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За нашите учения – 24 Май e денят на Уесли
Йоан 3:1-17

Трудно е да си представим човек, който да е по-твърд и по-неотстъпчив от Джон Уесли през 1737
година. Когато едноседмичните бебета били донасяни в църквата, за да бъдат кръстени, Уесли настоявал да
ги потопи 3 пъти във водата! Ужасените майки се оплаквали от тази опасна процедура (по онова време
половината от децата умирали, преди да пораснат), но реакцията на Уесли била, че отказвал да позволи на
майките да участват в Господната трапеза. През този етап от живота си Уесли е бил моралист и считал, че
мисията на църквата е да подобрява моралното състояние на обществото. Подобно на всички моралисти, в
същото време той бил и законник, т.е. той е считал, че хората получават достъп до Божието благоволение
въз основа на начина, по който спазват правилата.  Подобно на всички моралисти и законници, Уесли се
считал  за  по-добър  от  останалите  хора  и  се  отнасял  към  тях  пренебрежително,  диктаторски  и  крайно
противно.

Несъмнено той е имал отвратително поведение, но не е бил глупав човек. Той завършил Оксфордския
университет и владеел прекрасно древните езици иврит,  латински и гръцки. Знаел философия, история,
литература, логика и теология. Френският език е единственият от съвременните езици, които е научил в
училище. По време на едно тримесечно пътуване до Джорджия самостоятелно научил немския език толкова
добре, че години по-късно превел десетки химни на Пол Герхард от немски на английски. В Америка се
срещнал с емигранти от Италия, които нямали проповедник. Уесли водел техните богослужения,  четейки
Молитвената книга на Англиканската църква и в момента я превеждал гласно за тях на италиански, който
наскоро бил научил пак сам. Във Фредерика, едно село на няколко километра от Савана, Уесли попаднал на
група евреи, които били пристигнали от Португалия,  но говорели испански. По този повод Уесли научил
сам испански, за да може да разговаря с тях. 

Но тогава се случило нещастието. Той бил на 34 години и безумно се влюбил в една 18 годишна жена,
Софи  Хорки.  Тя  го  отхвърлила,  защото  предпочела  един  друг  мъж,  Уилямсън,  за  когото  се  омъжила.
Наранен и  ядосан от  това,  Уесли започнал  да  не  й  позволява  да  участва  в  Господната  трапеза  и  така
публично намекнал, че поведението й е скандално. Мъжът й, г-н Уилямсън, бил вбесен. Тъй като имал
голямо политическо влияние, той предявил иск за публична обида на семейството му и на Уесли му се
наложило  спешно да се качи на първия кораб, който заминавал за Англия, за да избегне съдебния процес.
Защо е избягал Уесли? Той избягал, все едно, че е бил духовен слепец. Той си мислел, че като отиде в
пустинята, което за него е представлявал Новия Свят, ще получи нов старт в духовния си път и откровено
признал, че е отишъл в Америка с надеждата, че ще спаси душата си. 

След като  се  върнал в  Англия,  лишен от  илюзиите  си,  преследван от  провала  си  и  измъчван от
собствените си търсения, той страдал в продължение на месеци, докато една неделна вечер посетил едно
събрание в Лондон. Според думите му, той отишъл с голямо нежелание, което не е чудно, защото считал, че
няма никакъв смисъл да ходи там, защото си мислел, че положението му е безнадеждно. Чуйте как самият
Уесли описва това: “Вечерта отидох с голямо нежелание в едно дружество на Олдърсгейт Стрийт, където
един  човек  чете  предговора  на  Мартин  Лутер  към  Посланието  до  Римляните.  Около  20:45,  докато
обясняваше промяната, която Бог извършва в сърцето на вярващия чрез вярата в Христос, аз почувствах, че
сърцето  ми  странно  се  затопли.  Усетих,  че  наистина  имам  доверие  в  Христос  и  само  в  Христос  за
спасението и получих увереността, че той е отнесъл надалеч греховете ми и даже мен самият и ме е спасил
от закона на греха и на смъртта.”

На  24.05.1738  се  случило  дългоочакваното  преобръщане  в  живота  му  и  морализмът  и
законничеството  го  напуснали  завинаги.  Веднага  след  това  стилът  на  проповедите  му  се  променил  от
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възхвала на морала към проповядване на евангелието. Отношението му към хората, особено към онези,
които били по-нискостоящи от него в социално отношение, се променило от презрение към състрадание.
Суровата му самодисциплина се променила от стремежа към високи постижения, чрез които се стремял да
придобие  Божието  благоволение  към  прост  начин  на  живот,  който  давал  тон  на  всичко  и  той  станал
достъпен за другите хора.  Всичко това се е случило на  24.05.1738, който методистите наричат “Денят на
Уесли.”

Години по-късно той  и  други методисти (по онова  време методизма все  още е  бил движение  в
рамките  на  Англиканската  църква),  започнали  да  говорят  за  “нашите  учения.”  Обаче  ученията  на
Методистите не били характерни само за методистите. Те са се отнасяли изобщо за църквата и в тях нямало
нищо  ново.  Уесли  се  отвращавал  от  теологичните  новости  и  твърдял,  че  всяко  нововъведение  е  или
еретично  или  идолопоклонничество.  “Нашите  учения”  са  били  ученията  на  християните  по  цял  свят.
Същевременно,  Уесли  настоявал,  че  хората  му  притежават  тези  учения  в  умовете  и  сърцата  си,  че  ги
разбират и ревностно ги прилагат.

Първо сред  “Нашите  учения”  е  оправдаването  чрез  вяра.  Това  означава  възстановяване  на
правилната  връзка  с  Бога.  Оправдаването  чрез  вяра  винаги  трябва  да  се  разглежда  в  контраста  на
оправдаването чрез нещо друго,  например на оправдаването,  дължащо се на постижението.  Въпросът е
следният: Дали правилната ни връзка с Бога и позицията ни пред Бога са дар от Бога или ние спечелваме
тези  неща  чрез  делата  си  и  поради  това  ги  заслужаваме?  С  помощта  на  свои  приятели,  които  били
последователи на Лутер, Уесли стигнал до заключението, че Библията ясно утвърждава, че нашата правилна
връзка с Бога е дар от Бога, дар, който се придобива чрез вярата.

Да се каже, че грешниците са оправдавани, означава да се казва, че хората, които са грешни пред Бога,
са  били  направени  праведни  пред  Бога.  По  този  начин  се  казва,  че  те  са  получили  прошка  и  са
безпрепятствено приети от Бога. Всички тези определения означават едно и също. Да се казва, че това е
станало  чрез  вярата  на  човека,  това  означава,  че  той  с  голямо  желание  приема  Божията  прошка  и
потвърждава, и харесва, че Бог го приема. Не е нужно да казваме,   че на вярата   не трябва   да се гледа като на  
някакво наше достойнство  , което Бог вижда и възнаграждава. На вярата никога не трябва да се гледа като на  
някакво  постижение,  което  заслужава  да  получи  Божията  прошка.    Вярата  просто  е  връзката  ,  която  ни  
привързва към Исус Христос. Нали той е Синът, към когото Отец благоволява? Тогава, ако сме привързани
към Христос чрез вярата и то толкова близо, че да се оприличим на него, ние се привързваме като син или
дъщеря към Онзи, към когото Отец ще благоволи. Исус Христос не е ли единственият партньор на Бога в
завета, който спазва? Тогава, ако сме привързани чрез вярата към Христос и така се идентифицираме с него,
тогава ние, които сме нарушители на завета, биваме възприемани от Бога като спазващи завета в Христос.
Исус Христос не е ли единственият, който понесе на кръста греховете на цялото човечество? Тогава ако сме
привързани към него чрез вярата и се идентифицираме с него, нашият грях е премахнат.

Апостол Павел се е прославил заради истината на оправдаването чрез вярата, но ние не трябва да си
мислим, че той е изобретил това учение. Той го е открил навсякъде в земното служение на Исус. Исус спрял
край дървото, на което се бил качил и се криел копнеещият, но предпазлив Закхей и му казал: “Слизай от
това глупаво криене на дървото. Аз ще дойда у вас, за да ям с теб.” Да ядеш с даден човек по онова време в
Палестина, това означавало да го приемаш като личност. По този начин нашият Господ е оправдал Закхей, а
за благодарност Закхей приел с вяра Исус като свой Спасител и Господ. Исус  разказал една притча за двама
човека, които отишли в храма да се помолят. Единият от тях, който несъмнено е бил гигант в морално
отношение,  се  опитвал да  използва  постиженията  си,  за  да  купи Божието опрощение.  А другият  само
повтарял: “Господи, бъди милостив към мен, грешния човек” Исус казал, че вторият човек е бил оправдан от
Бога.  Оправдаването  чрез  вяра  е  началото на  християнския  живот  и  е  стабилната  основа  за  всичко
останало. Оправдаването чрез вяра заема първото място в “Нашите учения.”

Второто е  новото  раждане.  Когато  оправдаването  се  изразява  в  промяна  на  положението  на
вярващия пред Бога (от осъждане към оправдаване, от отхвърляне към приемане, от изгонване към радушно
приемане),  новото раждане е    промяна вътре   в  самият вярващ  .  Уесли говори за  оправдаването като  за
промяна на взаимоотношенията и за новото раждане като за действителна промяна. Чрез пророк Йезекиил
Бог е обещал да създаде ново сърце и нов дух в хората си. Йезекиил сравнява новото “сърце на плътта” със
“старото каменно сърце.” Плътското сърце пулсира и подсилва човека, който го притежава. За разлика от
него, каменното сърце е сърце на труп. Разликата между плътското сърце и каменното сърце е разлика
между човек, който е живее за Бога и човек, който е безразличен към Бога. Това е разлика между човек,
който отговаря на Бога и се среща с Бога и друг човек, който е нечувствителен, безразличен и не отговаря на
Бога.

Колкото и славен да е дарът на Божието оправдание, Уесли е знаел, че това не е достатъчно. Той си
задавал един въпрос, който е прост и същевременно е проницателен: могат ли хората да бъдат променени,
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истински променени отвътре навън? Всеки (най-вече моралистите и законниците) знае, че съобразяването
на  поведението  на  човека  с  изискванията  може  да  бъде  постигнато  чрез  подходящо  възпитание.  Но
възможно ли е да се случи толкова дълбока промяна, че на човека да му бъдат дадени нови стремежи, нова
мотивация, ново подчинение и казано накратко – нова природа? Уесли е знаел, че или Бог може да направи
реална промяна в нас, или повечето от предлаганите неща в евангелията представляват обявяване на прошка
за нашето робство към греха, въпреки че ние продължаваме да живеем в това робство. Колкото и славно да е
било опрощението на греха, Уесли е знаел, че Бог може да направи още нещо с греха, освен че го опрощава.
Той твърдял, че евангелието не само освобождава хората от чувството за вина заради извършения грях, но и
ги освобождава от оковите на греха. Така животът може да бъде започнат отново.

Когато Исус казал на Никодим: “Ако не се роди някой отново”, тук думата “отново” е преведена от
гръцката дума “anothen”, която има три значения: (1) отново, в смисъл “още веднъж” (Никодим казал, че не
може да се върне в утробата на майка си и да бъде роден отново); (2) отново, нов, в смисъл “отгоре, от
Бога”;  (3)  “с  напълно различна природа.”  Никодим се придържал единствено към първото значение на
думата, а Исус е имал предвид второто и трето й значение. Исус е твърдял, че всеки може и трябва да бъде
променен от Божията ръка, за да има нова природа. Хората могат да се променят; още повече – хората могат
да бъдат променяни. Бог ще ги дари с ново сърце. Бог може да направи нещо повече с греха, освен че го
опрощава.  Човек  не  само  бива  опрощаван,  Бог  може  да  го  създаде  отново.  Или  това  е  вярно,  или
евангелието не е добра новина..  Но това е вярно! Поради това надеждата е нещо повече от пожелателно
мислене.  Ние можем да се молим за избавлението и да потвърдим, че сме го получили. Относителната
промяна, свързана с опрощаването на греха винаги е придружавана от реалната промяна на новото раждане.
Вярващите имат истинско бъдеще.

Третото в “Нашите учения” е “свидетелството на Светия Дух.” От собствения си опит децата на Бога
могат да узнаят, че това е вярно. Когато хората стигнат до вярата в Исус и се обновят в неговата ръка,  те
вече не са създания на Бога, а са деца на Бога. Бог отпечатва тази истина върху тях, за да имат увереността,
че  са  негови.  Уесли  е  осъзнавал,  че  духовно  гладните  хора  гледат  към  Господа  с  надеждата  да  бъдат
нахранени. Очевидно нуждата им ги е мотивирала да гледат в него и колкото по-спешна е нуждата им,
толкова по-разтревожени изглеждат те.  Ако, гледайки към Исус на тях им липсва увереността,  че са го
срещнали и сега са станали едно цяло с него, тогава ежедневните им безпокойства остават незадоволени и
те избуяват до размерите на страшна религиозна загриженост, затова е важно хората, които са преминали от
смъртта към живота да знаят това. Тъй като Уесли не е изобретил нищо, ние не трябва да считаме, че той
пръв е говорил за свидетелството на Светия Дух. Той е открил това на много места в Библията, най-вече в
Рим.8:15, където Павел казва: “Духът, самият Бог,  ни принуждава да викаме: “Авва, Отче!” (мой превод).
Когато извлича от нас този възглас, самият Дух свидетелства пред нас, че ние сме Божии деца. Уесли е
знаел, че само едно единствено нещо успокоява разтревожените хора относно положението им пред Бога:
“  печатът  ”   на Светия Дух  , който се отпечатва върху вярващите и се оприличава с тях, за да им докаже, че са
осиновени в Божията ръка. Няма съмнение, че има тайни в нашето свързване с Бога, за които не можем да
говорим с увереност и Уесли признава това. Но той никога не премълчава факта за свидетелстването на
Светия Дух, въпреки че начинът,  по който става това свидетелстване е недостъпна тайна за нас.  Уесли
лаконично казва: “Трудно е да се намерят думи, за да се обяснят “дълбоките неща на Бога.” По едно нещо
свидетелстването на Божия Дух прилича на щастието:  ако постоянно се стремим към него, то винаги ни
убягва. Всеки човек знае, че щастието ни завладява тогава, когато въобще не мислим за него, а си вършим
работата. По същият начин Божият Дух ни уверява за нашето положение пред Бога, когато вършим онова,
което Бог ни е възложил.

Четвъртото в  “Нашите учения” е  “съобщаването на закона пред вярващите.” Вярващите трябва да
бъдат насочвани по пътя на ученичеството. Историята на църквата ни казва, че когато бъде съобщавана
истината за оправдаването чрез вяра, някои хора стигат до погрешен извод. Те си казват: “Ако връзката ни с
Бога се осъществява чрез вяра, благодарение на жертвата на неговия Син,  тогава няма никакво значение
какво  правим  ние.” Апостол  Павел  е  трябвало  да  се  бори  срещу  същото  погрешно  разбиране  сред
съвременниците си. Когато им съобщавал за добрата новина, т.е. че сме оправдавани по милост чрез вяра, а
не според това, как спазваме закона, някои хора считали, че Божият закон вече не е в сила. Павел казвал:
“Съвсем не!  Точно обратното,  вярата подкрепя закона!” Божият закон е нужен,  ако вярващите искат да
изживеят праведно новия си живот, който са получили в Христос. Отново повтарям, Уесли нищо ново не е
измислил. Освен от Библията, Уесли е заимствал от Пуританите, които са живели преди него, а Пуританите
са заимствали от Калвин, а Калвин е заимствал от Мартин Лутер. Например, замислете се за забраната да се
краде. Чрез тази забрана се създават условия хората да живеят като общество. Освен това този закон отваря
очите на хората за дълбоко загнездената в тях греховност и ги насочва към евангелието като спасение.
Законът  забранява  завистта,  лакомията  и  ненаситността,  които  съществуват  във  всеки  човек .  Законът
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повежда вярващите по пътя на ученичеството и ги учи да отхвърлят завистта, лакомията и ненаситността, и
да предоставят на ближния си всичко, което притежават. Законът помага на вярващите да вървят по пътя на
ученичеството и Исус е спътникът ни по този път. За вярващите Божият закон е просто призив на Исус
Христос към нас да му се подчиняваме. Господ ни казва, че трябва лично да му се подчиняваме и по този
начин навлизаме в новия живот, с който ни е надарил.

Петото в  “Нашите  учения” е  Християнското  съвършенство.  Не  се  стряскайте  от  думата
съвършенство.  Уесли не говори за  този вид съвършенство,  което невротизира хората.  Той не призовава
хората към религиозно превъзходство, което превръща хората в сноби. Уесли призовава хората да гледат
към Бога,  за  да  получат  освобождение  от  всяка  проява  на  егоизма си.  Уесли е  знаел,  че  егоизмът  е  в
основата на всеки наш грях. Да бъдем освободени от греха, това означава да бъдем освободени от навика да
оценяваме всичко и всеки човек през призмата на собствената си изгода. И тъй като всеки от нас трябва да
бъде освободен от този навик и грях, защо да не потърсим Бога, за да ни освободи сега? Защо поставяме
ограничения  на  онова,  което  Бог  може  да  направи  сега  за  нас?  Уесли  твърди,  че  Християнското
съвършенство е да забравиш за себе си и да обичаш Бога и ближните си. Тази самоотричаща се любов към
Бога и ближните води до  саможертва, която е изцяло неегоистична, че даже не може да бъде наречена
САМОжертва.  “Изгубени в чудото,  обичайте и възхвалявайте Бога” – пише Уесли.  Подчертайте думата
“изгубени,” за да служите на бедните, самотните, на отхвърлените от обществото, на онеправданите и на
духовно безразличните. Когато наблюдавал положението на болните и на бедните хора,  които първи се
присъединили към Методисткото общество, Уесли извикал при себе си един лекар и един аптекар,  и събрал
пари за да им плаща. През първите 5 месеца от тази програма неговият аптекар раздал лекарства на 500
болни на стойност 40 лири, които Уесли платил.  През 1746 той открил първата безплатна амбулатория в
Лондон. Уесли бил загрижен и за положението на възрастните вдовици. Той купувал къщи и ги ремонтирал
с цел да станат топли и чисти. Дали обитателките на тези къщи са се чувствали по-нископоставени от
самият Уесли? Когато работата му го отвеждала близо до техните домове, той се хранел с тях на тяхната
трапеза с онова, с което се хранели и те. Когато банките отказвали да отпуснат заем на някой сериозен и
трудолюбив методист, който искал да разшири малкия си бизнес, Уесли му давал заем до 50 лири. По такъв
начин през първата година той помогнал на 250 човека.

