” са  синоними  на
“църквата.” Тук има един въпрос, който не можем да не си зададем: дали и ние сме така силно привързани
към църквата, както псалмистът е привързан към Йерусалим? Безименният автор на “Евреи” казва: “Нека
да бъдем благодарни, че получаваме царство, което не може да се разклати.” (Евр. 12:28 – мой превод)
Несъмнено Божието царство не може да се разклати.  А църквата? Тя може ли да се разклати? Тя дали е
разклатена?     Тя е толкова разклатена, че можем да я оприличим на боксьор, който едва се държи на краката  
си.

Преди да отговорим твърде бързо на въпроса, ние трябва да се уверим, че разбираме нещо важно.
Думата Йерусалим произлиза от Hyer Shalom –  град на мира и на спасението. На английски думата peace
(мир) означава липса на конфликт, но  на иврит shalom означава хармония, цялостност на създанието, във
вида  в  който  е  излязло  от  Божията  ръка,  неопетнено  от  пороци,  грях  и  зло.  Но  сега  създанието  е
смъртоносно зацапано и е грозно деформирано. Тогава спасението означава цялото създание (включително
хората) да бъдат изцяло излекувани. Следователно   shalom   е Божието царство, а Йерусалим е градът, в който  
ще се появи спасението и Божието царство, което ще е неразклатимо и уникално. Но Йерусалим има и
друга страна.  Исус ни казва,  че Йерусалим е град,  който избива пророците.  И той наистина ги избива.
Градът, който се предполага, че е това място по опустошената земя, където се намира Божието спасение, се
оказа мястото, където Божиите пратеници са най-жестоко обиждани. (Кажете ми същото не е ли валидно и
за самата църква, където се предполага, че Божието спасение е познавано, празнувано и препоръчвано?)
Йерусалим не само обижда пророците, но и е градът, в който е разпънат на кръст Месията, Божият Син –  и
Йерусалим е щастлив, че е направил това!

Отново питам: дали изпитвате същата привързаност към църквата, каквато авторът на Пс. 137 е имал,
когато е написал: “Ако те забравя, Йерусалиме, нека десницата ми да изсъхне.” Или пък като автора на Пс.
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48, който е написал: “Велик е Господ и е велико той да бъде хвален в града на нашия Бог.” Не трябва да
считаме, че псалмистът е наивен. Той не е гледал на Йерусалим през розови очила. Веднага след ликуването
си за  Йерусалим (ст.1),  той добавя:  “Хълмът Сион откъм север.”  На иврит “откъм север”  означава  “в
бъдещето, при наследяването, Йерусалим който ще дойде, новият Йерусалим.” Псалмистът знае, че земния
Йерусалим  е  както  свидетелство  за  Божието  спасение,  така  и  позорна  и  смърдяща  дупка  –  и  двете
едновременно. В земният Йерусалим има достатъчно  ,   за да стане възможен новия Йерусалим  ;   но в земният  
Йерусалим има и достатъчно фалш  ,   за да направи   нужна   появата на новия Йерусалим  .

Ние с вас не гледаме на църквата през розови очила. Ние знаем какви са били папите по време на
Ренесанса:  богати,  корумпирани,  хитри и коварни до такава степен,  че биха  доставили удоволствие на
Макиавели  с  поведението  си.  Ние  знаем,  че  в  първата  половина  на  16  век  църквата  в  Шотландия  е
притежавала около половината от имотите в тази страна. Ние знаем, че фанатичните християни в Нова
Англия (САЩ) са бесели жените,  които са били подозирани, че са вещици.  Ние знаем, че през 19 век
епископи от Методистката църква в САЩ не само, че уволнили Джон Уесли от длъжността пастор заради
борбата му срещу робството,  а даже самите те са притежавали роби.  Ние знаем за  църкви, които са
отказвали да допускат чернокожи на своите богослужения.

Ние с вас не гледаме на църквата през розови очила. Нито пък псалмистът. Той най-реалистично е
оценявал Йерусалим. В земният Йерусалим има достатъчно, за да стане възможен новия Йерусалим; но в
земният Йерусалим има и достатъчно фалш,  за  да направи нужна появата на новия Йерусалим.  Но не
правете грешка: в земният Йерусалим има истина, спасение и мир! Там са Божието слово, Божията истина и
Божията мощ! Поради това псалмистът ни казва, че царете на народите бягат панически от Йерусалим,
когато се доближат до него. Царете на народите започват с предположението, че Йерусалим е нищо; че той е
кълбо дим, пяна, нещо напълно пренебрежимо. Но когато се забъркат в него, те панически бягат. 

Винаги  съм  се  отрезвявал,  когато  се  замисля  как  лидерите  на  народите  реагират  на  църквата.
Църквата изглежда слаб противник, но въпреки това, когато лидерите на народите започнат да я притискат,
те установяват, че тя е непоклатима. И не само, че е непоклатима, а и че църквата е заплаха за тях. Когато
Хитлер дойде на власт, в Германия имаше 18 000 протестантски пастори. Появи се призив за създаване на
Изповядващата църква.  Изповядващата църква твърдяла, че Хитлер не трябва да бъде слушан или да му
бъде обръщано внимание. Тя казвала: “Исус Христос е единственото Слово на Бога, на което трябва да се
подчиняваме в живота и в смъртта. Ние отричаме, че освен Исус Христос, църквата може да има и фюрер.”
6 000 протестантски пастори се присъединили към новата Изповядваща църква. Какво получили останалите
12 000 пастори  заради това, че превили гръбнака си? Карл Барт, когото Гестапо бързо отстранило от
поста му на университетски преподавател казал: “6 000? Те са твърде много! 30% от свещениците не могат
да имат достатъчната прозорливост, за да разбират какво става или пък не могат да имат нужната смелост,
за да ни бъдат полезни. Ясно е, че не можем да разчитаме на твърде много от тях. Трябва да намалим техния
брой!” Не се наложило Барт много да чака.  Само след 1 месец броят на присъединилите се свещеници
спаднал от 6 000 на 4 000.  След още един месец спаднал до 2 000 и т.н. докато се стигнало до критичното
ядро  , което било нужно, за да се направи годен за вярване новият Йерусалим  .

Защо Хитлер толкова упорито е преследвал този толкова малък брой пастори?  Защото е знаел, че
свидетелстването за Исус Христос е като маята.   Самата тя е незначителна, но въпреки това се разпростира  
навсякъде,  оказва  влияние  на  всичко  и  нищо  не  остава  незасегнато  от  нея.  Влиянието  й  е  толкова
проникващо,  че  тя  е  неконтролируема.  Тъй  като  е  бил  уверен  и  благодарен  заради  новия  Йерусалим,
псалмистът написал: “Каквото чухме, това и видяхме в града на Господа...който Бог установи до века .”
(Пс.48:8 – мой превод)  Каквото чухме, това и видяхме – това е езикът на свидетелстването, който е като
маята и Хитлер е знаел това.

Когато Джон Уесли установил, че е запален от евангелието, докато се намирал в църква, в която нито
свещениците, нито хората били “запалени  ,”   той   не започнал да се оплаква   от заобикалящата го духовната  
инерция и не стигнал до заключението, че положението е безнадеждно. Точно обратното, той казал: “Дайте
ми 12 човека, които не се боят от нищо, освен от Бога и които не мразят нищо, освен греха...просто
дайте  ми  12  човека.”  Онова,  което  той  не  знаел,  но  скоро  щял  да  научи  е,  че  тези  12  човека  вече
съществували.  (Коментар: Разбира се. Когато Илия си мислел, че е сам, Бог му напомнил, че има други 7 000 израилтяни,

които не са се поклонили на Ваал. - (3Ц 19:18) Д.Пр.)
Увереността ми в Божията праведност е неувяхваща.  Бог ще направи това, което е обещал  .   Нито за

миг не се съмнявам в това. Когато Господ ни казва, че ще изгради църквата си на база на признанието, което
обществото му дава като Месия на Израел и Син на Бога (Мат. 16:18); когато той ни казва, че даже силите
на смъртта и атаките на ада няма да го победят,  аз му вярвам. Дотогава, докато самият Исус Христос е
издиган в истината на евангелието,  неговото общество ще процъфтява и накрая ще триумфира в слава,
колкото  и  глупави  и  греховни  да  са  гротеските  му  псевдо-ученици,  които  твърдят,  че  са  авангард,  но
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всъщност са както опасни, така и смешни. В ранните дни на Методистката църква хората на Уесли са били
обвинявани, че са фанатици и им липсва морал. Уесли отговарял: “Ние не сме фанатици, защото колкото и
да сме енергични на вид, ние не издигаме себе си над евангелието, което е характерна черта на фанатиците.
Ние не сме и неморални хора, въпреки че сред нас има някои “крастави магарета”, чиято лоша репутация се
приписва на нас.” Оказало се, че едни от тези “крастави магарета” са били сестрата и зетят на Уесли. Сестра
му се казвала Марта, а зет му е бил свещеник. Тяхното семейство имало 10 деца, 9 от които умрели в
ранното си детство. След раждането на толкова много деца здравето на Марта се влошило и тя имала нужда
от домашна прислужница.  Наели една жена, която се наричала Бети Гринуей. Зетят на Уесли се оказал
любовчия и домашната прислужница забременяла от него. Скоро тази новина стигнала до Джон Уесли,
който много трудно повярвал, че зет му се е държал толкова скандално и толкова безсрамно е унизил сестра
му. Уесли отишъл да види сестра си и когато тя му разказала всичко, той разбрал, че положението всъщност
е още по-лошо, отколкото му били казали.

Зетят Уесли Хол изоставил жена си Марта без никаква издръжка,  която живеела в селото,  където
погребала  9-те  си  деца.  Всичко  това  било  публично  известно.  Вестниците,  които  пишели  срещу
методистите,  публикували  унизителни  подробности.  В  една  статия  се  казвало:  “В  петък  сутринта
преподобният Уесли Хол замина за Лондон, оставяйки без всякакви средства съпругата си. Той продал даже
чаршафите  на детето  си и всичко останало,  което можел да  превърне в  пари и я  изоставил в дълбоко
отчаяние.”  И какво направила Марта в своето отчаяние?  Тя простила на съпруга си! Когато 3 месеца по-
късно той наперено се появил в къщи, тя го приела. Веднъж Марта се измъкнала тайно от къщи, за да се
срещне с брат си Джон, който отишъл още веднъж да я посети и да я подкрепи в мъката й. Докато тя била на
среща с брат си, нейният непоправим съпруг заключил входната врата, за да не може да влезе, когато се
върне. После отново я напуснал, а след това тя отново го приела. След това отново я напуснал.  Към този
момент дошло времето за раждане на прислужницата Бети Гринуей. Не извикали лекар за раждането, тъй
като в класовото общество на Англия нито един лекар не би искал да се замеси в такъв огромен обществен
скандал. Вместо това извикали акушерка. В онзи момент Марта разполагала само с 6 лири. Платила 5 лири
на акушерката,  а  последната  лира похарчила за  билет за  дилижанса на безчестният си съпруг,  който й
съобщил, че иска да напусне Лондон и отново да се върне при нея. Много скоро след това той отново я
изоставил, като този път заминал с друга жена за Барбадос. До края на живота си Марта трябвало да бъде
издържана от двамата си братя, Джон и Чарлз. Изводът от тази дълга история е следният: В продължение на
десетки  години  Уесли  Хол  бил  позор  за  Методистката  църква.   В  продължение  на  десетки  години
хулителите се подигравали и го посочвали всеки път, когато се заговорело за Методистката църква на Джон
Уесли.  Противниците му пишели брошури и статии, посветени на нещастието на един от най-известните
личности на Методистката църква.  Но въпреки това, Бог отдал почест, приел като своя, използвал и
умножил работата на Методистката църква по такъв начин и до такова ниво, които сега ние едва ли
можем да осъзнаем!

Исус Христос е там, където той е издиган в истината на евангелието, нищо няма да може да унищожи
неговото  общество.  Нищо  –  нито  силите  на  смъртта,  нито  скандал,  който  се  трае  десетилетия,  нито
теологични  измени  и  духовната  инертност  на  онези,  които  се  самоизтъкват  като  църковни  лидери  и
говорители. Ние забравяме, че в началото думата “методист” е била синоним на презрение, което само се е
засилило, след като Уесли и хиляди хора като него били запалени от истината на евангелието. Но какво е
унижението,  причинявано  от  хората  в  сравнение  с  Божията  вечна  защита?  Всеки  път,  когато  чета  за
роднините  Джон Уесли и Уесли Хол, аз се окуражавам, тъй като знам, че евангелието винаги ще защити
верните, особено пред лицето на всяка фалшификация и измама. Псалмистът пише: “Велик е Господ и е
велико той да бъде хвален в града на нашия Бог.” Велико е Бог да бъде хвален в градът на спасението
Йерусалим. Това е град на спасението, въпреки че измамата вътре в него го прави да изглежда, че е град на
унищожението.  Въпреки това псалмистът е знаел, че “краставите магарета” не могат да победят Божието
обещание!     Поради това аз не съм обезкуражен за църквата  .

Псалмистът не е бил наивен относно Йерусалим и знае, че това е както град на спасението, така и
град на разрушението. Но тъй като Бог спазва обещанията си, тези две черти на Йерусалим не са с еднакво
тегло.  Градът на спасението винаги ще тежи повече    от градът на разрушението  . Поради това псалмистът
казва  на  читателите  си:  “Обиколете  Сион,  обходете  го;  пребройте  кулите  му,  обърнете  внимание  на
укрепленията му;  разгледайте крепостите му.”  (Пс.  48:12  –  мой превод)   С други думи,  преди да  се
отчаете от порочността на Йерусалим, обиколете града и вижте колко славен е този град със своите кули,
крепости и укрепления.

Същото  изпитвам  и  към  църквата  с  нейните  богатства  и  слава.  Вечно  ще  бъда  благодарен  на
средновековните монаси, седящи в осветяваните си от свещ килии, които са запазили живо познанието по
време на тъмнината на мрачната епоха. Никога не бих искал да съм без католиците, или без молитвеника на

82



83

англиканската църква. Калвинистите ни напомнят, че Бог винаги си ще бъде Бог, безкомпромисно свят и
неувяхващо величествен. Когато си мисля за лютераните, сърцето ми се изпълва с богатствата, сътворени от
на стария Мартин Лутер. Ето една негова мисъл: “Знаете ли какво е лекарството срещу безпокойството  ?  
Престанете да се вглеждате в себе си и да живеете за себе си.    Вместо това, живейте заради някой друг  .  
Живейте в Христос с вяра, живейте заради ближния си с любов  .   Тогава никога няма да бъдете разяждани от  
безделието  си.”  Източноправославната  църква  е  наковалня,  която  е  строшила  всеки  чук,  който  се  е
стоварвал  върху  нея  през  вековете.  Нейните  членове  употребяват  като  нафора  думите:  “Исус  Христос
побеждава.”  (Попитайте  Александър Солженицин  какво  представлява  раздаването на  причастие  според
Православния канон.) Освен това има Баптисти. Те се отличават не по своето учение за кръщението (както
мнозина погрешно си мислят). Те се отличават със своето разбиране за църквата и настояват за отделянето
на църквата от държавата. Те знаят, че между Христос и Цезар не може да има компромис. Те знаят, че по
своя замисъл държавната църква е противоречие. Църквата не е и никога не трябва да бъде считана, че е
религиозната  ръка  на  нацията  или  на  правителството,  или  на  някаква  политическа  партия;  нито  пък
църквата трябва да бъде считана за ракета-носител на някаква идеология, защото църквата принадлежи на
Господа и целта й съвсем не е да подкрепя властите и силите, а да ги побеждава и да изважда на показ
тяхната истинска порочност.  (Коментар:  Отделянето на църквата от държавата започва  с отказът на църквата да

получава финансиране от държавата. Докато е финансово зависима от държавата, църквата никога няма да е свободна. Д.Пр.)
Бог толкова силно обича Йерусалим, Божият град, че ще го направи съвършен. Тъй като вярвам в

това, аз отказвам да бъда обезсърчаван. Не мога да изброя колко хора се идвали при мен и са ми казвали
бащински: “Ше  фе  рд, защо не се откажеш. Ти нямаш шанс да промениш нищо  .” А аз винаги им отговарям
радостно: “Приятелю, на първо място, аз поддържам позицията си не защото искам да променя нашата
деноминация,  а  за  да съм сигурен,  че  тя  няма да  ме  промени.  На  второ място,  когато  видях как беше
съборена Берлинската стена и как рухна някога могъщия СССР аз разбирам, че пред неразгадаемото Божие
провидение всеки самоуверен монолит може би се намира само на часове от мига, в който ще рухне на
земята.”

Не е ли добре проповедта ми да свърши до тук? Псалм 48 започва с описание на града на великия
Цар, църквата. В псалма се говори много за църквата. Накрая псалмистът ни призовава за се замислим за
праведността  и  величието  на  църквата.   Когато  подчертава  великолепието  на  църквата,  псалмистът
установява, че е завладян от Светият на Израел, от живия Бог, който не може да бъде принизен или объркан
с нещо друго, колкото и славно да е то, нито даже с църквата, която е обещал да представи на себе си без
никакво петно и недостатък. Псалмистът казва: “Разгледайте Йерусалим, обърнете внимание на славата
му, за да разказвате на следващото поколение, че това е Бог, нашият Бог завинаги и до века.” (Пс.48:13 –
мой превод)

Точно  така,  както  Йоан Кръстител посочил  към Онзи,  на  когото  не  е  достоен  даже  да  развърже
връзките на сандалите, така и църквата винаги сочи към Онзи, които е собственикът на църквата и на света
– към уникалният Господ, Съдията и Спасителят. Така и ние с вас и всички християни сочим към него,
намирайки се в компанията на брат Йоан преди нас, трябва да казваме на следващото поколение, че това е
Бог, нашият Бог и той ще бъде техният водач така, както беше наш водач и така ще е завинаги.

“А на  Този,  който  чрез  силата,  която  работи  в  нас,  е  способен  да  направи  несравнимо повече
отколкото това, за което ние се молим или мислим, на него да бъде славата в църквата и в Христос Исус
за всички поколения от века и до века. Амин” (Еф. 3:20-21 – мой превод).

За “изненадващото величие да познавам Христос Исус, моя Господ.” 

Защо Павел се е изтърпял тези неща? Чуйте описанието на изпитанията му: затвор, бой, бой с камъни,
три корабокрушения, престой в морската вода в продължение на ден и половина, глад, жажда, излагане на
слънце,  дъжд и  сняг.  Защо Павел  е  изтърпял  всички  тези  изпитания?  В най-топлото от  писмата  си,  в
писмото до църквата във Филипи, Павел ни казва, че е направил това заради “изненадващото величие да
познавам Христос Исус, моя Господ.” Тези няколко думи обясняват всичко. 

Ако сърцата ни откликнат на тези няколко думи или иначе казано, ако личният ни опит, живота ни и
връзката ни с нашия Господ са в хармония с неговите преживявания, тогава ние разбираме апостола. Но ако
“изненадващото величие да познавам Христос Исус, моя Господ” не намира отклик в сърцето ни, тогава
можем да стигнем до заключението, че Павел е бил или мазохист, или фанатик. Той може би е бил мазохист
и е изтърпял тези изключителни нещастия, защото е харесвал да страда. Или пък е бил фанатик и подобно
на всички фанатици с див поглед, изпълнен с напрежение и истерия, не е усещал никаква болка.
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Но няма никакво доказателство за умопомрачението на Павел. Няма доказателство, че той някога е
бил мазохист или истеричен човек.  При това положение “изненадващото величие да познавам Христос
Исус, моя Господ” е задоволително обяснява защо той е изтърпял тези беди и страдания. За Павел всичко
започнало, когато възкресеният Господ го сграбчил. Това се случило точно когато Павел въобще не очаквал
да му се случи нещо подобно. Тогава той съвсем не е бил депресиран, разтревожен, объркан, нито пък го е
гризяла съвестта, след което внезапно намерил облекчение в “религията.” Той не е търсел нещо, с което да
балансира някои от личните си недостатъци, които мъкнел със себе си още от детството си. Нито пък е
пресметнал колко по-добра кариера би направил, ако се присъедини към църквата.  Павел е бил пленен. И
тъй като е бил пленен, той е бил изумен. Онова, което сега го завладяло били нещо, което той никога не е
очаквал да му се случи, нито го е искал, нито пък си е мислил, че е възможно да му се случи. 

Не  ме  разбирайте  погрешно.  Аз  въобще  не  подценявам  хората,  които  гледат  към  Исус  Христос,
защото се страхуват, защото са разтревожени или се чувстват виновни за нещо, или са самотни, или са
загубили близък човек, или са тежко болни, или пък са на смъртния си одър. Смирението на нашия Господ е
такова, че той приема с радост всеки човек, който отиде при него поради някаква причина. Милостта на
нашия Господ е такава, че той приема всеки човек, който отиде при него, движен от какъвто и да е мотив,
колкото и да е загрижен само за себе си. По същият начин трябва и ние да се радваме и за ценим високо
другите вярващи, които са отишли при него поради някаква, неизвестна за нас причина. 

Единственото което твърдя е, че Павел не е погледнал към нашия Господ, защото е чувствал, че е в
нужда. Той даже не е погледнал. Той е бил завладян. А след като бил завладян и съкрушен, той установил,
че е завладян от нещо, което той даже не е знаел, че съществува. Често ме питат как евангелието ще накара
светските и заможни хора да го чуят, след като вече изглежда, “че те всичко си имат”. Преди десетки години
проповедниците насочваха вниманието си към нещата, които хората нямаха: те нямаха мир, или радост, или
задоволство, на мнозина беше напомняно, че те даже нямаха морал. 

Но  днешните  заможни  хора  изглеждат  недостижими  чрез  старите  методи  на  евангелизиране.
Днешните заможни хора не се тормозят от това, че животът им е празен. Животът им е толкова пълен, че те
постоянно  се  чувстват  уморени.  (Сигурно  сте  забелязали,  че  изтощението,  а  не  скуката,  е  типичното
състояние на заможните хора.) Те не се тревожат, че са морално пропаднали. Нито пък считат, че имат
достатъчно морал, нито са загрижени, ако са неморални. Те не търсят помощ от църквата, за да се справят с
емоционалните си затруднения. Те се справят с емоционалните си затруднения с помощта на лекарите и
фармацевтите. 

Тогава има ли някакво слабо място в живота им, някакъв “плацдарм”, откъдето евангелието да влезе?
На пръв поглед изглежда, че в живота на заможните хора няма слабо място, защото “те всичко си имат”. Но
не е ли задача на проповедника той да създаде такъв плацдарм? В края на краищата, последното нещо,
което  искаме  да  направим,  е  да  подхранваме  емоционална  наранимост  в  хората,  които  се  чувстват
психически здрави. Никой не е казвал на Павел (когато се е казвал Савел), че въпреки, че е считал, че е
добре, всъщност не е добре. (А ако това му беше казано, той щеше да се изсмее.) Ако преди арестуването
му на пътя за Дамаск при него бяха отишли няколко добронамерени християни и му бяха казали: “Братко, ти
имаш нужда от Исус”, той щеше да им отговори с насмешка: “Аз толкова се нуждая от Исус, колкото се
нуждая от дупка в главата си.” 

Тогава как евангелието спечели вниманието му, за да бъде чуто от него? Не чрез използването на
личните му недостатъци,  които умният пастор може да раздуе и експлоатира.  Павел е бил арестуван и
съкрушен. А след това бил завладян от нещо, което никога не е предполагал, че съществува и че може да му
се случи. Така той бил пленен от  “изненадващото величие да познавам Христос Исус,  моя Господ.” А
какво представлява това “изненадващо величие”? Huperechon е гръцка дума, която означава нещо, което
едновременно е по-високо, по-лесно различимо и е по-впечатляващо.  По-високо, по-лесно различимо и по-
впечатляващо. Това не означава, че предшественикът му е бил лош или безполезен, а че онова, което е
дошло след него надвишава даже това, което е било много добро. Това което е дошло после, е просто по-
високо, по-лесно различимо и по-впечатляващо. Онова, което е наследил Павел е било добро и онова, от
което е бил заобиколен е било богато. Павел е бил късметлия. “Обрязан в осмия ден.” (Еф.3:5) 

За  разлика  от  приобщилите  се  към  юдеизма,  които  са  се  обрязвали  тогава,  когато  са  се
присъединявали към еврейското общество, Павел е бил обрязан още като бебе. С други думи, той е бил
отгледан от родители, които са гледали сериозно на духовното формиране на своето дете. Аз израснах в
семейство, което се отнасяше сериозно към моето духовно формиране. Когато съм бил само на 3 седмици,
родителите ми обещали публично, по време на една църковна служба на посвещението, че ще направят
всичко на което са способни, за да ме окуражат да стана последовател и ученик на Исус Христос. И те го
направиха. В продължение на години аз виждах как родителите ми с радост изтърпяваха неудобствата и с
готовност правеха жертвите заради мен, с надеждата, че в бъдеще всичко това ще даде плод в мен. 
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“От  Вениаминовото  племе.”  (Еф.  3:5)  Вениамин  е  бил  единственият  патриарх,  който  е  имал
привилегията да бъде роден в Обещаната земя. От Вениаминовото племе е произлязъл Саул, първият цар на
Израел. Великите израелски пророци Йеремия и Малахия също са произлезли от това племе. М ардохей,
чичото на  Естир,  народния  герой на  Израел,  също е  произлязъл от  това  племе.  Било е  привилегия  да
произлизаш от това племе. Аз също съм се чувствал привилегирован. Когато бях 8-годишен, баща ми ме
накара да прочета редакционната страница на неделния брой на вестник Ню Йорк Таймс. Тъй като бях
много малък, аз не разбрах и половината от думите от редакционната страница. И със сигурност нямах
никаква представа за темата, за която беше писал редактора. Но въпреки това баща ми продължи и през
следващите седмици и месеци да ме кара да чета тази страница.  Той ми каза, че иска от мен да подобря
способността си да чета на английски, иначе ще порасна без да разбирам прецизността при употребата на
езика при писане и говорене. 