Запомнете:  Християнското  съвършенство  е  просто  забравяща  за  себе  си  любов  към  Бога  и  към
ближния. Когато методистите емигрирали в Америка, младите хора имали нужда от служение по време на
трудностите  по  заселването  им на  новото  място.  Половината  от  първите  737 методистки  свещеници  в
Америка са умрели на възраст до 30 години  .   Две-трети от тях не доживели да служат по-дълго от 12 години  .
Дали предварителната им смърт ги е измамила? Те биха се изсмели на това предположение. Те са имали в
себе  си  огънят,  който  Уесли  разпалил  преди  тях. Всяка  година,  когато  се  избира  нов  Президент  на
Методистката Конференция на Великобритания и Ирландия, на него (или на нея) се връчва Библията, която
е  използвал Уесли.  Той я  е  поставял в джоба  на дългото си палто,  докато се  е  придвижвал на кон по
пътищата на Англия и спирал някъде, за да проповядва на открито. (Коментар: Твърди се, че през живота си Уесли

е изминал така 40000 км, което се равнява на обиколката на земното кълбо по екватора. Д.Пр.) На първата страница на
тази  Библия  има неговия  подпис,  дата  и  две  латински думи:  “Живей днес.” Аз  искам да  живея  днес.
Сигурно е, че и вие искате да живеете днес, даже ако все още не сте стигнали до убедеността, пламъка и
плодовитостта, с които Уесли е служил на нашия Господ Исус Христос.

За нашият Баща Авраам и за семейните прилики, които са важни
Бит. 17:1-8; Пс. 47; Евр. 11:8-12; Лука 1:67-80

Когато извадим семейните албуми и се вгледаме в нашите предшественици – прапрадядо, баба, баща
и накрая в нашите снимки, за нас е лесно да забележим някои семейни прилики. Челюстта, челото или носа
на нашия предшественик се откриват лесно в поколение след поколение.  Още по-важно от биологичното
семейство,  в  което  сме  се  родили  и  чиито  отличителни  черти  сме  наследили,  е  семейството  на  Бога .
Библията ни напомня, че семейството на Бога се състои от хората, които са изумени и стимулирани от
истината и реалността на Бога.

Всеки стига по свой собствен път до вярата в Бога. Някои правят първите си несигурни стъпки във
вярата, парирайки критиците, които им казват, че вярата не е нищо друго освен несъзнаваща фантазия и че
любовта към Бога не е нищо друго освен замаскирана любов към себе си. Други хора в продължение на
години живеят близо до Господа и искат единствено да се приближат още по-близо до него. Но това не е
важно. Важното е, че всички тези хора принадлежат на семейството на вярата и притежават семейните
прилики на своя духовен баща. Навсякъде в Библията се твърди, че  всички хора на Бога произлизат от
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Авраам. Той е прототипът на вярващия човек и той е еталонът на вярващите по целия свят от всички
поколения.

Духовните  “гени”  на  Авраам могат  да  се  открият  във  всички  християни.  Коя  е  първата  семейна
прилика,  която  може  да  бъде  проследена  от  Авраам  до  нас?  Първата  прилика  е,  че  ние  живеем чрез
Божието обещание.  Историята на Авраам започва с подчинението му на заповедта на Бога.  “Излез от
страната си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която аз ще ти покажа.”(Бит.12:1 – мой
превод) Авраам е бил призован да напусне удобното и познатото и да тръгне към нова земя и ново бъдеще .
(Коментар: Бог е призовал Авраам да изостави “питомното и да тръгне да гони дивото” Д.Пр.)  Каква земя? Той даже не
знаел името й.  Тя се наричала “Обещаната земя.” Авраам е бил призован да тръгне към бъдеще, което
изглеждало напълно неясно и поради това – крайно несигурно.

Дали Авраам е бил просто наивен? Дали не е бил просто един безразсъден и даже глупав човек?
Съвсем не, защото Авраам не е тръгнал към някакво безсмислено бъдеще; той не е тръгнал към някаква
космическа дупка или към някакво космическо коварство.  Той е тръгнал към бъдеще, което от човешка
гледна точка изглеждало неясно и несигурно,   но това бъдеще вече било изпълнено с Бога, на чиято вярност  
и доброта Авраам е знаел, че може да се довери. От този миг Авраам започва да живее чрез обещанието.
Ясно е, че живеенето чрез обещанието има смисъл, само ако обещанието ще бъде спазено. 

Да живеем чрез обещанието, означава да живеем с вяра в Бога, който спазва обещанията си. Авраам
тръгва,  изпълнен с  увереност,  че  Бог  ще спази  обещанието,  което му е  дал.  Единствено  на  спазващия
обещанията си Бог можем и трябва да вярваме. (Коментар: Има хора, които вярват в някаква абстрактна и безадресна
вяра,  във  вяра  в  самата  вяра.  Пример  за  такава  тъжна заблуда  е  прочутото  стихотворение  „Вяра“  на  Вапцаров.  Д.Пр.)
Църквата винаги е вярвала, че обещанието, което Бог е дал на Авраам: “Иди в страната, която ще ти
покажа”  се  изпълнява  в  Божието  царство.  Обещанието  на  Бога  към  Авраам  не  е  свързано с  някаква
недвижима собственост, а се изпълнява в Божието царство. 

Многобройни са обещанията на Бога.  Ето едно от тях: “Който дойде при мен, аз никога няма да го
изгоня.”  (Йоан 6:37  –  мой превод)  Това  е  обещание  за  радушно посрещане,  за  безплатна  прошка и  за
желанието на Отец да прегърне всеки човек, на когото му е омръзнало да живее в “далечната страна” и иска
да се върне у дома си. Това обещание е гаранция, че всеки каещ се човек, който иска да се върне у дома, ще
намери там ръцете на милостта, които ще го сграбчат и прегърнат, тъй като грехът му е простен и забравен
завинаги. 

Второ обещание: “Който даде на един от тези най-скромни мои последователи даже чаша студена
вода ... няма да изгуби наградата си.” (Мат. 10:42 –  мой превод) Това е  Божията гаранция, че работата
която извършваме в името и Духа на нашия Господ в услуга на хората му; тази наша работа непременно ще
бъде плодоносна, даже ако ние самите не можем да видим този плод. Работата, която извършваме в полза на
Божиите хора непременно ще бъде използвана от Бога, за да подкрепи други хора и да увеличи собствената
ни вяра.

Трето  обещание:  “Божият мир,  който  надвишава  всяко  човешко  разбиране,  ще  пази  сърцата  и
умовете  ви  в  Христос  Исус.”  (Фил.  4:7  –  мой превод)  Как  ще  пази?  В  оригиналния  гръцки  текст  е
употребена дума, която означава: “ще охранява” живота и самоличността ни в Христос, каквото и да ни се
случи. Веднага щом бъдем нападнати, силата с която Христос ни държи ще се оказва по-силна, отколкото
силата на онзи,  който ни напада. Образно казано, така ние се намираме като в крепост,  каквато е Исус
Христос за хората си.

Четвърто обещание: “Никога няма да те разочаровам или да те изоставя.” (И.Н. 1:5 – мой превод)
На пръв поглед това обещание е просто. Но се оказва, че няма нищо по-сложно от него. Нали другите хора
ни разочароват и ние също ги разочароваме? А не е ли още по-лошото, че ние разочароваме и себе си? А що
се отнася до изоставянето, не ни ли изоставят другите хора така, както и ние ги изоставяме или изоставяме
даже себе си? Всички ние сме казвали и правили неща, които са давали основание на хората, които ни
наблюдават от страни да си казват: “А аз си мислех, че го знам какво представлява.” Всички ние сме казвали
и  правили  неща,  които  са  ни  давали  основание  да  си  казваме:  “А  аз  си  мислех,  че  знам  какво
представлявам.”  Това  не  са  ли  примери  за  саморазочарование  и  самоизоставяне?  Но  в  хаоса  на  тези
разочарования и саморазочарования, на изоставянията и на самоизоставянията продължава да звучи гласът
на Бога: “Никога няма да те разочаровам или да те изоставя.” Онзи, който съживи сина си от смъртта
никога няма да ни изостави да бъдем жертви на смъртта.

Има две обещания, които много ме вълнуват, когато ги разглеждам заедно: Исус казва: “Където двама
или трима са събрани в моето име, там съм и аз посред тях .” (Мат. 18:20) и “Ако имате вяра колкото
синапено зрънце...нищо няма да е  невъзможно за вас.”  (Мат.  17:20)  Дейвид Блумър няколко пъти ми е
разказвал за времето, когато в нашата църква на богослужение са се събирали само по 4-5 човека. Те сядали
в един ъгъл на залата и свещеника,  искайки да е по-малко официален при наличието на толкова малко
посетители, вземал един стол и сядал редом до тях и с обичайният тон, с който хората си разговарят им
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разказвал каква е проповедта, която е подготвил за този ден. Развълнуван съм от вярата на Дейвид и Бети и
на няколко други, които не се отказаха, а се държаха здраво за обещанието. Развълнуван съм, че те не се
разгневиха, нито се изпълниха с горчивина и не направиха нищо друго, освен да вярват, че с Бога даденото
обещание ще бъде изпълнено. Тъкмо поради тяхната увереност, която прилича на увереността на Авраам,
днес тук има църква. Винаги е приключение да се живее чрез обещание, независимо дали това става в наше
време или във времето на Авраам. Защото, подобно на него, ние не знаем какво ще ни “сервира” живота.
Ние не знаем кои хора, какви събития, какви предизвикателства и какви нападения ще получим, какви мъки
или възможности ще се появят пред нас от изневиделица. Ние не можем да ги предвидим.

От години съм забелязал, че не са ми се случвали  точно тези нещастия, които съм се опасявал да не
би да ми се случат. Иначе казано: предвижданията ми за негативен развой са били неоснователни. От друга
страна,  никога  не  съм  очаквал  атаките,  които  ме  съсипват  (една  от  които  почти  щеше  да  ме  вкара  в
болницата да се лекувам. Ние сме склонни да се страхуваме от неща, които се оказва, че не се случват  ,   а не  
сме способни да предвидим нещата, които наистина ни се случват. Поради това трябва да живеем чрез
обещанията на Бога. Обещанията, в множествено число, защото обещанията на Бога са много. Джон Уесли
казва, че всички обещания на Бога, описани в Библията се събират в едно огромно обещание – обещанието
за мир (шалом) и за спасение. Според това обещание, в   денят на   второто идване   на нашия Господ   ние ще
бъдем напълно възстановени и всяко изкривяване на създадения от Бога образ в нас ще бъде излекувано.
Ние ще бъдем възстановени. Кратко и ясно в Евреи се казва: “За хората на Бога остава едно обещано
съботно възстановяване” (Евр. 4:9  - мой превод). Знаейки, че това голямо обещание ще бъде спазено, ние,
подобно на Авраам от древността, вървим напред в живота си, знаейки, че каквото и приключение да ни се
случи, то винаги ще носи със себе си добротата на Бога, който изпълнява обещанията си. Той няма да ни
изостави или забрави.

Разсъждавайки  за  семейните  прилики  в  Неделята  на  християнското  семейство,  ние  трябва
реалистично да признаем,  че ни липсват някои от семейните прилики, които искаме да притежаваме. Тук
там има нещо неприятно за гледане, някакъв дефект, даже някоя грозота, която се предава от поколение на
поколение. Иска ни се тези неща да не съществуваха, но тях ги има. Много неща могат да се кажат за
живота  в  покорство  към Бога  както  на  Авраам,  така  и  на  нас  самите.  Авраам  пътешества  по  чужда
територия заедно с жена си. Царят на тази чужда страна бил ерген и харесал Сара,  жената на Авраам.
Авраам разбрал, че този цар има развратни намерения към Сара, обхванал го панически страх и си казал:
“Този мъж ще изнасили Сара. Ако разбере, че е моя жена, той ще ме убие, за да я има. Но ако си мисли, че
тя само ми е сестра,  той ще я изнасили,  но мен няма да убие.” В този ужасен момент на пияно мислене,
което е неразбираемо и неизвинимо, Авраам излъгал царя: “Тя ми е сестра, тя ми е само сестра.” Истината
е, че Аврам на два пъти е излъгал, за да спаси кожата си.

А ние да не би да се различаваме от него? Когато сме били поставяни под силно напрежение, ние не
сме ли лъгали, не сме ли преувеличавали или просто не сме ли премълчавали, защото поради страхливостта
си сме изпадали в паника пред последиците от това, че ще кажем истината? Кога беше последният случай,
когато не бяхме прави пред децата си, но не си признахме, защото разрушаването на репутацията ни в очите
им щеше да е твърде унизително? Не сме ли премълчавали, когато сме чували хора да се разказват злостни
слухове  и подли интриги,  защото ни липсваше смелостта  да защитим човека,  който беше оклеветяван,
защото много ни се искаше да бъдем приети в обществото на същите тези хора? 

Авраам излъгал, за да спаси живота си и изложил жена си на риска да бъде изнасилена. Това може да
бъде окачествено единствено като отвратително и уродливо петно на нашия духовен праотец. Трябва да
признаем, че то е част от отличителните черти и приликите на семейството, тъй като същото страхливо
бягство от отговорностите се среща и сред нас.

Хората на Бога са онези, за които в Библията се казва, че те са “принадлежащото на Бога богатство.”
Няма съмнение, че ние сме “принадлежащото на Бога богатство.” Но това богатство е опетнено и не трябва
да подценяваме този факт. Това не означава, че трябва да се парализираме поради тази причина. Тъй като
Бог е обещал, че в него винаги ще има повече милост,  отколкото в нас има грехове,  ние не трябва да
“отписваме” себе си или други хора от семейството на Бога, тъй като богатството е опетнено. Опетненото
богатство продължава да е богатство. Онова, което в края на краищата е важно не е, че нашето ученичество
не е безгрешно. Онова, което е важно е,   че ние се стремим към почтеност  . Джон Калвин е обичал да казва,
че  Бог ще оценява живота ни не според това,  което сме постигнали, а според онова,  към което сме се
стремили.  В момент на паника Петър казал: “Дали познавам Исус? Не. Не го познавам.” Не си мислете, че
го е казал само веднъж. Три пъти го е казал! Но въпреки това, Петър станал лидер на църквата в Ерусалим.
Всички са знаели какво е казал, но никой не го е “отписал”.

Деветнадесетгодишният Марк придружавал апостол Павел по време на едно от пътешествията му. По
време на пътуването му домъчняло за дома и той се върнал, а Павел основателно се разочаровал от него.
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Нещо повече, той обявил, че Марк е неподходящ за апостолска работа и отказал да го вземе при следващото
си  пътуване.  Другият  спътник  на  Павел,  Варнава  счел,  че  Павел  греши  с  прибързаната  си  оценка  и
настоявал да се даде втори шанс на Марк. Поради това Павел и Варнава се разделили и Варнава взел със
себе си Марк.  Така днес ние имаме евангелието на Марк,  което носи неговото име.  В случая с  Марк,
Варнава се оказал прав, а Павел сгрешил. Павел сигурно е осъзнал, че е сгрешил, защото впоследствие
написал: “Аз не съм перфектен ...  но се стремя.”  Във вървенето ни с Авраам е важно това, към което се
стремим. Важно е това, към което се стремим. Ние се стремим да сме достойни за нашия Господ Исус
Христос, който ни е призовал. И така както е продължил да употребява Авраам, въпреки неговата подлост,
така Бог е обещал, че ще продължава да употребява и нас самите. Мартин Лутер е обяснил това много
добре: “Бог може да начертае права линия и с една крива пръчка.” Бог винаги ще ни използва, въпреки
уродливостта ни, която не можем да скрием. (Коментар: Божията слава се вижда най-добре през пукнатините на едно
счупено гърне. Д.Пр.)

А сега ще разгледаме последната от разглежданите днес семейни прилики. Авраам бил призован да
напусне град Харан. Харан е Торонто, Монреал и всяко друго от населените места по света и той е бил
призован да излезе от този град. Той и семейството му трябвало да разграничат себе си от този град, който
не познавал и не е вярвал в Бога на Авраам. Авраам и хората му трябвало да имат различен външен вид, да
имат различни убеждения и различни привързаности в сравнение с жителите на Харан. Винаги и навсякъде
хората на Бога са различни, защото просто са хора на Бога. Ние трябва да мислим и да действаме различно
от  невярващите.  По  външния  си  вид,  по  убежденията  си  и  по  привързаностите  си  ние  трябва  да  се
различаваме от невярващите в Бога.

Но по принцип Авраам не е отбягвал града и жителите му. Напротив, след като се разграничил от
жителите на града, след като се дистанцирал от техния начин на живот и от техния начин на мислене, той се
застъпил пред Бога за Содом и Гомор. Това отделяне от нашия град заради отговорността ни към него и към
неговите жители, заради стремежа да работим за разрешаване на неговите проблеми и за  лечението на
неговата извратеност – това е семейна прилика на Божието семейство. Като хора на Бога, ние сме призвани
да имаме различна гледна точка в сравнение с обществото ни, за да изпълним мисията си на застъпничество
пред  Бога  в  полза  на  нашето  общество.  А за  това  се  изисква  да  притежаваме  разумна балансираност.
Липсата на балансираност води до две противоположни позиции. Една част от християнството иска изцяло
да  отхвърлим  обществото  около  нас.  Тези  хора  настояват  да  се  изолираме  религиозно,  за  да  запазим
църквата, като я отделим от обществото, което според тях е безбожно. Но тази изолация би ни направила
неподходящи да служим на Бога.

Противоположната част от християнството е решена да живее с хората, без да се изолира от тях и без
да се различава от тях. Тези християни се оприличават безкритично с хората около тях. Въпреки че бързат
да ни кажат, че обичат хората, просто защото и Бог ги обича, те не разбират, че те и Бог обичат хората по
различни начини. Бог обича хората, за да ги откупи. А те обичат, защото подражават на Божията обич.
Подобно безкритично отношение към хората превръща християните в безполезни за Бога. А истината е, че
Авраам не е бил нито неподходящ, нито безполезен. Авраам се отдръпнал от своето общество с цел да е в
състояние да се застъпи за него.  Той отказал да възприеме манталитета на това общество,  с цел да е в
състояние да се моли за него. Ние, които сме притежавани от същата вяра на Авраам, трябва да разбираме
какво трябва да се прави около нас и защо. Въпреки, че сме граждани на Божието царство, ние си оставаме
граждани и на царството, в което Бог ни е поставил да живеем, просто защото той ни е поставил да живеем
в него, тъй като цялата земя принадлежи на Господа.

За да изпълняваме задачата си да се застъпваме пред Бога за хората около нас, ние трябва да имаме
разум, който да е информиран от разума на Христос. Смисълът на Рим. 12:1 е следния: “Не позволявайте на
хората около вас да ви оформят по своя си образ  ,    а позволявайте на Бога да ви създаде отново, за да се  
промени целият ви начин на разсъждение.” На християните е дадена способността да разбират кои неща
подсилват живота на отделния човек и на обществото и кои неща го отслабват и унищожават. Ние трябва да
разбираме кои неща са важни и кои са маловажни. Някои хора ще се съгласят с нас, а други – не. Но това не
е важно. Когато Авраам напуснал дома си, той бил малцинство; когато се застъпил за Содом той пак бил
малцинство.  Важното  е  да  разпознаваме  коя  е  Божията  истина  и  да  я  изпълняваме.  Трябва  винаги  да
помним, че като християни сме полезни на обществото единствено, ако сме ясно различими (Коментар: Т.е.