Проповедите в местната ни църква обикновено бяха лоши, толкова лоши, че баща ми, който винаги
беше великодушен, на връщане към дома ги коментираше кратко: “Е, поне текста беше добър.” (Аз често му
напомнях, че текста е това нещо, което неспособният проповедник не може да опропасти.) Поради това
родителите ми ходеха някъде в Торонто, мъкнейки и мен, и сестрите ми със себе си, за да чуем по-добро
проповядване. И тъй като нямахме кола, ние трябваше да пътуваме с трамвай, даже ако за това се налагаше
понякога да се прекачваме на 2-3 трамвая. Павел казва за себе си, че е “евреин от евреи” (Еф. 3:5) Той е
знаел иврит, свещеният език.  Повечето евреи по онова време не са знаели иврит, поради което са били
непривилегировани в библейско и теологично отношение. 

Аз  знам и  разбирам  логиката  на  Библията  и  съм необикновено  привилегирован  от  теологичното
образование и формиране, което съм получил. Тези неща не трябва да бъдат подценявани по никакъв начин.
Всички те са за добро. Много по-добре е да ги имаш, отколкото да ги нямаш. Павел никога не е претендирал
нещо друго. Той никога не е казвал, че тези неща са незначителни. Точно обратното, той е казал, че “ те
бледнеят  в  сравнение  с изненадващото  величие  да  познавам  Христос  Исус.” Ще  повторя:  “Аз  съм
безкрайно  благодарен  за  християнската  привилегия,  с  която  бях  роден.  Много  по-добре  е  да  я  имаш,
отколкото да я нямаш. Но въпреки това, сама по себе си тази привилегия не гарантира нищо  .   Въпреки че ме
насочи към опознаването на Исус  Христос,  самата  тя  не можеше да ми го  гарантира.  Аз трябваше да
сграбча Онзи, който поради милостта си ме сграбчи, като пръв ме настигна и ме завладя. Всяка привилегия
от произхода ми е важна. Но въпреки това тя бледнее в сравнение с “изненадващото величие да познавам
Христос Исус, моят Господ.” 

Преди 1-2 години срещнах д-р Хелън Хюстън, канадски хирург и мисионерка, която беше живяла
през цялото време след дипломирането си в Непал. След като бях чел много неща за нея, включително
биографията й, аз силно желаех да се срещна с нея. Вече бях прочел едно нейно писмо, в което пишеше за
християни, които са готови да страдат заради вярата си. Тя ми пишеше за вярващи в Непал, които са били
преследвани от властите. Някои от тях били изпратени в изгнание, други – в затвора, а стотици се намирали
извън затвора единствено защото бяха платили гаранция и трябваше всеки месец да се явяват пред съда,
мнозина бяха ипотекирали земите си, за да платят гаранцията си. А на края на писмото си д-р Хюстън
пишеше: “Трябва да бъдем солидарни с тях. Заслужава си да платим всякаква цена за да опознаем Исус.”

Искам да привлека вниманието ви върху три неща. Първо, Хелън Хюстън отишла в Непал веднага
след като завършила медицинския университет като мисионерка на Обединената църква на Канада. Когато
се  връщаше  в  Канада,  докато  е  в  отпуск  веднъж  на  всеки  6-7  години,  тя  забелязваше  теологичното
еродиране в Обединената църква на Канада, което се разви и превърна в теологична пропаст. Накрая тя
публично се дистанцира от няколко противоречащи на евангелието учения, които църквата беше възприела.
Поради това на нея й беше отказан достъп да се изказва публично пред църквата. (Обичайна практика е,
когато са в отпуск в Канада, мисионерите да обикалят от църква на църква, за да информират за дейността
си  като  мисионери  и  да  набират  финансова  помощ.)  Забранявайки  й  да  участва  в  семинарите  на
Обединената  църква  на  Канада,  ръководството  на  църквата  счете,  че  е  по-добре  тя  да  не  говори  пред
потенциалните  кандидати за  мисионери по света.  Това  решение  предизвика  тревога  и  обърканост  сред
членовете на нашата деноминация. Второ, Хелън Хюстън има още по-големи трудности, тъй като живее в
Непал сред християни, които са подлагани на преследване заради вярата си и това преследване е толкова
сигурно  и  неотменно,  колкото  това,  че  слънцето  изгрява  от  изток.  Трето,  всички  тези  неща  не  я
изплашиха:  “Заслужава  си  да  платим  всякаква  цена  за  да  опознаем  Исус.”  Чрез  всичко  написано  и
извършено от нея, Хелън Хюстън насочва вниманието ни към нещо изключително важно от писмото на
Павел  до  църквата  във  Филипи:  да  опознаем  изненадващото  величие  на  Исус  Христос  означава  и  да
участваме в страданията на Христос и да опознаем силата на Христовото възкресение. Това е най-важното
нещо. Когато опознаем Исус Христос, това веднага променя отношението ни към нещата, които по-рано сме
считали,  че  са  извънредно  важни.  Да  опознаем  Исус  Христос,  това  означава  да  участваме  както  в
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страданията, така и във възкресението на Христос. Когато разберем колко съдбоносно важно е това, веднага
осъзнаваме колко несъществени и повърхностни са повечето други неща в сравнение с тази истина.

Спомнете си, че “изненадващо величие” е превод на една гръцка дума, която означава нещо, което
едновременно е по-високо, по-лесно различимо и е по-впечатляващо.  Ние страдаме със страданията на
нашия Господ тогава, когато сме поставени в ситуации, които причиняват страдание на Исус. Той страда
тогава, когато светът е разорен и смазан, когато на хората им “одират кожата”; той страда, когато някой
човек страда по каквато и да е причина, независимо дали вината е негова или е на някой друг. От неговата
притча за овцете и козите става ясно, че нашият Господ страда, когато страдат хората, независимо дали са
вярващи или не. От Библията научаваме, че нашият Господ страда много, когато вярващите хора страдат и
са преследвани заради вярата си. А възкресението на нашия Господ означава, че той триумфира във всички
ситуации. Ние с вас страдаме толкова, колкото страда и всеки друг човек по света просто защото живота е
такъв.  Но  освен  тези  страдания  ние  страдаме  допълнително,  защото  преднамерено  оставаме  редом  до
страдащите и онеправданите хора по света. Освен това ние още повече увеличаваме страданията си, защото
заставаме редом до страдащите хора на Христос. И поради това, че ние участваме в страданията на нашия
Господ  във  всички  тези  случаи,  ние  ще  участваме  и  в  неговия  триумф.  Ние  ще  научим  колко  чудно
ефективен е Исус в ситуации, когато сме мислили, че е окован и никой не мисли за него. И всички тези неща
започват с изненадващото величие да го познаваме. 

Започнах днешната проповед с молбата си да се замислите защо Павел е изтърпял всички изпитания в
живота си: да бъде бит, да попада в корабокрушенията, да бъде в затвора – защо е изтърпял всички тези
страдания,  които са ми били причинявани както от властите,  така и от необикновеното му излагане на
силите на природните нещастия. До сега не споменах да страданията, които му е причинила самата църква:
за мъката му заради църквата в Коринт, където е имало вътрешно разцепление, караници и препирни, и
даже  се  е  толерирало  кръвосмешението;  за  мъката  му  заради  църквата  в  Галатия,  която  заменила
евангелието с лишеното от Духа законничество; за мъката му заради църквата в Солун, в която част от
членовете  й  погрешно  разбирали  кога  ще  стане  второто  идване  на  Господа  на  земята,  поради  което
престанали да вършат работата си, задълженията си и бизнеса си, и се превърнали в безделници и лентяи,
които живеели на чужд гръб. 

Питам се, защо Павел е търпял всичко това от страна на църквата? Той е изтърпял всички тези неща
поради една единствена причина:  заради изненадващото величие, което не може да намери думи, за да го
обясни на другите така, че да го харесат. Това е единствената причина, но тя е достатъчно основателна. Да
знаеш това,  да знаеш какво означава да участваш в страданията на Христос и да видиш ефикасността на
Христовото възкресение – това е основателна причина. В края на краищата това е единствената причина,
поради която съществува църквата, поради която аз говоря, поради която вие слушате, поради която ние се
окуражаваме един друг и каним онези,  които все още не са  между нас,  за  да възхвалим Бога и да му
благодарим заради неописуемия дар, Христос Исус нашият Господ. 

За Ицхак, Исаак и за чудесата на Христовата любов
Лука 2:1 – 14; Кол.1:15-20

Много хора, които са любители на класическата музика считат, че Ицхак Перлман е най-добрият жив
цигулар на света. И все пак свиренето на цигулка не е най-забележителното му качество. Всеки, който го е
виждал знае, че той потръпва, когато ходи, ако това въобще може да се нарече “ходене.” Като дете Перлман
е боледувал от детски паралич и от тогава върви много трудно и бавно и всяка негова стъпка е измъчена и
тромава.  С жизнерадостна  усмивка той се  подпира  на  патериците  си и с  мъка успява  да  се  изкачи на
концертната  сцена,  придружаван  от  асистент,  който  носи  скъпоценната  му  цигулка.  Ицхак  Перлман  е
единственият  виртуоз  на  цигулката,  който е  принуден да  свири седнал.  Неотдавна,  в  началото на  един
концерт в Центъра “Линкълн” в Ню Йорк с участието на Нюйоркската филхармония, Перлман изсвирил
само няколко ноти, когато се скъсала една от струните на цигулката му. Той направил знак към диригента да
спре. После отстранил скъсаната струна и дал знак на диригента да започне отново. Така Перлман изсвирил
целият концерт на трите останали струни на цигулката си. Когато свършил, публиката го аплодирала бурно
и продължително. А когато най-после настанала тишина, Перлман казал на смълчаната публика: “Понякога
в живота си ние сме принуждавани да даваме най-доброто от себе си с онова, което ни е останало .”
След това подал цигулката на асистента си, взел патериците и с мъка се свлякъл от подиума, още веднъж
давайки най-доброто от себе си с онова, което му е останало.
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Много хора, които са необикновено надарени, въпреки това са принуждавани да дават най-доброто от
себе си с онова, което им е останало. Друг такъв човек е бил Исаак Ватс, (Коментар: 1674-1748. Д.Пр.) който е
прочут в християнските среди като “бащата на английският химн.” Той е написал стотици химни, много от
които никога няма да бъдат забравени. Но много малко хора знаят, че Ватс често и за продължително време
е изпадал в умствена депресия. През тези периоди той не е можел да пише, не е можел да прави нищо и не
би оживял без грижите на семейството си, докато чакал да се върне разсъдъка му.  В живота му е имало
периоди, за които би било вярно да се каже, че е живял като разумен човек, но е имало и други, в които е
живял като умопобъркан. И какво е писал Ватс, когато се връщал здравия му разум и страданието му се
смекчавало? “Елате, нека да се присъединим към радостните песни на ангелите около трона; десет хиляди
хиляди пеят с гласовете си, но радостта на всички е една.” Колкото и много да е боледувал и страдал Ватс
през  живота  си,  той можал да  напише от  дъното на  сърцето си:  “Боже мой,  колко безкрайна  е  твоята
любов!” Вероятно Ватс е най-известен заради химна: “О Боже, наша помощ в миналото и наша надежда за
бъдещето.” Сигурно всички ние сме пели неговата прекрасна Коледна песен, озаглавена “Радост за света!”
Ясно е, че литературното творчество на Ватс е плод на това, че той е давал най-доброто от себе си с онова,
което му е останало.

Бог също дава най-доброто от себе си с онова, което му е останало. Но в това отношение има една
разлика. Когато Бог дава на грешните хора най-доброто от себе си с онова, което му е останало; когато дава
на обезобразеното творение най-доброто от себе си; когато дава най-доброто от себе си в отношенията си с
космоса, който е задвижван от злото; когато Бог дава най-доброто от себе си, това не означава, че той просто
храбро  изважда  онова  добро,  което  му  е  останало.  Обратното,  той  възстановява.  Когато  Бог  дава  на
извратения свят най-доброто от себе си с онова, което му е останало, той възстановява света. Исаак Ватс е
знаел много добре тази истина и я прави видима за нас в Коледната си песен “Радост за света.”

“Нека да не позволяваме на греховете и на мъката да растат, нито на тръните да опустошават земята”
– плаче Ватс. Ясно е, че в този стих се има предвид Бит.3, където е описана древната история за провала на
човечеството.  Какво  се  е  случило  тогава? Бог  никога  не  е  бил  безразличен  към  корена  на  човешкото
неподчинение и неблагодарност към него. Бог никога не е бил безразличен към първичното състояние, в
което се намираме пред него, състояние при което самодоволната ни претенция, че знаем всичко, оклеветява
Божията доброта  и добротата  на  неговото обещание  към нас.  Божията  претенция към нас  се  корени в
обещанието му към нас, а неговото обещание е вкоренено в сърцето му. Сърцето, обещанието и претенцията
са Бога са израз на желанието му единствено да ни благославя.  Обаче ние считаме,  че Бог е деспот и
единственото нещо, което иска е ние да сме нещастни. Ние се съмняваме в него, не му се подчиняваме и го
презираме.

Обратно на онова, което си мисли обикновения човек, Бог винаги ни дава онова, което искаме да
получим. Той престава да ни се натрапва и се оттегля от нас. (Нали това е, което искаме – да има по-голяма
дистанция между него и нас.) Отдалечавайки се от нас, които сме короната на създанието, той се отдалечава
от всяка проява на създанието под неговата корона.  Така се появява вакуум между него и създанието, в
който навлизат всевъзможните прояви на злото. По този начин сега създанието е омърсено, обезобразено и
извратено. Както ни казва древната история от Битие, сега земята е обхваната от тръни и магарешки бодили.
В примитивното земеделско общество образът на земя, която е обхваната от тръни и магарешки бодили е
метафора  за  безсилие  и  безизходност,  които  са  толкова  големи,  че  само  чрез  непрестанен  труд  и
изобретателност можем да се предпазим от абсолютната безполезност. (Всеки човек, който сади зеленчуци
в двора си знае, че само чрез непрестанен труд и изобретателност може да се предпази от безизходицата да
отглежда зеленчуци, но да не може да се наслаждава на добра реколта от тях.)

А що се  отнася  до  “греховете  и  скърбите”,  те  се  разпространяват  като  тръните  и  бодилите  сред
пропадналия свят. Исус казва: “Всеки, който върши грехове, е роб на греха.”  По този начин той казва, че
всеки, който не е съгласен с него, е непоправимо глупав. “Всеки, който върши грехове, е роб на греха.” И
тъй като всеки от нас греши, всички ние сме в робство. А какво да кажем за скърбите? В Пс.16:4 се казва:
“Скърбите на онези, които заменят Йехова с друг бог, ще се умножат.” С други думи тук се казва, че
онези, които се подчиняват на друг бог, ще умножат скърбите си. Провалът на човечеството означава, че ние
наистина се подчиняваме на други богове и поради това умножаваме скърбите си.

Но въпреки това, Ватс можал да напише коледната си песен “Радост за света!”, защото е знаел, че
идването на  Исус  Христос  означава,  че  проклятието към света е  победено.  Идването на  Исус  Христос
означава, че благословиите на Христос са толкова всеобхватни, колкото е било всеобхватно проклятието.
Въпреки, че е неоспоримо казаното от нашия Господ, че “Всеки, който върши грехове, е роб на греха”, също
толкова е неоспоримо и друго изказване на Исус:   “Ако Синът ви направи свободни, вие наистина сте
свободни.”  Докато има хора,  които се покоряват  на  други богове  и  няма съмнение,  че  така  умножават
скърбите  си,  има  други  хора,  които  се  присъединяват  към  нашия  Господ  на  този  Път,  който  е  той,
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присъединяват се към него, участвайки в състезанието на живота и постоянно се фокусират в онзи, който е
трасирал пътя за нас – тези хора несъмнено умножават радостите си. А що се отнася до безизходицата и
безпомощността,  те  са  толкова  силни,  че  стигат  до  безсмислеността  да  се  живее.  А  дотогава,  докато
извършваме работата, която Господ ни е възложил, нашата работа никога няма да е безполезна и ние никога
няма да си отидем невъзнаградени. “Нека вече да не позволяваме на греховете и скърбите да растат, нито на
тръните и бодилите да обхващат земята. Исус идва за да направи така, че благословиите му да достигнат до
там, докъдето има проклятие.”

Ватс има още много да каже за радостта, която достига до света чрез идването на Исус Христос. “Той
управлява земята с истина и благоволение.” Същият Господ, който възстановява света, сега царува над него
и го  управлява  с  истина  и  благоволение.  Царуването на  Христос  е  забележително.  Няма  съмнение,  че
управниците, които познаваме наистина управляват, но те не управляват с истина. Те управляват с нещо
друго, а не с истина. Те управляват с дезинформация. (Спомнете си за инцидента с американският военен
кораб в залива Тонкин. Тогава американското правителство си послужи с дезинформация, за да въвлече
САШ във Виетнамската война.) Или управляват с лицемерие. (Спомнете си за члена на градския съвет на
Торонто, Хауард Моско. Когато преди 2 седмици беше попитан защо се разрешава откриването на казина в
Торонто,  след  като  имаше референдум и  жителите  на  Торонто гласуваха,  че  са  против откриването на
казината,  Моско безсрамно отговори: “Референдумът не означава нищо.”) Или управляват с пропаганда
(Спомнете  си,  че  преди  няколко  години  федералното  правителство  обеща  никога  да  не  се  опитва  да
упражнява контрол над заплатите и цените. Но само 3 месеца след като управляващите бяха преизбрани, те
въведоха контрол над заплатите и цените!) Или управляват с очевидното желание да обслужват собствения
си интерес  и  обогатяване  (Има изобилно много илюстрации за  такова  отношение.)  Няма съмнение,  че
управляващите управляват, но те не управляват с истина.

Нито  пък  управляващите  управляват  с  благоволение.  А  нашият  Господ  наистина  управлява  с
благоволение.  Навсякъде  в  Библията  се  казва,  че  благоволението  се  изразява  във  верността  му  към
собственото му обещание да бъде наш Бог. Благоволението е непоклатимата му решителност никога да не
престане да се грижи за нас поради това, че е ядосан или пък да ни изостави поради отвращението си от
нас, или да ни пропъди поради нетърпението си. Благоволението е непроменимата решимост на Бога да
остава верен на себе си в своето обещание към нас, независимо от нашата изневяра на обещанието, което
сме  дали  към  него.  Тъй  като  благоволението  се  сблъсква  с  нашия  грях,  в  мигът  на  този  сблъсък,
благословението  приема  формата  на  милост.  А  тъй  като  милостта  е  нещо  много  повече  от  любезна
чувствителност, тя побеждава при срещата с нашия грях и води до спасение и мир. Поради това на много
места в Библията се споменава за “благоволение, милост и мир.”  За разлика от управляващите, за които
четем ежедневно в пресата, нашият Господ управлява с истина и с благоволение. (Коментар: Канадците да не се
оплакват, защото поне могат да четат в пресата някои истини за извращенията на управляващите, защото ние, българите,
нямаме даже тази привилегия. Нашата преса не пише за такива неща и ние си мисли, че у нас всичко е наред. Както казал един
чужденец: „Българите са добре, защото не знаят колко са зле. Д.Пр.)

Преди няколко минути аз казах, че ние имаме нужда да даваме най-доброто от себе си с това, което ни
е останало. Ицхак Перлман и Исаак Ватс са постъпвали по този начин. Но когато са давали най-доброто от
себе си с онова, което им е останало, дали те просто са правели онова, на което са способни, за да предпазят
хората от нещастието да потънат в пълното и окончателно нещастие? Дали в края на деня си, ние с вас
можем да признаем, че не вършим нищо повече от това? Давайки най-доброто от себе си с онова, което ни е
останало, не правим ли просто онова, което можем, за да предотвратим нещастието всички да потънем до
окончателното нещастие?

Не! С оглед на факта, че когато Бог дава най-доброто от себе си с онова, което е останало (т.е.  с
нараненото и извратено творение), той възстановява това творение; с оглед на този факт, нашето даване на
най-доброто от себе си с онова, което ни е останало е нещо много по-значимо отколкото просто спасяване
от катастрофа. Това е израз на нашето очакване на денят, когато възстановяването, извършвано от Бога ще
бъде прието като неотменимо и безгрешно.

Ватс е извършил делото си, защото е видял бъдещия ден, когато той, подобно на лудият от Герасим,
ще седи облечен и с разума си край Исус. Перлман е извършил делото си, очаквайки денят, когато той,
подобно на многото други хора,  които Исус е докоснал,  вече няма да е сакат,  а ще скача и ще лудува,
неограничаван и непотискан в нито една област от живота си. Когато вие и аз даваме най-доброто от себе си
с онова, което ни е останало, ние не просто се опитваме да прикрием с усмивка отчаяното си положение;
напротив,  така  ние  очакваме  денят,  когато  нашият  Господ  ще  направи  така,  че  народите  ще  дават
доказателства за славата на неговата праведност и за чудесата на неговата любов.

В такъв случай, какво трябва да правим в момента? Ватс е знаел какво трябва да правим: “Нека всяко
сърце да подготви място за него.” Ние трябва да приеме Господа, да приемем онзи,  чиито благословии
достигат  до  там,  където  има  проклятие.  Ние  трябва  да  приеме  онзи,  който  управлява  с  истина  и
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благоволение сега и който ще накара народите да дават доказателства за славата на неговата праведност и за
чудесата на неговата любов.

Ние трябва да приеме нашия Господ. Трябва да правим това с вяра, докато приемаме хляба и виното
на Светото Причастие. “Нека всяко сърце да подготви място за него.”

За клюкарството 
Еф. 4: 29 

По време на Втората световна война американските пилоти, които участвали в сраженията в района
на  Тихия  океан,  били снабдявани с  препарат  с  остра миризма за  прогонване  на акулите.  Веднага  щом
пилотът на сваления самолет скочел с парашут и се гмурвал във водите на океана, той отварял този пакет.
Препаратът  се  разпространявал  около  него,  образувайки  предпазна  сфера,  в  рамките  на  която  пилотът
можел да оцелее. Докато се намирал вътре в нея, той бил недостижим за акулите. Но ако глупаво решел да
излезе от сферата на действие на препарата, пилотът веднага можел да бъде разкъсан и изяден. 

По подобен начин Десетте Божии заповеди очертават една сфера в греховния свят, в която можем да
живеем  безопасно  и  свободно.  Дотогава,  докато  се  намираме  в  границите  на  тази  сфера,  ние  ще
установяваме, че живота е благословен, безопасен и задоволяващ. В нея ще опознаем и ще се наслаждаваме
на свободата,  която Бог е  определи за  нас.  Но ако решим да напуснем пределите на сферата,  които са
определени от Божиите заповеди, ние ще попаднем не в свобода,  а в  робство;  не в благословение,  а в
проклятие; не  в процъфтяващ живот, а в смърт, която умъртвява всичко около себе си.

Тъй като деветата заповед на Бога ни забранява да лъжесвидетелстваме срещу ближния си, ясно е, че
ако  клюкарстваме,   ние  глупаво  считаме,  че  можем  да  живеем  извън  сферата  на  Божията  защита  и
благословия. Но ние не можем. Да лъжесвидетелстваме и да разпространяваме клюки, означава да отравяме
себе си и да убиваме другите. Да клюкарстваме означава да отворим съд с отровен газ, който разболява и
убива всички, които го вдишат. На нас не ни е трудно да разберем, че да се опитваме да живеем извън
сферата, ограничена от Божиите заповеди, това означава да се осъдим на смърт. По-точно казано, на нас не
ни е трудно да разберем това, когато то се отнася за някои от Божиите заповеди, например да не убиваме, за
не  крадем или да  не  извършваме прелюбодеяния.  Самата  представа  за  тези  три  гряха  е  придружена  с
познанието, че там, където те съществуват, ние умираме и обратното – ако искаме да съществуваме, ние
трябва да не извършваме тези грехове. Убийство, кражба, прелюбодеяние – и клюки? 