ако сме “свети хора,” “сол” и “светлина.” Д.Пр.)
Авраам е  знаел истината  за  обществото,  на което нито се е  подмазвал,  нито пък го  е изоставил.

Авраам е знаел, че измяната и подлостта на собственото му сърце не го правят негоден да бъде слуга на
Бога. Но повече от всичко Авраам е знаел, че трябва да живее в Обещаната земя с увереността, че никаква
несигурност  и  никое  опасно  положение  няма  да  промени  истината  на  Бога,  който  неотменно  спазва
обещанията,  които е  дал.  В днешната  Неделя на Християнското семейство ние искаме да притежаваме
семейните отличителни черти на Авраам.
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За обичащият Бог

Въпреки, че три пъти съм изпадал в безсъзнание и поради това би трябвало да има някои поражения
на нервната ми система, аз все още не съм имал мозъчен удар. Едно от последствията от такъв удар е, че
болният не може да каже това което иска, защото не може да го изговори. Хората, които се грижат за болния
могат единствено да се догаждат какво иска да им каже той. 

Понякога и на мен ми се струва, че не мога да изговоря това, което искам да ви кажа, поради което вие
трябва да се догаждате. Едно от предположенията ви може да е в посоката, че аз се опитвам да подобря
морала  на  обществото.  Няма съмнение,  че  ще бъда  много щастлив,  ако  морала  в  нашето общество се
повиши, защото не подкрепям неморалността. Но в края на краищата аз не съм моралист, чиято единствена
грижа е обществото да се придържа към правилата на морала,  а съм служител на евангелието на Исус
Христос. Друго от предположенията ви може да е, че аз съм загрижен да има по-голямо присъствие на хора
по време на религиозните празници. Няма съмнение, че ми се иска по време на тези празници църквата ни
да е посещавана от повече хора. Безпокои ме, че църквата полага грижи и помага материално на много хора,
които никога не посещават богослуженията. Но самият Исус ни напомня, че пътят е стръмен, че вратата е
тясна и че малцина наистина искат да минат през нея. Друго от предположенията, предимно на хора, които
не са членове на църквата е, че отделно от работата си като свещеник аз печеля пари от предоставяне на
консултантски услуги. Няма съмнение, че бих се чувствал щастлив, ако мога да предложа каквато и да е
помощ на страдащите хора. 

Тогава какво се опитвам да направя с тази проповед? Поемайки риска още веднъж да говоря като
пострадал от мозъчен удар, който не може да изрече това, което иска да каже, аз ще направя още един опит:
ОПИТВАМ  СЕ  ДА  ПОДПОМОГНА  И  ДА  ПООЩРЯ  ЛЮБОВТА  КЪМ  БОГА.  Обичам  да  мотивирам
всички ние да обичаме Бога. Разбирате ли, аз никога не изпускам от погледа си “великата заповед” казана от
самия Исус. Когато го попитали: “Коя заповед е първа от всички? Исус отговори: “Първата е: “Слушай,
Израилю; Господ,  нашият Бог,  е един Господ; и да възлюбиш Господа,  твоя Бог,  с цялото си сърце,  с
цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.” А ето и втората подобна на нея заповед: “Да
възлюбиш ближния си като себе си.” (Марк 12:28-31) Тези две заповеди никога не трябва да се отделят една
от друга.  Същевременно първата заповед не може да бъде понижена до нивото на втората заповед или
първата заповед да бъде противопоставена на втората заповед. Не е вярно, че ако обичаме ближния си  ,   ние  
обичаме и Бога  .   Бог настоява да бъде обичан заради самият него и то да бъде обичан като Бог.  Първата
заповед винаги ще си остане първа: ние трябва да обичаме Бога.  Всъщност на нас не ни е заповядано
буквално  “да  обичаме  Бога”,  а  да  “обичаме  Господа,  нашият  Бог.”  Тази  разлика  е  съществено  важна.
“Господ,” „Йехова,“  е името на Бога,  което е използвано навсякъде в Стария Завет.  На иврит това име
(Yahweh) се произнася без гласни звуци. А име без гласни звуци не може да бъде произнесено; а дума, която
не може да бъде произнесена, не може да бъде преведена на друг език нито пък може да бъде заменена с
друга дума. Името Yahweh, “Господ”, не може да бъде преведено като Зевс (богът на древните гърци) или
като Висшето Същество (богът на съвременността). Нито пък може да бъде преведено и заменено с имената
на другите богове, пред които хората се покланят постоянно: американския начин на живот, канадският
национализъм или даже пред нещо толкова жестоко, като неприкрития Мамон. Нито пък името Yahweh,
“Господ” може да бъде преведено като името на най-великите културни постижения (независимо от това
колко са големи те), нито като името на най-мъдрата проява на защитниците на околната среда (колкото и
нужна да е тя). Името на Бога се произнася без гласни звуци и поради това не може да бъде изречено или
преведено. Това име няма съперници, няма нещо което го доближава или заменя. (Коментар: Така се опровергава
ширещата се представа сред някои хора, че няма разлика между Бог, Христос, Мохамед, Буда, Кришна и много други богове. Това
е смъртоносна заблуда. Бог е само един. Д.Пр.)

Ние не трябва да обичаме някакъв Обобщаващ Бог; не трябва да обичаме някакъв неясен бог. Ние
трябва да обичаме “Господа, нашият Бог.” Единствено той е създателят; той е оформил хора, които да бъдат
светлина на народите; той е говорил с Моисей и е дал Десетте Заповеди, без които хората никога няма да
могат да живеят; той е изпращал пророците и най-накрая той се е превъплътил в образа на Исус от Назарет.
Единствено Yahweh е Бог и той не може да бъде сравняван и заменян с никого и с нищо.  Него трябва да
обичаме. 

Но защо трябва да обичаме Бога? Защото сме благодарни. Благодарността ни към него ни заставя да
го обичаме. Той ни е създал и ни поддържа. Това е достатъчно основание да го обичаме. Но еврейският
начин на мислене не започва с това, той не започва със създанието, а с изкуплението. Бог ни е спасил.
Еврейското  сърце  е  най-дълбоко  развълнувано,  когато  размишлява  за  спасението  ни  от  Божията  ръка.
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Замислете се за Десетте Заповеди. Те не са някакъв абстрактен морален кодекс, нито пък се наслаждават на
това,  че  хората се  подчиняват на този кодекс.  Десетте Заповеди описват формата,  образеца,  посоката и
свободата на живота на хората, които знаят, че Бог ги е спасил и са му вечно благодарни за това.  Казаното в
предговора към Десетте Заповеди е от решаващо важно значение: “Аз съм Господ, твоят Бог, който те
изведох от Египетската земя, от дома на робството.” (Втор.5:6) Освобождение! Спасение! Ето това ни
оставя  без  дъх!  Ако  в  сърцето  си  знаем,  че  Бог  ни  е  освободил  и  ни  е  спасил  от  всичко,  тогава
благодарността ни към него ще ни направи да искаме животът ни да приема формата на образеца, към който
спасителят ни иска да се  придържаме.  Една от чертите на този образец е,  че  ние го обичаме.  Ние ще
обичаме Бога пламенно, тъй като благодарността ни ще преодолява всичките ни притеснения и резерви. 

Но ние обичаме Бога и поради друга причина: Божията любов към нас създава и извлича от нас наша
любов към него в отговор на неговата любов. Аз обичам децата си. Наслаждавам се, когато виждам, че и те
ме обичат. Харесва ми да си мисля, че бих могъл да ги обичам, даже ако те не ме обичат или пък ако
отговарят  на  любовта  ми  с  арктическа  студенина.  Но  колко  трудно  би  било  това,  защото  ще  е
сърцераздирателно!  Аз искам обичта ми към тях да създава и да извлича от тях обич към мен;  тогава
тяхната обич към мен ще подсилва обичта ми към тях, а подсилената ми обич към тях на свой ред ще
породи и в тях още по-силна обич към мен и така спиралата на любовта ще се върти все по-силно и по-
прекрасно. Преди малко казах, че ми харесва да си мисля, че бих могъл да обичам децата си, даже ако те
никога не отговарят  на моята  любов,  но не съм сигурен,  дали съм способен на  това  или поне не съм
сигурен, че винаги бих могъл да ги обичам. Но Бог може и прави това! Божията любов остава непроменена,
въпреки че има безброй хора,  които остават каменни и студени към него.  Но тези хора не са разбрали
следното: че те са създадени да обичат. Те са създадени да обичат Бога.  Така ще бъдат най-автентично
човечни, така ще бъдат най-богатите хора, така ще бъдат най-достойните хора, но за да стане това, те ще
трябва да изоставят свето безразличие или неподчинение. Защото тогава ще установят, че великата Божия
любов е започнала да създава в тях и да извлича от тях любов към Бога, чрез която те изявяват истинската
си същност. 

Тук  имам  предвид  човешката  самореализация.  Трябва  да  сме  внимателни,  когато  говорим  за
самореализация, тъй като това, което се подразбира като самореализация в наше време в края на краищата е
егоистично самоизтъкване.  Когато хората се оплакват,  че не са се реализирали,    обикновено те искат да  
кажат, че не могат да получат това, което искат. Курсовете, които предоставят методи за самореализация,
дават на хората инструменти, чрез които най-накрая ще могат да получат това, което искат. Нещо повече,
тъй като аз съм пропаднало създание и поради това в действията си съм ръководен от греха, реализирането
на  греховното  ми  его  може  единствено  да  доведе  до  нереализирането  на  нещо  много  по-добро!
(Невярващите, които плиткоумно бърборят за самореализацията изглежда никога няма да схванат смисъла
на това;  те изглежда никога няма да разберат, че реализирането на извратеното его води до засилване на
извратеността!) 

А  Божията  любов  е  истинското  реализиране  на  моята  личност,  тъй  като  Божията  любов  знае
лекарството за греховното ми его. Псалмистът е прав, когато пише: “Душата ми жадува за ... Бога, сърцето
ми и плътта ми викат към живия Бог.” (Пс.84:2) Да бъде задоволена жаждата ни и да бъде отговорено на
викът ни, това означава да бъдем дълбоко реализирани. Тогава не би трябвало да се изненадваме,  че най-
пълно  изявяваме  себе  си,  когато  напълно  забравяйки  за  себе  си,  ние  обичаме  Бога.  Та  нали  ние  сме
създадени “по образа и подобието” на Бога, а Йоан казва, че Бог е любов. Ние сме създадени чрез любовта
за да обичаме. Отговорът на въпроса: “Защо трябва да обичаме Бога?” е твърде дълъг. Но дължината на този
отговор е нищо в сравнение с дълбочината на реалността: ние трябва да обичаме Бога, тъй като Бог, който е
любов, ни е създал по такъв начин, че ние можем да станем такива, каквито сме създадени единствено, ако
му се подчиним изцяло и го обичаме с възхищение, което е отражение на възхищението на неговата любов
към нас. Парадоксът е, че когато обичаме Бога, който не е част от нас, тогава най-много се доближаваме до
истинската си същност. 

На  следващият въпрос  може да  се  отговори по-кратко.  Този въпрос  е:  “Как трябва  да обичаме?”
Отговорът се намира в нашия текст: с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си
сила. Претенциозните проповедници използват четирите думи: сърце, душа, ум и сила и създават проповед
от четири части, в които разглеждат всяка една от тези думи.  Но истината е, че тези 4 думи на иврит са
синоними и означаван едно и също нещо! Когато Исус  казва,  че  трябва  да  обичаме Бога със  сърцето,
душата, умът и силата си, той увеличава напрежението, докато накрая разберем, че трябва да обичаме Бога
с цялата си същност, с всичко в нас. Трябва да обичаме Бога без притеснение, безрезервно, безусловно, без
да правим сметки. Трябва да обичаме Бога с цялото си същество и да не допускаме той да има съперници за
обичта ни. Да казваме, че трябва да обичаме Бога с всичко, което имаме, не означава, че освен него не
трябва да обичаме никой друг и нищо друго. Има много неща, които трябва да обичаме: най-вече ближния
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си.  Трябва  да  обичаме  съпругата  или  съпруга  си,  децата  и  родителите  си  (в  Библията  се  казва,  че
пренебрегването на родителите е ужасно и гнусно). Трябва да обичаме още много неща, но нищо не трябва
да изпреварва обичта ни към Бога. Тя винаги трябва да е на първо място. Тъй като в Библията най-често
срещаната метафора за вярата е брака, подходящо е да разгледаме обичта си към Бога, като използваме
образите от брака. Всички знаем (или би трябвало да знаем), че изключителността е в основата на брака.

Отношенията между съпруга и съпругата са уникални и ние не можем да имаме същите отношения с
други хора. Съпругата ми заема място в сърцето и в живота ми, което никой друг не може да заеме. Но това
не означава,  че в  сърцето и в живота ми няма място за  други хора.  Има място.  Просто мястото,  което
другите заемат, не може да измести мястото, което тя заема. В една стара брачна клетва има следния текст:
“... и изоставяйки всички други”. Тези думи не означават, че новосъздаденото семейство изоставя всички
останали, отказва се от приятелите си, от роднините си, от нуждаещите се хора и от тук нататък започва да
живее в изсъхналата и мизерна вселена на двамата. “Изоставяйки всички други” означава, че те се отказват
да имат същия вид отношения с другите хора, които сега имат помежду си. 

Изключителността е фундамента на брака. Когато тази истина бъде подложена на съмнение, бракът е
разрушен. Ако разбирате това, тогава вие разбирате какво са имали предвид апостолите и пророците, когато
ни казват, че Бог е ревнив. Казвайки, че Бог е ревнив, ние не твърдим, че той се чувства застрашен и че е
подозрителен, подобно на застрашен и подозрителен съпруг, който се ядосва, ако види, че жена му говори с
друг мъж. Казвайки, че Бог е ревнив, ние просто признаваме, че уникалността е фундамента на обичта ни
към Бога. Израелските ни предци във вярата, които са били земни в изразяването на духовната истина, са
казвали: “Израел блудстваше с фалшиви богове!” По този начин те казвали, че израилтяните са се насочвали
към  други  неща  обичта,  която  са  дължали  единствено  на  Бога.  Постъпвайки  по  този  начин,  те  са
нарушавали своето скрепеното със завета обещание към Бога. Те станали клетвопрестъпници и като всеки
човек, който блудства, те унизили себе си. Когато обичаме Бога с цялото си същество и с всичко, което
имаме, ние най-пълно изявяваме себе си, а когато пренасочваме любовта си от Бога към нещо друго, тогава
се  унизяваме  и  променяме  природата  си.  Защото  Бог  е  ревнив  Бог,  което  многократно  ни  се  казва  в
Библията. Той не е застрашен или подозрителен, но настоява ние да го признаваме, че е Бог. Ако отказваме
да признаваме уникалността на отношенията ни с него, ние ги разрушаваме. 

И какви  са  резултатите  от  това,  че  обичаме  Бога?  Ние  вече  подробно  разгледахме  един  от  тези
резултати: когато отговорим с любов на любовта, която ни е създала и освободила, ние най-пълно изявяваме
себе си. Друг резултат е, че обичаме ближните си по вяра, които подобно на нас, се стремят да обичат Бога
без притеснения и резерви. Йоан пише: “Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е дете на Бога; и всеки,
който обича родителя, обича Исус.” (1Йоан 5:1) Да, ние трябва да обичаме ближния си (според притчата за
Добрия самарянин, наш ближен е всяко страдащо човешко същество). Но въпреки това, ние преди всички
невярващи трябва да обичаме другите християни. 

През 1663 най-добрият пуритански писател Томас Уотсън написал една малка книжка,  озаглавена
“Божествен  стимул.”  Тя  е  била  предназначена  за  християните,  които  се  обезсърчили  от  жестоките
преследвания в Англия. В нея Уотсън излага 14 теста за проверка на любовта ни към Бога. Един от тези
тестове е обичта ни към съседа-християнин. Уотсън казва,  че съседа-християнин “е като хубаво лице с
белег”.  После добавя: “Вие, които не можете да обичате другия заради неговите слабости, как ще накарате
Бог  да  ви  обича?”  Подчертавам  важността  да  обичаме  своя  съсед-християнин,  защото  знам  какво  е
обезкуражението в живота на християнина; защото знам колко трудности има в живота на църквата; защото
знам, че отчаянието ни атакува така, както ни атакува грипа; защото знам, че стремежът към усамотяване
изпраща постоянно към нас ледения си повей и още преди да сме разбрали какво се случва, още един човек
престава да посещава църквата. 

Уотсън казва, че един от тестовете на нашата любов към Бога е, че ние обичаме хората, които обичат
Бога. Друг резултат от обичта ни към Бога е, че ние се радваме, когато видим, че Божието име се прославя и
че Божията истина се издига. Веднъж при мен дойде една жена от нашата църква и ми каза, че ще направи
всичко, за да ми помогне в работата ми, че ще направи всичко, на което е способна, за да ме разтовари от
работата ми, защото според думите й това, което чува да се проповядва в нашата църква е изпълнено с
почит към Бога. Вярвам, че тя го прави, но в едно съм убеден: чрез работата, която върши, самата жена
отдава ежедневно почит на Бога.  Самият аз се радвам,  когато виждам и чувам,  че Бог се прославя,  че
евангелието се съобщава на хората, че Божията истина бива подкрепяна, че на Бога се отдава обичта, която
му дължим, че неговата милост е изповядвана, че неговата плодородност е радушно посрещана и че хората
му са ценени. 

Друг резултат от обичта ни към Бога е, че ние, неговите хора,  сме смирявани. Веднъж неволно чух
разговор между две жени от нашата църква. Едната каза, че е била помолена да свърши някаква работа за
църквата, но тя преценила, че тази работа е унизителна за нея. Тя каза: “Аз не съм толкова незначителна.” А
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другата жена й отговори кротко: “По този начин ти всъщност показваш, че не си достатъчно значителна и че
не си достатъчно голяма.” Божията любов, която е излята върху нас, никога не намалява стойността ни и
никога не ни смалява.  Божията любов ни придава самочувствие и ни прави големи.  Всъщност толкова
големи,   че никаква работа в служба на него и на хората му няма да бъде под достойнството ни  . Обичта ни
към Бога ни смирява, без да ни унизява.   За нас никоя работа не е унизителна  . 

Последният резултат от любовта ни към Бога е следния: любовта ни към Бога ще достигне връхната
си точка в това, което той е приготвил за всички, които го обичат. Павел казва, че не може да се опише и не
можем да  си  представим това,  което Бог  е  приготвил за  хората,  които го  обичат,  толкова  славно е  то.
Любовта ни към Бога ще бъде коронована с такава слава, която ще ни направи да онемеем и вечно да се
окичваме с нея. Но това е любов, която ние вече сме получили от този, който е влязъл в сърцето ни. Поради
това пълно великолепие, което той е приготвил за нас, сега можем да очакваме уверено, защото вече сме
опитали и сме се насладили на любовта, която разпалва нашата любов. 