Дали  клюкарстването  спада  към  същата  категория  грехове?  Наистина  ли  този  грях  е  толкова
сериозен? Дали  е  толкова  отвратителен,  унищожителен  и  смъртоносен?  Фактът,  че  Бог  е  забранил
лъжесвидетелстването така, както е забранил и убийството трябва да убеди всеки, който се съмнява, бе
клюкарстването е порок. Но ако съмняващия се в това продължава да се съмнява, тогава разсъжденията за
последиците  от  клюките  сигурно  ще  го  убедят.  Ако  сме  склонни  да  си  мислим,  че  клюкарстването  е
безвредно забавление, което просто гъделичка ухото ни и че не е нищо повече от бъбрене докато пием чаша
кафе, тогава трябва да разберем, че неверният слух може да унищожи репутацията на човека, да сложи край
на кариерата му и даже на живота му. Например, някой казва с многозначително намигане за някоя жена:
“Тя  твърде  много  се  увлича  по  мъжете.”  Ако  е  казано  по  повод  някоя  танцьорка  в  нощен  клуб,  това
твърдение едва ли ще причини някаква вреда, а може даже да подпомогне бизнеса й.  Но ако е казано по
адрес на някоя лекарка, това вероятно ще опропасти кариерата й. 

“Тя не декларира всичките си доходи в данъчната си декларация.” Ако е казано по повод на самотна
майка, която се опитва да изхрани себе си и децата си, работейки като детегледачка, това едва ли ще й
навреди много. Но ако бъде казано по адрес на някоя счетоводителка, това ще постави кръст на репутацията
й. “Той е нелоялен.” Ако се отнася за някой политик, това изказване съвсем не е скандално и даже и белег за
неговата  опитност.  Но  ако  е  казано  за  някой  армейски  офицер,  това  почти  сигурно  ще  доведе  до
уволнението му от армията. 

Капитан Алберт Драйфус е бил офицер от френската армия в началото на 20 век, който бил обвинен в
предателство.  Нямало никакво доказателство в подкрепа на обвинението.  В продължение на 10  години
Драйфус и приятелите му се борили, за да изчистят името му и най-накрая честта му била възстановена. Но
през това време той, жена му и децата му вече били рухнали. През 10-те години, през които той официално
бил обявяван за предател, милиони французи го считали за позор на нацията, а той всъщност е бил невинен.
(Коментар:  Но  Франция  е  имала  личност  като  писателя  Емил  Зола,  който  публично  се  противопоставя  на  създаденото
обществено мнение и подкрепял Драйфус.  Поради това получил заплахи за живота си и се наложило да напусне Франция,  и
временно да живее в Лондон. Д.Пр.)
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 Д-р Норман Бетюн, канадски гръден хирург, работел в китайската революционна армия. Веднъж,
докато оперирал ранен войник, той порязал пръста си със скалпела. Порязването изглеждало незначително,
но скоро след това Бетюн умрял от отравяне на кръвта. Клюките приличат на незначително порязване, но
някой порязвания са смъртоносни! По време на Първата световна война използвали хлора като боен газ за
отравяне на вражеските войски. Този отровен газ убивал хората не незабавно, а бавно и мъчително, докато
белите им дробове изсъхвали и жертвите се борели за всяка глътка въздух и накрая се задушавали. С други
думи, хлорният газ убивал, след като причинявал ужасни страдания и паника. Но употребата на този боен
газ била придружена от един огромен проблем: непредвидените промени на посоката на вятъра. Понякога
промяната на посоката на вятъра връщала газа обратно при онези, които го използвали. В такива случаи
газът не убивал само враговете, а всеки, който се изпречвал на пътя му. 

И клюките действат по същия начин. Но след като е така, защо клюкарстваме? Преди да потърсим по-
задълбочени  отговори  на  този  въпрос,  ние  трябва  да  разберем  най-елементарната  причина  за
разпространяването на клюките и тя е, че лъжесвидетелстването излиза естествено от порочното човешко
сърце. Не е вярно, че човешкото сърце естествено е праведно и свято (ако беше така, евангелието щеше да е
излишно). Вярно е точно обратното, че поради греховната си природа, човешкото сърце е извор на поквара.
Исус казва: “Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби,
лъжесвидетелства, хули.” (Мат. 15:19) Когато питаме: “Защо клюките излизат с такова желание от устата
ни?”, ние трябва винаги да си припомняме казаното в Йер. 19:9: “Сърцето е измамливо повече от всичко и е
страшно покварено.  Кой може да го  разбере?” Когато търсим обяснение  за  пристрастеността  ни към
клюкарстването,  ние  винаги  трябва  да  си  спомняме,  че  в  основата  на  клюкарстването  се  намира
безразсъдното ни,  нелогично и  покварено сърце.  Спомнете си,  че  Киркегор е  казал:  “Който твърди,  че
разбира греха, няма никакъв житейски опит с него.” 

След  като  признаем,  че  клюкарстването  е  външен  израз  на  вътрешната  ни  поквара;  сред  като
признаем, че коренът на клюкарстването е потопен в невидимата нелогичност, тогава спокойно и безопасно
можем да се опитаме да обясним логично някои от чертите на клюките. Например, ние установяваме, че е
почти  невъзможно на  уважим правото на  другия  човек  за  личен  и  неприкосновен живот.  Поради тази
причина ние размишляваме или фантазираме относно това,  което става в  личния живот на този човек.
После (и това е следващата смъртоносна стъпка) ние изричаме гласно размишленията и фантазиите си така,
все едно че тези неща наистина са се случили. Няма никаква логика да правим това. Но кой се нуждае от
логиката? Ние можем единствено да предполагаме, но го казваме с такава увереност, все едно че е доказано
стократно, а всъщност ние въобще не знаем какво се е случило. 

Понякога ние клюкарстваме, защото сме отмъстителни страхливци, които искат да наранят някого,
без да се излагат на опасността да отговарят за нападките си.  Ако отидем при човека, който искаме да
нараним и го ударим в лицето,  ние ще бъдем изпратени в затвора за  нападението си.  Тогава как да го
нападнем,  без  да  отговаряме  за  това?  Клюката.  Клюката  е  подписът  на  човека,  който  е  колкото
отмъстителен, толкова и страхлив. 

Понякога клюкарстваме, защото завиждаме. Ние не само не уважаваме правото на другия човек на
личен живот, но и го лишаваме от правото да притежава. Ние не можем да понесем, че домът на някой е по-
голям, че банковата му сметка е по-голяма, че наследството му е по-голямо, че способностите му са по-
големи  или  че  децата  му  са  по-добри  от  нашите.  Тъй  като  неравенството  между  някой  друг  и  нас  е
непоносимо, ние искаме да сложим край на това неравенство. Има само два начина да направим това: или
ние да се издигнем до неговото ниво, или да го свалим долу до нашето ниво. Но единствено второто е
осъществимо.  Тогава  как  можем  да  свалим  този  човек  до  нашето  ниво?  Не  можем  да  си  присвоим
спестяванията му, не можем да намалим научните постижения на децата му или да намалим таланта му.
Единствено можем да клюкарстваме. Само три клюкарски думи и той ще падне до нашето ниво. И не само
ще падне до нас, а ще пропадне и под нас. Какъв триумф! (Когато хората постъпват така, това се нарича
клюкарстване; а когато народът колективно постъпва така, това се нарича пропаганда.) 

Заповедта на Бога е ясна: забранено ни е да лъжесвидетелстваме срещу нашия ближен. На две места в
Библията се говори за лъжесвидетелстването: в Изх.20 и във Втор.5. Английският превод и на двете места е
един и същ, но в оригиналния еврейския текст има разлика. В Изх.20:16 в еврейския текст се казва: “не
лъжи,  не  говори  това,  което  не  е  вярно.”  Във  Втор.  5:20  се  говори  за  неискреност,  лекомислие  и
несериозност. С други думи Изх. 20:16 ударението се поставя върху онова, което се казва, а във Втор.5:20 се
подчертава настроението и мотивацията, с която се говори.  Еврейският текст във Втор.5:20 твърди, че е
възможно да се каже нещо, което фактологично е вярно, но да се каже по начин и с намерение, което да е
толкова  увреждащо,  колкото е  увреждаща една  откровена  лъжа.  Когато Старият  Завет  ни забранява  да
лъжесвидетелстваме,  той ни забранява както да казваме неща, които не са верни, така и да казваме неща,
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които  може  и  да  са  верни,  но  да  са  произнесени  по  такъв  начин  и  с  такова  намерение,  което  цели
увреждането на другия човек. 

В Пс.51:6 авторът твърди, че  Бог  иска да има “искреност вътре в човека,” т.е. както да говорим
истина  и  да  не  лъжем,  така  и  вътре  в  нас  да  имаме  чисто  сърце  и  да  се  пазим  от  неискреността  и
лицемерието. Колкото повече се задълбочаваме в изучаването на наследството, което са ни оставили нашите
еврейски  предци,  толкова  по-ясно  започваме  да  разбираме  ужаса  на  евреите  от  лъжесвидетелстването.
Псалмистът плаче, че да има лъжесвидетел, който да говори срещу него в съда е най-лошото нещо, което
може да му се случи. (Ако някога сте бил оклеветяван, вие веднага ще се съгласите с псалмиста). Древните
ни еврейски предци дотолкова са се страхували от лъжливи свидетели, че за тях наличието само на един
единствен свидетел не е било достатъчно за осъждането на обвинения човек.  Свидетелстването само на
един свидетел е било безполезно в съда. В съда не е позволено да се говорят слухове. Безполезно е свидетел
да каже: “Аз не видях какво се случи, но миналата седмица Саманта ми каза, че е видяла  как е станало.” 

Миша твърди (Миша са избрани извадки от мъдростта на равините), че всеки, който е общоизвестен
като дърдорко или като подъл и зъл човек се е считал за негоден да бъде свидетел . Свидетелството на такъв
човек  е  било  безполезно  винаги  и  при  всички  обстоятелства.  Освен  това  Миша  твърди,  че  ако  бъде
доказано, че някой човек е лъжесвидетел, той трябва да бъде наказан със същото наказание, с което ще бъде
наказан  извършителят  на  престъплението,  ако  то  бъде  доказано.  С  други  думи,  ако  личността  А
свидетелства лъжливо срещу личността В, че е извършил измама и наказанието за тази измама е 5 години
затвор, тогава личността А, лъжесвидетелят, е бил изпращан в затвора за 5 години. В ситуации, когато това
правило не е било възможно да се приложи (например, ако се лъжесвидетелства относно бащинството на
дете, лъжесвидетелят не може да бъде обявен, че самият той е незаконно дете), тогава лъжесвидетелят е бил
осъждан да понесе 40 удара с камшик. А ако наказанието за дадено престъпление нормално е било 40 удара
с камшик, тогава лъжесвидетелят е трябвало да понесе 80 удара. 

С други думи, нашите израелски предци са искали всички хора да знаят, че преди някой да реши да
каже даже една сричка срещу друг човек, говорещият е по-добре да знае, че трябва да говори истината,
цялата  истина  и  нищо  друго  освен  истината  и  да  говори  без  никаква  неискреност,  лекомислие  или
злонамереност. Миша казва и още нещо: Когато някой свидетелства срещу обвиняем, който ще бъде осъден
на смърт и показанията на този свидетел ще дадат основания за произнасяне на присъдата, тогава самият
свидетел (чието свидетелство е вярно) въпреки това, ще трябва да изпълни присъдата. Считало се е, че ако
човек  свидетелства искрено, знаейки че после ще трябва да изпълни ролята на палача, тогава ако някой има
намерение да лъжесвидетелства и вследствие на това ще бъде издадена смъртна присъда, няма да може да
понесе угризенията на собствената си съвест, че е причинил и изпълнил смъртната присъда на невинен
човек. 

Изводът е, че е най-безопасното нещо е въобще да не казваш нищо и да отказваш да свидетелстваш,
както когато казваш истината, така и когато лъжеш.  Но това не било разрешено в Израел.  Човекът, който
мълчал,  когато  чувал  клюки   и  веднага  не  ги  опровергавал  ,    такъв  човек  бил  считан  за  виновен  за  
разпространението на клюката, която е чул, и мълчанието му се е считало за лъжесвидетелстване . Човекът,
който можел да се оправдае, че никога не е казал клюката, която е чул, бил считан за толкова виновен,
колкото е виновен и клеветника. Втор.5:1 твърди, че ако чуем клюка и не я опровергаем, това означава да
станем виновни за разпространението й и да бъдем основателно наказани за лъжесвидетелстване . А Мал.3:5
ни казва, че Бог ще накаже всеки, който лъжесвидетелства. Клюкарстването е проклятие. 

А какво е лекарството? Първата стъпка за лечението е отново да се чуе заповедта на Бога. Какво казва
деветата заповед? Че не трябва да лъжесвидетелстваме? Не! Ние не трябва да лъжесвидетелстваме срещу
ближния си. Без това уточнение тази заповед е твърде абстрактна, а с добавката “срещу ближния си” ни
напомня как да се отнасяме към конкретния, жив, страдащ и крехък човек от плът и кръв. Но кой е наш
ближен? Исус отговаря на този въпрос в притчата за Добрия самарянин: наш ближен е всеки човек около
нас, който е в нужда. Не трябва да лъжесвидетелстваме срещу ближния си. Вече разбрахме, че израелтяните
са се ужасявали от лъжесвидетелстването. Те са правели всичко възможно да втълпят този ужас на всички
евреи.  Те  постъпвали  така,  както  сега   постъпваме  с  младежите,  за  да  се  ужасят  от  последиците  от
неправилното шофиране. Показват им снимки и филми на катастрофи, за да видят ужасните последици,
невинно убитите и осакатените, с надеждата, че това ще се запечата дълбоко и завинаги в съзнанието им. 

Ако можехме да видим какво причиняват клюките на ближния ни, колко се утежнява страданието му,
ние до края на живота си ще бъдем ужасени. Но трябва да се направят още нещо, за да се излекуваме от
клюкарстването.  Следващата  стъпка  е  да  чуем  какво  казва  Библията.  В  Кол.4:6  Павел  казва:  “Нека
говоренето ви да е винаги благо, подправено със сол ...” В Библията солта е символ на завета и на клетвата, с
която Бог се е заклел в себе си и е обещал на себе си завинаги да бъде наш Бог и никога да не ни изостави.
Милостта е израз на Божията вярност към неговите хора и на това, че Бог винаги ще спазва обещанието си
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към нас. Да се каже, че Бог е милостив, означава да се каже, че нищо няма да го отклони от клетвата и от
обещанието му да е наш Бог. И тъй като ние сме грешници, Божията вярност се среща с нашия грях. При
тази среща верността му приема формата на милост. Следователно, солта е знак за Божията клетва към нас,
че той винаги ще бъде до нас и ще ни обвива с милостта си. Апостол Павел казва, че говоренето ни трябва
да е подправено със сол, т.е. то трябва да отразява към другите хора верността и милостта на самия Бог.

Това е извънредно важно, защото ние живеем в неверен и безмилостен свят. Християните трябва да са
сол в този свят. Подправеното със сол говорене е белег за това, какви сме самите ние: хора, които не са
неверни към ближния си, който страда, а го подкрепят вярно в страданието му и постоянно го обвиват с
милостта си. В Еф.4:29 Павел пише, че говоренето им трябва да е “добро, за назидание според нуждата, за
да принесе милост на тези, които слушат.” Говоренето ни трябва да подхожда на случая, да е плодоносно.
Лекар, който казва публично истината за здравословното състояние на свой пациент по време на някакво
празненство, трябва да бъде наказан. Лекарят не би трябвало да се кълне, че ще казва истината и само
истината. Понякога обстановката е напълно неподходяща.  Учителка, която казва на едно 8-годишно дете
пред други 25 негови съученици: “Не е чудно, че всеки ден спиш в час. Майка ти и баща ти толкова много
се карат и се бият у вас, че никой не може да спи.” Такава учителка никога не може да се оправдае с това, че
казаното от нея е вярно, защото изказването й не съответства на обстановката. 

Павел казва, че говоренето ни трябва да е назидателно, не е достатъчно просто да е вярно, а трябва и
да е назидателно и да носи полза. А ето и последната стъпка от куса за лечение на клюкарстването. Всеки от
нас от време на време бива нараняван, което може да стане с думи и с действия. Каквото и да естеството на
това нараняване, първата ни и инстинктивна реакция е да отвърнем гласно на нападението и по този начин
ставаме лъжесвидетели. Ние ставаме такива,  като разпространяваме слух или неуместно и злонамерено
казваме истина, тъй като намерението ни е да нараним някого. 

Установил  съм,  че  има  едно  сигурно  средство  за  устояване  на  изкушението  да  отвърнем  на
нападението. Когато следващият път бъдете нападнат, не влизайте в съревнование с мръсотията на човека,
който  ви е  наранил.  Вместо  това  погледнете  на  този човек  като  на  ваш ближен,  което  означава  да  се
постараете да откриете от какво страда този човек.  И след това се фокусирайте върху страданието му.
Загърнете със сърцето си страданието на този човек. Ще установите, че изкушението да клюкарствате и да
лъжесвидетелствате по негов адрес веднага ще се изпари. 

За конфликтите, споровете и короната
 Пс. 13

Когато бях млад, аз четях псалмите  просто защото бяха ми казали, че е добре да ги чета. Бяха ми
казали, че псалмите са молитвената книга на Библията и че е важно да се науча да се моля правилно, защото
правилното молене ще ме направи набожен, поради което всеки човек, който се стреми към набожността
трябва да навлезе в псалмите.  Тогава повярвах, че това което ми казаха е вярно. И сега вярвам в това и
ежедневно чета псалми.

Но когато за пръв път прочетох псалмите,  аз бях объркан.  Псалмистът толкова често говореше за
враговете  си,  че  аз  се  зачудих  дали  този  човек  не  е  бил  параноик.  Нещо  повече,  той  толкова  често
призоваваше Божият гняв да се стовари върху враговете му, че аз си помислих дали той не е отмъстителен
човек.  Не си представях, че ще стана набожен, ако приема в сърцето си някой, който изглежда параноичен и
отмъстителен, поради което престанах да чета псалмите. Върнах се към тях чак когато научих два факта,
които съм длъжен да ви представя сега. 

Първо, навсякъде в Стария Завет, където се призовава Божият гняв да се стовари върху враговете ни,
се има предвид, че всъщност тези врагове са наши единствено, защото те на първо място за врагове на Бога .
Иначе казано, истинските ни врагове не са тези, които ни досаждат и ни безпокоят или пък не ни харесват;
истинските врагове на Божиите хора са враговете на самият Бог. На първо място те са врагове на Божията
истина, на Божията цел, на Божият път, на Божията вярност, търпение и непоклатима любов. 

Второ, навсякъде в Стария Завет, където се призовава Божият гняв да се стовари върху враговете, този
призив не е пораждан от подла отмъстителност  ,   а е молба към Бога да защити името си  ;   това е призив към  
Бога да действа с цел да изчисти собственото си име от хулите, с които враговете му са го затрупали.

Когато осъзнах тези две истини, псалмите (а заедно с тях и Старият Завет) оживяха за мен. Чета ги с
обновен ентусиазъм, наслада и полза и продължавам да се стремя към светостта. Ако наистина искате да сте
християни, вие също трябва да се стремите към светостта. Следователно всички ние сме длъжни да се
връщаме отново и отново при псалмите, с цел те да оставят неизтриваемият си отпечатък върху нас. Днес
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ще разгледаме псалм 13. В  рамките  на  два  стиха  псалмистът четири пъти задава  въпроса:  “Докога,  О
Господи?” “Докога ще трябва да чакам? Докога, преди ти да действаш?” Докога ще трябва болката и
скръбта  да  ме  измъчват?”  (ст.  1-2  –  мой превод)  Какъв  е  проблемът  на  псалмиста?  Защо е  толкова
объркан? “Докога враговете ми ще се превъзнасят пред мен?” Проблемът на псалмиста е, че враговете му,
които са надменни и горди самохвалци, злорадстват пред него. Те му се присмиват, хвалят се с унижението,
което  му  причиняват  и  за  страданието,  което  му  налагат.  Те  не  само  го  накарали  да  страда,  а  и  се
наслаждавали от  това,  че  са  го  накарали да  страда  и се  гордеели с  това.  Обаче  трябва  да  помним,  че
враговете на псалмиста са негови врагове   само защото на първо място те са врагове на Бога  . 

Псалмистът  е  разстроен  най-много,  защото  е  разсъждавал  над  страданието,  което  е  измъчвало
Божието сърце. Същевременно самият псалмист изпитва болка, защото враговете му, които преди всичко са
Божии врагове, са и врагове на псалмиста. Всъщност той е толкова силно разстроен, че повече от три пъти
пита: “Докога ще трае това? Колко дълго ще боледувам от тази болка в стомаха си? Още колко дълго ти, о
Господи, ще криеш лицето си от мен? Докога ще ме забравяш?” Една от причините да обичам псалмите е,
че знам затрудненията на всеки християнин, които се описват в псалмите. Да бъдеш християнин  ,   означава  
да си заобиколен от враговете на нашия Господ.  (Коментар:  това е велика истина. Чуйте какво казва Исус: “Ако
светът (т.е. хората) ви мрази, знайте, че мен преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето; а понеже
не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази...Ако мен гониха и вас ще гонят.” (Йоан 15:18-20 Д.Пр.) 

Да си християнин,  това означава да си потопен в конфликт.  Един от захаросаните митове,  които
църквата,  която не се  придържа към Библията,  е  приписала неоснователно на Исус е  митът,  че  където
отидел той,  хората ставали любезни.  Редовно получавам християнска литература,  в която    погрешно   се  
говори, че тъй като Исус е примирителят, неговото слово и деяния     неизбежно примиряват   хората.   Това не е  
вярно! Исус е примирителят и неговото слово и деяния  примиряват разкаялите се грешници   с    Бога  .
Господ не примирява неразкаяните хора с Бога; неговото слово и деяния втвърдяват неразкаялите се във
враждебното  им  отношение  към  Бога.  Нашият  Господ  не  може  да  примири  грехът  и  праведността,
покварата и набожността, злият и Святият на Израел.   Няма и никога не може да има такова примирение  .

Преди Господ за примири някой човек с Бога, той действа като бъркалка, която разбърква всичко в
него. Той е роден във Витлеем, безлично предградие на Йерусалим и цар Ирод изклал всички момченца до
2-годишна възраст, които могъл да намери там. Исус започнал публичното си служение, като се оставил да
бъде кръстен от братовчед си Йоан чрез потапяне в река Йордан. Скоро след това Йоан бил обезглавен.
Веднъж  Исус  проповядвал  в  Капернаум  и  хората  искали  да  го  хвърлят  от  една  скала.  Той  отишъл  в
Йерусалим, където църковните бюрократи направили заговор за убийството му. Накрая Исус бил изоставен
от някои от най-приближените си ученици. Всичко това го пише в Библията.  А в скорошни документи на
нашата деноминация се твърди, че където отивал Исус, там хората ставали любезни. На няколко места в
евангелието на Йоан (9:16; 10:19) се казва, че след като Исус говорел или действал, между хората възниквал
раздор. Преди да примири, Исус предизвиква разделение,  защото на първо място е длъжен да извади на
показ враговете на Бога. Това е очевидно даже за човек, който за пръв път прочита Библията.

Тогава  защо  църквата  не  може  да  види  тази  истина?  Заради  захаросаният  мит,  който  замъглява
Божията истина. Псалмистът знае, че за да стигнем до познаване на истината и да бъдем прибавени към
хората на Бога,  ние трябва да установим, че враговете на Бога са и наши врагове.  Накратко казано,  да
обичаме Бога,  означава да сме потопени в конфликт. Преди няколко години бях поканен да говоря пред
учениците от 7 клас в едно основно училище в Торонто. В класната стая до черната дъска имаше един
огромен  плакат,  посветен  на  проблемите  на  здравето.  С  огромни  букви  беше  написано  съкращението
“Н.С.П.” Под него беше написан пълният текст: “Носете си презерватива.” Нека да  не правим грешка. Във
всяко  обръщение  освен  видимото  има  и  невидимо  послание.  Видимо  този  плакат  казва:  “Носете  си
презерватива.”  Но подразбиращо се обръщение на плаката подстрекава към сексуална активност и към
безразборни сексуални контакти.  Само се пазете да не се заразите от някаква болест.  Всички видими и
подразбиращи се послания на този плакат са в пълно противоречие с вярата на християните в интимността
на човека и за начина, по който сексуалните отношения в семейството подпомагат тази вяра. Евангелието ни
казва, че бракът,  привързването между съпругът и съпругата прилича на присаждането на дърво. Както
основата, така и присадката израстват така, че да се формира свързване помежду им, което впоследствие е
неописуемо красиво. А когато присадката израсне и узрее, тя ражда плодове, което още повече заздравява
спойката на присадката. Всички тези неща се отричат от подразбиращите се послания на този плакат.

Попитах учителката, дали това е класната стая на ученици от 7 клас или е стая, в която са събрали
учениците,  за да чуят изказването ми.  Тя ми каза,  че това е класната стая на седмокласниците.  В този
момент внезапно разбрах, колко ексцентричен беше въпросът ми, защото ако това не беше  така, щеше да
означава, че в тази стая учат още по-невръстни деца! Ако учител или родител   не се съгласи   с този плакат  ,
той веднага влиза в конфликт.  А ако се съгласи,  това означава да се откаже от убежденията си. Ако не се
съгласи, той ще бъде обвинен, че проявява фалшива скромност, че е умствено ограничен, че е наивен и че е
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кавгаджия. Това са глупости. Ако не си съгласен с този плакат, това не означава че си кавгаджия, че си
свадлив и че  си  противен.  От  християнска  гледна  точка,  ако  се  противопоставим,  това  означава  че  не
отхвърляме нашия Господ и не казваме за нашия единствен Спасител и надежда: “Не го познавам и никога
няма не съм го познавал.”  От гледна точка на обществото, ако се противопоставим това означава, че не
кучето  върти  опашката,  а  опашката  върти  кучето.  Ние  не  сме  дребнави  и  капризни,  но  ако  се
противопоставим, ние ще се гмурнем в конфликт. 

Замислете се за общинската комисия за контрола на жилищното строителство в нашия град. Миналата
година, след като нашата църква кандидатства да ни се даде разрешение за строителство и след като бяхме
изпълнили всички изисквания на общината,  ние бяхме оплюти от съседите ни, които тръгнаха по пътя на
войната, с цел да ни бъде отказано това разрешително. Заедно с няколко човека отидохме на една грозна
среща в общината, която продължи 6 часа. На тази среща хората, които се опитвахме да подслоним, които
имаха нещастието да не печелят достатъчно пари като съседите ни, които воюваха с нас, та тези бедни хора
бяха обсипани с клевети и презрение. Средният годишен доход на семействата, които ще обитават новата
сграда (като имате предвид, че често пъти в семейството работят повече от един човек) е 21 600 долара. Все
едно, че не им беше достатъчна борбата да издържат семейство и да отглеждат деца с този доход, та тези
хора бяха обсипани с клевети и презрение. И така ние навлязохме в 6-часов отвратителен конфликт. 

Трябваше  ли  да  избегнем  този  конфликт?  Попитайте  35-годишният  сляп  студент,  който  заедно  с
кучето си водач сега живее в новата сграда и повече не е принуждаван да пътува ежедневно по 4 часа с
автобус,  както  е  правил  преди.  Трябваше  ли  да  избегнем  този  конфликт?  Попитайте  жената,  която  в
началото  беше  сред  противниците  на  нашия  строеж,  но  впоследствие  самата  тя  се  оказа  в  отчаяно
положение и се нуждаеше от подслон, когато тя и децата й бяха изоставени от съпругът й, който се влюбил
в една колежка. Докато говорим за това,   попитайте самият Бог, защото в личността на своя Син той е научил  
какво означава да си без покрив над главата си. 

Ако се съгласяваме с посланието на плаката в класната стая, това няма да е белег, че сме мили и
любезни  хора,  а  ще  е  признак,  че  сме  омърсени  от  греха  на  страхливостта. Аз  съм  президент  и
управител на съвета на директорите на Коалицията на домовете за психично болни хора в Канада. Тази
организация  се  опитва  да  осигурява  подслон  за  хора  с  хронични  психически  заболявания.  Съветът  за
подпомагане на психично болни хора в Пийл възложи на тази организация да надзирава предоставянето на
подходящ подслон на всички умствено болни хора в района на Пийл. Част от този надзор е и справянето със
съпротивата  на  обществото.  С  оглед  на  съпротивата,  която  се  появи  миналата  година  по  повод
настаняването на бедните хора за които ви разказах преди малко, можете ли да си представите съпротивата,
която се появява при предоставянето на подслон на психично болни хора? Нали сте съгласни, че ако се бях
опитал да избегна този конфликт, аз щях да изоставя беззащитните и болни хора, които Бог не е изоставил?

На повечето членове от Обединената църква на Канада от години се втълпява, че тъй като Исус е мил
и любезен, то и всички добри християни трябва също да са мили и любезни. Когато преди няколко години в
нашата  деноминация  навлезе  отстъплението  от  теологията  (а  последиците  от  това  отстъпление  далеч
надхвърлят границите на теологията), хората ни много бързо видяха, че ако защитават онова, което знаят
със сърцата и главите си, че е правилно, те ще влязат в конфликт. Но те погрешно считаха, че по правило
християните  са  помирители,  а  не  хора,  които  създават  раздори.  Поради  това  в  по-голямата  част  тях
капитулираха и на още една греховна опашка беше позволено да върти кучето. Ужасната грешка, чрез които
те бяха превърнати в жертви, съдбоносната кука около която се върти това псевдо-християнско мнение е
следната: Исус   не е   мил и любезен  . Нашият Господ има много отличителни черти,   но не е мил и любезен  !  
Псалмистът не е заобиколен от врагове, защото той самият върви по собствения си път и настройва хората
срещу себе си, не защото е капризен и войнствен човек. Той е заобиколен от врагове, тъй като Бог го е
привлякъл да  върви по Божия път  на мъдростта  и истината и  след като е  въвлечен в живота на  Бога,
псалмистът установява, че Бог има безброй врагове, които сега са и негови врагове. 

Псалмистът  научил,  че  да  останеш  верен  на  Святия  Бог,  който  не  може  да  бъде  отклонен  от
собствената си праведност, означава да се гмурнеш в непрестанен конфликт. Лесно е да разберем това с
главата си.  Но разбирането на тази истина с главата ни не я прави по-лесна за понасяне от сърцето ни.
(Коментар: “Едно е да знаеш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш.” – нар. поговорка. Д.Пр.) Защото сега
Божиите  врагове  стават  наши врагове,  които ни се  присмиват  и  се  перчат,  подиграват  ни се,  лъжат,  и
преиначават думите ни. Скоро и ние започваме да плачем пред Бога заедно с псалмиста: “Колко дълго ще
продължи това? Още колко време ще ме боли? Още колко време ще криеш лицето си от мен? Изглежда Ти
си ме забравил!” Какво става след това? Ние правим това, което е направил и псалмиста. Ние се молим. Не
си представям, че той е сплел ръце и е казал превзето: “Скъпи захаросани Боже, помогни ми и аз да съм
захаросан!” 
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Когато казвам,  че той се е молел,  аз искам да кажа,  че той е  викал към Бога:  “Помисли за  мен!
Отговори ми! Помогни ми! Не ме оставяй да се препъвам като някой пияница! Не ме оставяй в тъмното, за
да могат враговете ми да продължават да ми се подиграват, казвайки: “Той не само е глупак, той е забравен
от Бога  глупак!” “Спомни си за  мен!  Отговори ми!  Направи нещо!”  Това  не  са  нежни фрази,  това  са
заповеди. Не е ли малко неподходящо, даже повече от малко неподходящо да се обръщаме към Бога по този
начин? Не! Навсякъде в Библията да се молим, означава да се борим с Бога. Яков се борил през цялата нощ
(Бит.32:22-32). Борбата му била толкова тежка, конкретна и реална, че той си мислел, че се бори с друг
човек. На сутринта, изтощен, той научил, че се е борил с Бога. Борбата му била толкова тежка, че след нея
той куцал до края на живота си. За спомен от тази борба, името му било сменено и вместо Яков (измамник),
той  бил  наречен  Израел  (“този,  който  се  бори  с  Бога”).  Анна  се  молила  на  Бога  толкова  страстно  и
съсредоточено,  че  не  се  интересувала  от  ставащото  около  нея.  Тя  приличала  на  пияна  (1Ц.1:10-15).
Свещеникът Илий й казал: “Жено, ти си пияна.” Анна му отговорила: “Не съм пияна, а съм извънредно
измъчена  жена. Аз изливах душата си пред Господа.” Според израелските ни предци  ,   ние нито трябва да се  
молим с красиви фрази, нито Исус е милостив и любезен. Помислете си за нашия Господ в Гетсиманската
градина. В превода на английски на този текст ни се казва, че той е коленичил. Виждали сме картини, които
изобразяват как Исус е  коленичил край плосък камък със спокойно сплетени ръце.  Но в оригиналният
гръцки текст е използвано глаголно време, което подсказва, че Исус е коленичел, след това се е изправял,
след това отново е коленичел и това се е повтаряло многократно, все едно че е изпаднал в транс. Павел
казва на ефесяните „прекланям коленете си, когато се моля за вас.“ С това той не казва, че коленичи, за да се
моли (евреите винаги стоят прави, когато се молят); Павел казва, че коленете му се подгъват и той коленичи,
толкова силно е застъпничеството му за тях. В гръцкият текст на Библията често за описание на молитвата
се използва думата agonizesthal,   която означава тежка борба, да правим усилия без прекъсване, да се борим  
до последен дъх. Ето така трябва да се молим. И ние се молим така,  когато конфликта се задълбочи и
враговете ни злорадстват. Ние викаме към Бога:  “Спомни си за мен! Отговори ми! Помогни ми! Но не
заспивай върху мен, защото аз ще заспя със съня на смъртта, а враговете ми ще се радват. Защото тогава те
ще си помислят, че се триумфирали над теб!” 

Но как хората намират сили, за да се борят със враговете и то без да спират? Псалмистът ни казва: “Аз
вярвам в непоклатимата Божия любов; сърцето ми ще се радва в Божието спасение. Ще му пея, защото
той е  бил  щедър към мен.”  (Пс.13:5-6 –  мой превод)  Псалмистът пише всичко това в  края на Пс.  13,
обяснявайки откъде има сили да се бори с враговете и ежедневно да вика към Бога.  Въпреки че той е
написал това в  края на този псалм,  логично е  това да е  началото.  То отива в  началото,  защото това е
основата на всичко, което прави псалмиста. Искам да ви кажа, че Бог се е отнесъл щедро към мен. Та нали
аз съм грешен човек, който не заслужава да получи нищо от Бога, освен осъждане. Но въпреки това, в своя
Син Бог се е погрижил за мен и чрез своя Дух се е погрижил за мен. Даже ако днес следобед ми се случи
най-ужасното нещо, истината е, че Бог се е отнесъл щедро към мен. Поради неразбираемата си милост Бог
събуди в мен вярата, чрез която аз съм привързан вечно към него. 

Тогава как бих могъл да кажа, независимо от това, което ще ми се случи, че той се е отнесъл зле към
мен?  Как бих могъл да кажа, че съм имал лош късмет? Хората имат лош късмет в живота си, когато не
получават това, което им се полага. Но непоклатимата Божия любов към мен е такава, че той е излял върху
мен всичко, което аз не заслужавам (спасението, в което се радвам), а ми е спестил всичко, което наистина
заслужавам. Тогава как бих могъл да капитулирам в конфликтите, които на първо място са конфликти на
Бога? Тъй като той е бил толкова щедър към мен и ме е спасил, аз му дължа всичко. Дължейки му всичко, аз
му дължа и верността, която съвсем слабо отразява неговата вярност към мен. Така както е щедър към мен,
така Бог ще е щедър към всички нас. Поради това трябва да продължаваме да вярваме на непоклатимата му
любов  и  да  се  радваме  на  неговото  спасение.  Ние  знаем,  че  когато  враговете  ни  измъчват  и  сме
принуждавани да викаме към Бога: “Докога?”, той ще ни чуе. Бог ще ускори идването на деня, когато ще
направи враговете си да станат негово подножие (Пс.110). В този ден враговете му, а това значи и нашите
врагове, завинаги ще изчезнат. Яков ни казва, че ако останем верни докато сме в конфликта, ние ще бъдем
короновани с короната, която Бог е обещал на всички, които го обичат.

За майките и синовете

Някои видове човешки страдания са толкова ужасни, че проповедника може да ги спомене единствено
със страх и трепет, като има предвид, че присъстващите в църквата са подложени на тези страдания. Едно
от  тези  страдания  е  невъзможността  да  родиш  деца.  От  32  години  съм  пастор  и  съм  стигнал  до
заключението, че няма по-жестока болка от бездетството. Въпреки, че не е много мъдро от моя страна да
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обсъждам публично тази тема, онова което ще кажа сега е още по-глупаво, защото мога да бъда обвинен, че
съм човек, който твърди, че единният пол има предимства пред другия пол. 

Мисля си, че независимо от това, че причината едно семейство да няма деца може да е както в мъжа,
така и в жената, жените страдат по начин, който е трудно разбираем за мъжете. Когато Анна се измъчвала от
това, че е бездетна, съпругът й Елкана, който несъмнено също се е измъчвал заради тяхното безплодие,
почти обезумявал, когато наблюдавал неутешимостта на жена си и се чудел как да я утеши. Накрая той й
казал: “Не съм ли за теб нещо повече от десет сина?” (1Ц.1:8 – мой превод) Не, за Анна той не е бил нещо
повече от десет сина. Той е бил нейният съпруг, а тя му е била жена. Но тя не е била майка на никого.

Майката е нещо съвършено различно от съпругата! Елкана е бил неин съпруг, но не би могъл да бъде
за нея повече от десет деца; даже не би могъл да бъде за нея повече от едно дете. Днес, когато празнуваме
Петдесятница, ще погледнем към четири бездетни жени и към четири деца (синове), които светът никога
няма да забрави, както и техните майки. 

Първата, която ще разгледаме е Сара. Тя е трябвало да бъде майката на всички хора на Бога. Бог
обещал на  нея  и  на  съпруга  й  Авраам потомство,  което ще е  безбройно като  броя  на  песъчинките  на
морския бряг. Но преди да имат безброй потомци, те трябвало да имат едно дете;  но Сара била бездетна.
При това положение е трудно година след година да се вярва в обещанията на Бога! После на Сара й било
казано, че ще забременее и тя се засмяла. На нейната 90-годишна възраст да й кажат, че ще забременее е
било толкова абсурдно, все едно на мен да ми кажат, че аз ще бъда следващия световен шампион по бокс в
средна категория. Смехът подхожда на абсурда. Но Сара забременяла и родила Исаак, чието име на иврит
означава “смях.” Сега вече й е било лесно да вярва в обещанията на Бога. Но дали е било така? Защото
скоро настъпил ден, в който вярата й в спазващия обещанията си Бог била поставена на изпитание. На
съпруга й било казано да пожертва синът им Исаак като жертвоприношение към Бога; Исаак, техният син,
единственият им  син. Тяхната дилема била следната. Бог им обещал, че те ще имат безброй потомци в
семейството на вярата, поколение след поколение. За изпълнението на обещанието относно семейството на
вярата имало нужда от две неща: хора, които по плът произхождат от Авраам и Сара и хора на вярата, които
по дух произлизат от Авраам и Сара. Ако Авраам и Сара се подчинели на Бога и предложели синът си
Исаак като жертвоприношение, тогава вярата им щяла да бъде пълна, но потомците им щели да се изпарят.
Обратното, ако не се подчинят на Бога и запазят Исаак, това щяло да им гарантира, че ще имат биологични
наследници,  но  поради неподчинението им на Бога  вярата  им щяла да се  изпари,  вследствие на  което
нямало да имат потомци на вярата. Който и вариант да изберат, обещанието щяло да остане неизпълнено,
като  същевременно  те  били  призовани  да  вярват  в  изпълняващият  обещанията  си  Бог.  Тогава  как  да
постъпят? С неописуема болка в сърцето Авраам и Сара решили да се покорят на Бога и да му се доверят, че
той  ще  изпълни  обещанието  си  към  тях,   независимо  че  не  са  разбирали  как  Бог  ще  може  да  спази  
обещанието си! 

Вместо да се усъмнят в Бога и да се опитат вместо него да свършат това, което изглеждало, че той не
може да свърши, Авраам и Сара избрали да му се доверят и да вярват, че Бог ще свърши за тях това, което
самите те не можели да свършат за себе си. Поради това, с разкъсвано от болка сърце Авраам се изкачил
заедно с Исаак на хълма Мория, носейки нож в ръката си, изпълнен с решимостта да вярва, че Бог ще
изпълни обещанието си по невъобразим начин. И наистина, на върха на хълма Авраам открил един овен,
който Бог осигурил за жертвоприношението. 

Бог ни е обещал много неща. Едно от тях е, че силата на смъртта няма да надделеят над църквата. Но
в момента изглежда, че смъртта надделява над църквата. Тогава какво ще трябва да направим? Единият
вариант е да вярваме, че Бог ще спази обещанието си по начини, които ние не можем да видим в момента
или  можем  да  се  усъмним в  него.  Ние  или  ще  продължим  да  се  държим за  евангелието,    въпреки  че  
изглежда, че тъкмо непоклатимата ни вярност към съобщението на евангелието отблъсква съвременните
хора от църквата  ,    или можем да си изработим ново съобщение  ,  нова атракция, ново забавление, нови  
трикове за привличане на вниманието,    с които се надяваме да задържим хората в църквата,    въпреки че  
евангелието отдавна я е напуснало. Тогава какво ще трябва да направим? Поне по десет пъти годишно съм
питан защо не одобрявам използването на томбола или предметна лотария като средство за набиране на
средства за финансиране на църквата. Лотарията няма ли да ни донесе сериозни приходи? А всеки знае, че
всяка църква се нуждае от сериозни парични суми, за да се поддържа. Лотарията няма ли да ни помогне да
излезем от периода на хроничния недостиг на пари и да ни позволи да се концентрираме върху другите
проблеми? Върху кои други проблеми да се концентрираме? Със сигурност не и върху евангелието, защото
в момента в който започнем да се занимаваме с лотарията, църквата ни ще се раздели с евангелието. Какъв
отговор би ни дала Сара, въпреки че е плакала заради Исаак? 

Един мой приятел, който е пастор в Монреал, влязъл в конфликт с членовете на своята църква (който
завърши с неговата оставка) по повод неделната молитва в църквата за изповядване на греховете. Те му
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казали, че не вярват, че са грешни хора, или поне не в истинският смисъл на тази дума. Нещо повече, според
тях в епохата, в която хората не желаят да посещават неделните богослужения на църквата, те трябва по
някакъв начин да привлекат младите семейства. Но как можело да стане това,  при положение че пастора
всяка неделя казвал на амбициозните млади хора, че те са грешници? Какво би казала Сара за това?

Ние знаем, че тя решила да се откаже от сина си, когото очаквала от десетилетия. Сара вярвала, че Бог
ще спази обещанията си, които е дал, въпреки че не е разбирала как ще стане това, поне в онзи момент. Сара
е  вярвала.  Анна  силно  жадувала  да  има  дете  и  се  молела  толкова  съсредоточено,  и  ридаела  толкова
несвързано пред Бога, че нейният свещеник Илий си помисли, че тя е пияна. Той я упрекнал: “Престани да
пиеш!” А Анна му отговорила: “Аз не съм пияна, а съм измъчена и изливам душата си пред Господа.” И
тогава се  случило,  че тя родила дете.  Самуил.  Името му на иврит означава “Изпросен от Бога.” Колко
необикновено име, за да бъде наречено с него едно дете! Но още преди раждането на Самуил майка му го
посветила  на  Бога.  Тя  не  го  изпратила  на  смърт,  както  направила  Сара  преди  нея,  но  го  е  посветила
безусловно да служи на Бога. “През всичките дни на живота си той е даден на Господа.” (1Ц.1:28 – мой
превод)  Самуил  станал  пророк,  един  от  най-безкомпромисните  говорители  на  истината,  който  карал
политиците  и  управниците  да  потръпват,  когато  публично разгласявал  истината.  Самуил помазал  Саул,
първият цар на Израел. Но когато съзрял неподчинението на Саул, Самуил го детронирал и помазал Давид
за цар. Ясно е, че Самуил не е бил човек, който си губи времето. Самуил израснал в град Рама и живял в
този град до края на живота си. 

В наши дни името Рама също ни е познато. Това е името на канадски град близо до Орилиа. Рама е
още едно място, в което се демонстрира позора на правителството на провинция Онтарио, защото в него
има казино. Какво мислите, че би казал Самуил, ако можеше да посети казиното в Рама? Какво мислите ли,
че би казал или направил, ако беше присъствал на откриването на Казиното в Рама преди няколко години,
когато паркинга пред казиното беше пълен с изоставени от родителите им деца,  защото родителите им
(основно самотни майки) бяха влезли в казиното и пропиляваха парите, които постоянно ни казват, че не
притежават? Какво би направил Самуил, когато по високоговорителите в казиното постоянно се отправяха
призиви към майките да излязат на паркинга и да се погрижат за децата си, но нито една майка не откликна
на тези призиви? Провинцията на Онтарио снабдява всеки посетител на казиното с билет за влака от Рама
до  Торонто  на  цена  29,95  дол.  Ясно  е,  че  цената  на  този  билет  е  образувана  с  голяма  субсидия.
Правителството, т.е. данъкоплатците, субсидира най-бедните хора в нашето общество, за да пилеят парите
си за хазарт, в резултат от което провинциалните правителства в Канада печелят по 6 млрд. долара годишно.
В  денят,  в  който  правителството  в  Отава  въведе  спонсорираният  от  държавата  хазарт  в  казиното,  то
прекрати финансирането на психиатричните програми за лечение на хората, които са пристрастени към
хазарта. Какво си мислите, че би направил Самуил? 

Цар Саул осигурил уют и удобство за един вражески цар, който измъчвал Божиите хора в Израел. Цар
Саул запазил най-добрите животни на този вражески цар с цел лично да се обогати, независимо че му е
било казано, че не трябва да се обогатява от вражески управник, който е третирал жестоко Божиите хора.
Самуил  отишъл  при  Саул,  видял  какво  е  направил  и  му  казал:  “Заради  личното  си  обогатяване  ти  се
отнасяш така благосклонно към този цар, който е измъчвал поданиците ти. Сауле, ти си недостоен да бъдеш
цар и от днес си детрониран.” След това Самуил обезглавил вражеският цар Агаг. (1Ц 15:13-33)

Какво би направил днес Самуил в Рама? Можем само да предполагаме. Но има едно нещо, за което не
е нужно да предполагаме. Ние знаем без никакво колебание, че Самуил, смутен от духовния упадък на
съвременниците ни, щеше да се моли, докато на челото му се появят капки пот пред Бога за правителството,
което е толкова безсъвестно и за хората, които са толкова глупави, лакоми и безсрамни. Самуил щеше да се
моли, докато гласът му пресипне. Ние знаем, че той е детронирал Саул и е обезглавил Агаг, но Самуил не е
постъпвал  така  ежедневно.  А  какво  е  правил  ежедневно?  Той  си  създал  репутацията,  че  е  неуморен
застъпник. Той ежедневно се застъпвал пред Бога за хората си.  Когато виждал измъчените,  объркани и
коравосърдечни израилтяни,  които се  лутали като  овце без  пастир и  вървели след всеки,  който вдигал
повече шум, Самуил извикал към хората: “А колкото до мен, да не даде Бог да съгреша пред Господа, като
престана да се моля за вас!” (1Ц. 12:23) Така както бил огнен пророк в публичните си изяви, така насаме
Самуил е бил застъпник, чиито сълзи на лицето му свидетелствали какво прави, когато никой не го вижда. 

Дълги години Елисавета и Захария нямали деца. После разбрали, че ще им се роди дете, Йоан, “дар от
Бога.” Той щял да бъде пророк, но не като другите пророци, а пророк “в духа и силата на Илия.” (Лука 1:17)
Илия не е бил само най-великият пророк на Израел. Той е бил пророк на последното време. Той трябвало да
се върне тогава, когато щял да дойде Месията.  Илия трябвало да подготви хората да посрещнат Месията.
Самият Исус многократно е казвал, че Йоан Кръстител е Илия. Йоан е бил изпратен, за да подготви хората
за идването на Исус. Какво е представлявала тази подготовка? Каква е тя, тъй като даже сега Йоан подготвя
хората да приемат дара на Рождество Христово? Йоан гръмогласно ни казва: “Трябва да направите обратен
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завой в живота си” и ние сме длъжни да го направим.  И за  нас е  по-добре да сме искрени.  Ако така
нареченото ни “разкаяние” не е нищо повече от пресметливост, направена с цел да получим “прекрасната
застраховка”, ако с други думи казано, “разкаянието” ни е просто още една демонстрация на безкрайното
преследване  на  собствения  ни интерес;  ако  “разкаянието”  ни е  нещо друго,  но  не  и  израз  на  ужас  от
собствените ни грехове и на искреното ни желание да се отречем от тях,  Йоан ще ни каже това, което е
казал на съвременниците си, които са се изплашили от наближаващия пожар: “Вие сте змийско гнездо, вие
сте  хлъзгави  създания,  вие  сте  отвратителни.  Станете  сериозни,  докато все  още  има време  да  станете
сериозни.” 