Следователно  ние  ще продължим да  го  обичаме  и  знаем  защо го  обичаме.  Ние  знаем  как  да  го
обичаме. А знаем ли колко много да го обичаме? Средновековният мислител и автор на химни, Бернард
Клерво, казва: “Мерилото за нашата любов към Бога е, че трябва да го обичаме без мярка.” 

За Откровение 16 и Армагедон

Преди  години  Хал  Линдзи  написа  бестселъра  “Покойната  велика  планета  Земя”,  от  която  бяха
продадени 18 мил. броя. В тази и в няколко други от книгите му (включително една със зловещото заглавие
“Пътят до холокоста”) Линдзи твърди, че Бог е предопределил ние да се сражаваме в атомен “Армагедон.” 

Думата “Армагедон” веднага влезе в английският речник като име на война, която ще надмине по
жестокостта  си  всички предишни войни.  Това  ще бъде  огромен пожар,  който ще е  края  на  човешката
история и в него ще участват всички армии по света и атомните им оръжия. Това ще е война, от която
победените  никога  няма  да  се  възстановят.  Линдзи  твърди,  че  Бог  не  само  е  предопределил  атомния
Армагедон, но и че християните трябва да го приветстват, защото те ще бъдат издигнати да живеят над този
пожар и ще бъдат спасени от огъня, който ще погълне другите хора. 

Тезата  на  Линдзи  беше  подкрепена  и  от  други  известни  религиозни  личности.  Телевизионният
коментатор Джими Бейкър, чието предаване ежедневно се гледа от 6 мил. семейства казва, че такава война
трябва  да  има,  за  да  се  стигне  до  крайната  манифестация  на  Исус  Христос. Същото  твърди  и
телевизионният коментатор Джими Суегарт,  чието предаване ежедневно се гледа от 4,5 мил. семейства.
Двамата, както и всички други, които ги подкрепят, считат, че Библията предсказва в края на времето война
между СССР и САЩ. Съветските войски ще стигнат до едно малко селце Мегидо,  разположено в една
долина на 30 км южно от Хайфа, Израел. Там ще се струпат милионните армии на всички държави по света
и последната битка ще започне. 

Тъй като се отнасяме скептично и не искаме да имаме нищо общо с хора като Линдзи,  Бейкър и
Суегарт, ние не гледаме сериозно на прогнозите им. Но в същото време ние не подценяваме влиянието им.
Техните предавания ежедневно са гледани от милиони семейства.  Ясно е, че обществото е подготвяно да
подкрепя увеличаването на разходите за ядрено въоръжаване. Трябва да припомним, че Армагедон не може
да се случи, ако светът се откаже от атомните оръжия. Нещо повече,  съгласните с тази прогноза не се
безпокоят от негативните тенденции, пораждани от политиката на правителството на САЩ. Един от тях
казва: “Няма логика да се безпокоим за националния дълг, след като Бог скоро ще унищожи целия свят.”
Някой от тях даже твърдят, че самият Исус Христос ще нанесе първият ядрен удар. 

Как е  възможно  хората  да  вярват  в  такива  представи?  Как е  възможно хората  да  мечтаят
човечеството да бъде унищожено чрез ядрен конфликт? Нито разполагам с време, нито съм компетентен,
за да изследвам психиката на такива хора. Но съм убеден, че те преднамерено изопачават текстовете от
Библията. Нека да си припомним, че  думата “Армагедон” е спомената само веднъж във всичките 1 189
глави на Библията.  Когато размишляваме за Армагедон трябва да помним, че войната – всяка война –    е  
противопоставяне на Божието царство. Колкото и да са били нужни някои досегашни войни,  никога не
трябва да считаме  , че Бог подкрепя войната като основна изява на Божията воля  .

Псалмистът казва, че Бог е онзи, който ще направи войните да спрат. В Ис.2:4 се казва: “Те (народите)
ще изковат от мечовете си рала и от копията си сърпове; народ срещу народ няма да вдига меч; нито ще
се учат вече да воюват.” (мой превод) Трябва да помним каква е природата на нашия Господ. (Коментар: А
тъй като не можем да помним нещо, което не знаем, ние първо трябва да научим каква е природата на Бога – чрез старателно
четене на Библията. Д.Пр.  Хората на тълпи изоставяли Исус и даже се отнасяли враждебно към него, просто
защото той не бил силният военен месия, който те искали да имат. Той предпочитал силата на истината  ,   а не  
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истината на силата.  Той се стремял към жертвоприношение  ,    а те се стремели към принуждение  . Поради
което те го отхвърлили. Ясно е, че отборът на Линдзи, Бейкър и Суегарт фалшифицира Исус Христос, с цел
да го приспособи към тяхната идеология. 

Време е да разгледаме книгата Откровение. Преди да изследваме Откр. 16 и по-конкретно 16:16, ще
кажа няколко думи за тази книга. От много години тя е любимото ловно поле на екстремистите. Те се ровят
в нея и изваждат от там всякакви странности. Те правят това, защото не успяват да разберат нещо важно.
Йоан не разговаря с читателите си чрез абстрактни доводи, а им представя картини. Картините му са живи и
никой не може да ги нарече неясни, скучни или безинтересни. Например, спомнете си картината на дракона,
който издишва пушек и повръща, докато убива хората на Христос. 

Картините не само са живи, но са огромни, странни и нереални. Все едно, че са част от фантастичен
роман или филм на ужасите. Но всъщност повечето от картините на Йоан са заимствани от книгите на
Йезекиил и Даниил. Въпреки факта, че съвременните читатели, поне в началото считат, че картините на
Йоан са отблъскващи, самият Йоан очаква читателите му да намерят в тях огромно успокоение, помощ и
надежда. Спомнете си, че първите читатели на Йоан са били подложени на жестоко преследване; той е
писал по този  начин,  за  да  даде  успокоение,  помощ и надежда на  хората,  чието страдание  е  силно  и
непрестанно.  

В  Новият  Завет  има  три  книги,  които  са  написани  специално  за  да  подкрепят  преследваните
християни:  евангелието на  Марк,  1Пет.  и  Откровение.  През  65  г.  римският  император Нерон започнал
свирепо да преследва християните.  Няколко години след това Нерон се самоубил. Към 95 г.  император
Доминициан (Коментар: той е син на император Веспасиан и брат на император Тит, който през 70 г. превзел Йерусалим и го

унищожил до основи. Д.Пр.) продължил преследването на християните, започнато от Нерон. Книгата Откровение
е написана, за да даде успокоение, помощ и надежда на християните по времето на терора на Доминициан. 

Откр.  16 започва с живо описание на Божия съд и на Божия гняв.  Когато били изляни на земята
“седемте чаши на Божия гняв”, по телата на онези, които носеха “белега на звяра и се покланяха на неговия
образ” се отворили отвратителни гнойни рани. Навсякъде в Откровение “звярът”  е образ на жестоката и
тиранична Римската империя. Рим е управлявал тоталитарно чрез заплахи и изтезания. Злобата му можела
да бъде насочена към всеки, който се противопоставял на властта. По времето на Доминициан злобата на
властта била насочена срещу християните, защото те винаги назовавали смъртоносният звяр с истинското
му име: зло. 

Йоан  казва,  че  хората,  които  се  покланяли  на  тиранията,  които  послушно  й  се  покорявали  и  я
ласкаели, с намерението да я използват в своя изгода или просто да оцелеят носят “белега на звяра.”  Те
толкова  дълго  са  се  покорявали  на  порочната  политическа  тирания,  че  самите  те  са  станали  порочни.
Накратко казано, тъй като те са се подмазвали на звяра, звярът поставял печата си върху тях.  Вероятно в
началото те просто са се приспособявали към системата, просто са “играели играта”, за да оцелеят. Но сега
те  са  отравяни  със  същата  отрова,  която  излъчвал  звяра.  Нечестността,  жестокостта,  насилието  и
грубиянството, което ние ласкаем и превъзнасяме, с цел да оцелеем в този бурен свят, скоро ни побеждават
и  поставят  белега  си  върху  нас.  Безсрамието,  с  което  казваме,  че  само  привидно  се  съгласяваме  и
приспособяваме, всъщност влиза в кръвта ни и поставя белега си върху нас. (Коментар: “С каквито се събираме,

такива  ставаме.”  нар.  Мъдрост Д.Пр.)  Точно това нещо,  с  което казваме,  че само привидно се съгласяваме,
завладява вътрешността ни и ние ставаме като него. Ние възприемаме характера на това нещо. Със своя
картинен език Йоан казва, че на този етап ние започваме да се покланяме на звяра и звярът поставя печата
си върху нас. 

Спомнете си за тиранията, които познаваме в нашата епоха и за причинените от нея страдания и
нещастия. Сталин, Хитлер, Пол Пот, Мао Дзе Дун, Генерал Пиночет. Какво направиха тези хора?  Колко
много обикновени хора им се подмазваха, преструвайки се че са съгласни с тиранията на тираните, които
бяха  използвани  от  тираните  и  накрая  вътрешно станаха  такива,  каквито  считаха,  че  само  външно  се
преструват, че са. Колко привърженици на тези порочни тирани стигнаха до положението да носят печата на
звяра? Опитвайки се да отговоря на собствения си въпрос,  аз си спомням за Клаус Барбие,  който беше
наречен “Лионският касапин.” Той депортирал хиляди френски евреи в нацистките концлагери и подлагал
на жестоки мъчения лидерите на френската съпротива. Когато най-после беше арестуван (само преди 3-4
години), когато беше разпитан и намерен за виновен, преди произнасянето на присъдата му беше попитан,
дали изпитва някакво съжаление за това, което е сторил. Той отговорил: “Да, съжалявам. Съжалявам, че все
още има живи евреи по света.” 

В своето видение Йоан си представя хората, които се приспособили към тираничния Рим и как по
телата им се отварят ужасни гнойни рани. Видението на Йоан е продължение на напастите, с които Бог е
наказал Египет,  за  да пусне евреите да излязат от робството си в  тази  страна.  Фараонът поробил и се
отнасял жестоко към израилтяните в Египет. Чрез подбрана серия от нещастия Бог умолявал Фараона да
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позволи на израилтяните да излязат от Египет. Но след всяко нещастие Фараонът отказвал. Следвало ново
нещастие. След всеки нов отказ – ново нещастие. Целта на Бога не е била да измъчва Фараона и египтяните.
Целта на Бога е била да съживи поробените си хора и да ги освободи от робството. 

Йоан казва, че по същия начин Бог ще разтърси водачите и поддръжниците на тираничния Рим, за да
бъдат съживени християните.  Не трябва да разбираме буквално прочетеното в Откровение. Не трябва да
считаме,  че  по  телата  точно  на  25% от  хората  ще  се  появят  гнойни  рани  или  че  изведнъж  водата  на
Средиземно море около Италия ще се превърне в кръв, при което всичката риба в него ще измре. Трябва да
помним, че Йоан образно казва на преследваните си читатели, че въпреки че може да им се струва, че Бог ги
е изоставил и че положението им е безнадеждно, това не е вярно и положението им не е безнадеждно. Бог
не ги е забравил; неговата присъда, излята върху мъчителите им, един ден ще ги освободи. 

По същият начин, в Откр.  16 Йоан не предрича разтопяване на физическата вселена,  а говори за
праведната  реакция  на  Бога,  когато  види  страданието  на  хората  му.  Йоан  уверява  читателите  си,  че
праведната реакция на Бога ще ги освободи и облекчи, поради което те трябва да чакат с търпението, което
единствено вдъхновената от Бога надежда може да им даде. Трябва да разбираме голямата разлика между
нещастията, които са се случили на Фараона и Божията присъда над тираничните управници на Рим и на
всички други държави след него. 

Нещастията, сполетели Фараона са имали за цел да го принудят да се разкае. Бог му казал: “Фараоне,
промени се и се разкай, докато имаш време да направиш това и пусни хората ми да си отидат.” А присъдата
над тираничните управници на Рим е различна. Тя няма за цел да ги накара да се разкаят . Йоан не очаква, че
Рим някога ще се разкае. Не!  Тираните и техните ласкатели планират винаги да си останат тирани и не
искат нищо да променят. Гледайте на тази ситуация по следния начин. По отношение на египтяните Божият
гняв е бил предупреждение и молба към Фараона. А по отношение на Рим, Божият гняв не е молба; Божият
гняв има за цел да погуби Рим. Рим ще бъде унищожен.  На тираните не можем да се молим; те могат
единствено да бъдат прогонвани. Християните ще намерят свобода и облекчение само когато Рим бъде
унищожен. 

Запомнете:  Видението  на  Йоан  не  е  съобщение,  че  Бог  планира  да  унищожи екологията  или  да
унищожи света;  видението  на  Йоан има  за  цел  да  окуражи читателите.  Бог  ще направи всичко,  за  да
помогне на хората си. Йоан казва: “Поради това, колкото и да сте бити, не се чувствайте победени. Бог не ви
е изоставил в страданието ви.” После Йоан говори за друга “чаша” на Божията присъда, която бива излята
върху трона на звяра, върху самият център на тоталитарната власт и веднага царството на звяра потъва в
тъмнина. Това, което по-рано стоеше като непоклатимо, сега се олюлява. Римската империя се разпаднала.
Изчезнало могъществото на най-силната държава на света. Онова, което преди изглеждаше непоклатимо,
сега се е превърнало в прах и боклук. 

Къде е днес римската империя? Какво е сега Италия? Страна, чиято бедност е принудила милиони от
жителите си да емигрират по цял свят. През 18 век арабите завладели територията от Испания до Индия и я
управлявали с толкова дива жестокост, че трябва да го прочетем, за да повярваме. Днес арабските народи
искат да се върнат обратно във времето, когато са владели с безсъвестна жестокост и с арогантно перчене.
Днес  те  създават  проблеми  в  някои  райони  на  света,  но  чашата  е  била  излята  на  техния  трон  и  сега
царството  им  е  в  тъмнина.  В  тази  връзка  се  сещам  за  СССР.  След  1917  тази  държава  изглеждаше
непоклатима. Притежаваше огромна армия, за да я охранява отвън и огромна тайна полиция, която да я
поддържа отвътре. С всеки съветски гражданин, който критикуваше или се противопоставяше, се справяха
така бързо и решително, както през 1 век Доминициан се е справял с християните. Сталин избил 30 млн.
руснаци,  системно убиваше чрез  глад селяните в  Украйна и най-брутално пресели милиони руснаци в
Сибир.  Тъй като тези жестоки мерки потушаваха всеки протест, изглеждаше, че СССР ще остане вечно
непобедим. Но той беше съборен, нали? Чашата на Божия гняв се изля върху него. 

Сега Русия е бледа сянка на бившия СССР, разкъсвана от противоречия, в която стандартът на живот
на гражданите й е на нивото на страна от третия свят. Въпреки че притежава едни от най-плодородните
площи в света за производство на пшеница, тя даже не може да се самозадоволява с жито за хляб. Йоан
казва, че след като чашата на Божията присъда бъде изляна върху трона на звяра, царството на звяра потъва
в тъмнина. Но Йоан има още много неща да ни каже. В своето видение той говори за “гнусни духове като
жаби”(16:13)  Тези  гнусни  духове  представляват  потока  от  ласкателство  и  лъжлива  пропаганда,  който
насища всяка античовешка държава.  Потисническите режими неизменно използват лъжлива пропаганда, за
да измамват хората и да ги контролират. Подмазвачите считат, че ласкателството ще им помогне да оцелеят,
а  честните  хора  ще  умрат.  Йоан  ни  казва,  че  гнусните  духове  –  ласкателството  и  пропагандата  –
принуждават царете по света да се противопоставят и ги подбуждат да сключат военен съюз срещу Рим.

Разбира се! Да си спомним какво стана в нацистка Германия. Противопоставянето на ласкателството
и пропагандата подбуди другите народи и те сключиха съюз срещу Германия.  И какъв беше резултата?
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Райхът,  който  се  очакваше  да  трае  поне  1000  години  като  демонстрация  на  човешкото  превъзходство,
просъществува само няколко години. (Коментар: Периодът на управлението на Хитлер е траял само 12 години – от 1933

до 1945 г. Д.Пр.) А когато Германия рухна, когато нейното царство потъна в тъмнината, тогава престанаха да
пъшкат верните хора на Бога, които живееха в Германия. 

Векове  преди  това  Йоан  казал  на  обсадените  християни:  “Колкото  и  да  сте  бити,    никога  не  се  
предавайте  ,  защото Бог не ви е забравил и ще ви освободи  .” Следователно, Армагедон не е символ на
ядрен холокост, който според някои хора е предопределен от Бога да се случи. Армагедон е символ на всяка
битка,  която  потисниците  в  този  свят  провокират  с  другите  народи.  Армагедон  е  конфликтът,  в  който
другите народи, провокирани от тиранина, който потиска хората си, се превръщат в агенти на Бога, с цел
той да освободи и съживи хората си. В края на Откр. 16 видението на Йоан се нажежава отново и той вижда
светкавици, гръмотевици, земетресение и градушка с размерите на гюлета. Когато всичко това свърши, “не
можеха да се  намерят планини.”  Рим е  бил прочут като “градът на 7-те хълма”,  но  сега вече  нямало
хълмове. Имперският Рим, заедно с цялата си тирания е изравнен със земята. 

Когато Йоан е писал Откровение, тези неща все още не се били случили. Йоан просто ги предсказал.
По това време християните били подложени на жестоки преследвания, но Йоан ги призовал да не губят
надежда. Бог не ги е забравил. Йоан им казал да са нащрек: “Блажен е онзи, който е буден.” Християните
винаги трябва да са нащрек за онова, което прави Бог, да внимават и да различават белезите на обещаното
им освобождение. Накрая искам да ви кажа нещо изключително важно. Днес разгледахме една глава от
книгата, чиято цел е да окуражи християните. Но на нас ни се струва, че текстът е напълно неразбираем.
Древният Рим, Средновековна Арабия, Наполеоновска Франция, Нацистка Германия и СССР – всички те са
били звярът. Върху тях се е изляла петата чаша от видението на Йоан и те са потънали в тъмнина. И са
изчезнали безвъзвратно. 

Но последната глава на Откровение започва с думите: “След това ангелът ми показа река с водата
на живота, която беше бистра като кристал и извираше от престола на Бога и на Агнеца, и течеше по
средата на улицата на града.  От двете страни на реката растеше дървото на живота,  което има
дванадесет реколти и дава плод всеки месец. Листата му могат да лекуват народите.” Това е описание
на възстановената Райска градина. В този възстановен рай идват народите. Няма съмнение, че хората са
наранени, че имат кървави рани, причинени от бившият враг на Месията. Но дърветата във възстановения
рай ще излекуват народите. 