Второто нещо от списъка на Йоан за подготовката е следното:  “Подредете живота си. Ако наистина
вътрешно се разкайвате, това трябва да се демонстрира външно чрез почтен живот.” Тези, чиято работа им
придава обществена значимост (например, служители в полицията и в армията), трябва да престанат да се
отнасят жестоко към хората;  тези,  чиято работа им предоставя достъп до големи суми пари (например
счетоводители  и  банкери)  трябва  да  престанат  да  пълнят  джобовете  си;  тези,  които  трупат  имане  и
пренебрегват страданията на хората около тях,  е по-добре да отворят сърцето си,  ръката си и дома си.
Вътрешното разкаяние задължително трябва да се изрази чрез ясно различим почтен живот. 

Последната част от подготовката, към която ни призовава Йоан е: “Не се вглеждайте дълго в мен.
Вместо към мен, гледайте към моя братовчед. Не се спирайте, за да слушате мен. По-добре е да чуете това,
което казва по-младият ми роднина. Той е онзи, който е определен да бъде Спасителят и Господ и в живота
и в смъртта!” Когато Йоан обявил, че подготвя пътя на Господа, мнозина се отзовали. Но още повече не се
отзовали. Сред последните била Иродиада, жената на Ирод. Йоан я погледнал в очите и й казал: “Първо, ти
се омъжи за Филип, който ти е чичо. След това се увлече по мъжа, който сега ти е съпруг. След това накара
дъщеря  си  да  танцува  като  стриптизьорка,  за  да  възбуди  тълпата  полупияни  офицери.  Иродиада,  ти
едновременно си кръвосмесителка, прелюбодейка и сводница. Бог се отвращава от тези неща; самата ти си
позор, който се издига в облаците и е по-голям от ядрена гъба.” Всички знаем какво е станало с Йоан след
това. Елисавета е трябвало да направи жертвата, изисквана от и от четирите майки, чиито живот изследваме
днес. Тя също е пожертвала сина си заради Божието царство. 

И сега идва ред на Мария. Въпреки че Сара, Анна и Елисавета са забременели чрез необикновената
намеса на Бога, зачеването на децата им е станало по естествен начин. Но при Мария случаят е различен, а
това е така, защото Синът й е трябвало да бъде различен. Зачеването на Мария е станало по уникален начин,
просто защото Синът й е уникален. Исаак е бил патриарх, Самуил и Йоан са били пророци; а Исус е Синът
на превъплътеният Бог. Исаак, Самуил и Йоан са отмествали вниманието на хората от себе си към Бога, а
Исус е насочвал вниманието им към себе си, защото той е “Бог с нас”. През време на земното си служение
Исус постоянно е казвал, че покланянето ни пред него не е идолопоклонство. Той упорито е използвал
изразът “Аз съм” (Аз съм вратата, добрият пастир, възкресението и живота и т.н.),  въпреки че е знаел, че
изразът “Аз съм” се използва единствено от Бога. Исус се е съгласявал с критиците си, че единствено Бог
може да опрощава греховете, но е продължавал да опрощава греховете. Той е потвърждавал, че законът на
Моисей има абсолютна власт, но въпреки това е тълкувал смисъла му. 

Всички са знаели, че единствено Бог е съдия, но Исус обявил, че той е съдията и е настоявал, че
последният и най-важен критерий за нашата оценка, когато той ще ни съди ще е собственото ни отношение
към него. Мария е била уникална, защото Синът й е бил уникален. Той и единствено той е избавителят на
света. Той е трябвало да бъде избавителят на света, защото светът не може сам да се избави. Всеки път,
когато светът се опита сам да се избави (два примера за такива опити през 20-я век имаше в Русия и в
Германия),  само  са  влошавали  положението  на  света.  Заболелият  свят  не  може  сам  да  се  излекува,
лекарството трябва да му бъде дадено. Историята не може да роди спасител на историята; на историята
трябва  да  й  бъде  даден  спасител.  И  ако  сегашните  разговори  за  “световно  правителство”  пораждат
представата за някаква международна меганезависимост, тогава ние трябва да разберем, че това ще доведе
единствено до самоунищожението на човечеството. 

Точно поради тази причина ни беше даден Исус Христос,  а не беше създаден от нас,  за да бъде
единственият спасител и цар на света. Човечеството не може само да си създаде спасител на човечеството.
Този спасител трябва да ни бъде даден.  Ето това е смисълът на непорочното зачатие на Мария. Мария
научила всичко това в денят, в който й било казано, че ще трябва да роди Исус, “Джошуа”, “Бог спасява.”
После тя научила, че меч ще прониже сърцето й така, както копието и гвоздеите са пронизали синът й. Сара,
Анна, Елисавета и Мария пожертвали синовете си. Мария сумирала в себе си всичко, което сестрите й са
узнали преди нея. Исаак, Самуил, Йоан. 

Господ Исус е сумирал в себе си всичко, което братята му са знаели преди него. Но той е много повече
от това обобщение. Той е нахлуването на Бога в човешката история и поради това самият той е работата на
Бога за нашето спасение. И тъй като в същността си Господ Исус е спасителната работа на Бога за нас, той е
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уникален.  Уникалността  на  майка  му  е  доказана  от  неговата  уникалност.  Поради  това  Мария  е  имала
пълното основание да каже: “От тук нататък всички поколения ще ме наричат блажена.” (Лука 1:48 –
мой превод) Ние също искаме да я наречем блажена, защото и ние сме благословени в нейния Син. Ние
бяхме благословени в най-голяма степен във възкресението на Синът от смъртта.  Наранените сърца на
Сара, Анна, Елисавета и Мария вече са излекувани в царството, което установи неговото възкресение. В
същото  царство  ще  бъдат  излекувани  и  нашите  сърца,  за  да  го  възхваляваме  и  вечно  да  прославяме
великолепието на царството му. 

За мира и войната
Йер.6:14; Рим.12:18; Евр.12:14; Мат.5:9

Първо. Виждал съм ветерани да плачат, когато младежи омаловажават и даже презират службата и
жертвите, които са направили. Виждал съм ветерани да се вбесяват от хора, които са твърде млади, за да са
видели войната, но им се присмиват, че са “войнолюбци” и “убийци.” Аз разбирам защо ветераните плачат
и се ядосват и помня какво са ми разказвали. 

Една вечер седях с един такъв ветеран, когато 15-годишният му син беше обезглавен при автомобилна
катастрофа. Човекът се тресеше неконтролируемо, устата му беше пресъхнала и не беше не себе си. Каза
ми, че не се е чувствал така от „Денят “Д.” Какво знаем ние за този ден? Всеки мъж, чийто 15-годишен син
е убит, се чувства изплашен до смърт. Всъщност всеки, които е преживял  „Денят “Д” се страхува за живота
си. 

От много години познавам един човек, който е участвал във Втората световна войната във флота на
Англия. И до сега понякога той се мята от кошмари през нощта и крещи: “Къде ми е спасителната жилетка,
не мога да си намеря спасителната жилетка.” Жена му го събужда и му дава чаша чай. После двамата седят,
пият чай и чакат да изгрее слънцето. Той не само е шокиран, но е и смутен,  защото когато след края на
войната  се  върнал  в  Англия,  бившите  му  приятели,  които  били  добросъвестни  хора,  му  казали,  че  е
хладнокръвен  убиец. Те  го  нарекли  така  от  висотата  на  своята  бизнес  кариера.  Много  млади  хора  са
участвали във войната и когато се завърнали, не направили бърза кариера в бизнеса.  Професионалното
развитие на моят приятел било прекъснато за цели 6 години. Той казвал на приятелите си, че ако Англия
беше завладяна от немците, каквото беше намерението на Хитлер, те нямаше да имат както кариера, така и
всичко останало. Но те само презрително му се присмивали. След приключване на Втората световна война
стотици военни били обгорени ужасно,  защото по-голямата  част  от  тях  били пилоти на  изтребителите
“Спиидфайър.” Този самолет, който изигра много важна роля в Битката за Англия, имал горивен резервоар,
който бил разположен зад седалката на пилота. Чрез тръба горивото преминавало през пилотската кабина и
стигало до двигателя, който се намирал отпред. Когато самолетът бивал улучван и се запалвал, само за 3
секунди температурата в кабината ставала толкова висока, че месото по лицето на пилота се разтопявало.
Лицата на тези хора никога не бяха възстановени. Каква жертва са продължавали да правят тези хора до
края на живота си? В края на краищата, колко са жените, които са готови да се оженят за лице, което не
могат да целуват?  Тези, които презират службата и жертвите на ветераните и даже ги хулят, забравят, че
притежават свободата да публикуват мнението си единствено защото хората,  на които се подиграват,  са
платили скъпа цена, за да им предоставят тази свобода.

Второ. Не си мислете, че прославям войната. Това не е вярно. Аз се противопоставям на становището
на  ген.  Патън,  който е  казал:  “Войната  е  най-благородното усилие  на  човечеството.  Нашата  човечност
никога не се проявява толкова ярко, никога характера ни не се изявява в толкова чист вид, както по време на
война.” Ген. Шърман, който се е изявил по време на Гражданската война в САЩ, е бил много по-близо до
истината,  когато е казал:  “Войната е ад.” Най-великият военачалник,  описан в Библията е Исус Навин,
който е спечелил много сражения.  Но никъде в Библията няма гордост и прослава на този факт. Защо?
Защото юдейското убеждение е било да се избягва войната.  Юдейските пророци отказвали да кажат, че
войната  е  свещена.  Юдейските  поети отказвали да  й  придават  романтичен характер.  В  прощалното си
обръщение към своя народ, Исус Навин, най-великият войн на Израел, въобще не споменава за военните си
победи. Защо? Защото хората не искат да чуват за тях, защото Месията на Израел наистина би бил Месия,
само ако донесе мир, при който мечовете ще бъдат прековани в плугове, а копията – в градинарски куки,
мир при който вече няма да се говори за война. Когато се заговори за война, някои хора се сещат за Ганди.
Той беше убеден привърженик на ненасилствената съпротива.  Но трябва да разберем нещо съществено
важно за движението и методите на Ганди. Водачът може да събуди света само при условие, че поддържа
справедливостта  и  правото  за  свикване  на  събрания.  Ако  липсваше  правото  за  свикване  на  събрания,
движението и методите на Ганди нямаха да просъществуват даже един ден. Кой му гарантираше правото за
свикване на събрания? Кой го пазеше от насилията на тълпата, когато организираше протести ден след ден?
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Пазеше  го  английската  армия.  Ганди  оцеляваше  ежедневно,  докато  призоваваше  към  ненасилствена
съпротива, просто защото беше пазен от войниците, които  не се придържаха към ненасилствените му
методи.  Ганди знаеше, че ако някой го мрази и иска да му навреди, той може да разчита, че английското
правосъдие ще му помогне  .   Същото е вярно и за Мартин Лутер Кинг-младши: той е можел да призовава
към ненасилствена съпротива като средство за социален протест, просто защото правителството на САЩ му
е гарантирало (охранявайки го с тежко въоръжени войници), правото за свикване на събрания и достъпа до
правосъдието. Дитрих  Бонхьофер  е  живял  в  други  условия,  в  които  е  нямало  справедливост,  не  се  е
разрешавало свикването на събрания,  не е  имало защита  срещу нападения.  В началото Бонхьофер бил
впечатлен от примера на Ганди, но скоро разбрал, че методът за ненасилствена съпротива на Ганди не би
могъл да свърши никаква работа, за да се спре прииждащата смърт в Германия и по света. Бонхофер е бил
убеден,  че най-бързият начин за  прекратяване на избиването на войниците и на цивилното население     е  
убийството на Хитлер     и се присъединил към неуспялият заговор за постигане на тази цел  . Той е знаел, че в
някои случаи изборът не е да убиеш или да не убиеш. В някои ситуации единственият избор е     дали да бъдат  
убити много хора     или по-малко хора  . Това е ужасен избор. Случва се така, че живота често ни принуждава
да правим такива ужасни избори. Джордж Оруел може би е имал право, когато е казал: “  Войната никога не е  
права, във войната няма никакъв разум  ,   но понякога войната е единствения изход  .”

Трето. Но Оруел не е живял в атомната ера. Онова, което е можело да се каже за конвенционалната
война  от  миналото  е  неприложимо  за  атомната  война.  Когато  Оруел  е  казал,  че  понякога  войната  е
неизбежно необходима, той е искал да каже, че понякога войната е по-малкото от две злини и понякога е
единственият начин да се защити съсед, който е превърнат в жертва.  Но атомната война е различна.  Тя
никога не може да бъде по-малкото от две злини. Длъжни сме да разберем, че е невъзможно да се спечели
атомна война и че е невъзможно тя да бъде ограничена или сдържана. Атомната война по никакъв начин не
може да предпази съседа ни и в същото време трябва да  подчертаем, че ние също не можем да се защитим
срещу атомната война. Ричард Никсън призна това преди 30 години. Той каза, че даже и да има някаква
слаба защита срещу пилотирания бомбардировач, няма защита срещу междуконтиненталната ракета, нито
пък  срещу ракета,  изстрелвана  от  подводница.  Ние  нямаме  защита  срещу атомната  радиация  и  срещу
радиоактивните частици. Преди 50 години беше взривена една малка атомна бойна глава на малък безлюден
остров в Тихия океан. Установено беше, че след взрива нивото на радиацията на друг остров, намиращ се на
160 км от мястото на експлозията е 8 пъти над смъртоносната доза. По сегашните стандарти 20 мегатонна
бойна глава не е голяма, но въпреки това, ако тя избухне в Торонто, за 1 секунда температурата в града ще
стане 70 мил.  градуса по Целзий -  4 пъти по-висока от температурата в ядрото на слънцето.  При тази
температура хората няма да изгорят, нито да се сварят, те ще се изпарят, без от тях да остане даже една
прашинка.  А ако някой оцелее,  той ще бъде задушен от огромния последващ пожар, който ще изсмуче
всичкия кислород от въздуха. А хората, намиращи се извън града ще умират бавно от радиацията. Защо
въобще говоря  за  атомната война?  Нали СССР се разруши? Нека да  не  бъдем наивни – държавите  от
бившия  СССР  са  в  ужасна  икономическа  криза.  Ако  икономическото  им  положение  продължи  да  се
влошава, утре те могат отново да се върнат към комунизма. В този случай надпреварата във въоръжаването
веднага ще се възобнови. Нещо повече, сега други, по-малки държави притежават атомни арсенали. Кой
знае кога ще разпалят атомна война помежду си? А ако тя започне, къде и как ще свърши?

Четвърто. Истината е, че с днешните конвенционални оръжия народите могат да си причинят загуби,
които  преди  30  години  биха  могли  да  си  причинят  само  с  атомно  оръжие.  С  други  думи,  днешните
конвенционални  оръжия    имат  убиващата  способност  на  атомните  оръжия  от  предишното  поколение  .
Изводът е: армиите, които нямат атомни оръжия могат да убиват толкова ефикасно, колкото армиите, които
имат атомно оръжие.  Тогава кой се нуждае от атомните оръжия? А след като няма нужда от атомните
оръжия,  някои  народи  ще  бъдат  изкушени да  започнат  конвенционална  война  с  нейното ново  ниво на
убиваща сила, но без недостатъците на атомната война. Нали вече разбрахме, че атомната война не може да
бъде сдържана и в нея няма победител. Ако народите мислят, че конвенционалната война, (която сега е
толкова  смъртоносна,  колкото  и  атомната),  може  да  бъде  спечелена  и  ограничена,  тогава  нараства
вероятността, че ще избухне точно такава война. А когато тя избухне, тя ще погуби толкова хора, колкото
биха загинали преди 30 години при атомна война. Истината е, че сега много от конвенционалните оръжия са
по-смъртоносни  от  атомните  оръжия.  Самолетът  F-4   Phantom  Fighter  притежава  по-разрушителни
конвенционални оръжия от атомната междуконтинентална ракета. Конвенционалните химически оръжия
буквално могат да убият всичко живо в градове с размерите на Хирошима. Тогава кой има нужда от  атомни
оръжия? Телескопа Starlight, който притежава топлинен сензор и е с размерите на малък телескоп, може да
направи разлика  между телата  на  мъжа и  жената  през  нощта  от  1000 м чрез  отчитане  на  разликата  в
топлината на тазовата област. С този уред може да се открие всяко нещо, което излъчва топлина: танк,
войник, ракетна установка или артилерийско оръдие. Говорейки за артилерията, ние трябва да разберем, че
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сегашната й смъртоностност е 4 пъти по-голяма в сравнение с Втората световна война. Тогава снаряда беше
в метална обшивка. Днес той е пластичен. Пластичните експлозиви са много по-мощни от старите снаряди.
В миналото снарядът убиваше хората  в  близост  до  попадението чрез  металните  парченца,  на  които се
разпръскваше обвивката. Днешен снаряд с диаметър само 10 см, но съдържащ пластичен експлозив, може
да  убие  всеки  човек,  който  се  намира  в  радиус  от  60  м  от  взрива,  но  не  чрез  метални  парчета,  а  от
сътресението,  от  самия  взрив,  без  въобще  да  са  улучени  от  нещо. През  Втората  световна  война
прицелването беше много неточно. Персоналът на оръдието се нуждаеше от 6 минути, за да се прицели в
целта. Днес прицелването се извършва от компютър и то само за 15 сек. През Втората световна война беше
много трудно да се улучи движеща се цел. Днес лазерът насочва оръдието в цел на разстояние 30 км, която
се движи със скорост 80 км/ч. До тук за артилерията. А какво да кажем за бронята? През Втората световна
война снаряд, изстрелян от танк, би проникнал на дълбочина 12 см в стоманената броня на противниковия
танк,  който  се  намира  на  разстояние  1,5  км.  Днешният  снаряд  може  да  проникне  до  25  см,  когато
противниковия танк е на разстояние да 4,5 км. Но танковете не просто стрелят по цели. Самите те са цели,
по които се стреля. Снарядите на противотанковите оръдия могат да пробиват и най-дебелата броня. Но
истината е, че въобще не е нужно да пробиват бронята на танка. Един вид противотанков снаряд не пробива
бронята на танка. Когато улучи танка, той разстила върху бронята едно петно от пластичен експлозив с
големината на чиния, който избухва толкова мощно, че дебелата броня на танка се огъва, само се огъва. Но
въпреки  това,  експлозията  вътре  в  танка  е  толкова  мощна,  че  парчета  от  вътрешната  му  конструкция
избухват със страшна скорост и екипажа умира моментално. А какво става с авиацията?  Ако хеликоптер
изстреля наведнъж всичките си конвенционални амуниции, той е в състояние да срути един жилищен блок
до основи за по-малко от 1 минута. Тогава кой има ли нужда от атомно оръжие?  Един вид самолет носи
бомби с течност, която може да се разпръсне като плътен облак над някой голям град. Когато облакът се
оформи добре, една запалка, носена от същата бомба запалва облака. Последвалата детонация е по-силна от
детонацията на много атомни бомби. Тогава кой се нуждае от атомни бомби? А освен това има и химически
оръжия,  които  са  извънредно  унищожителни.  Те  могат  да  убиват  извънредно  бавно.  Но  най-лошото
качество на  химическите оръжия е  унищожението на психиката.  Говорейки за  психологията,  трябва  да
знаем, че при всяка война психично увредените хора са  3 пъти повече от убитите.  Съотношението 3:1
остава неизменно от Гражданската война до наши дни, когато вероятността един войник да се побърка е
била 3 пъти по-голяма отколкото да бъде убит.  Същото съотношение се запазва  и през двете световни
войни.  През  1982,  когато  Израел  завладя  Ливан,  съотношението  отново  беше  същото.  Когато  войната
свърши и от двете страни имаше огромен брой ветерани, които не бяха в състояние да се възстановят за
нормален живот.  При следващата война това съотношение ще се промени. Поради няколко причини се
очаква, че то ще стане 100:1. С други думи, всеки днешен голям конфликт ще доведе до непредсказуеми
промени и до непредсказуеми умопомрачения.

Пето.  Каква  е  целта  на  това,  за  което  ви  говорих  днес?  Какво  трябва  да  правим?  Ние  трябва
постоянно да слушаме нашия Господ Исус Христос с отворени уши, който казва: “Блажени  миротворците,
защото  те  ще  се  нарекат  Божии  синове”  (Мат.5:9).   Ако  наистина  ушите  ни  са  отворени,  ние  ще
забележим, че Исус говори за миротворци, а не за хора, които желаят или се надяват, или предпочитат мира.
Ние знаем,  че  войната  “избухва,”  а  мирът  никога  не  “избухва.”  Мирът  трябва  да  бъде  “правен.” Исус
твърди, че за разлика от войната, мирът трябва да бъде правен. 

Следователно  никога  не  трябва  да  недоволстваме  заради  парите  и  усилията,  изразходвани  за
миротворството.  Не  трябва  да  недоволстваме  за  парите,  изразходвани  за  международни  пътувания  и
посещения.  Защото  в  процеса  на  срещането  ние  се  опознаваме  помежду  си  и  осъзнаваме  общите  ни
човешки ценности. Така преставаме да демонизираме съседа си и вече не го считаме, че не е дорасъл да
бъде считан за човек. Исус е казал: “Блажени  миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.”
На еврейски изразът “синове на” означава “отразяващи природата на.” Да си син на Бога, това означава да
отразяваш природата на Бога. Следователно е нужна природата на Бога, за да се прави мир. И наистина е
така. Трябва да проследим как Бог прави мир вътре в нас, които сме негови непокорни създания, за да
можем да се научим да правим мир със съседите си. Как Бог прави мира?

А) Библията ни казва, че Бог направил мир с непокорния свят чрез кръвта на кръста. С други думи,
Бог се помирил с непокорните хора чрез една жертва, която му струвала извънредно скъпо. Ако Бог може да
прави мир единствено чрез саможертва и самоотричане, ние можем да бъдем миротворци единствено, ако
постъпваме по същия начин. Подчертавам това, защото имаме склонността да почитаме жертвата, правена в
полза на войната и да омаловажаваме саможертвата в полза на мира. Не охулвам нито един вид саможертва,
която канадците и другите народи са направили по време на война. Но въпреки това искам да разберете, че
жертвите в полза на мира трябва повече да се уважават. Миротворството е свързано с не по-малки жертви от
воюването. Никога не трябва да презираме службата и жертвите на миротворците. Преди 50 години ние
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аплодирахме човека, който правеше скъпа жертва, а понякога жертваше и живота си по време на войната.
По същия начин трябва да се  отнасяме и към хората,  които са миротворци.  Ако войник се е  свивал в
продължение на часове в замръзващата кал в някоя лисича дупка, ние накрая му благодарим. Познавам
хора, които в интерес на мира и заради демонстрации, които са важни за мира, са правили такива и по-
големи  жертви,  но  те  рядко  получават  благодарности.  Със  сигурност  те  заслужават  нещо  повече  от
презрение и осмиване. Те заслужават същото признание, като най-храбрите герои от войната. По време на
студената война една група християни от САЩ се посветила на борбата за мир и справедливост. Веднъж
научили, че влак ще превози атомни оръжия до една военна база. Тогава един от протестиращите легнал на
релсите, но влакът го прегазил и му отрязал двата крака. Човекът оцелял благодарение на намираща се
наблизо медицинска сестра,  която успяла  да  спре кръвотечението и той не умрял от  загубата  на  кръв.
Медиите обявиха този човек за глупак. Да не би да си е мислил, че влака ще спре? (Човекът наистина си е
мислел, че ще спре.) Сега той ще е без крака до края на живота си. Според общественото мнение този човек
е глупак, който е жертвал краката си за нищо. Истинският християнин не може да казва това. Зяпачите по
време на Голгота са считали, че Господ напразно е пожертвал живота си. Самият Исус е казал: “Никой не ми
го отнема (живота), но Аз от себе си го давам” (Йоан 10:18). Ясно е, че не е отишъл на кръста по принуда.
Животът на двамата престъпници, екзекутирани заедно с него е бил отнет, но Исус доброволно е пожертвал
живота си. Безполезно ли е било това? По този начин Бог помирил света със себе си. Никога не трябва да
считаме, че са безполезни усилията или жертвите на някой човек, който се бори за мир. Помнете, мирът
трябва да бъде правен, а не да бъде нарушаван.