Както казахме, даже в най-лошите народи е имало много хора, всъщност безброй хора, които никога
не са се покланяли пред образа на звяра. Въоръжени с Божията истина, родена от познанието им за Бога, те
никога не са вярвали на пропагандата на звяра. Те също страдали и то много повече, отколкото ние сега
можем да си представим. Но въпреки, че за нас те са безименни, Бог ги познава и тяхното излекуване е
гарантирано. Поради Армагедон, на когото са издържали, те знаят по-добре от нас, че конфликтът, който
носи освобождение и облекчение е стъпка по пътя, който води до възстановената Райска градина, където
няма бариери, ограничаващи достъпа до дървото на живота, където християните ще бъдат излекувани. За
тях мечовете ще бъдат прековани в плугове и те вече няма да се учат как да воюват. 

За плаченето и за неплаченето
Йов 16:16; Пс. 30:5; Откр. 5:5; 21:4; Лука 19:41

Кое нещо ви вълнува? Кое нещо наистина ви вълнува? Винаги се изумявам от това, колко силно могат
да бъдат развълнувани хората от нещо, което на мен ми изглежда като фалш, подобно на последният епизод
от безкрайна сапунена опера. Аз съм женен за ирландка и никога не съм бил способен да разбера защо един
израз като “О, заведи ме отново у дома, Катлийн” може да накара ирландците да заплачат. Всички знаем, че
както плаченето, така и смехът са заразителни. Комедиантите знаят колко е трудно първият път да накарат
хората да се засмеят. Не е толкова трудно да ги накарат да се засмеят втори път, още по-лесно е да се
засмеят трети път. Комедиантите казват най-хубавата си шега в началото на програмата си. След като хората
веднъж се засмеят, след това те ще се смеят на всичко. Същото е и с плаченето. Хората с твърд характер не
плачат лесно. Но след като веднъж почнат, много скоро всички започват да плачат. Когато по телевизията
показват гладуващи хора в Дарфур (особено изгладнели деца,  които приличат на живи скелети),  аз съм
чувал  зрители  да  коментират:  “Това  не  е  правилно;  това  е  търсене  на  сензацията.  Това  е  огромна
манипулация. Това е форма на експлоатиране на гладните хора.” Но същите критици са готови да заплачат,
когато бъде обявена коя е победителката от някакъв конкурс за красота или че например досадна грешка на
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някой играч е причинила загубата на шампионската титла за неговия отбор. Оказва се, че е съвсем нормално
човек да плаче при незначителни поводи, но не е нормално да плаче за нещо наистина трагично.

Кои са нещата, които ни карат да плачем? Дали то е нещо незначително или е нещо наистина важно?
Днес ще говорим само за онези неща, за които си заслужава да плачем.
Преди всичко останало трябва да кажа, че има случаи в които не можем да не плачем. В евангелията

на Исус многократно се разказва за тъгуващи хора. Те са загубили скъп за тях човек, най-често – дете. Те
изливат мъката си неконтролирано пред всички присъстващи и никой не ги обвинява за това. Никой не им
казва  “стегни се и бъди смел.”  Мъката им е  толкова  голяма,  че на тях им е разрешено да я изразяват
невъздържано. Между другото ще кажа, че няма нещо по-лошо от загубата на дете.  Извършил съм около
500  погребения,  но  все  още  не  мога  да  свикна  с  погребението  на  дете,  даже  на  бебе,  даже  на
преждевременно родено бебе, което тежи по-малко от 1,5 кг.

Но да не забравяме, че в нашето общество ние считаме, че има нещо добродетелно в стоическото
тъгуване.  Разговаряйки по време на  погребението на  умрелия  съпруг,  ние коментираме поведението на
вдовицата по следния начин: “Тя се държи толкова добре.” “Държи се” е израз, който е по-добре да запазим
за времето, когато минат 5 години от смъртта на съпруга. Кажете ми: “Държал ли се е Исус, когато е чул за
смъртта на Лазар?“ В Библията пише, че той е плакал. Няма нищо добродетелно и е даже нездравословно,
когато тъгуваме стоически, без да даваме видим израз на тъгата си. Тъгата, която сега потискаме, ще се
появи по-късно в много по-притеснителна форма. Нещо повече, да очакваме от тъгуващите да не дават
видим израз на мъката си, означава да ги натоварваме с нереални очаквания и по този начин да ги накараме
да се чувстват виновни, че са се оказали психологически слаби (според тези неверни представи). А ако те са
вярващи, ако очакваме да не дават видим израз на мъката си, ние ще ги накараме да се чувстват и духовно
пропаднали хора. Ако притежаваме някаква чувствителност за ужасните несправедливости на живота; ако
въобще можем да съчувстваме на мъката, която някои хора са принудени да понасят вътре в себе си, тогава
трябва да знаем, че има сълзи, които не могат да не бъдат проляни. 

Преди няколко години написах статия за  едно списание,  озаглавена:  “Бог е  милост и за  душевно
болните.”  Една  седмица след като  тази  статия  беше публикувана,  една  жена  ми изпрати писмо.  От 3-
годишна възраст тя  заболяла от полиомиелит.  (Коментар:  Детски  паралич.  Д.Пр.)  От тогава до сега тя носи
стоманени скоби на двата си крака си и ходи с патерици. Брат й, който е една година по-голям от нея е знаел,
че тя има нужда от помощ и винаги й помагал.  Когато тя станала на 6 години, а той на 7 години, той я
поставил в детската си количка и я теглил в продължение на километри през Уинипег до Зоологическата
градина в Асинибойн, за да може да види животните и красивия парк. А след това я влачил километри
обратно до дома им и това му отнело цял ден. Когато брат й станал на 9 години, той получил първия си
велосипед. С много трудности той успял да качи сакатата си сестра на кормилото на велосипеда си, при
което окованите й със стоманени скоби крака стърчели настрани. Връстниците на брат й му се подигравали,
казвайки:  “Ние  никога  няма да  позволим на  сестра  си  да  се  качи  на  нашия велосипед.”  А брат  й  им
отговорил: “Един ден сестрите ви ще карат своя велосипед, а моята никога няма да може да кара.” 

Старата жена ми каза, че след този отговори приятелите ми никога вече не му се подигравали. Когато
била ученичка в гимназията, брат й всеки ден я качвал на ръце до втория етаж на училището и я свалял
обратно. Той бил образец за грижовно отношение. Но когато станал на 21 години, лекарите установили, че
той е болен от шизофрения и от тогава живее с други шизофреници в специално жилище под лекарски
надзор.  Сестра  му го  взема при себе си всяка събота и неделя и го  разхожда със своята  кола,  която е
приспособена да бъде управлявана само с ръце.  Веднъж, когато обикаляли по улиците на Уинипег,  той
видял тълпи от минувачи и извикал: “Кой се грижи за мен?” А след това се обърнал към сестра си и казал:
“Ти се грижиш.” Двамата прекарвали и денят на Рождество Христово, тъй като тя никога не се омъжила и
никой никога не ги бил канил на вечеря на Рождество Христово.

Докато четях писмото на тази жена, аз си мислех за страданието на брат й, на което е подложен вече в
продължение на 35 години. Мислех си за нейната болка, причинена не само от инвалидността й, не само от
страданието  на  брат  й,  но  и  от  ужасната  несправедливост  на  всичко  това.  А  после  си  помислих  за
родителите й: две деца, едното жертва на полиомиелит, а другото – болно от шизофрения. Докато четох
писмото на тази  жена,  аз  плаках като дете.  И всеки път,  когато го препрочитам,  аз  плача отново.  Има
моменти, в които човек не може да не плаче. Това не е израз на човешката ни слабост нито пък е белег, че
имаме  някакъв  духовен  недостатък.  Плаченето  в  такива  моменти  е  доказателство,  че  сърцето  ни  не  е
изсушено и реагира, когато види страданията около себе си. Има и друг вид сълзи, които също трябва да
проливаме.  Но въпреки,  че  трябва  да  плачем в  такива  случаи,  повечето хора  не  плачат.  Ние  трябва да
плачем, когато виждаме, че светът е управляван от злото и е извратен от греха. Още повече трябва да плачем
за  онази  църква,  която  въпреки  че  е  призвана  да  е  глашатаят  на  Божието  царство,  прави достойни  за
съжаление компромиси и толерира греха и злото.
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Еразъм  Ротердамски,  който  е  бил  наричан  “летящият  холандец,”  е  най-брилянтната  личност  от
епохата на Протестантската  реформация.  Всички реформатори са били интелектуални великани:  Лутер,
Меланхтон,  Бусер,  Цвингли,  Билингер,  Калвин,  Кранмер.  Но Еразъм е бил още по-специален,  неговата
блестяща интелигентност може да се сравнява единствено с интелектуалната сила на Меланхтон.  Но и
Еразъм се е държал понякога като дилетант и страничен наблюдател. Той е виждал, че се извършват ужасни
несправедливости в църквата, както и развращаващо разводняване на евангелието. Той е знаел какво трябва
да се направи в това положение.   Знаел е цената, която ще трябва да плати, за да се случи това     и решил да  
не я плаща. Той стоял като страничен и неутрален наблюдател. Вярно е, че е написал мъдри и талантливи
сатири,  които осмивали злоупотребите  в  църквата  (все  едно че  в  тези  злоупотреби може да  има  нещо
смешно.)  (Коментар:  У  нас  е  публикувана  книгата  му  „Възхвала  на  глупостта.“  По  онова  време  Еразъм  е  бил  харесван

събеседник на кралете, князете и властниците, и е предпочел удобния и охолен живот, а не страданието. Д.Пр.) Някои хора
забелязали,  че когато Еразъм съзирал ужасното състояние на църквата,  той се засмивал и си поръчал още
една чаша вино. А  за разлика от него, в такива случаи Лутер се прибирал у дома и плачел през цялата нощ.

Исус е плакал за град Йерусалим (Лука 19:41), “градът на мира” и “градът на спасението.” Градът
на спасението? Този град е убивал пророците и е разпънал на кръст Месията. Сърцето на нашия Господ се е
разкъсвало от болка за Йерусалим, защото този град не е знаел нещата, които са направени за неговия мир.
Павел ни казва, че е плакал за църквата. Ние също трябва да плачем както за града, така и за църквата.

Някога плакали ли сте за града? Високопоставен банков служител от бившата ми църква ми каза, че
на бюрото си има писмо от правителството на Канада, което обяснява на провинциалното правителство
какви са  основанията  за  откриването на  първото провинциално казино в Уинзор,  Онтарио.  Чуйте  тези
основания.  Хазартът  в  казиното  е  източник  на  огромен  доход  за  провинциалното  правителство.  Но
същевременно казиното опропастява хората, които са пристрастени към хазарта. И тъй като е разположено в
град на границата със САЩ, се очаква казиното да привлече огромен брой американци. Американците
(всъщност бедните афроамериканци) ще дойдат в Уинзор, ще изгубят парите си, които ще отидат в касата на
правителството  в  Онтарио,  а  обеднелите  американци  ще  се  върнат  в  САЩ,  където  местната  власт  и
местната социална система ще трябва да се погрижи за да преживеят. И какъв е резултатът: правителството
в Онтарио събира огромна сума пари,  а властите в американския щат Мичиган ще трябва да помага на
любителите на хазарта да не умрат от глад. Ние внасяме американски долари и изнасяме в САЩ социални
проблеми. Банковият служител ми каза, че в писмото всичко това е описано така, както ви го съобщавам.
Цялата схема е експлоататорска и расистка. (Коментар: И у нас, след като през 2020 беше  прогонен хазартния бос Васил
Божков, правителството не пожела да сложи край на рекламирането на хазарта и да го ограничи до минимум, под претекста, че
така ще се намалят приходите в държавния бюджет! Дали да плачем, или да се смеем? Д.Пр.)

Следващото казино ще бъде разположено до Ниагарския водопад, в друг малък крайграничен град.
Логиката  е  същата.  Третото казино ще бъде разположено в Рама,  в  резервата  на аборигените близо до
Орилиа. Този път бедните хора ще станат още по-бедни, но все пак ще си останат аборигени и за тях ще се
грижи федералното, а не провинциалното правителство. Внасяме пари, изнасяме социални проблеми. И кой
е  авторът  на  тази  идея?  Правителството  на  народната  демократична  партия,  която  управлява
провинциалното правителство в Онтарио. А как е създадена тази партия? Тя е създадена от Методистката
църква в прериите по време на Великата Депресия. Тя се заклела да защитава правата на онези обезправени
хора, които никой не искал да слуша. Тази партия произлиза от средите на най-бедните хора. С други думи
хората, които сега страдат най-силно от експлоатацията на правителството са хора, за които са плакали
основателите на тази партия. 

Плакали ли сте някога за  църквата?  Обединената църква на Канада    е   най-голямата протестантска  
деноминация  и  нейното  рухване  е  печално.  Тя  пропадна,  преминавайки  пътя  на  разводняването  на
християнското учение, на теологичните компромиси и на покварата на етиката.  Ясно е, че Обединената
църква  преднамерено  стана  изменническа  чрез  отказът  й  от  Превъплъщението,  от  Изкуплението,  чрез
отказът й от Възкресението, от Светата Троица и разбира се чрез отказът й от ученичеството, което Исус
Христос е изисквал от своите последователи. 

Броят на членовете на Обединената църква (който е около 3 пъти по-голям от броя на хората, които
редовно я посещават в неделя), днес е равен на броя на членовете й през 1927 г. Да плачем ли за църквата?
Наскоро с мен говори една жена от Торонто, която забременяла преди да навърши 18 години. Тъй като не
била омъжена, тя абортирала. По-късно повярвала в Исус Христос. Както винаги се случва, когато вярата на
човека е истинска и дълбока, всичко в живота й се променило из основи. Сега тя е юристка и предоставя
юридическа и лична помощ на неомъжени бременни девойки. За нея абортът вече не е решение. Но въпреки
това сърцето я боли. Тя ми каза, че нейната голяма градска църква избягва да приема в редиците си девойки,
които очевидно са бременни, т.е. девойки, които отказват да абортират. По същият начин се отнася църквата
й и към момчетата, които са причинили забременяването на момичетата. С други думи, църквата й счита, че
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е най-добре да се държи настрани от тези млади хора. А апостол Павел е плакал заради църкви, които са
изоставили евангелието.  Павел казва, че според него това е по-лошо отколкото пренебрежението на света
към евангелието. Има вид сълзи, които трябва да бъдат проляни.

Накрая ще кажа, че има и случаи, когато не трябва да плачем. В Пс.30:5 се казва: “Плачът може да
трае цяла нощ, но радостта идва със сутринта.” Има нощи, в които плачем и това е неизбежно, човек
просто трябва  да издържи на това.  Но ние не живеем в нощта.  Ние сме оформени и информирани от
възкресението на нашия Господ. Поради това ние живеем на сутринта. Ние живеем заради сутринта.

От много години книгата Откровение е любимата ми книга. Винаги се вълнувам от великолепното
свидетелство на Йоан. “Не плачи, защото лъвът от племето на Юда победи.” (Откр.5:5 – мой превод)
Единствената  причина  за  да  не  плачем е,  че  лъвът от  племето на  Юда е  победил.  Но тази  причина  е
достатъчна. Когато Йоан казва: “Не плачи”, той не иска да каже, че трябва да преглъщаме сълзите си и да
отказваме да признаем, че тъгуваме, т.е. да се придържаме към това, което се счита от обществото, че е
нормално и необходимо. Йоан има предвид, че плаченето не е характерна черта на Божиите хора. Тъй като
сме християни, ние плачем, когато трябва да плачем, но не това е характерната ни черта. Характерната ни
черта е победата на Господа. Най-общо казано, ние не плачем, защото Исус Христос е победил.

Понякога хората ми казват, че очакват или поне търсят пастор.  Аз вътрешно се засмивам, защото
считам, че това,  което търсим не  е толкова важно, например таланта да се върши администраторската
работа. Много членове на църквата притежават превъзходен администраторски талант. Тогава нека те да
вършат административната работа в църквата. Аз си мисля, че повече от всичко друго, пасторът трябва да
притежава убеденост в победата на Христос, която да е толкова дълбока, че да стига до дъното на сърцето
му и той да може да я излъчва към своите хора както с думите така и с делата си, даже с всяка пора на
кожата си. Ако иска да подкрепя и окуражава хората си, тази убеденост на пастора в победата на Христос
трябва да е непоклатима. 

Не всеки ден на пастора е изпълнен с тревоги, но някои дни са такива. В един от тези дни работих по
проповедта си до обяд, а след това отидох с колата до Ричмънд хилс, за да погреба един приятел. Той беше
необикновен човек. Притежаваше склад за отпадъци и се прехранваше от събирането на метални отпадъци.
Имаше дълга коса, която стигаше до раменете му и ръце на горила. Понякога ходехме заедно да  гледаме
хокейни мачове и след това обикаляхме в центъра на Торонто, докато ставаше време да се приберем у дома.
Той дъвчеше тютюн и имаше ужасен навик. Той плюеше кафявите си от тютюна храчки във всички посоки.
По време на погребението му жена му тържествено постави един пакет тютюн за дъвчене в ковчега му. Той
ме обичаше, независимо от голямата разлика в обучението ни (той беше завършил само 7 прогимназиален
клас) и от културата ни.

След погребението се обадих по телефона на една жена, която е член на църква, в която служих преди
много години. Нейният съпруг (който беше старейшина в църквата) беше напуснал домът им, защото беше
хванат,  че  извършва кръвосмешение  с  14-годишната  им дъщеря.  Впоследствие  се  оказа,  че  преди този
скандален случай този човек беше задирял сексуално още две деца, но те бяха останали скрити от жена му,
от съседите му и от другите хора. След това отидох с колата да видя една жена, чиято 40-годишна дъщеря
беше психически болна и беше погрешно осъдена от съда и изпратена да излежава присъдата си при най-
тежък режим. После дойде време за вечеря. Тогава се сетих за казаното в Еклисиаст: “Няма нищо ново под
слънцето.” След това се замислих над думите в Откровение, казани от Бога: “Ето, направих нови всички
неща.” Тъй като лъвът от племето на Юда е победил, той прави нови всички неща и ще ги направи. Даже
ако вярата ни е малка колкото синапено зрънце, тя все пак е вяра, поради което ни привързва към онзи,
който е възкресението и живота. 

Което означава, че шизофреникът, неговата сестра-инвалид, сексуално насилените деца и даже самият
насилник и всички ние, които вярваме в Исус, всички ще бъдем направени нови. Тъй като лъвът от племето
Юда е победил,  той определя онова,  което никой друг не може да определи,  тъй като никой друг не е
победител.  Исус Христос, Победителят определя нашата идентичност, той определя кои сме ние точно в
този  момент,  независимо  от  многото  слоеве  маскировка  и  опетняване,  които  ни  покриват.  (Коментар:
Забележете, че не може да има никаква толерантност и знак на равенство между Исус Христос и Мохамед, Буда, Кришна,
Вишну и другите”богове.” Подобна толерантност от наша страна е директно отхвърляне на Господа. Не може да има никакво
обединение на християнството с останалите религии. Д.Пр.) Нашият Господ определя нашата съдба и какво бъдеще
ще имаме, когато Господ отново се появи и ние ще застанем пред него без петна, без дефекти, без рани или
белези от минали рани. 