Б) Когато размишляваме как Бог прави мира, ние трябва да разберем, че той никога не съкращава
процедурата на правосъдието.  Йеремия казва,  че фалшивият и нестабилен мир се случва тогава,  когато
“раните са излекувани повърхностно,”    т.е. когато справедливостта не е истински възстановена  . Да искаме
мир  без  справедливост,  означава  да  искаме  магия,  а  в  Библията  многократно  се  казва,  че  Бог  мрази
магьосниците. Мир без справедливост е невъзможен. (Йер.6:14). Йеремия казва, че не трябва да викаме за
мир, когато не можем  да възстановим справедливостта. Сред всичко това искам да се върна към кръста. Бог
не  прави мир чрез  манипулиране  на  хора,  ситуации и  събития.  Той помирява  хората  със  себе  си  чрез
жертвата, която той изцяло е платил с радост. Така справедливостта е задоволена, потвърдено е, че грехът е
грях,  понесено е  наказанието и  няма фалшив мир.  Бог иска  от нас  не да сме  фалшиви миротворци,  а
истинското миротворството е свързано с не по-малки жертви, отколкото воюването. Авторът на Евреи ни
казва да се стремим да сме в мир с всички хора, а Павел ни призовава, доколкото зависи от нас, да живеем в
мир с всички хора. Исус казва, че истинските миротворци ще получат признание в дена на Страшния съд за
това, че са демонстрирали по специален начин природата на Бога пред хората.

За мъдростта, силата и запълненият вакуум

По-рано се учудвах как политиците (поне повечето от тях) успяват да измъкнат невредими от острите
въпроси, които им задават. Малко по малко започнах да разбирам, че те използват два метода за оцеляване.

Първо, те не отговарят на въпроса, който им е зададен. Например, задава им се въпроса: “Вярно ли е,
че вашата партия планира да увеличи данъците на личните доходи?” А те отговарят: “Нашата партия е взела
присърце интересите на всички канадци.”  Никой не може да ги упрекне за  този отговор,  но това не е
отговор на зададения въпрос. 

Второ,  когато  политиците  отговарят  на  някакъв въпрос,  те  обичат  дълго  да  говорят.  А докато те
говорят, никой друг не може да говори. Употребяват много думи, а почти нищо не казват. Колкото по-добър
е някой в говоренето, толкова по-лесно може да заблуди слушателите си, че казва нещо.  Многословното
говорене или е хитрост за заблуждаване на хората или е димна завеса за прикриване на нещо. Нека да не
забравяме, че вестниците в Торонто охарактеризираха начина на говорене на администрацията на бившия
премиер с думата “д  ър  д  орене  .”

И  в  древността  е  имало  дърдорковци.  Древните  оратори  са  говорели  изкусно,  продължително,
страстно  и  с  голямо  майсторство.  Апостол  Павел  ни  казва:  “Въпреки  това,  пазете  се  от  тях.  Тяхното
многословие не казва много. Още по-важното е, че независимо от това, дали казват много или малко неща,
тези неща не могат да спасяват. Това което казват, не може да насочи хората към Бога, не може да замени
апатията с ревността на евангелието и отчуждението с усърдието, не може да разтопи леденото неверие и да
го превърне в пулсираща вяра. Поради това се пазете. Изкусното ораторство не спасява.”
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Павел отказва да се опитва да победи светските митове в собствената им игра.  Той отказва да се
съревновава с тях и да играе на техния терен. Вместо това Павел обявява кратко и ясно каква е позицията
му и към какво се стреми: “Защото бях решил да не зная между вас нищо друго освен Исус Христос, и то
Христос  разпънат.”  (1Кор.2:2)  Коринтяните  харесвали  цветистия  и  натруфен  начин  на  говорене,  но
апостолът знаел, че това няма да им помогне. Хората нямат нужда ушите им да бъдат гъделичкани, а се
нуждаят от спасение. Нещо повече, Бог ще унищожи мъдростта на мъдрите, която очарова толкова много
хора. Бог ще възпрепятства умността на умните, които толкова бързо смайват тълпата.

Някой може да възрази: “Но несъмнено съществува истинска човешка мъдрост и в християнското
разбиране трябва да има място за такава истинска мъдрост.” Разбира се, че има място. Християнската вяра
не претендира за нищо друго. Вярата нито предполага, нито внушава глупост, своенравно пренебрегване
или слепота за предразсъдъците. Съществува истинска, съзидателна, произлязла от хората мъдрост, която не
е свързана с вярата. Замислете се за мъдростта, вложена в науката, например в земеделската наука.

“Зелената революция” произвежда храна в такива обеми, каквито нашите прадеди въобще не са си
представяли, че са възможни: нови видове зърнени култури, устойчиви на ръждата по пшеницата, да не
говорим за хибридите, които живеят и дават плод в крайно неблагоприятни почвени и климатични условия.
Помислете за фармакологията и как усъвършенстването на антибиотиците промени начините на лечение и
възстановяването  след  тежки  заболявания,  които  бяха  считани  за  чудеса,  когато  антибиотиците  бяха
приложени за пръв път. (В тази връзка си спомнете за успокоението, на което се радват милиони хора по
света, когато употребяват нещо толкова незначително, като аспирина.) Аз съм убеден, че само след няколко
години  ние  ще  станем  свидетели  на  развитието  на  лазерната  хирургия,  която  ще  направи  много  от
сегашните хирургически операции да изглеждат толкова примитивни, колкото примитивна е била примерно
употребата  на  пиявици  в  миналото.  Замислете  се  за  мъдростта,  демонстрирана  от  такъв  автор  като
преподобният Робертсън Дейвис. Неговото разбиране на отклоненията на човешката психика; за мащабите
на  човешката  природа;  за  динамиката  на  обществените  отношения  и в  най-малкото селце;  тези  негови
разбирания са забележителни и винаги са ни от полза. (Докато говорим за литература, искам да ви кажа, че
според мен въздействието на  талантливия  писател или поет  е  много по-голямо и полезно,  отколкото  e
влиянието на социолога.) Има човешка мъдрост, която наистина е мъдра.

Но  освен  това  съществува  и  псевдомъдрост.  Псевдомъдростта  е  умно  звучаща  повърхностност.
Никога  не  считайте,  че  поради  това,  че  повърхностността  е  много  повърхностна,  тя  е  безвредна.
Псевдомъдростта може да е смъртоносна. Очакваше се сексуалната революция да доведе до най-пълното
осъществяване на човека. Но това не стана. Вместо това, сексуалната революция причини безплодие, спин,
психологично изтощение и най-лошото от всичко, тя породи неспособността да се създават дълготрайни
връзки между мъжете и жените. От културата на лекарствата се очакваше да ни даде повишено съзнание,
чрез което да сме в състояние да разберем още по-задълбочено вселената. Но тя ни даде нещо друго. 

Псевдомъдростта  ни  казва,  че  във  всяка  епоха  от  човешката  история  е  имало  хора,  които  са
преуспявали и постоянно са давали принос към превъзходството на човека.  Но въпреки това, 20 век се
характеризира от поредица от зверски убийства: 55 милиона човека бяха убити само през Втората световна
война,  после  имаше  “етнически”  прочиствания  в  Камбоджа,  Югославия  и  в  Централна  Африка,  които
съперничат на ужасите на Холокоста. Антрополозите откриха купчини от счупени човешки кости и черепи,
които свидетелстват за многократно повтарян геноцид на индианското население в Америка,  който се е
случил 10 000 години преди стъпването на европейците в Новия свят. Ясно е, че смъртоносните насилия,
които предпочитаме да възприемаме като епидемии, всъщност са епидемия на пропадналото човечество.
Лишената от разум псевдомъдрост повтаря такива социални предположения  ,    като представата  ,    че спорта  
развива характера и способства за заздравяване на връзките между народите. Но така ли е?  Познавате ли
поне един хокеист, чийто морал да се е подобрил от това, че е играл в националната хокейна лига? Има ли
някакво международно спортно състезание, което да не е подхващано веднага от пропагандата?

Псевдомъдростта е точно това, което е: псевдо. Има и едно трето нещо, за което ще поговорим, докато
размишляваме за мъдростта и то се нарича “умно живеене.” В този термин аз не влагам смисъла на някакво
академично обучение. Имам предвид интуитивното разбиране на начина, по който трябва да живеем: кое е
зло, или опасно и поради това трябва да страним от него; кое е полезно, почтено и поради това трябва да се
стремим към него; колко добри са простите удоволствия, поради което трябва високо да ги ценим. Трудно е
да бъдат измамени хората  ,   които притежават умението да живеят умно  . Те интуитивно разпознават димната
завеса на говоренето и не му вярват. Те интуитивно разпознават лекарствата и методите, които обещават, че
лекуват всички болести и ги отхвърлят.  Даже когато им липсват инструменти и обучение,  за да оборят
такива предложения аргументирано, те няма да се “хванат на въдицата.” Има истинска мъдрост в “умния
начин на живеене.”
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Павел не отрича тези неща. Но въпреки това той ни напомня, че колкото и да е истинска човешката
мъдрост  ,   тя не спасява  . Тя не ни потапя в живота на Бога. Бог е направил глупава и безплодна мъдростта на
света,  безплодна  в  смисъл,  че  колкото  и  много  неща  да  може  да  направи  човешката  мъдрост,  тя  е
неспособна да направи това, от което имаме най-голяма нужда да бъде направено: да оправи отношенията
ни с Бога, да ни потопи в Божията истина, да ни обгърне толкова плътно в Светия Бог, пред чудото на който
човек може само да запелтечи. Светската мъдрост, колкото и да е ефикасна в друго отношение, тук не може
да свърши нищо.

Пророците  от  Стария  Завет  многократно  говорят  за  спешната  нужда  да  “опознаем  Бога.”  Осия
призовава хората си: “Нека да го опознаем, нека да се стремим да опознаваме Бога.” Йеремия е чул Бог да
казва: “Аз ще им дам сърце, за да знаят, че аз съм Бог.” Исая казва: “Вие ще познаете, че аз, Бог, съм вашият
Спасител  и  Изкупител,  Светият  на  Израел.”  Да  познаваме  Бога  не  означава  да  напълним главата  си  с
религиозни  представи,  независимо  дали  са  правилни  или  неправилни.  Да  познаваме  Бога  означава  да
установим, че се намираме в различни отношения с Него. Това е опознаването на Бога. В това отношение
земната мъдрост, колкото и да е голяма, не може да ни помогне. 

Тогава какво може да ни помогне? Може да ни помогне евангелието, чиято сърцевина е разпънатия на
кръста Христос. Но въпреки това, всеки човек иска да заобиколи евангелието. Павел реалистично разделя
светът  на  религиозните  търсачи  на  две  групи.  Хората  от  група  “А”  търсят  чудеса,  искат  да  видят
драматични  знаци,  които  ще  прогонят  неверието.  Но  това  са  такива  чудеса,  които  Исус  е  отказвал  да
извършва по време на земното си служение, например когато е отказал да скочи от покрива на храма в
Ерусалим и да се приземи долу невредим като Мери Попинс. Хората от другата група “Б” търсят на намерят
някаква сложна интелектуална формула, някакъв вид изпитание за мозъка. Подобни изпитания на мозъка
могат да ни свършат работа като развлечение след обилния обяд, но те не ни спасяват.  А за онези, пред
които Бог се е заклел, тези които са прегърнали Онзи, който беше изпратен на света,  разпънатият Исус
Христос е силата на Бога и мъдростта на Бога.

Тогава мъдростта е Божият план и Божията цел за нас. А силата, това е способността на Бога да
изпълни своя план и своята цел за нас. А какъв е Божият план и каква е Божията цел за нас? Да ни сдобри
със себе си, да разпали сърцето ни от своето сърце, да ни снабди с истината от разума на Онзи, който е
Истина, да ни направи да сме отражения на неговата светлина във всяко ъгълче и пукнатина в живота ни.
Трябва  да  разберем,  че  силата    не  се  изразява   чрез  способността  да  принуждаваме  .  (Способността  да
принуждаваме не е сила, това е насилие. Въпреки че е общоприето да се счита, че силата е способността да
се принуждава, тази принуда или насилие е толкова далече от това да е синоним на силата, че всъщност е
нейната противоположност.) (Коментар: „Насила хубост не става“ – нар. поговорка. Чрез сила можем да  вземаме, но не

можем да даваме. Д.Пр.) Истинската сила не е принудата  ,   а е способността да се постига целта  . Парадоксът на
християнската истина е,  че Божията сила действа тогава,  когато изглежда,  че е безсилна.  Всъщност,  от
човешка гледна точка Божията сила действа в състоянието на очевидно безсилие.

В разпънатият на кръста Христос е заплатено наказанието, което Бог ни налага заради нашите грехове
и  това  е  очевидно.  В  същото  време  в  разпънатият  на  кръста  Христос  нашите  грехове  са  понесени  и
отнесени. Ръцете на разпънатият на кръста Христос за разперени широко и е отправен призив до всеки
човек без изключение.  В разпънатият на кръста Христос мъдростта на Бога е направена видима и там
работи силата на Бога. Това е ефикасността на кръста, която се справя с нашия грях, там непокорството ни
рухва, там се разпалва вярата ни, там се събужда благодарността ни и там се проявява подчинението ни.
Разпънатият на кръста Христос е „мъдростта и силата на Бога“ и доказателство за това са непрестанните
вълни от бунтовници като нас, които се предават пред тази любов, която е източникът и мерилото на всеки
друг вид любов в живота ни, която познаваме.

Псевдомъдрите хора не осъзнават сериозността на човешкото състояние. Те считат, че ако се постави
някоя малка кръпка тук, ако на бърза ръка се замаже нещо там, ако правителството отпусне малко пари за
еди какво си, всичко ще бъде наред. Те не разбират какво е направил Бог и защо е трябвало да го направи, и
как  това  нещо  работи.  Псевдомъдрите  хора  трябва  да  бъдат  разтърсени  от  експлозивните  думи  на
евангелието.

Истински мъдрите хора признават,  че  човечеството има проблем. Те знаят,  че  проблемът е  скрит
дълбоко.  Не  е  изненадващо,  че  истински  мъдрите  обобщават  мъдростта  на  философа,  на  ученият,  на
антрополога и на литератора. Но въпреки това, истински мъдрите не могат да поставят правилна диагноза
за болестта на човечеството. Те могат да я опишат, да опишат нейните симптоми и правят това много добре.
Но колкото и добре да описват заболяването,  те не могат да поставят диагнозата; те не могат да поставят
диагнозата на човешката безизходица и на човешката противоречивост и не могат да проникнат до самата
болест.
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Хората, които знаят как да живеят умно, стигат по-близо до разкриването на природата на проблема и
защо случилото се на кръста е ефикасно. Те интуитивно усещат, че нещо важно не е в ред, че повредата се
намира много по-дълбоко от обясненията, които са чували. Те знаят, че заболяването въобще не е докоснато
от  “бромида”  на  псевдомъдростта.  Те  знаят,  че  болестта  се  намира  по-надълбоко от  мястото,  до  което
достигат описанията на истински мъдрите хора. Но даже интуицията на хората, които живеят умно не може
да проникне до диагнозата на прекъснатите отношения с Бога, на последвалото нахлуване на системната
безбожност и на най-дълбоко разположеното саморазрушението на човека. Струва ми се, че разделението на
хората на тези три групи, за които ви говорих е доста неточно. По-правилно е да се каже, че няма три вида
хора,    а  във  всеки  човек  се  проявяват  тези  три  вида  поведение  .  Всеки  от  нас  притежава  елементи  от
истинската мъдрост, от псевдомъдростта и от умението да се живее умно. Може да се каже, че фактът, че
тези три вида поведение се намират във всеки от нас едновременно, все пак не може да направи това, което
може да направи единствено евангелието и то го е направило, когато е заляло целия свят.

Един  от  учителите  ми  в  гимназията  обичаше  да  си  тананика  фразата:  “Природата  ненавижда
вакуума.” Наличието на вакуум означава, че нещо или всичко ще бъде засмукано от вакуума. Безредието и
отломките,  боклука и вехториите се смесват в бъркотия,  която нито е привлекателна за гледане,  нито е
продуктивна. И с духовния вакуум е същото.  Никога не може дълго време да съществува духовен вакуум.
Преди няколко години, когато култовете изглеждаха в плен на мрачна войнственост беше установено, че
младите  евреи  от  най-либералните  семейства  и  синагоги  бяха  най-лесно  измамвани  и  пленявани.  Тези
младежи вече  бяха  получили  достатъчно  религиозно  обучение,  за  да  бъдат  считани за  отговорни пред
“религията”, но не притежаваха достатъчни способности, за да разпознаят фалшивостта на тези култове.
Най-разводненото  религиозно  образование  –  което  по  дефиниция  е  лишено  от  същината  –  просто  не
подготвя тези хора, за да могат да различат наближаването на онези неща, които ще им навредят. Въпреки,
че  сега  култовете  изглежда,  че  се  намират  в  период  на  изчакване  и  бездействие,  все  пак  има
псевдорелигиозни модни увлечения, чието духовно формиране е недостатъчно строго.  Няма да си правя
труда да обяснявам нагледно всичко, което тези либерали проповядват: че всеки човек дълбоко в себе си е
добър,  че  на  всеки  човек  можеш да  се  довериш и  че  всичко  е  допустимо,  (за  либералите  липсата  на
толерантност  е  “непростим  грях”),  семействата  на  тези  младежи  са  ги  оставили  без  достатъчна
подготвеност.  Те  не  са  опознали  достатъчно  добре  Бога  и  са  ставали  лесна  плячка  за  съблазните  на
сегашните САЩ.

Сред  християнските  кръгове  съществува  разводнено  членуване  в  църквата,  което  остава  хората,
особено  младите  хора,  в  точно  същото  положение.  В  природата  не  може  да  съществува  вакуум,
включително и духовен вакуум.  Поради това църквата не трябва да се обърква,    когато установи, че има  
както  млади,  така  и  възрастни  хора,  които  проявяват  интерес  към  религията  ,    но  не  се  интересуват  от  
евангелието  .   Мой приятел, който вече е покойник, беше свещеник от Англиканската църква и прекрасен
познавач на гръцкия език, и беше взел участие във Втората световна война като военен свещеник. Когато се
явил като доброволец в комисията за прием на военнослужещи, първоначално не бил посрещнат добре.
Казали му, че по време на сраженията военните свещеници нямат време и възможност да направят каквото
и да е. Военните власти го попитали: “Можете ли да нарисувате съобщението на евангелието на оградата?”
Кажете ми, дали съм рисувал съобщението на евангелието върху оградата на нашата църква? Или пък да
съм го гравирал с най-малки подробности върху главичката на топлийка?

Павел се е тревожел за духовното състояние на църквата в Галатия. С болка в сърцето той писал на
галатяните:  “Деца мои,  заради вас още веднъж преживявам родилни болки и ще бъде така,  докато не
станете  като  Христос.”  (Гал.  4:19)  Христос  ще  бъде  оформен  във  всеки  от  нас  единствено,  ако
съобщението бъде нарисувано на оградата. А на коринтяните Павел казва: “Защото бях решил да не зная
между вас нищо друго, освен Исус Христос, и то Христос разпънат” – т.е. този път нарисуван на оградата
на църквата в Коринт.

Независимо от  степента  на  дълбока  мъдрост,  която притежаваме и  независимо от  големината  на
човешките ресурси, които сме придобили, никаква подобна мъдрост и никакви подобни ресурси не могат да
заменят Исус Христос, от когото идваме, от когото не можем да избягаме, на когото рано или късно ще
даваме  отчет  и  поради  това  трябва  да  се  подчиним изцяло.  Следователно,  независимо  от  степента  на
истинската ни мъдрост, тя няма да запълни този вакуум, който се запълва от всичко останало.

Духовният вакуум в нас задължително трябва да бъде запълнен единствено от разпънатия на кръста
Исус Христос и от нищо друго. 
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За началото на Коледните пости 
от Илия до Йоан Кръстител и от Давид до Исус

Апетитът ми не се подобрява, когато видя гарван да кълве тялото на умряло животно покарай пътя.
Бих изпитал отвращение, ако гарванът изпусне парченце от плячката си в скута ми. А на пророк Илия му
било казано (знаете ли кой му е казал?) да се седи край потока Херит, който се влива в река Йордан и
гарваните ще му носят храна. И с какво щели го хранят? Всички знаят какво ядат гарваните.

В Стария Завет Илия е описан като човек, който е изцяло отдаден на Бога. В Библията постоянно се
повтаря: “Словото на Бога дойде при Илия ...”, след което Илия веднага отивал да изпълни онова, което му е
казано. Днес  намираме много начини да опишем Илия. Той е бил пропит от Бога, защото Библията го
описва като човек, който е залят от Бога. Той е бил непретенциозен, защото човек трябва да притежава нещо
повече от смирение, за да позволи да бъде хранен с мърша. Илия е бил смел, защото е нужен огромен
кураж, за да говориш истината с власт, особено когато политическата власт (цар Ахав и жестоката му жена
Езавел) е смъртоносна. Илия е бил нешлифован, защото на него са му били чужди изтънчеността и мекото
говорене.  Винаги  когато  се  срещаме  с  Илия,  ние  виждаме,  че  той гори  от  страст:  проповядването му,
молитвите му, презрението му, яростта му, даже отпадналостта му – всичко това е като един огнен ураган.
Умереност? Илия никога не е чувал тази дума. Балансираност? Придържане към “златната среда”? Той не е
разбирал тези неща. Ние се чудим защо Илия винаги и навсякъде е обхванат от огън, а той се чуди защо ние
изглежда не можем да бъдем запалени.

Илия, най-великият от еврейските пророци, който според мнението на евреите е както древен, така и
модерен,  е  бил  говорител  на  Бога  през  лицето  на  вярващите  във  Ваала,  които  обкръжавали  Израел  и
заплашвали да проникнат в него. Ваализмът е имал няколко характерни черти. Това е била религия, която се
е покланяла на природата, а в преклонението пред природата (както в древността, така и в наши дни) много
удобно липсва всякакво споменаване за злото или греха. Преклонението пред природата винаги привлича
ордите,  които  харесват  религиозната  сантименталност,  но  в  която  няма  етика.  Не  е  изненадващо,  че
ваализмът е толерирал и даже е окуражавал всевъзможните прояви на похотливостта.

Цар Ахаав е бил израилтянин и е знаел добре какво е имал предвид Бог, когато е казал, че е “ревнив
Бог”  (Бог  не  понася  никакви  съперници;  преклонението  пред  Бога  не  може  да  бъде  съвместено  с
преклонение пред каквото и да е друго нещо); въпреки това Ахаав е считал, че може да прави каквото си
поиска  и  няма  да  понесе  последствията  за  това.  Защо  да  не  съвмести  варварският  Ваал  и  Йехова,
истинският и жив Бог? Защо да не задоволява собствените си желания, което Ваал позволявал на хората си
и в същото време да притежава защитата, която Йехова обещал на хората си? Защо да не се възползва от
разврата, на който Ваал се е радвал и в същото време да получава прошката, която Йехова обещава да дари
на хората си? Защо не? Не е ли вярно, че днешните телевизионни евангелизатори постоянно ни уверяват, че
Бог  иска  да  “имаме всичко”?  Не е  ли  вярно,  че  днешните  телевизионни  евангелизатори  постоянно  ни
уверяват, че можем да имаме всички “лакомства на света” и заедно с тях да имаме и евангелието на Бога?

А  Илия  вярно  и  упорито  казва:  “Това  съвместяване  е  невъзможно,  хиляди  пъти  казвам,  че  е
невъзможно!” Поради това виждаме как Божият пророк Илия се изправя срещу 450 пророци на Ваал и им
казва: “Светият на Израел скоро ще разкрие същността на вашия Ваал и ще покаже, че той е просто един
димен облак. А що се отнася до теб, Ахааве, ти съвсем не си истински цар, ти си двоен престъпник, защото
предаде хората, чийто духовен защитник беше поставен да бъдеш.” Тогава Ахаав посочил с пръст към Илия
и изкрещял: “Ти си размирникът в Израел, защо трябваше да бъдеш такъв смутител?”

Евреите знаят, че най-великият техен пророк ще се върне отново. Те знаят, че той ще се върне в края
на времето, когато ще дойде Божието царство на земята, когато според тях ще дойде “Идещата ера” и ще
замени “Сегашната ера на злото.” Древните евреи са вярвали, че Илия със сигурност ще се върне и ще
направи 4 неща. Ще възстанови хората вътрешно чрез разкаяние; ще събере заедно разпръснатите хора на
Бога; ще обяви спасението и ще обяви идването на Месията.

Векове  по-късно на  земята  се  появил Йоан Кръстител.  Йоан не  се  хранел с  мърша,  донасяна  от
гарваните; той се хранел с мед, произвеждан за него от дивите пчели и със скакалци, чрез които си набавял
нужният му протеин. Йоан също говорел истината на властта, даже на смъртоносната политическа власт –
точно така, както Илия е правел в миналото. Този път той не говорел на цар Ахаав, а на цар Ирод, който е
бил евреин само по име, а всъщност бил продал душата си на варварския Рим и сега предавал хората, чийто
духовен защитник би трябвало да бъде. И така както Илия публично обвинил Ахав за кражбата на лозето на
Навутей, така и Йоан публично обвинил Ирод, че е откраднал жената на брат си и се е оженил за нея.
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Йоан е имал едно просто послание, което безстрашно съобщавал: “Разкайте се. Разкайте се сега. Не
казвайте: “Утре ще се разкая.” Вие няма да видите утрешния ден. Сега брадвата е поставена до корена на
дървото. Връх на духовната глупост е да си мислите, че дървото ще оцелее до утрешния ден. Оправете
отношението си с Бога сега. Как човек да познае, дали разкаянието му е искрено? По начина, по който ще
живее след това. Дали кръщението в Йордан (или някъде другаде) ще ви спаси?  Не, няма да ви спаси. Ако
животът ви не бъде приведен в хармония с волята на Бога, това че в отчаянието си сте се кръстили, ще ви
направи да приличате на змия, която панически бяга от наближаващия пожар.”

След това Йоан започнал да събира на едно място разпръснатите хора на Бога. После призовал даже
римските  войниците  да  се  разкаят  и  въпреки,  че  евреите  ги  считали  за  “презрени  неевреи”,  те  били
добавени към “семейството на вярата.” Йоан обявявал спасението, което е донесено от неговия братовчед,
Исус, на когото Йоан считал, че е недостоен даже да развърже връзките на сандалите. Дали Йоан е обявил
идването на Месията? Той постоянно призовавал хората: “Не гледайте към мен; гледайте към него. Той е
онзи, който ще ви кръсти с огнения Дух на Бога!”

Месеци по-късно клеветниците на Исус му се подигравали: “Не е възможно ти да си Месията. Всеки
знае, че първо трябва да се върне Илия и чак след това ще се появи Месията. А Илия не се е връщал от 800
години!” Тогава Исус им казал: “Отново грешите. Вие правите смъртоносна грешка. Илия вече се върна.
Той  се  върна  наскоро,  но  вие  го  пропъдихте.  Йоан  не  призоваваше  ли  към  покаяние,  не  събра  ли
разпръснатите хора на Бога, не обяви ли Божието спасение и не съобщи ли за идването на Месията?”

Днес е началото на Коледните пости.  Ние се подготвяме да посрещнем онзи,  който е Месията на
Израел и е Спасителят на света, който е Емануил, “Бог с нас”. Но ние можем правилно да го посрещнем,
само ако преди това признаем, че Месията не може да бъде опознат без повторната поява на Илия, само ако
приемем заедно с нашия Господ, че Йоан Кръстител е Илия, който още веднъж ни е даден. Което означава,
че можем да получим дара на Рождество Христово, само ако преди това чуем казаното от предвестника,
ако го запазим в сърцето си и го изпълним. Единственият предвестник на дара на Рождество Христово е
Илия и Йоан, обединени в едно. Нека още веднъж да чуем нашия Господ: ние можем да получим онзи,
който е дара на Рождество Христово (нашия Спасител), само при условие, че преди това чуем и отдадем
почит на думите на предвестника, Илия и Йоан Кръстител, обединени в едно.

Илия  е  бил  най-великият  пророк  на  Израел,  а  Давид  е  бил  най-великият  цар  на  Израел.  Много
поколения по-късно потомците на Давид родили Синът на Давид, Исус нашият Господ.  Давид и Исус са
били още по-отдалечени във времето един от друг, отколкото са били Илия и Йоан (800 год.) –   1000 год. са  
разделяли Давид и неговия Син. Но въпреки това,  в двамата има много общи черти.

И двамата са произлезли от обикновени семейства. И двамата са станали известни преди да влязат в
зрялата  си  възраст:  Давид  като  овчарчето,  което  убило  гигантът  Голиат,  от  когото  опитните  воини  се
страхували,  а  Исус  – като 12 годишно момче,  което смаяло учените свещеници в храма.  И двамата са
притежавали огромна смелост и не са трепвали пред бруталната сила. Когато Давид видял терора, който
парализирал сънародниците  му,  когато  се  изправили срещу филистимската  заплаха,  Давид презрителна
казал за Голиат: “Кой е този необрязан филистимец, който се противопоставя на армията на живия Бог?”
Когато научил, че Ирод иска да го убие, Исус презрително казал на слушателите си: “Идете и кажете на тази
лисица ...” По онова време в Палестина да бъде наречен някой “лисица”, това не означавало, че той е хитър
човек, а че той е считан за най-отвратителното пълзящо създание на света.

И двамата са демонтирали милост към враговете си: Давид, когато е знаел, че Саул искал да го убие и
е бил беззащитен, но въпреки това Давид му позволи да си отиде; Исус, когато на кръста се помолил за
враговете си: “Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.” И двамата обичали страстно Бога.
Когато Давид без всякакви задръжки възхвалявал Бога, жена му Михала го презряла заради това. (2Ц.6:16-
23). Когато страстната любов на Исус към Бога разпалила публичното му служение и той станал небрежен
към опасността, майка му си помислила, че той се е побъркал и искала да го отведе у дома и да го вразуми.
(Мат.12:46-50; Марк 3:31-35: Лука 8:19-21). И двамата са били бойци, но и двамата отклонили оръжията,
които хората край тях считали, че трябва да използват. На Давид било предложено да облече доспехите на
Саул, но той отказал да ги облече и се доверил на обикновената прашка и на ползата, която Бог ще извлече
от нея, защото Бог отдава почит на онзи човек, който на първо място вярва в своя Отец. Когато бил отведен
при Пилат, Исус му казал, че би могъл да заповяда на ангелските си легиони, чиято неземна власт би могла
да изпари Пилат на мястото където се намирал, заедно с всичко, което представлявал. Но вместо това, Исус
повярвал на простия кръст и на ползата, която неговия Отец щял да извлече от саможертвата му на кръста,
защото Отец му почита онзи, който на първо място вярва в своя Отец. 

Давид и Исус са били родени да бъдат царе.  Давид е роден във Витлеем, селце близо до Ерусалим.
Името Витлеем означава “къща на хляба.” Хиляда години по-късно във Витлеем се е родил и Исус .  И
двамата са били родени да бъдат царе. Какво е трябвало да прави един израелски цар? Казвам “трябвало да

107



108

прави”, защото повечето израелски царе не са правили това, което царят е трябвало да прави. Вместо това,
те са пълнели джобовете си и са избивали противниците си. Но Давид е бил различен. Той е знаел, че царят
на  Израел  има  три  задължения:  да  защитава  народа,  да  утвърждава  справедливостта  и  да  служи като
свещеник. Давид е защитавал народа си и е бил гениален военачалник. Той е утвърждавал справедливостта.

Днес справедливостта означава  преди всичко престъпниците да бъдат осъдени и наказани.  Но не
такъв е смисъла на Божията справедливост. Всъщност, на иврит няма дума за справедливост. Евреите са
използвали думата “присъда.” От царя се е изисквало да утвърждава присъдите на Бога,  просто защото
царят е изпълнителят на Божиите присъди. А основната цел на Божията присъда  не е престъпниците да
бъдат осъдени и наказани. В Библията многократно се повтаря, че основната цел на Божията присъда е тя да
направи право онова,  което е било погрешно; да освободи хората, които са поробени; да съживи хората,
които са подтиснати; да помага на хората, които се чувстват безпомощни; да очисти имената на хората,
които са оклеветени; да се застъпи за хората, които са презирани.  Давид е правел това. Хората, които са
били нападани, вече не били нападани. Всеки, който е “стрижел” беззащитните или е експлоатирал слабите
се е научавал бързо, че цар Давид не проявява никаква търпимост към такива прояви. Когато самият Давид
бягал от преследването на Саул, 400 мразени убийци и семействата им се събрали около Давид: “Всички,
които бяха в утеснение, всички длъжници и всички огорчени” (1Ц.22:2). Да бъдеш огорчен, това означава
буквално да си без надежда; да бъдеш в утеснение, това означава да нямаш изход. В този цар всички тези
хора са открили човек, който никога няма да ги презре, да ги пренебрегне или да ги изостави.

А свещеник?  Ролята на свещеника е била да ходатайства пред Бога в полза на хората. Давид често
отивал в храма и “сядал пред Бога,” т.е. той е пазел хората в сърцето си и се е молел на Бога за тях. Хиляда
години след Давид един сляп просяк извикал към Исус: “Сине Давидов, смили се над мен.” Смисълът на
“Сине Давидов” е Месия. Месията е трябвало да бъде велик цар, по-велик даже от Давид. Слепецът, който е
успял да види онова, което зрящите хора не са успявали да видят е знаел, че Исус е дългоочакваният цар,
който е по-велик даже от Давид.

Защитата, която цар Христос е давал и продължава да дава на хората си, е по-славна от всяка защита,
предоставяна от Давид. Защото нашият цар Христос е обещал, че нищо няма да ни грабне от ръката му;
нищо няма да ни отдели от любовта на Бога, олицетворена от самия цар.

Давидовият Син, който е цар Христос, утвърждава справедливостта, прилагайки Божиите присъди.
Самият Исус е казал, че на него му е дадена цялата власт да съди. А тъй като основната цел на отсъждането
е да се възстанови правдата, да се каже, че той е съдия, това означава да се каже, че той е спасител. А ако
основната цел на съдията е да оправи всяко нещо, което е погрешно, където и да е, от грехът на детето до
обезобразяването на космоса, тогава съдията трябва да е и спасител. 

А свещеник? Чрез саможертвата си на кръста, цар Христос по уникален се застъпва пред Отца в полза
на хората. Поради това в Евреи Христос е наречен “нашият върховен първосвещеник.”

Всичко това ни довежда до последното нещо, свързано с Давид и Исус:  проблемът на греха.  Тук
пътищата на двамата се разделят. В Новия Завет ни се казва, че Исус е бил “изкушаван по всякакви начини,
но въпреки това е останал без грях.” Няма да сгрешим, ако кажем, че Давид също е бил изкушаван по
всякакви начини, но е извършил смъртен грях. Той е пожела да има Батшеба, жената на Урия. Похотта
завладяла  мислите  му.  Извършеното  прелюбодеяние  логично  довело  до  убийство.  Давид  не  просто  се
препънал, той се проснал безсрамно на земята и всички узнали за това.

Когато по-късно Давид се опитвал да избяга от Ерусалим,  един мъж,  наречен Семей,  вървял “по
отсрещния тротоар на улицата,” проклинал го и хвърлял камъни по него (това е напомняне за закона на
Моисей,  според  който  прелюбодеецът  е  трябвало  да  бъде  убит  чрез  хвърляне  на  камъни.)  Тогава
Давидовият верен приятел Ависей се ядосал,  че царят е унизяван по такъв начин и казал:  “Защо това
мъртво куче да кълне господаря ми, царя? Позволи ми да мина от другата страна и да му отсека главата”
(2Ц. 16:8). Давид тъжно му отговорил: “Не. Семей ме проклина, защото Бог му е казал да ме прокълне.
Отношението на Семей към мен не е по-лошо от онова, което заслужавам.” Давид е бил публично унизен,
но е отказал за отблъсне това унижение,  защото е разбрал, че това е определеното от Бога наказание за
неговия грях.

Исус, Синът на Давид, не е имал случай да бяга от каквото и да е публично унижение. Той е бил
изпратен  да  умре,  да  бъде  разпънат  на  кръст.  По  този  начин  римляните  са  наказвали  бунтовниците,
дезертьорите и изнасилвачите, т.е. за най-отвратителните хора. Исус отказал да  избяга от своето публично
унижение, защото е знаел, че това е определената от Бога последица не за неговия грях, а заради греховете,
които е поел върху себе си. Апостол Павел казва много точно и изчерпателно: “Онзи, който не знаеше какво
е  грях,  заради  нас  беше  направен  грешен,  за  да  можем  в  него  ние  да  станем  праведни  пред  Бога .”
(2Кор.5:21).
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На Рождество Христово на овчарите, които са били на полето, било казано ясно: “Не се страхувайте!
Добра новина!  Велика  радост!  Защото днес  ви  се  роди в  Давидовия град Спасител,  който е  Христос
Господ” (Лука 2:10-11).

Градът на Давид е Витлеем, “къщата на хляба.” И в тази къща на хляба е роден най-великият син на
Давид, който самият е хлябът на живота. След като това е този Христос, който всяка година отново ни се
дава, ние трябва да го приемем отново, защото той е Спасителят. Неговото унижение е поканата към нас да
се превърнем в такива праведност пред Бога, от която се нуждаем повече от всичко друго.

Илия, Давид, Йоан Кръстител и Исус. Историята на Рождество Христово е започнала някога в един
прихлупен обор, в градът на цар Давид.

За нашата самота и за Божията любов
Пс. 62

Колко  сте  самотен?  Колко  самотен  се  чувствате?  Дали  сте  самотен  толкова,  колкото  е  самотен
псалмиста? “Душата ми чака в тишина само Бога.” (Пс. 62:1 – мой превод) “Душата ми чака в тишина
само Бога; от него идва спасението ми. Само той е моята канара, моето спасение, моята крепост; той
няма да се поклати.”

Американският юрист Уилям Стрингфелоу е бил член на англиканската църква и разбирането му за
теологията е било толкова забележително (въпреки че се е самообучавал), колкото са били забележителни и
познанията му по право (той е завършил Харвардския юридически факултет). Подобно на всеки възпитаник
на Харвардския юридически факултет, на него му било предложено да работи в елегантност и лукс, но той
предпочел да започне работа като адвокат на бедните обитатели на Харлем. Защо е постъпил така? Защо не
е оставил този вид юридическа работа на по-малко талантливите юристи, които не биха могли да работят
сред “избраните” и заможни клиенти? Стрингфелоу казвал, че се заел с тази работа поради призванието си.
След като завършил Лондонското училище по икономика,  той научил каква е разликата между кариера и
призвание. И той избрал призванието.

Колкото и силна да е била изолираността на Стрингфелоу в призванието му, тя е била значително по-
малка от изолираността му в църквата и обществото. Например, през 1960-1970 той упорито се борил да се
ръкополагат жени като свещеници в англиканската църква в САЩ. Кулминационна точка била борбата му в
Катедралата във Вашингтон, където един надменен кардинал се отнесъл пренебрежително към него. Една-
две години след това ФБР арестувало Стрингфелоу, защото дал подслон на отец Даниел Бериган, широко
известен борец срещу Виетнамската война. Когато последният път бяхме с жена ми в Ню Йорк, един бивш
юридически партньор на Стрингфелоу ни разказа, че той бил ужасен от перспективата да отиде в затвора и
от това, което се случва там на слабия човек. В една от 14-те си книги той описва какво означава да си сам,
толкова сам, че според думите му “Бог е единственият свидетел за вашето съществуване.”

Чувствали  ли  сте  се  някога  толкова  самотен,  че  единствено  Бог  да  е  единственият  свидетел  за
съществуването ви? Псалмистът се е чувствал така. “Душата ми чака в тишина само Бога.” В първите 8
стиха на Пс. 62 той казва това не веднъж, а 5 пъти. Той не можел да си представи, че е възможно да е по-
самотен. Защо се е чувствал самотен? Според мен, основно е, защото не е бил разбиран. Колкото и твърдо
да знаем кои сме ние, ние не можем да предадем тази истина на другите. Резултатът от това е, че оставяме
хората да ни наблюдават и след това да се досещат кои сме ние. 

Несъмнено  хората  могат  да  съзрат  нещо в  нас.  Те  могат  за  разпознаят  онези  неща,  които  са  на
повърхността ни. Те могат да видят и много от нещата, които са под повърхността, тези поврати и черти от
характера ни, които си мислим, че никой не вижда, но всъщност през цялото време те са видими за всички.
Но даже когато се усмихваме на това, че хората знаят много повече неща за нас, отколкото си представяме,
ние продължаваме да считаме, че те не могат да видят това, което е скрито дълбоко в сърцето ни. Ние сме
убедени, че те не могат да проникнат в интимната ни дълбочина и няма да могат да видят и да ни разберат.
Поради това в нас има една част, най-важната част, тази част, която ни прави да сме уникални, до която те не
достигат и поради това не могат да я извадят на показ.

Ние не само се чувстваме самотни, тъй като дълбоко скритата ни същност е невидима от другите
хора, ние се чувстваме самотни и затова,  защото знаем, че в нас има нещо, което поражда антипатия в
другите хора. Не искам да кажа, че в нас има нещо безсрамно или някаква друга лоша черта от характера
ни, която поражда антипатия в другите хора към нас. Имам предвид, че когато онова, което се крие дълбоко
в  нас  излезе  навън,  колкото  и  да  се  опитваме  да  го  задържаме  в  нас,  то  предизвиква  враждебност.
Псалмистът плаче, обръщайки се към клеветниците си: “Докога всички вие ще нападате човека, за да го
съборите...(Вие) кроите да го свалите от висотата му.” (ст.3-4 – мой превод)
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Всеки човек,  който е надарен с необикновени способности,  колкото и минимални да са те;  всеки
който  притежава  и  най-малкото  превъзходство,  поради  този  факт  става  издигнат.  Комбинацията  от
способност и издигнатост наистина безпокои хората, които са по-малко способни и по-малко издигнати. По-
малката издигнатост се превръща в посредственост.

За да постигне нещо, човек не е нужно да е надарен, достатъчно е да е малко да е над другите. Вие
печелите повече пари отколкото повечето от хората около вас? За “нула” време започвате да чувате, че сте
надменен или горд човек.  Вие сте по-образован от останалите? За “нула” време започвате да чувате за
недостатъци в характера си, за които до сега не сте подозирали да притежавате. Вашата работа или доход,
или родословие, или каквото и да е друго ви прави по-издигнат от повечето хора в обществото? За “нула”
време започвате да чувате, че може и да заемате това издигнато положение в обществото, но продължавате
да говорите с акцент,  а освен това дъщеря ви отдавна вече трябваше да се е омъжила, нали? Когато тези
думи стигнат до вас – което неизменно се случва – вие още веднъж се чувствате самотен.

Не знам поради каква причина псалмистът е станал високопоставен? Вероятно защото е изглеждал
духовно надарен и талантлив,  което наистина е факт,  на фона на духовните джуджета около него.  Или
защото е можел да пише стихове,  от които светът се  е нуждаел,  докато другите хора не са можели да
измислят даже един стих. Каквато и да е била причината, псалмистът е знаел, че да бъдеш високопоставен в
каквато и да е дейност и по каквато и да е причина, това поражда завист в другите . А завистта много бързо
се превръща в лошо и отвратително отношение. Псалмистът е познавал ледената изолация, с която завистта
обвива онези, които са даже съвсем малко по-издигнати. Той считал, че прилича на наклонена стена или на
разклатен плет, който по-малко издигнатите обичат да натискат, за да падне. Той плаче в самотата си: “Те
намират удоволствие в лицемерието. Те ме благославят с устата си, но вътре в себе си ме проклинат.” После
за пореден път казва: “Душата ми чака в тишина само Бога.”

Накъде се обръщаме, когато сме поглъщани от самотата си? Естествено е да се обръщаме към другите
мъже и жени. Но към кои от тях? Според псалмиста, ние се обръщаме или към “нископоставените” или към
“високопоставените.” Най-яркият опитът за намиране на разбиране,  подкрепа и облекчение от самотата
чрез “нископоставените” е била ролята на пролетариата в комунистическата революция. Маркс казвал, че
след рухването на капитализма в лумпенизираният пролетариат, в огромните маси от нископоставените ще
се появят необикновени добродетели. Напливът от нови добродетели в така наречените нисши класи ще
надвишат всяко минало страдание в човешкото състояние, включително самотата, от която повече или по-
малко страда всеки човек, както и самотата, която отвратителните капиталисти са наложили със сила на
работническата класа.

Но  какво  се  случи?  “Триумфът”  на  пролетариата  доведе  до  нарастване  на  дивачеството,  на
страданията  и  на  неприветливостта  до  такива  размери,  които  до  тогава  не  бяха  срещани  в  човешката
история. Има ли по-самотни и по-изолирани от хората, които когато се намираха в ръцете на марксистите не
можеха да имат доверие на съседите и даже на жена си? Когато съм имал желанието да кажа заедно с
псалмиста: “Душата ми чака в тишина само Бога,” аз никога не съм си представял, че се нуждая да бъда
заобиколен от тълпа главорези.

А какво е положението с високопоставените хора? Псалмистът казва, че те са самоизмама.  Той ни
казва, че е нереално да очакваме, че богатството и издигането ни в обществото ще победи самотата ни. За
известен период от време общуването ни с високопоставените може да ни накара да се чувстваме по-малко
изолирани. Не е ли приятно да съобщим, че сме обядвали с кмета или че сме вечеряли с президента на
Дженерал Мотърс? Но това трае само един миг.  Когато поразмислим трезво след това ние разбираме, че
факта, че сме прекарали следобеда си с някоя известна личност, която и да е тя, няма да ни излекува от
самотата,  която ни измъчва.  Споменаването на имената на прочути личности в областта на политиката,
спорта, шоубизнеса, науката, изкуството и бизнеса, с които сме се срещали,  е един от най-трогателните
опити да спечелим уважението на хората около себе си и да победим самотата си. 

Псалмистът казва, че парите са друг начин, чрез който можем да се опитаме да победим самотата си.
“Ако имах дохода на моята братовчедка, тя щеше да престане да се отнася към мен като към нищожество.”
Дали наистина ще се случи това? “Ако бях по-богат, аз щях да бъда уважаван от по-бедните хора.” (Не се
обзалагайте, че това ще се случи. Между другото, това как ще подобри положението ви, като имате предвид,
че колкото по-богат  е  човека  ,    толкова  е  по-самотен  .)  Псалмистът  ни казва,  че  въобще не  трябва  да  се
захващаме с това. “Ако богатството се увеличи, не разчитайте в сърцето си на него.” (ст. 10 – мой превод)
Не трябва да си пилеем времето за мисли, че парите, независимо дали са спечелени законно или незаконно,
ще ни спасят от самотата.

Тогава как можем да победим самотата си? Нито нископоставените,  нито високопоставените хора
могат да ни помогнат,  нито пък увеличаването на богатството ни може ни спаси от самотата,  тъй като
парите са безлично нещо и не могат да излекуват болката, която е изцяло личностна. 

110



111

Тогава какво можем да направим? Или още по-точно казано, кой може да ни помогне? Псалмистът е
казал: “Веднъж каза Бог и аз два пъти чух това: че силата принадлежи на Бога и че на тебе, О Господи,
принадлежи непоклатимата любов.” (ст.11-12 – мой превод) Веднъж каза Бог и аз два пъти чух – това е
еврейският начин на говорене: “Веднъж … два пъти.” Псалмистът ни казва: “Всеки път когато чуя Бог да
говори, казаното от него предизвиква ехо в сърцето ми. Чувам Бог да говори и освен това чувам ехото.
“Веднъж … два пъти.” Казаното от Бога е толкова разбираемо и толкова дълбоко проникващо в мен, че
всеки път, когато ми говори, ми се струва, че го чувам два пъти – и то постоянно! Тъй като Бог постоянно
говори истината си, тя постоянно звъни в мен. Следователно аз чувам Бог да говори, след това чувам ехото
му и това постоянно се повтаря в мен. Ето това означава да си наводнен от Божията истина. Псалмистът
започва псалма си с признанието: “Душата ми чака в тишина само Бога;  от него идва спасението ми.”
Сега той знае, че е спасен чрез насищането му с непоклатимата Божия любов към него.

На  иврит  “непоклатимата  любов”  се  превежда  с  една  дума  –  hesed.  Тази  дума  е  употребявана
постоянно в Библията, когато се говори за Божия завет. Божият завет е неговото обещание, неговата клетва,
че той, който е милост, винаги ще показва милост. Нашият грях активира неговата милост, но нашият грях
никога няма да може да прекрати неговата милост. Бог никога няма да ни изостави, защото е отвратен от
нас; той никога няма да ни подведе защото се чувства със завързани ръце пред нас. Божият завет е неговата
клетва и неговото обещание – подписано и подпечатано с кръвта на неговия Син Исус Христос – и това
означава,  че  нашето непокорство пред него  никога  няма да  надвиши неговата  вярност  към нас.  Когато
казваме, че тази непоклатима любов е същината на Божия завет, ние казваме, че нашият позор никога няма
да парализира неговата милост. Колкото и да е гневен на нас, колкото и силни да са страданията, които му
причиняваме, Бог никога няма да ни изостави.

Трябва да обърнем внимание на начина, по който псалмистът ни напомня, че както силата, така и
непоклатимата любов принадлежат на Бога.  Сила, на която й липсва любов би била ужасна, защото ще е
тиранична сила.  Непоклатима любов, на която й липсва сила би била слаба, неефикасна и безполезна. Но
Божията сила винаги и единствено е силата на непоклатимата любов, а непоклатимата му любов винаги и
навсякъде е ефективна. 