Ето, за този ден живеем ние. Това е “сутринта”, за която живея аз. Поради това плачът ни не може да
продължи повече от една нощ. Борбата ни никога няма да е безплодна, поради което никога не трябва да се
отчайваме. Книгата Откровение завършва великолепно: “И чух силен глас от престола, който каза: Ето,
мястото на пребиваване на Бога е с хората ... той ще обърше всяка сълза от очите им и няма вече да има
смърт. Нито ще има жалеене, нито плач, нито болка – никога вече” Откр.21:3-4 – мой превод). Бог вече е
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започнал да изпълнява това, което е обещал да направи в мен, във вас и в безброй други хора. Лъвът от
племето на Юда е победил. Поради това, въпреки че има сълзи, които можем да проливаме и сълзи, които
трябва да проливаме на нас ни е гарантиран денят, “сутринта”, когато нито една сълза няма да бъде пролята.

Защото Лъвът от племето Юда, нашият благословен Господ, е победил.

За препотвърждаването на завета
 Изх. 24:3-8

Какво са правели хората преди изобретяването на препаратите за почистване на петна по дрехите?
Как са премахвали петната? Те не са ги премахвали. Просто тогава петната са били незаличими. Петната от
кръв се образуват бързо по дрехите. Когато събирал хората пред себе си, вземал кръв в един съд и поръсвал
хората  с  нея,  Моисей  е  знаел  какво  прави.  Той  е  знаел,  че  всяка  сутрин,  когато  обличат  дрехите  си,
кървавите петна ще им напомнят за нещо. 

За  какво  ще  им  напомнят?  За  обещанието,  което  са  дали на  Бога  да  свидетелстват  за  него  пред
съседите си. Израилтяните вече били получили Десетте Заповеди, които определяли тяхната самоличност и
формирали  покорността  им  към  Бога.  В  денят,  в  който  получили  Десетте  Заповеди,  те  се  заклели  да
благодарят на Бога за това, че ги е освободил от робството им в Египет, че ги е спасил от унищожение,
когато се намирали на брега на Червено море, както и за свободата, която им предоставят Десетте Заповеди.
Но клетвите и обещанията много бързо се забравят. Страстта се изпарява, решимостта да се изпълняват
поетите задължения угасва, предаността изчезва. Поради това Моисей събрал израилтяните за да участват в
една служба за препотвърждаване на завета.

Службата е била живописна. Тъй като грехът не е дреболия и не може лесно да бъде извинен; тъй като
Бог не е наивен и не може да бъде доближен наслуки; тъй като Светият Дух е това което е – свят – а хората
са осквернени; и т.н.;  всички тези съображения са били обобщени в жертвоприношението на един вол,
чиято кръв била събрана и запазена. Половината от кръвта била излята върху олтара, който е символ на
Божието присъствие сред хората му. Другата половина на кръвта била разпръсната върху хората като знак,
че са длъжни да правят жертвоприношение, за да получат достъп до Божието присъствие и това да им
позволи да оцелеят в Божието присъствие. Докато кръвта просмуквала в дрехите им, те подновили клетвата
и обещанието си към Бога, като извикали заедно: “Всичко, което е казал Господ, ще вършим и ще бъдем
послушни.” (Из.24:7)

Тези хора никога не изчиствали кървавите петна от дрехите си. Всяка сутрин те се обличали с белега
и печата на тяхното препотвърждаване на завета с Господа.

Жертвоприношението,  което е извършил Моисей е  било едно предвкусване,  едно предусещане на
истинското жертвоприношение, което Божият Син щял да направи, жертвоприношение от такъв характер,
което никога нямало да има нужда да бъде повтаряно. Фокусиран в това жертвоприношение, Исус извикал:
“Отче, настана часът.” (Йоан 17:1) Това бил “часът,” за който Исус многократно е говорил по време на
земното си служение. Сега той с пределна напрегнатост посветил себе си на Отец: “Заради тях (т.е. заради
спасението на последователите си) освещавам  себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината.” (Йоан
17:19) 

Според Библията,  да се осветиш, това означава да се посветиш,  да посветиш конкретен човек на
святата цел,  свързана със служението на Бога.  Исус посветил себе си на службата на своя Отец,  с цел
последователите  му  да  направят  същото,  когато  разпознаят  конкретния  вид  служение,  което  Бог  им  е
възложил. Ние в вас също сме последователи на Исус Христос. Следователно нашият Господ е направил
толкова много за нас, с цел ние също да посветим себе си на Бога.

Днес извършваме нашата ежегодна служба за посвещаване на учителите в Неделното ни училище и
си припомняме посвещаването на нашия Господ на работата, която Отец му е възложил да свърши,  като
очакваме, че учителите също ще посветят себе си на служението, към което Бог ги е призовал.  (Коментар:
Като четем това, нека да се запитаме, наистина ли е възможно в българските училища да се изучава християнството, за което
настоява Православната църква, след като ще липсва това посвещаване на учителите, за което тук се говори. Дали могат да се
намерят достатъчно учители-християни, които са квалифицирани и ще преподават с искрено посвещение на Господа? Отново
всичко ще е формално и ползата от такова обучение е крайно съмнителна. Д.Пр.) Но тази служба не е само служба за
препотвърждаване  на  учителите  от  Неделното училище,  а  останалите  членове  на  църквата  ще са  само
пасивни наблюдатели.  Днес се  препотвърждава служението на всеки,  независимо от неговата възраст и
положението в което се намира. Несъмнено има разлика между това, което 80-годишната жена добавя към
службата, в сравнение с онова, което добавя 8-годишното момиченце. 80-годишната жена добавя своята
зряла  опитност  от  общуването  си  с  Бога,  който  многократно  е  потвърждавал  Себе  си  в  живота  й.  8-
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годишното момиченце добавя любопитството си и живото си въображение, които нахлуват в нея, когато чуе
името на Бога. Никога не трябва да казваме пренебрежително: “8-годишно? Само 8-годишно?”

Да се отнасяме пренебрежително към 8-годишното дете, означава да подсмиваме на Онзи, чиято ръка
е била върху тези  деца в  нашата църква от денят на тяхното раждане,  даже преди да са  били родени.
Йеремия бил вече зрял мъж, когато бил увлечен от едно поръчение, в което не се съмнявал, което не можел
да отрече и от което не можел да избяга. Той чул Бог да му казва: “Преди да ти дам образ в утробата, аз
те познавах; и преди да се родиш, аз те осветих; поставих те за пророк на народите .” (Йер. 1:5) Нека да
обърнем внимание на следните подробности: Бог е познавал Йеремия още преди раждането му, Бог го е
оформил, Бог го е осветил и Бог го е назначил да бъде пророк. Да бъдеш познаван от Бога, това означава да
ти бъде дадена идентичност пред Бога, идентичност, която никаква житейска случайност, добра или лоша,
не може да промени, а още по-малко - да унищожи. Да бъдеш оформен от Бога, означава да ти бъде дадено
телесно съществувание, което е короновано с неизкоренимият образ на самият Бог.  Да бъдеш осветен от
Бога, означава да бъдещ отделен за някаква конкретна задача. Всичко това е било ясно още преди раждането
на Йеремия.

Но дали това се отнася само за раждането на Йеремия? Разбира се, не. Библията ни разказва обстойно
за живота на Самуил, на Павел и на Йоан Кръстител. С други думи, това е истината и тя се отнася за всеки
човек. Аз бях 14-годишен, когато осъзнах, че съм призован да служа на Бога. Но никога не съм предполагал,
че денят, в който осъзнах задачата, която Бог ми възлага е денят, който Бог е определил. Децата от нашето
Неделно училище, които ще трябва да бъдат обучавани през следващата година, трябва да научат, че още
преди да са били родени, Бог ги е познавал; че ги е осветил и че на всеки един е възложил работа, която той
трябва да изпълнява. Фактът, че тези деца не са наясно с работата, която им е възложена не означава, че Бог
не им е възложил такава работа. Той е направил това.

Не е нужно да казвам, че работата, която е възложена на един човек не е точно копие на работата,
която Бог е възложил на друг човек. Нужно е да кажа, че работата на всеки човек може да се възприема по
различен начин в процеса на живота му, защото Бог ни насочва да вървим в една или друга посока, използва
ни по един или по друг начин, призовава ни да се включваме в начинания, които никой не може да предвиди
как ще се  развият.  Но  това,  което е  най-важно е,  че  никога  не  трябва  да  се  отнасяме нехайно или да
пренебрегваме  тази  духовна  чувствителност,  чрез  която  ежедневно  разпознаваме  задачите,  към  чието
изпълнение ни призовава Бог. Тъй като е най-важно никога да не се отнасяме нехайно или да подценяваме
духовната си чувствителност, особено важно е да подхранваме такава атмосфера, в която другите хора ще
ненавиждат небрежното отношение или подценяването на духовната чувствителност, която е нужна, за да се
подчиняваме на Бога.

С други думи, ние винаги трябва да се стараем да създаваме около себе си среда, в която децата,
обучаващи се в Неделното училище да навлизат, малко по малко, за да разпознаят и да възприемат всичко,
което  Бог  е  подготвил  за  тях  още  преди  да  са  били  родени.  Ние,  възрастните  вярващи,  трябва  да
осигуряваме такава среда. Нашата вяра,  демонстрираното ни оставяне в ръцете на евангелието,  нашите
приоритети по време на църковната служба и по време на личните ни молитви, нашите лишени от егоизъм
разговори в църквата, са извънредно поучителни за децата; и най-вече прославянето ни в изпълнението на
работата, която Бог ни е възложил – всичко това осигурява атмосфера, в която детето ще открие вярата за
себе си и тя ще процъфти в него.

Когато си мисля за такава атмосфера, аз се сещам за положението в църквата в Коринт, за което Павел
говори пределно откровено. Някои от коринтяните може би са повярвали в Исус Христос след като вече са
били женени. Сега те били вярващи, но не и съпругите или съпрузите им. Как трябвало да постъпят тези
хора? В църквата в Коринт имало е някои “твърдолинейни” вярващи, които казвали: “Тъй като светлината
няма нищо общо с тъмнината и тъй като онзи, които спи с куче се заразява с въшки, християнинът трябва да
напусне невярващата си съпруга.” 

Павел  най-енергично  се  възпротивил и  казал,  че  християнинът  трябва  да  продължи  да  живее  с
невярващата си съпруга, защото по този начин ще създава за нея атмосфера, в която тя може да повярва в
Господа. Чуйте какво е казал Павел: “Защото невярващият мъж се освещава чрез жена си и невярващата
жена се освещава чрез мъжа си.” (1Кор.7:14) Павел не твърди, че вярата на единия от съпрузите може да
бъде предадена на другия съпруг. Но ако по някакъв начин невярващият съпруг или съпруга могат да бъдат
“заразени” с вярата,  е нужен контакт с някой, който е носител на тази зараза.  Следователно вярващият
съпруг или съпруга не трябва да изоставя брачния си партньор, който все още не е заразен с вярата. Същото
е валидно и за децата, които се обучават в нашето Неделно училище.

Учителите, които се осветиха за да обучават тези деца, правят това в интерес на децата с цел децата
след време да повярват в Бога и също да започнат да му служат. За да стане това, учителите осигуряват в
училището атмосфера, в която в децата да бъде разпалена вярата в Бога и те да разпознаят работата, към
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която Бог ги призовава. Бог е осветил и определил призванието на децата още преди те да са се родили, но
те разбират това чак след като бъдат родени. И те стигат до положението да разберат това единствено, ако
бъдат осветени от атмосферата, в която вярата, прозорливостта и подчинението се поддържат постоянно,
седмица след седмица.

Преди няколко години по време на същата  служба за  посвещаване на учителите  в  Неделното ни
училище произнесох една проповед, която беше озаглавена “Къде са те сега?”, в която говорих за учителите
в Неделното училище, което посещавах като дете. Все още си спомням всеки един от тях и мога да кажа
какво съм научил от всеки от тях. Как става така, че мога да си ги спомня и да се изпълвам с толкова
веселие и благодарност към тях? Защото те оформиха характера ми даже когато положението беше толкова
заплетено, че те се почесваха по главата и не можеха да го проумеят.  Никога не трябва да подценяваме
влиянието, което оказваме с поведението си върху морала и възпитанието на децата около нас. 

През  1931 Дитрих Бонхьофер  обучавал  един  клас,  който  подготвял за  приемане  на  вярата  група
невъзпитани  момчета  на  13-14  години  в  един  работнически  квартал  на  Берлин.  Самият  Бонхьофер
принадлежал към старата германска аристокрация.  Един от дедите му е свирил на пиано заедно с Ференц
Лист,  един  от  тогавашните  пианисти-виртуози.  Бащата  на  Бонхьофер  е  бил  неврохирург,  професор  в
Медицинския университет в Берлин и директор на Берлинската неврохирургична болница.  По-големият
брат на Бонхьофер е бил главен юрисконсулт на  германските авиолинии Луфтханза. Случило се така, че
умрял внезапно пасторът  в  един  от  работническите  квартали на  Берлин.  Класът  останал  без  учител  и
Бонхьофер бил помолен да помогне. През 1931 икономическото положение в Германия било ужасно. Тези
момчета идвали от семейства, които не притежавали нищо. Когато за пръв път Бонхьофер изкачил стълбите,
за да стигне до класната стая на втория етаж, момчетата го замервали отгоре с остатъци от закуските си.
След края на учебните часове момчетата се прибирали в домовете си, където царяла такава смрад, каквато
може да се види единствено в отходните канали. С цел да е по-близо до децата, Бонхьофер наел стая, за да
живее в същия район. Когато видял нищетата, в която живеят тези деца, Бонхьофер отменил плановете си за
отпуск (планирал да пътува  по море)  и завел  на свои разноски целия клас за  2 седмици на почивка в
планината Харц. За повечето от децата това бил първият път, когато виждали нещо различно от асфалт и
мръсотия.  

Чуйте какво си спомня за своя учител Ричард Ротер, ученик от този клас: “С течение на времето
ние... момчетата от предградията на Берлин се разпиляхме по четирите краища на света.. Ние бяхме
шокирани и дълбоко натъжени, когато научихме, че нашият пастор е бил убит по жесток начин през
април  1945  като мъченик  и  последовател  на  Исус  Христос.  (Бонхьофер  бил  обесен  3  седмици  преди
американските войски да освободят тази част от Германия, в която бил затворен.) Благодарността, която
изпитвам, че съм имал такъв пастор в нашия клас, ме накара да напиша тези спомени .” (Коментар: Превел
съм книгата“Цената на ученичеството“,  написана от Бонхьофер.  Можете да я  намерите на  http://methodist.bg/resursi/knigi/
Д.Пр.)  Самият  Ричард  Ротер  през  1943  бил  призован  да  служи  в  германската  армия  (12  години  след
завършване на този клас) и оцелял през войната. Той написал възхвалата си за Дитрих Бонхьофер 33 години
след срещата си с него.

Какви са изискванията, за да осветим себе си за да служим на Бога? Във 2Тим.2:21-22 Павел пише:
“Ако някой очисти себе си от нещата, които са позорни, тогава той ще бъде съд за възвишена употреба,
осветен  и  полезен  за  стопанина  на  къщата,  готов  за  всяка  добра  работа.  Поради  това  избягвай
младежките страсти и се стреми към праведността, вярата, любовта и мира заедно с онези,  които
призовават  Господа  с  чисто  сърце” (мой превод).  Основното  при  освещаването  е  да  се  избягват
младежките страсти.

Трябва  да  изясним какъв смисъл  влага  Павел  в  израза  “младежки  страсти”  и  защо трябва  да  ги
избягваме, ако сме сериозни в желанието си да се осветим, за да служим на Бога. “Младежките страсти” са
стихийните и силни основни занимания на младите хора. Когато е в това състояние, за младия човек това,
че се изчервява от притеснение, е достатъчно основание, за да се самоубие. Получаването на обаждане по
телефона от “красавицата на класа” е върхът на стремежите на младежите. А ако едно момиче не бъде
поканено да излезе на среща с ученик от гимназията – това е краят на света.  “Младежките страсти” са
пламенни, преувеличени, създават невярна представа за реалността и изсмукват жизнените сили на младите
хора, които влагат огромна страст в нещо, което впоследствие се оказва, че е маловажно и незначително.

А само младите хора ли постъпват така? И възрастните правят същото! Хората на средна възраст
правят същото и както и възрастните хора. Всички ние имаме склонността да влагаме твърде много страст в
неща, които са лекомислени, пяна, мимолетни, повърхностни и несъществени. Новата ни кола притежава
дисков плеър, който може да открива мелодията при натискане на бутона на ключовата нота. Представяте ли
си! Павел твърди, че същественото за освещаването ни, за да служим на Бога е да избягваме “младежките
страсти”, независимо от възрастта ни. И тъй като в природата не съществува вакуум, когато страним от
младежките страсти, ние трябва да се стреми към праведността, вярата, любовта и мира.
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Следователно, с целенасочени сърца всички ние, а не само учителите от Неделното училище трябва
да се концентрираме в нашия Господ Исус Христос, който се е осветил заради нас, а ние се освещаваме
заради децата си и всичко това се прави с цел заедно да подновим  отново  обещанието си пред Бога; ще
трябва отново да открием възложената ни работа, знаейки, че Бог е възложил на всеки от нас конкретно
служение; трябва да се стараем да създаваме такава атмосфера, в която децата, които са ни поверени да
бъдат “заразени” със Светия Дух, който ще им даде способността да разпознаят своя Бог, да го обикнат и да
му се подчиняват в това служение, което им е било възложено още преди те да са били родени.

Сега е моментът за препотвърждаване на завета. Аз нямам съд с кръв, с която да ви поръся. Но имам
съд с вода. Но да ви поръся с вода би било политически неприлично в свят, чието божество е политическото
приличие. Поради това аз няма да ви напръскам и с вода.

“Всичко,  което е казал Господ,  ще вършим и ще бъдем послушни .”  А Исус е казал:  “Заради тях
освещавам  себе си.” Сега заради децата си отново ще осветим себе си.

За пустинята и чудото
 Изх. 3:1-6

Всички искаме живота да беше по-лесен. Отвсякъде сме заобиколени с проблеми. Те са дразнещи
като  шкурка  и  са  безмилостни  като  капеща  чешма.  Понякога  умира  обичан  от  нас  човек  и  ние  сме
съкрушени. Друг път сме обхващани от разочарование и сме като премазани. Или човекът, на когото винаги
сме вярвали ни предава и ние се обезсърчаваме. Или някой решава да се издигне в кариерата, като стъпи
върху нас и ние се чувстваме погребани. 