Преди няколко години, няколко дни след Рождество, аз преминах през един много труден период,
който продължи 3-4 седмици. Мисля си, че затрудненията ми бяха причинени от натрупването на няколко
неща: те бяха последица от напрежението, на което бях подложен миналата пролет; от умората, която всеки
свещеник натрупва в себе си около Рождество; от изтощение от дългият цикъл от лекции в университета,
посветени на историята на теологията; стресът, свързан с крайният срок за предаване за печат на книгата,
която пишех тогава; както и няколко много тежки настинки, от които се разболях в периода около Новата
Година. Освен това имаше още 1-2 неща, които няма да споделя с вас. Станах подтиснат и неспокоен по
начин, който ме заблуди, че потиснатостта и неспокойствието ми изглеждаха много по-силни от всеки от
факторите, който ги причиниха и ми се струваше, че всички те се задействаха едновременно. Духовно бях в
нокдаун и знаех, че съм в нокдаун, но не можех да направя нищо, за да спра пропадането си. Морийн ме
обичаше толкова силно, както ме обичаше и когато беше 19-годишна, така че аз не се съмнявах в това, но тя
не можеше да направи нищо. Тъй като беше безпомощна и объркана, тя не можеше да направи нищо, освен
да чака. Аз продължавах да потъвам надолу. Но тъй като сега е тревожех, аз се чувствах виновен пред нея, а
освен това бях подтиснат и неспокоен. 

Точно когато усещах, че ямата на отчаянието се разтваря пред мен и чувствах, че не мога да направя
нищо, за да избегна падането си в нея, точно когато се чувствах толкова зле, че не можех да си представя, че
може да бъде и по-зле, точно тогава една вечер във вторник, в 19:30, когато седях в трапезарията и гледах
към пода, аз усетих че ме залива огромната приливна вълна на Божията любов. Не че аз “разбрах,” че Бог
ме обича; нито че “разбрах” това отново. “Разбрах” е твърде абстрактно понятие. Аз не разбрах нищо. Аз
бях потопен и залят от тази вълна. Чувствах се потопен в любов, която беше толкова чиста и реална, все
едно че потиснатостта ми беше излята от гигантска бъркалка, пълна с чисто бяло тесто, което съвсем не
заплашваше да ме задуши, а ми обещаваше живот. Бях окъпан в любовта на Онзи, който е любов и това
беше толкова осезаемо, все едно, че се бях окъпал във вана с топла вода. 

Не омаловажавайте това, което ви казвам и не казвайте: “Е, най-накрая Виктор изчисти представата си
за природата на Бога.” Моята представа за природата на Бога е ясна от десетилетия и аз вярвам, че ръцете
на  разпънатия  на  кръста  Христос  могат  единствено  да  прегръщат.  Преживяното  от  мен  потвърждава
казаното в Пс. 62, че силата и непоклатимата любов принадлежат на Бога. Поради това за мен в този момент
непоклатимата Божия любов беше заливане със сила. Докато стоях в трапезарията у дома си, втренчен в
“присъствието,” което беше сила и любов, отчаянието ми започна да се изпарява, ямата пред мен се затвори
и усещанията ми за вина, за потиснатост и неспокойствие намаляха. Не се възстанових изведнъж, но знаех,
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че ще се възстановя. Знаех, че възстановяването ми е започнало. Нужни ми бяха няколко седмици, за да се
възстановя напълно и това стана благодарение на океана от любов, която беше непоклатима и ефикасна.

Уверен съм, че няма да възприемете тази история като някакво разголване от моя страна. Споделих я с
вас поради две причини. Първата е, че тя може би ще помогне и на някой друг, който страда като мен.
Втората е, че съм съгласен с псалмиста, когато той ни казва, че да бъдеш посетен от Бога, това означава да
бъдеш натоварен от него със задачата да свидетелстваш пред другите хора.  Псалмистът се обръща към
църквата и казва: “О, хора, винаги вярвайте в него. Изливайте сърцата си пред него; Бог е убежище за
нас.” (ст.8 – мой превод) Когато започва своя псалм, псалмистът се чувства самотен:  “Душата ми чака в
тишина само Бога.” В края на псалма той иска да говори на страдащите като него в църквата! “О, хора,
винаги вярвайте в него.” И свидетелства за личните си преживявания: “Бог е убежище за нас.” Псалмистът
може да каже на църквата: “Бог е убежище за нас,” тъй като вече е установил, че Бог е убежище за него
самият.

Искам да  завърша и с  няколко думи за  това,  което наричам чудото на  провидението.  Когато сме
толкова самотни, че душата ни очаква в тишина единствено Бога, когато не само го чакаме, но и разчитаме
на него; когато правим това,  той възнаграждава разчитането ни единствено на него,  като довежда при нас
друг човек,  който също очаква  Бога в  тишина.  В резултат и двамата с  другия човек не чакаме отново
самотни. Някой бива довеждан в нашата орбита; и ние биваме отвеждани в неговата или в нейната орбита.
Това не е обикновена среща на двама човека, а е среща на двама страдащи, които очакват Бога. Този човек е
довеждан при нас, след това – втори, после – трети и т.н. Така се изковава приятелството на онези, които са
установили, че непоклатимата любов е могъща и че силата е здравината на непоклатимата любов и които са
се открили един друг чрез чудото на провидението. Те никога вече няма да бъдат самотни както преди.

Понеже нашият Господ Исус Христос беше изоставен от Бога в Гетсиманската градина заради нас,
сега нито един човек няма да бъде изоставен от Бога. Поради това ние можем да кажем заедно с псалмиста:
“О, хора, винаги вярвайте в него. Изливайте сърцата си пред него; Бог е убежище за нас.”

Бог  е  убежище,  даже  когато  ни  запознава  с  други  хора,  които  според  неговото  провидение,
въплъщават убежището, което е самият той.

За нашите старейшини
Деян.20:28-38

Много от хората,  които стават  старейшини ми се обаждат месеци по-късно и ми казват колко са
разочаровани от това, което се случва или не се случва по време на съвещанията на старейшините (които
обикновено наричаме съвещания на ръководството на църквата.) А какво са очаквали да се случва? Една
мъдра жена ми каза, че е очаквала там да се обсъжда учението. Но на нашите съвещания рядко се обсъждат
въпроси на християнското учение, а когато това става – обсъждането е много кратко, за да бъде коригиран
някои от проповедниците. Някои новоизбрани старейшини считаха, че ние не посвещаваме никакво време
на въпроса накъде би трябвало да се движи църквата ни или кои новопоявили се опасности трябва да
изследваме.  Но и тези  старейшини бяха разочаровани.  От друга страна,  много нови старейшини са ми
казвали, че са били разочаровани от онова, което става на нашите съвещания. Голяма част от времето е
посветено на проблеми, свързани с парите и със собствеността. Аз съм последния човек, който би подценил
проблемите свързани със собствеността (нали някъде трябва да се събираме за богослужение) или с парите
(по някакъв начин църквата трябва да плаща за разходите си). Но въпреки това, аз съчувствам на новите
старейшини, които се чудят защо тези две теми изглежда, че запълват целия хоризонт пред въображението
ни.

Днес в края на службата ще изберем нови старейшини, както правим веднъж годишно. Дали те ще
бъдат разочаровани така, както се разочароваха избраните през миналата година? Дали те ще кажат, че са
разочаровани или просто ще се извинят пред Ръководещият съвещанията на ръководството, че са твърде
заети и не могат да отделят няколко вечери през годината, за да участват в съвещанията? Дали ще се случи
така през следващата година или не, според мен зависи от това, дали новоизбраните старейшини ще поемат
отговорностите си като такива,  без да се опитват да разширяват властта си и без да се превръщат в хора,
които управляват само пари и имоти. Но преди да очакваме старейшините да поемат отговорностите си, ние
трябва да се убедим, че те са запознати с тези отговорности. И така, какви са тези отговорности?

За да облекчим задачата си, нека да се вгледаме в старейшините на църквата в Ефес. В обръщението
на  Павел към тях има нещо, което е общовалидно за старейшините във всички църкви по света. Павел ги
призовава:  “Бъдете  бдителни  за  себе  си  и  за  цялото  стадо,  в  което  Светият  Дух  ви  е  поставил
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надзорници,  да се грижите за църквата на Бога.”  (Деян.20:28) Старейшините са надзорници, които се
грижат  за  църквата  на  Бога.  На  гръцки  за  “да  се  грижа”  е  употребена  думата,  която  означава  “паса.”
Следователно, старейшините са надзорници, които пасат Божията църква. Павел казва, че като надзорници
които пасат, на първо място старейшините трябва да внимават за себе си. Само когато са изпълнили първото
изискване, те трябва да надзирават (да бдят) над стадото или църквата. Ще кажа отново:  старейшините
могат да бдят над църквата единствено и ако преди това, и винаги бдят над себе си. 

Относно духовните им качества,  старейшините  трябва  да притежават  жива  вяра  в  Исус  Христос.
Евангелието трябва да свети толкова ярко от тях така, както евангелието осветява както големите, така и
малките неща. Те трябва да са убедени в истината, силата и реалността на евангелието. Казано накратко,
старейшините трябва да притежават духовен усет, духовна зрелост и духовен жар.  Трябва да помним,  че
водата  никога  не  се  издига  над  извора  си.  Равнодушните  към  евангелието  старейшини  не  могат  да
спомогнат за  утвърждаването на църквата в  евангелието.  Духовно анемичните старейшини не могат да
спомогнат църквата да се противопоставя на отравянето на кръвта й, което постоянно я отслабва. Водата
никога не се издига над извора си. Църквата не може да е по-възприемчива за истината на Христос и да е
повече в хармония с разума на Христос, отколкото са старейшините, които я ръководят. Д. Уесли казвал, че
единственото, което му е нужно за съживяването на църквата са шепа хора, които мразят единствено греха и
не се страхуват от нищо друго, освен от Бога. Това е валидно за всяка църква и е задължително изискване.
На първо място старейшините трябва да бдят за себе си. Изискванията към тях са преди всичко духовни.

Това което казах е най-важно, защото често пъти се счита,  се изискванията към старейшините са
преди всичко природни.  Общоприето е да се счита, че старейшините са избирани заради природните им
дарби,  таланти  и  способности,  които  са  не  само  полезни,  но  и  нужни  за  живота  в  църквата.  Не  ме
разбирайте  погрешно.  Аз  не  отричам  важността  на  природните  дарби,  таланти  и  способности.  Те  са
полезни и нужни. Животът в църквата би бил невъзможен без такива дарби като воденето на деловодството,
ремонта  на  сградата,  писането  на  писма,  обаждането по  телефона,  (което  трябва  да  е  ухажващо,  а  не
отблъскващо и рязко) и потушаването на напрежението сред членовете на църквата. Особено нужни са хора,
които притежават последния талант. Никой не подценява природните дарби. Но трябва да разбираме, че
тези дарби са полезни и нужни само до определена степен, така както са важни за всяка група от хора,
независимо от това с какво се занимават. Без използването на природните дарби, животът във всяка група не
би продължил повече от две седмици. 

Но животът в църквата на Бога се различава качествено от живота на всяка друга група. Въпреки че
групите в обществото правят много добри неща, нито една от тях не е тялото на Христос. Въпреки че
правят много добри неща, нито една от тях не е натоварена със задачата да въздига светостта, нито пък е
съдбоносно  важна  за  вечното  благословение  на  човека.  Точно  поради  тази  причина  изискванията  към
старейшините трябва да са нещо повече от природните им качества. Те трябва да притежават нещо повече
освен дарби, таланти и способности. С цел да не ме обвини някой неоснователно, ще кажа отново: няма
такива  природни дарби,  които да  не  са  полезни и  нужни са  живота  на църквата.  Но сами по себе  си,
природните дарби не повишават активността на евангелието вътре в църквата или ефективността на Светия
Дух в живота на вярващия. Поради това, освен дарби е нужна и благочестие. Освен способности за водене
на деловодство или за потушаване на напрежение сред членовете на църквата,  те трябва да притежават
опитност във връзката си с Исус Христос, която затъмнява всяко съмнение. Трябва да притежават убеденост
в  истината,  която  остава  неподвластна  на  ръждата  на  светското  влияние.  Да  изпитват  наслада  от
евангелието, то винаги да ги задоволява, но никога да не ги пресища и винаги да жадуват за още.

Когато обсъждат поканата  да  станат  старейшини,  аз  съм сигурен,  че  предложените  кандидати си
задават въпроса: “С каква своя способност мога да подпомогна ръководството на църквата?” Но още по-
добре е да се запитат: “Коя е опитностите ми в общуването ми с Исус Христос, която желаят да имат и
другите хора в църквата?” Излишно е да казвам, че минималното изискване към старейшините е те да са
хора, които се молят много. Да си припомним, че първото задължение на старейшините е да бдят над себе
си. А второто им задължение е да надзирават стадото,  да го пасат и по-конкретно,  да бдят за вълци. В
посланието си до ефесяните Павел казва: “Знам, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи
вълци,  които няма  да  жалят стадото;  и  от самите  вас  ще  се  издигнат човеци,  които ще  говорят
изопачено, за да отвличат учениците след себе си. Затова бдете ...” (Деян.20:29-31) На много места в
Библията: във Второзаконие, Йезекиил, Йеремия, Исая, евангелията, Откровение; навсякъде пастирите на
Божиите хора трябва да са нащрек за вълци.

Вълците са лъжливи учители. Те са многобройни и пристигат от всички посоки. Те са неуморими и
никога не се предават. Ясно е, че старейшините трябва да са подробно запознати с евангелието, да са в
интимна връзка с Исус Христос и да са чувствителни към изкусните атаки срещу истината. Същевременно
старейшините трябва да са пазителите на църквата от вълците, които произлизат от самата църква.  Точно
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преди 2 години по това време аз произнесох една проповед, озаглавена “Обединени гласове.” Така беше
наречена една новата песнопойка. Месеци преди това някои хора ме бяха помолиха да проповядвам на тази
тема,  но  аз  не  исках,  защото  бях  уморен  да  изваждам  на  показ  нелогичните  и  теологични  грешки  на
Обединената църква на Канада в документите й след 1988. Мислех си, че мога да избягна да проповядвам
на темата, за която бях помолен.

Тогава други хора дойдоха при мен, обезпокоени от един опит тази песнопойка да бъде натрапена в
църквата  ни.  Не  правете  грешка,  песнопойката  наистина  е  коварна.  Точка  по  точка  в  нея  се  отрича
евангелието. (Ако някой от вас иска отново да прочете проповедта от преди 2 години, нека да се обърне към
секретарката или да я намери в уеб сайта на църквата.) Няколко човека се срещахме няколко пъти, за да
обсъждаме  този  опит  за  налагането  й  в  нашата  църква.  Усещах,  че  това  няма  да  ни  помогне  и  че
единственият резултатен начин е да произнеса въпросната проповед.  С това тази проблем беше решен.
Павел казва, че е поучавал старейшините в Ефес нощем и денем, със сълзи на очи в продължение на 3
години. Представете си това: апостолът напомнял на старейшините непрестанно със сълзи, в продължение
на 3 години и не само им напомнял, но ги предупреждавал, подтиквал и призовавал. Очевидно апостолът е
считал, че ролята на старейшините е съдбоносно важна за съдбата на църквата. Той е считал, че техните
отговорности – да пасат на църквата, да бдят за вълци отвън и вътре, да бъдат винаги духовно бдителни над
стадото, но преди това да са духовно бдителни към тях самите – това са огромни отговорности.

Но  казвайки  всичко  това,  Павел  никъде  не  казва,  че  и  той  носи  техните  отговорности.  Те  са
старейшини, а той не е. Тогава какъв е той? Той е апостол. Никога Павел не е казвал, че и той е старейшина
като тях и е член на тяхната група. Той е апостол, а не старейшина. А каква е разликата? Старейшините са
духовно  отговорни  за   конкретната  църква  в  която  членуват,  а  апостолите  са  отговорни  за  вярата  и
подчинението на всички християни по света. Властта на старейшините се простира над една местна църква,
а апостолите са еталон за вяра и подчинение за християните по цял свят, във всички условия и през всички
времена. От Библията знаем, че апостолите са видели с очите си възкресението на Исус. Те са хора, които
Исус е спрял, докато са вървели по пътя си и ги е призовал да станат апостоли и  им е възложил да бъдат
източник, образец, еталон и стандарт за това, какво представлява вярата и подчинението към него.

Или си представяйте апостолите по следния начин. Чрез появата, призива и заповедта на Христос,
апостолите са упълномощени свидетели за самият Исус Христос. Съдържанието и същината на тяхното
свидетелстване,  обобщението  на  тяхната  изповед  сега  притежаваме  във  формата  на  Библията.  Когато
казваме, че признаваме авторитета на Библията, ние казваме, че признаваме властта на апостолите и на
тяхното свидетелстване за Исус Христос. Вярата винаги е вяра в живата личност на нашия Господ; вярата
винаги е вяра единствено в Исус Христос; подчинението е подчинение единствено на него. Ние завинаги
сме свързани с лична и интимна връзка с Исус Христос. Въпреки това, формата и подчинението на нашата
вяра  и  на  нашето подчинение  винаги се  проявява  във  формата  на  свидетелстването на  апостолите.  Да
вярваме в Исус Христос,  това  означава да вярваме в него така,  както са  вярвали апостолите и така да
установяваме, че сме интимно свързани с живия Исус Христос. Не е възможно апостолите да вярват едно
нещо за Исус Христос, а членовете на църквата да вярват в нещо друго. Или онова, в което вярва църквата е
в съответствие и съгласие с това, в което вярват апостолите, или църквата не е “църква.” Оттук става ясно,
че свидетелстването на апостолите и онова, в което вярват те е задължително за църквата и определя, дали
тя е църква или не. Нека повторя: апостолите са хората, които възкресеният Господ е срещнал, призовал и
на които е възложил да свидетелстват за него.  Поради това, когато говори за Добрата новина (“Благата
вест”), която проповядва, Павел напомня на непокорните християни: “Искам да знаете, че Благата вест,
която ви проповядвах, не е човешко послание, тъй като нито от някой човек съм го получил, нито съм бил
научен на него. Исус Христос ми го разкри.” (Гал.1:11-12) 

Не човек е “дал” Благата вест на Павел. Това не означава, че той не е чувал евангелието от човешки
устни,  преди  да  бъде  сграбчен  от  Господа  на  пътя  за  Дамаск.  Много  пъти  преди  това  той  е  чувал
евангелието да се проповядва от хора. Той го бил чувал толкова често и го е разбирал много добре (въпреки
че  не  е  бил  съгласен  с  него),  поради  което  неуморно  преследвал  християните.  Павел  присъствал  при
убиването на Стефан с камъни. Но въпреки, че е чувал много пъти евангелието от човешки уста, Павел
твърди: “Не човек ми е  дал евангелието и не човек ме е научил на него;  аз го получих като директно
откровение  от  Исус  Христос.”  По  този  начин  той  казва,  че  разбирането  му  на  евангелието  не  е
опосредствено от друг човек.  Независимо от това,  че  много пъти е  слушал други хора да проповядват
евангелието, Павел лично е бил посетен от възкресения Господ. Павел е бил арестуван, покорен и изпратен
по света като апостол лично от Христос. С други думи, Павел е бил апостол, който директно е бил избран от
Исус Христос. Павел не е станал апостол, защото църквата го е избрала, така  както избира старейшините.
Павел е станал апостол по същия начин, по който са били определени и другите апостоли.  След това в
продължение  на  3  години  Павел  работил  като  мисионер  в  арабската  държава  Сирия.  После,  според
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собствените му думи, се върнал в Ерусалим за 2 седмици, където разговарял единствено с Петър. След това
се върнал обратно в Сирия, където прекарал още 14 години. Когато след това отново се върнал в Ерусалим,
той разговарял с трите “стълба” на тамошната църква – с Петър, Яков и Йоан. Те останали доволни от това,
че Павел е истински вярващ в Исус Христос и е истински апостол, а не някакъв шарлатанин. С одобрението
на тримата Павел не се върнал в Сирия, а започнал да работи с църквите в градовете, които са ни познати: в
Ефес, Филипи, Колос и Рим. 

Предлагам ви да си представим следното: След 17 годишна успешна мисия в Сирия, Павел се връща в
Ерусалим. Среща се с Петър, Яков и Йоан и те не го одобряват. Нека да си представим, че те казват на
Павел,  че  според  тях  той  не  е  никакъв  апостол.  Тогава  какво  ще  направи  Павел?  Дали  ще  изпадне  в
отчаяние и ще промълви унило: “В продължение на 17 години вършех работата на апостол и сега вие,
приятели ми казвате,  че аз никога не съм бил апостол като вас.  Тогава значи съм се излъгал и съм си
пропилял времето. Нещо повече, аз приех тази работа, защото възкресеният Господ разговаря с мен и ми я
възложи. Поне на мен ми се стори, че той направи това, но очевидно съм се лъгал. Всъщност аз съм грешел
във  всичко  и  трябва  да  си  сменя  работата.  Вероятно  бих  могъл  да  стана  специалист  по  връзките  с
обществеността (тъй като се разбирам с неевреите) или да стана частен детектив (защото се оказа че ми се
отдава  да  разкривам  чуждите  тайни.)  Във  всеки  случай  аз  съм  се  заблуждавал  и  трябва  да  си  сменя
работата.” Дали Павел  би казал това? Ако трите “стълба” на църквата, апостолите Петър Яков и Йоан не
бяха одобрили Павел, ако не бяха го признали, че и той е апостол като тях, той щеше да им отговори така,
както е казал на църквата в Коринт: ““Не съм ли апостол? Не видях ли Исус, нашия Господ?” (1Кор. 9:1)
Видял съм го, приятели, и ако не сте съгласни с това, толкова по-зле за вас. Но грешите, ако считате, че аз
съм по-нископоставен  апостол от вас.” 

Аз не съм апостол, а ръкоположен служител. И като такъв, дали се намирам по-близо до апостолите
или  до  старейшините?  Дали  съм  пръв  братовчед  на  апостолите  или  на  старейшините?  Аз  съм  пръв
братовчед на апостолите. Преди малко казах, че изповяданата от апостолите вяра в Исус Христос е еталон
за всеки християнин, т.е. казаното от апостолите в Библията отделя истинската вяра в живия Господ Исус от
очевидната фантазия. Като ръкоположен служител, аз съм отговорен да придържам църквата към вярата,
която апостолите са изповядали към нашия Господ. Оставена сама на себе си, църквата е понасяна от вятъра
и течението. Това неминуемо се случва и под влиянието на различни хора църквата бива отвеждана далеч от
апостолите, а това означава и далече от Господа. 

Като ръкоположен служител, моя отговорност е да придържам църквата във вярата на апостолите и по
този начин да задържам църквата вътре в орбитата на онзи, към когото апостолите винаги сочат. Отново ще
кажа,  че  аз  не  съм апостол,  но  въпреки това,  подчинявайки се  на  апостолите,  на  мен ми е  възложена
задачата постоянно да се грижа църквата да отдава почит на онези, чието свидетелстване отделя истинската
вяра  в  Исус  Христос  от  очевидната  фантазия.  Често  пъти  сам  говорил  за  начина,  по  който  аз  станах
служител. Подобно на начина, по който апостолите са били призовани да служат, така и аз бях призован “от
небето.” Не църквата ме ръкоположи, църквата може само да разпознае ръкоположеният. Ръкополагането на
служителя се извършва от ръката на Господа.  

Ритуалът на ръкополагането е опит на църквата да разпознае човека, който е призован от Господа да
му  служи.  Но  църквата  в  никакъв  случай  не  удостоява,  нито пък лишава  от  това  служение.  Ако  утре
Обединената църква на Канада престане да признава служението ми,  то остава с непроменен статут, така
както статутът на Павел като апостол щеше да остане непроменен, независимо от това, дали апостолите,
които са били считани за “стълбове” на църквата щяха да го признаят или не. 

Разбира се, Павел никога не е намеквал, че той е по-високопоставен от старейшините в Ефес. Той
просто казва, че той е апостол, а те са старейшини и естеството на неговата власт е различно от естеството
на тяхната власт. Казвайки това, той не ги подценява. Точно обратното, самата мисъл, че старейшините
могат да не изпълнят отговорностите си го е карала да плаче денем и нощем в продължение на 3 години.
Днес избираме старейшини в нашата църква. Какви са техните задължения? Те трябва да са бдителни за
собственото си духовно състояние и за духовното състояние на църквата, докато я пасат под грижите на
Добрия пастир. Те трябва да внимават да не се появят вълци, лъже-учители, както отвън, така и отвътре.
Докато вършат това, те трябва да бъдат обслужвани от ръкоположени служители, за да имат винаги пред
себе си изповедта на апостолите за Исус Христос и по този начин да гарантират, че църквата е запозната с
живата личност на самия Господ.

В наши дни Ефес се намира в Турция и ни изглежда много далечен от нас в Канада, но всъщност се
намира редом до нас.
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