Освен случайните неща, които ни атакуват ежедневно има и други, които постоянно и безмилостно ни
измъчват. Един от приятелите ми има син, болен от церебрална парализа. Болестта му е силно изразена и
синът му никога не е участвал в детски игри и в юношески лудории. Едната му ръка е почти неподвижна и
единият му крак се влачи несръчно. Наскоро приятелят ми изчаквал синът си и това продължило толкова
дълго, че накрая търпението му се изчерпало и той му извикал: “Побързай!”, без да се замисли, че синът му
просто не може да бърза. За изненада на бащата синът му отговорил: “Тате, аз съм 20-годишен и през целия
ми живот съм бил бавен; през целия ми живот съм бил последен; през целия ми живот хората са ми казвали,
че ги карам да ме чакат; през целия ми живот съм считал, че съм пречка и неудобство, което другите хора
изтърпяват поради учтивостта си, въпреки че тайно в себе си биха желали да го нямат.” Приятелят ми се
почувствал съкрушен от мъката, която причинил на сина си със своето нетърпение. Нещастието на сина е
физическата му неспособност, а нещастието на бащата е чувството за вина, породено от необмислената му
реакция на безпомощността на сина му.

Колко по-лесно щеше да ни е “да вярваме в Бога”; колко по-лесно щеше да ни е “да отделяме време да
бъдем свети” или “да усещаме присъствието на Бога,” ако не бяхме отклонявани постоянно от нашите
грижи! Всеки от нас е подложен на напрежение, измъчван е и е нападан, и всеки от нас счита, че е подложен
на по-голямо напрежение и че е измъчван и нападан повече отколкото другите хора. Всички признаваме, че
всеки си има своите грижи и неприятности, но въпреки това твърдим, че “никой не знае товара, който нося
аз.”

Всички считаме, че предците ни във вярата са живели по-лесно от нас. Сигурно е, че предците ни са
стигали по-лесно до вярата и не са имали нашите затруднения да повярваме. Представете си на колко по-
малък стрес са били подложени те в сравнение с нас! Може би те са страдали физически повече от нас
(тогава не е имало болкоуспокояващи лекарства), но умственото им страдание не може въобще да се сравни
с нашите емоционални мъки. Има още едно нещо, в което сме убедени. Ние считаме,  че в периода на
силното  страдание  ние  имаме  едно  огромно  предимство  пред  предците  си:  ние  можем  да  напуснем
пустинята, в която сме се озовали или поне можем да намерим облекчение от нея по недостъпен за предците
ни начин. Ние разполагаме с телевизия, с аналитици, с екстрасенси и с лекарства. Поради предписаните
лекарства, самолечението, психотерапията и новите технологии ние считаме, че всеки момент ще започне
новата ера.  Още един завой и пустинята  ще остане зад  нас,  и  всичко ще свърши! Но тогава  истината
изплува пред нас и ни се дава възможност да я разпознаем. 

Пустинята е част от живота на човека!  Невъзможно е да я избегнем! Опитът да избягаме от нея
означава да избягаме от живота. Да се опитваме да избягаме от нея означава да се стремим към нереалното.
Стремежът  към  нереалното  ни  измамва,  защото  ние  започваме  да  считаме,  че  можем  да  “надскочим”
човешките си възможности. Успехът ни в стремежа към нереалното ни отвежда в света на нереалността:
умствено заболяване, психози, умопомрачение. И все едно, че невъзможността да избягаме от пустинята в
която живеем не ни е достатъчна, непрогледността на тази пустиня се засилва тогава, когато по детински
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решим, че Бог ни е изоставил, че ни е обърнал гръб и че е станал недостъпен за нас. Струва ни се, че той е
станал глух или безразличен. На този етап изолираността ни се влошава и се превръща в опустошение.

Чуйте как описва състоянието си псалмиста:  “Общувам със сърцето си в нощта. Размишлявам и
изследвам духът си.  Господ вечно ли  ще отхвърля  и  никога  вече  няма да е  благосклонен? Завинаги ли
престана  непоколебимата  му  любов?  Завинаги  ли  престанаха  обещанията  му?  Забрави  ли  Бог  да  е
милостив?” (Пс.77:6-9 –  мой превод) Тук авторът излага съмненията си относно Бога. Може би Божието
сърце се е вкоравило и той вече не е благосклонен към нас? Може би непреклонната му любов е свършила и
верността на Бога към хората му се е изпарила? Може би Божието обещание: “Никога няма да те изоставя
и никога няма да те забравя” никога няма да бъде изпълнено? 

Но има и още нещо. Освен съмнението му относно Бога, псалмистът е изпълнен и със съмнения за
себе си. “Или в гнева си Бог е затворил състраданието си?” (Пс.77:9 – мой превод) Има само едно нещо,
което предизвиква Божия гняв: грехът.  Има само едно нещо, което увековечава Божия гняв: липсата на
разкаяние  за  сторения  грях.  Не  е  чудно,  че  псалмистът   стене:  “Общувам  със  сърцето  си  в  нощта.
Размишлявам и изследвам духът си.” Ясно е, че той веднага би се разкаял, стига да знае заради какво трябва
да се разкае. Той може единствено да гадае къде, кога и как е извършил този грях, който предизвиква Божия
гняв, както и колко време несъзнателно не се е разкаял за него, поради което Божият гняв продължава.
Псалмистът е толкова объркан, че даже не е сигурен дали въобще е извършил някакъв грях. Това поражда
въпросът: “Или в гнева си Бог е затворил състраданието си?” Как може да се очаква от псалмиста да
смири Божия гняв, когато той даже не знае, дали привидната липса на Бога е причинена от пламналия Божи
гняв срещу греха му? Нали е очевидно, че тъмнината на пустинята се усилва. В началото има човешко
състояние, което може да бъде оприличено на пустиня. След това има смразяващо усещане, че Бог е онемял
и е изчезнал от нас. След това настъпва подкопаване на увереността и псалмистът започва да пропада по
спиралата  надолу в  блатото на  съмненията,  самообвиненията,  потиснатостта,  краткотрайни протести за
невинност и дълготрайно подозрение за вина. Ако бъде оставен сам на себе си, псалмистът ще стигне до
дъното, където го чака отчаянието.

Точно преди да стигне до отчаянието, прилив на вяра побеждава съмнението му. Той си припомня
миналите дела на Бога. “Ще си спомня делата на Господа; ще си спомня чудесата ти от миналото...Ти си
Богът, който прави чудеса.” (Пс. 77:11-14 – мой превод) Самото припомняне на Божиите дела в миналото
спира пропадането на псалмиста. Израилтяните са вярвали, че са били освободени от робството в Египет,
единствено защото Бог е забелязал страданията им и безпомощността им. С други думи Бог е забелязал
ужасната пустиня, в която са се намирали те сред лукса в Египет. Ангелът на смъртта ги отминал и Бог ги
спасил, когато преминали през Червено море. Псалмистът казва: “Твоят път беше свят...Твоят път беше
през морето, твоят път беше през големите води.” На иврит “големите води”, “морета” и “наводнения” са
символи на хаос.  Хаосът е непроходимо объркване, което е безформено, непроследимо и безизходно.  Но
въпреки очевидната безизходност, с помощта на Бога има изход. “Твоят път беше през морето, твоят път
беше през големите води.” Псалмистът добавя нещо, за което ние винаги трябва да се държим: “Стъпките
на Бога бяха невидими.”  Израилтяните са вярвали,  че освобождението им ще бъде видимо,  въпреки че
Божията ръка ще си остане невидима за другите хора.  В избавлението на израилтяните не е имало н  е  що,  
което би прогонило неверието на невярващите и би ги мотивирало да извикат: “Наистина, това е Бог!”  В
литературата на съседните народи на Израел по онова време (и по-конкретно в Египетската литература) не
се споменава нищо за преминаването на евреите през Червено море. Някаква банда некадърници по някакъв
начин съумяла да избяга от робството в Египет? И какво от това! За Египет това е било незначително
събитие, но за Израел това е означавало всичко! 

Отпечатъците от стъпките на Бога винаги са невидими за хората, които не вярват в Бога. Когато едно
бебе се родило в обор, кой си е направил труда да забележи раждането на още едно бебе, родено в бедност,
което още повече щяло да влоши финансовото положение на родителите си? Но няколко овчари и няколко
мъдреци били запленени от чудото на Превъплътеният Син, който бил определен за Цар и Съдия на цялата
вселена.  Години по-късно минувачите  в  Йерусалим видели 3  кръста  край път,  водещ към града.  В тях
нямало нищо забележително, тъй като римляните никога не са се славили със своята толерантност и мекота,
защото първо разпъвали на кръста, а после задавали въпроси. Но на един от кръстовете висял млад мъж,
чиято смърт кара вярващите да се изумяват от чудото на прошката на собствените им грехове.

Животът в Йерусалим продължил да си тече както обикновено след тази екзекуция. Учениците на
Исус сигурно са  вярвали,  че  се  е  случило нещо необикновено.  Но Палестина  е  била пълна със малки
месиански секти,  които са вярвали в странни неща. В историята се  разказва,  че  няколко жени отнесли
парфюм на  гробището,  за  да  премахнат  неприятната  миризма на  трупа.  Там те  срещнали онзи,  когото
познавали  отдавна,  въпреки  че  сега  той  бил  неописуемо  различен.  Стъпките  на  Бога  са  невидими,  но
въпреки това онези хора, в които живее Светия Дух разбират, че Богът, който върши чудеса, е дошъл при
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тях. Чудото не е знак на облекчение, че пустинята вече е зад нас. Чудото е вашата въздишка на изумление от
приближаването на Бога до нас в пустинята, от която няма изход. Въпреки истината, че Божиите стъпки са
невидими, истина е и че хората, които не са вкоравили сърцата си срещу Бога осъзнават,  че пустинята е
мястото, където виждаме Бога.  (Коментар: Един хирург каза, че болничната стая е чула много по-страстни, искрени и

горещи молитви към Бога, отколкото е чула църковната зала. Д.Пр.) В пустинята ние сме изненадвани и изумявани,
дарявани сме с разбиране и сме мотивирани да благодарим. Чудесата ни застигат в пустинята, когато си
мислим, че тя е единствено горчива и безплодна. Тогава възкликваме като псалмиста: “Благословен да е
Господ, Богът на Израел, който единствен прави чудеса.” (Пс. 72:18) 

Спомнете си за пророк Осия. Той се оженил за проститутка, която родила 3 деца, чиито баща можел
да бъде всеки мъж, но не и съпругът й. Когато тя напълно се износила, когато паднала на дъното на блатото,
тя била оценена, че струва 15 шекела, половината от цената на един роб! Съпровождан от подигравките на
градските нехранимайковци, Осия отишъл на пазара, платил цената и отвел жена си в къщи. Защо? Просто
защото любовна му към нея е била по-силна от обидата, мъката и болката, които тя му причинила . След
това Осия говорил с най-топли думи в сравнение с другите пророци, потапяйки сънародниците си в нежната
любов на Бога към тях. А жената на Осия се хвърлила с разкаяние в краката му и след това живяла до края
на  живота  си  като  негова  отговорна,  нежна  и  вярна  съпруга.  Няма  доказателство,  че  тези  неща  са  се
случили. С други думи, няма изход от пустинята. Но въпреки това, чрез опита от пустинята и единствено
чрез този опит,  Осия бил дарен с мъдростта,  която се крие в Божието сърце и му било поверено най-
нежното слово на Бога. Чрез Осия, Бог казал на израилтяните: “Аз бях този, който те позна в пустинята
...” (Ос. 13:5 – мой превод) 

Илия казвал Божията истина пред управляващите,  пред злия цар Ахав и пред жестоката му жена
Езавел, която се заклела, че ще убие Илия. Считайки, че в тези условия вярата в Бога е равностойна на
самоубийство, считайки, че животът му е изгубил смисъла си, Илия “отиде на еднодневен път в пустинята
...и поиска да умре.” (3Ц. 19:4 –  мой превод) За негова изненада, той бил нахранен от пратеник на Бога.
След като се подсилил, той изминал пътя до една пещера, в която нито земетресение, нито пожар, нито
ураган (които са видими от хората) са можели да свидетелстват за Бога. Но това е направил “тихият глас”
(който бил чут единствено от Илия). Бог му казал да се върне у дома през друга пустиня (пустинята на
Дамаск – наистина няма излизане от пустинята). Илия помазал царете на Сирия и Израел, както и своя
наследник, Елисей. 

Пустинята  на страха и  самосъжалението е  място,  където ще бъдем срещнати от  Бога,  той ще се
погрижи  нежно  за  нас  и  ще  ни  придвижи  отвъд  нашите  оплаквания,  за  да  ни  призове  към  радостно
подчинение, което подпомага Божията работа по света. Моисей е знаел, че задачата му е да бъде лидер. Той
е  знаел,  че  трудният  живот  в  пустинята  е  много  повече  за  предпочитане,  отколкото  безопасността  на
робството в Египет. Чрез този лидер Бог казал на Фараона: “Позволи на хората ми да заминат!” Най-накрая
Фараон се съгласил.  Но Фараонът сигурно би се смял, ако беше чул мърморенето на израелтяните срещу
Моисей  през  40-годишното им  странстване  в  пустинята.  Животът  в  пустинята  наистина  е  бил труден,
толкова труден, че хората съжалявали за “  месото, рибата, краставиците, пъпешите, лука и чесъна  ”, които  
са  яли в Египет (като същевременно забравяли за  злочестината на робството,  което ги принизявало до
нивото на добре хранени домашни животни.)  (Коментар: Колко голяма е приликата с оплакванията и романтичните

съжаления на българите за “добрия живот” по времето на комунизма. Наистина удивителна прилика! Д.Пр.) В пустинята те
ядели единствено манна. 

Какво означава  думата “манна” на иврит? Означава:  “Какво е  това?” Това ядене е  неопределимо.
Доставеното от Бога е уникално и не се вмества в човешките категории. “Какво е това?...Това е хлябът,
който  Господ  ви  дава  да  ядете.”  (Из.  16:15) Лидерството  винаги  е  свързано  със  самота.  Да  бъдеш
определен да ръководиш бизнес, промишленост, правителство, църква, университет, болница, обществена
организация – това означава да бъдеш отведен в пустинята на самотата, в която малцина други, (а понякога
и никой) не те разбират или ги е грижа за теб. Но въпреки, че единствено Моисей от всички израилтяни е
познавал самотата на лидерството, пак единствено той е, с когото Бог е говорил от горящия храст, когато му
казал: “Събуй си обувките, защото земята върху която стоиш е свята!” Моисей говори на всички, които
са призвани да ръководят и които знаят с какво е свързана самотата на лидерството.  Моисей им казва, че
верността им към възложената им работа ще превърне пустинята в свята земя. 

Когато се появи лидер  , появява се и смелост  . Йоан Кръстител е бил образец за смелост. Облеклото му
от животински кожи му придавало земен облик и отразявало неопитомеността на пустинята и личната му
неприязън към компромисите. Храната му била толкова груба, колкото и думите му: скакалци и див мед.
(Колко ли пчели са го жилили, докато им е вземал меда?) Смелостта на Йоан би могла да дойде от някой,
който не се впечатлява от хитрите игри и от политически точните разговори на онези, които отдавна са
изхвърлили от  употреба  прозрачността.  Безстрашният Йоан Кръстител казал  на  Ирод,  царят-палячо на
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Юдея,  че даже царят няма право да се жени за  Иродиада,  жената на собствения му брат .  Иродиада се
разгневила. 

Лука ни казва,  че  Йоан живял в пустинята,  докато започнало публичното му служение.  А къде е
живеел Йоан по време на служението си. В друг вид пустиня.  Да живееш 30 години в пустинята, за да се
подготвиш за служение, което траяло само няколко месеца.  Но колко славно е било това служение! Светът
никога няма да забрави човекът,  когото Исус е нарекъл най-големият пророк,  израснал в Израел.  Йоан
говори за смелите хора, които рано или късно откриват, че  смелостта води до изолираност и предизвиква
враждебността  на  хората.  Тъй  като  Йоан  не  напуснал  пустинята  и  не  изоставил  смелостта  си,  той
продължава да е пример за онези, които като него, не правят компромиси. 

Не трябва да забравяме съименника на Йоан, авторът на книгата Откровение, който бил осъден да
живее до края на живота си в  заточение на остров Патмос.  Верността му към неговия Господ станала
причина той да живее на безлюден и гол остров в морето. Но вътрешно Йоан не е бил сам! Господ е бил с
него. Пустинята  е  навсякъде  около  нас.  Пустинята  на  безсрамното  унижение,  пустинята  на
продължителните мъки, пустинната на изолираността,  пораждана от смелостта на човека,  пустинята на
наказанието, налагано от управляващите. Всичко това е пустиня. 

Какво  трябва  да  правим,  когато  разберем,  че  живеем  в  пустиня  от  която няма изход?  Трябва  да
погледнем как са живели предците ни във вярата и особено Исус, за когото пустинята е била като дом.
Никога не се опитвайте да излезете от пустинята, защото нашият Господ гледа на пустинята като на място за
духовно обновление. Той е знаел, че живота в пустинята е труден и суров. Но от друга страна той е знаел, че
в пустинята има по-малко неща, които отклоняват вниманието ни и има по-малко илюзии. Тъй като не е
наивен, Исус е знаел, че пустинята е място на изпитание.  В началото на публичното си служение Исус
също е бил отведен в пустинята, където бил ободрен.  Парадоксалното е, че мястото където сме духовно
нападани, е и място на духовното ни ободрение. Ние сме ободрявани най-добре там, където сме заплашвани
най-силно. Силите на Бога изобилстват точно там, където на нас ни се струва, че те не достигат!

Тази истина е толкова необичайна,  че даже най-близките ученици на Исус трудно са я разбрали.
Когато поучавал за края на света, Исус събрал около себе си огромна тълпа. Тогава казал на учениците си,
че хората към които изпитвал огромно състрадание, трябва да бъдат нахранени. Объркани, учениците му
отговорили: “Как можем да нахраним тези хора тук в пустинята?” Те все още не можели да разберат, че там
където се намира Исус Христос, всяко нещо, което му бъде подарено, колкото и малко да е то, се умножава
многократно, за да стигне за всеки човек.

Ние се страхуваме от пустинята, защото считаме, че каквато и да е пустинята в която се намираме,
поради каквато и да е причина, тя ще стане още по-безплодна, когато към нея се добави и нашето духовно
унищожение.  Но истината е, че става точно обратното. Тъй като Исус Христос обитава в пустинята, тя се
превръща в източник на богатства, които са неописуеми и неизчерпаеми. Пророк Исая е знаел за какво
говори, когато е написал: “Защото в  пущинака ще избликнат води, и потоци  - в пустинята.” (Ис. 35:6 –
мой превод)

За Райската Градина и за идването на Исус
Лука 1:46 – 55; Бит. 3

Защо съществува постоянно напрежение между мъжете и жените? Жените считат, че са нападани  и
насилвани,  и  че  са  жертви на  мъжете.  В  началото на  феминистките  протести  мъжете  са  се  чувствали
неправилно разбирани, злепоставяни и че даже срещу тях са кроени планове за унищожението им.  Защо
борбата за оцеляване е толкова жестока? Ние нямаме нищо против да работим много, но искаме гаранции за
възнаграждаване на работата си, които да са толкова сигурни, колкото е сигурно, че след нощта идва деня.
Но независимо дали сме фермери, лекари, канцеларски служители или преподаватели, винаги нещо не е
наред. Поради това винаги имаме притеснения, постоянно се катерим нагоре и същевременно се плъзгаме
надолу.

Защо става така, че различията между групи от хора се превръщат в повод за смъртоносна вражда?
Трябва  ли  слабото  различие  между  кафявата,  черната  и  бялата  кожа  на  хората  да  става  повод  за
осакатявания и убийства? Не трябва, но точно така се случва! Защо сме толкова недоволни от себе си? Аз си
мислех, че новият ни дом ще ни направи щастливи и наистина беше така за около 3 седмици. Новата кола
повиши настроението ни, но само до мига, в който съседът ни си купи по-скъпа кола от нашата.  Защо
човечеството никога  не  напредва? Няма съмнение,  че  ние  имаме прогрес  в  сферата  на  науката,  т.е.  че
напредваме по отношение на овладяването на природата. Но по отношение на самото себе си човечеството
въобще  не  прогресира.  Праотците  ни  са  извършвали  грехове,  страдали  са  и  са  убивали.  Ние  също
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извършваме грехове, страдаме и убиваме. Както знаем, историята е история на войните. Но въпреки че сме
научили това, ние продължаваме да сме безсилни да направим нещо друго.

Защо всеки човек  обвинява  всички останали за  онова,  което е  погрешно?  Социалистът  обвинява
коравосърдечния капиталист заради стремежът му да експлоатира. Капиталистът обвинява масите заради
късогледата им любов към удоволствията и заради поведението им на безотговорни хора, на които не може
да се разчита.  Всеки посочва с пръст и казва: “Това е твоя грешка!” Праотците ни са се борили срещу
бубоничната чума,  след това с едрата шарка,  а после с туберкулозата.  Сега ни се борим със спина и с
последиците от него. Дали човечеството не е в някаква каторга?

А ето и моят последен въпрос. Защо евангелието е “добра новина”? Има ли в него добра новина? И
ако евангелието наистина е нещо добро, то трябва да е нещо повече от добра новина, защото последното
нещо, от което се нуждаем са още повече думи. Ако евангелието наистина е добро, тогава то трябва да е
нова реалност.

Днес е първата неделя от коледните пости и ние ще започнем да очакваме раждането на онзи, когото
Йоан  нарича:  “лекарство  срещу  оскверняването  ни  от  собствените  ни  грехове.”  За  да  разберем
оскверняването си – неговата природа, неговия обхват и неговата неизбежност – ние трябва да се върнем
към старата история за  Грехопадението.  Имената на Адам и Ева  означават  “човечество” и “майката  на
живите.” Историята на Грехопадението е история на всеки мъж и на всяка жена. Според своят мъдър план,
Бог поставил Адам и Ева в една градина, наречена Райска,  която на иврит означава “наслада.” Животът в
Райската градина е бил благословен. Там Адам и Ева  са разполагали с всичко, за да се изхранват. Грижата
на Бога свидетелства за неговата доброта, милост и услужливост. Обаче в Райската градина имало едно
нещо, което е било забранено на Адам и Ева – да ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и
злото. Според еврейския език   изразът “добро и зло” означава   “  всичко, за което можете да си мислите. Това е  
обобщение  на  всички  възможности  пред  човека.”  Представете  си,  че  правите  нещо,  каквото  и  да  е.
Смисълът на еврейският израз “добро и зло” е обобщението на всички тези възможности “каквото и да е.”
На Адам и Ева им е било забранено да ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото   поради  
една единствена причина  :   Бог ги обича, Бог ги благославя и Бог ги предпазва  .   Сред тези “каквото и да е”,
които си представяме, че правим има много неща, които не ни благославят, а ни проклинат. Сред тях има
много неща, които не ни обогатяват,  а ни обричат на бедност.  Много от тези неща не ни предпазват,  а
напротив – ни излагат на въздействия и сили, които са смъртоносни за нас.

Една вечер намина да ме посети един мой приятел и лекар.  Той ме попита дали знам коя е  най-
голямата  заплаха  за  общественото  здраве  в  днешния  свят.  Аз  не  знаех.  Тогава  той  ми  каза,  че  е
безразборността.  След  това  говорихме  за  “наркотиците.”  Първата  вълна  от  деца,  които  са  заченати  в
епохата на наркотиците, вече влезе в училището.  Вече неопровержимо е доказано, че концентрирането на
вниманието на тези деца е толкова краткотрайно, че те няма да могат да се научат на нищо. Те се ядосват с
най-грозна враждебност  и не са в състояние да формират в себе си някакво съзнание. Дали все още има
човек, който да се съмнява, че сред нещата “каквото и да е” има някои, които са наистина смъртоносни за
нас? Двете които споменах са ослепителни и страшни. Но има и други неща от вида “каквото и да е”, които
са по-коварни и трудно различими, за чието разпознаване е нужна проницателност. Ние имаме нужда от
голяма прозорливост, тъй като в Райската градина Бог иска само да ни предпазва и да ни благославя.

В разглежданата от нас древна история, изкушението е представено в образа на говореща змия, която
ни казва ласкаво: “А какво мислиш за това дърво, чиито плодове не можеш да ядеш? Дали Бог наистина е
казал, че не трябва да ядеш от тях? Дали той наистина е казал това?” С други думи, изкушението хвърля
сянка на съмнение относно заповедта на Бога. И тъй като Бог ни обича, да се хвърля сянка на съмнение
върху заповедта на Бога, това означава да се оклеветява Божията любов и доброта. В този момент всеки от
нас си казва: “Бог не е казал това. Или ако го е казал, Той не е имал право да го казва. Той винаги разваля
удоволствието на хората. Той наистина е деспот и тиранин.” В началото ние се усъмняваме в добротата на
Божията заповед, а след това отричаме, че последицата от нарушаването й ще превърне благословията ни в
проклятие. В нашата история жената отговаря на змията: “Бог казва, че не трябва да ядем от това дърво.
Нещо повече, той каза   че не трябва даже да го докосваме  .” Тя лъже! Тя преувеличава. А преувеличавайки,
тя лъже! Бог никога не е казвал, че те не трябва да докосват дървото. Тя добавя това от себе си. В началото
има  съмнение  относно  доброто  в  заповедта  на  Бога.  После  има  отказ  от  подчинение,  който  нарушава
заповедта и превръща благословията в проклятие. След това следва изобретяване на закон за себе си. Ние се
превръщаме в законотворци и решаваме по какви правила ще живеем. Сега въобще не чуваме живият глас
на живия Бог, защото си казваме, че това, което си мислим, ще ни осигури благословен живот. 

В този момент змията поставя всеки от нас на хлъзгавия наклон и ни казва: “Аз знам, че Бог е казал,
че ти ще умреш. Знам, че отчуждаването от Бога има ужасни последици. Знам, че Бог е казал, че ще умреш,
ако се стремиш в живота си към тези неща от рода “каквото и да е,” за които казва, че са унищожителни. Но
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какво знае  той? Ти  няма да  умреш!  Точно обратното!  Ти ще бъдеш издигнат.  Съзнанието ти  ще бъде
променено. Настроението ти ще се подобри. Животът ти ще стане красив. Ще се чувстваш свободен като
никога до сега. Усещането ти за теб самият  ще се разшири дотолкова, че ще се превърнеш в център на
вселената. Самоувереността ти ще нарасне дотолкова, че ще почувстваш, че няма нещо, което да не можеш
да постигнеш. Ти ще придобиеш невиждана до сега перспектива за живота си – същата перспектива, която
Бог има за себе си.” Адам и Ева яли от плодовете на дървото на познанието за доброто и злото. Еврейският
глагол за “познание” не притежава смисъла “да придобия информация.” Ние, съвременните хора считаме,
че да познаваме нещо, това означава да притежаваме информация за това нещо. Да имаме познание за
автомобила, това означава да имаме информация за мощността на двигателя и за ширината между колелата
му.  Но за  нашите еврейски праотци,  да знам винаги има силата на лично познанство с реалността.  Да
познавам скръбта, това означава да бъда лично запознат с мъката. Да знам за болката, това означава да
изпитвам болка. Да познавам Бога, това означава да познавам лично самия Бог. Да не познавам Бога, това
означава  да  не  вярвам  на  самия  Бог,  да  отхвърлям  Бога  и  да  отблъсквам  неговата  доброта,  защита  и
благословение.  Следователно,  да  не  познавам  Бога,  това  означава  да  познавам  доброто  и  злото.  Това
означава да имам лично познанство с тази реалност, която ни превръща в бедняци, която ни проклина и ни
унищожава.

ТОЧНО В ТАКАВА РЕАЛНОСТ ЖИВЕЕ ВСЕКИ ОТ НАС! Всеки от нас е отчужден от Бога. Всеки
от нас е натрапчиво и смъртоносно отчужден от Бога. 

А след това идва въпросът, който Бог задава не само на Адам, но и на всеки човек: “Къде си?”  Е
добре, къде сте вие? Къде съм аз? Говорейки от името на всички нас, Аврам казва на Бога: “Скрих се от
теб.” Колко глупаво! Все едно, че някой би могъл да се скрие от Бога! В този момент Адам е абсурден така,
както е абсурдно едно 4-годишно момиченце, което си играе на криеница и си мисли, че се е скрило, защото
никой не може да го види или открие. Да бъдеш грешен човек (каквито са всички хора), това означава да
бягаш от Бога, да се криеш и абсурдно да си мислиш, че ние можем да се скрием от Бога.  Ситуацията, в
която се намираме, би могла да е смешна, ако не беше трагична. В края на краищата, животът не е игра. Ние
сме казали на Бога: “Ние не те искаме.” А Бог ни отговаря: “Не е нужно да ме имате. Но в такъв случай вие
няма да имате моята добрина, моята защита и моята благословия. Да живеете без мен – каквото е вашето
предпочитание – това означава да приемете последствията от това, че живеете без мен.”

Има нещо, което сме длъжни ясно да разберем. Да откажем за се доверим на единственият праведен
управител на земята, това означава да станем жертва на множество несправедливи неща и на последствията
от тях. Да оклеветяваме Божията доброта, това означава да нагазим в блатото на порока. Да отхвърлим
защитата на Бога, това означава да станем беззащитни срещу злото. Да счетем, че Божията мъдрост може да
бъде  усъвършенствана,  това  означава  да  бъдем отровени с  липсата  на  мъдрост  на  глупостта.  Накратко
казано, да се лишим от благословията, това означава да бъдем проклети.  И ВСИЧКИ НИЕ ЖИВЕЕМ ПО
ТОЗИ НАЧИН! Но някой отчаян човек може да попита: “А защо не можем да се върнем обратно в Райската
градина?”  Правени  са  много  опити.  Всички  утопии  представляват  опит  за  възстановяване  на  Райската
градина, но всички подобни опити ще пропадат.  Марксизмът е един от тези примери. Провалът на този
експеримент е зашеметяващ. Всяко твърдение, че хората са единствено продукт на средата в която живеят е
просто поредния подобен опит. (Коментар: Едно от главните твърдения на марксизма е „Битието определя съзнанието.“

Каква лъжа! Д.Пр.)
Идеята на Русо за  “диващината на аристократизма,”  според която примитивните хора по някакъв

начин са били вътрешно целомъдрени и добродетелни и са били развратени единствено от цивилизацията, е
просто един такъв опит. Всеки, който не е съгласен с казаното в Йер.17:9: “Сърцето е измамливо повече от
всичко и е страшно болно” – всеки, който си мисли, че Йеремия преувеличава, счита, че Райската градина
може да бъде възстановена. В нашата древна история се казва, че един ангел с огнен меч препречва пътя до
дървото на живота в градината. Ние не можем да се върнем обратно и да сграбчим дървото на живота и по
този начин да отменим смъртоносното проклятие, което сами си бяхме причинили. Ние не можем сами да
се съживим и не можем сами да се възстановим. Пламтящият меч, който се върти в ръката на ангела във
всички посоки, прегражда пътя на всеки, който е толкова наивен и глупав, че се заблуждава, че неговия план
може да отмени Грехопадението и последиците от него. Райската градина не може да бъде възстановена.
Безсмислено е да се гледа назад, просто защото връщането назад е невъзможно.

Днес е първата неделя от коледните пости. Коледните пости са период на копнеж, на искане и на
очакване. За какво копнеем? Ние копнеем за Райската градина. Не всеки човек използва този език. Повечето
хора копнеят за нещо, което не знаят какво е. Всъщност, въпреки всичко, те копнеят за Райската градина.
Какво очакват те? Те очакват някой, който да отмени проклятието в Райската градина. Защо очакват? Защото
дълбоко вътре в себе си те искат да бъдат освободени от болестта, която продължава да ги гризе.  Те са
достатъчно зрели и разбират, че торбата с дрънкулки и играчки за възрастни не може да ги излекува от
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болестта, която ги преследва. Но тъй като няма връщане в Райската градина, целият свят сигурно е обречен
на безкрайна безизходност.

Но това не е вярно! Коледните пости ни напомнят, че не трябва да гледаме назад, а напред. По време
на коледните пости ние заставаме на пръсти и очакваме с нетърпение всяка благословия, които сами не
можем да си дадем. В този период ние очакваме Рождество Христово със същото силно желание, с което
детето отваря първия си коледен подарък. Коледният подарък на всички нас е това ново попълнение на
човешкото  семейство,  което  е  нещо  повече  от  попълнение.  Новороденият  Исус  е  подаръкът,  който
едновременно обновява човечеството и е цар на обновеното човечество. Коледните пости ни припомнят
казаното от Мария: “Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой ... отсега
ще ме облажават всички родове” (Лука 1:46, 48). Бъдещите поколения ще я наричат блажена, защото в
нейното дете Бог ни дава онова, което сме изгубили и не можем сами да възстановим, просто защото поради
своята милост Исус ще понесе всички страдания, за да ни спаси от нещастието, което сами си причиняваме.

Адам и Ева се поддали на измамите на изкусителя. Но детето родено на Коледа, след като порасне, ще
се противопостави на изкусителя в пустинята, ще се противопоставя по време на служението си, ще се
противопостави в една друга градина (този път наречена Гетсиманска), ще се противопостави накрая и на
кръста, когато присмиващите се ще му крещят да спаси себе си.

В Райската градина на нас ни е преграден пътя и не можем да стигнем до дървото на живота, за да се
спасим  сами.  На  нас  не  ни  е  позволено  да  припишем  на  себе  си  това,  което  по  право  принадлежи
единствено на Бога. Но въпреки това, поради Божията милост, има друго дърво, което не се охранява от
ангел с огнен меч. Обратното, достъпът до него ни е гарантиран и ние постоянно сме канени с думите на
Исус: “И аз, когато се възнеса на небето, ще взема всички хора с мен .” Ние сме приканвани да вкусим от
плодовете на това дърво и сами да се уверим, че Бог наистина е добър.

Апостолите са разбрали, че в Исус Христос на нас не само ни е даден спасителят, от който всеки от
нас поотделно се нуждае. Чрез него ние влизаме в един нов свят. С други думи, нашият Господ донася ново
създание със себе си.  Всички, които се държат за него с вяра установяват,  че обновеният им живот им
разкрива един нов свят. Поради тази причина Павел казва, че в Христос хората не се делят на мъже и жени.
Това не означава, че половото различие ще изчезне и човека ще се превърне в нещо средно. Напротив,
половото различие ще бъде обогатено, просто защото враждебността между половете ще бъде преодоляна.
В Исус хората не се делят на евреи и неевреи. Това не означава, че това различие ще изчезне. (Павел е бил
наясно, че неевреите никога няма да позволят на евреите да забравят, че са евреи. Освен това той е бил
наясно, че Бог изисква Исус никога да не забравя, че те са евреи. Той настоява, че в Христос (и само в
Христос), дълбоко вкоренената враждебност между евреи и неевреи ще бъде победена. А след като тази
враждебност бъде победена в Христос, всяка друга враждебност също ще бъде победена. 

Преди няколко минути ние видяхме, че да живеем без Бога, че да искаме да живеем без Бога, това
означава да живеем без Божията благословия, т.е. да живеем в проклятие. А в Исус, който е превъплътеният
Бог, за нас има само благословия. А как би могло да има и нещо друго? В присъствието на Исус тази болест,
на която нито знаем името, нито можем да отречем, че боледуваме от нея, бива затъмнена от благодарността
към онзи, чието име знаем – Джошуа, което означава “Бог спасява” и от който не искаме да се отречем.

В Христос изгнанието, на което сме изпратени чрез изразът “Пръст при пръстта” (т.е. смъртта), бива
премоствано от обещанието за възкресението: нашата крайна цел не е смъртта, разложението на тялото и
изчезването на човешката личност. Нашата крайна цел е вечният живот в ръката на Бога.

Последният  въпрос,  който  зададох  в  началото  на  тази  проповед  е:  “Защо  евангелието  е  добра
новина?” То е добра новина не в смисъла, че е концентрирана само в рамките на една минута. Евангелието е
добра новина,  защото ни съобщава една нова реалност,  която е  толкова обаятелна,  че  сама ни отправя
покана. По време на коледните пости ние не поглеждаме с носталгия назад и не съжаляваме. 

Ние гледаме напред с желание и увереност. Защото ни е даден Спасител, който е желан от всички
хора и когото християните познават с името Исус Христос, който е накарал сърцето на Мария да пее, така
както ще накара и нашите сърца да пеят вечно.

За Син на Бога, Син на Мария, Син на Давид 

Всеки от нас си спомня с какво нетърпение и любопитство като дете е очаквал сутринта на Рождество
Христово, за да провери под елхата какъв подарък му е оставил Дядо Коледа. 

С такова нетърпение и любопитство и Мартин Лутер е очаквал Рождество Христово, защото животът
му не е бил сигурен и спокоен, а е бил изпълнен с многобройни трудности и опасности, и с непрестанна
битка за отстояване на вярата. Той изцяло е бил потопен в Исус Христос, който е формирал в него стремеж
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към праведност и издръжливост. Този стремеж му е позволил да издържи на страшните сили, които го
обкръжавали от всички страни и заплашвали да го унищожат. Говорейки за изкушението, Мартин Лутер
няма предвид онези приятно гъделичкащи вълнения, които се въртят в главата на човека, а нещото, което е
скрито дълбоко вътре в нас и шокира даже най-силния човек. 

Когато говори за любовта, Лутер няма предвид сладникаво сантименталната страст, а най-силната
привързаност на забравящата за себе си пожертвувателност. Когато говори за злото, той от собствен опит
познава  ужаса  на  неговите  проявления.  Много  хора,  които  са  претендирали,  че  са  изтънчени,  са  се
отвращавали от директният и земен език на Лутер. Те били шокирани.  А Лутер се  е шокирал от това, че
хората са толкова наивни, повърхностни и недосетливи, поради което не успяват да разберат, че света е като
един врящ котел. Лутер е знаел, че света е арена на космически конфликт, който обгръща всичко и търси
жертвите си, а фронтовата линия на тази битка преминава през сърцето на всеки човек. На фона на тази
жестока  и  кръвожадна  битка  единствено директният  и  земен език е  донякъде  адекватен на  трагичната
ситуация. Да твърдим нещо друго означава да живеем в рая на глупците.

Лутер не преувеличава.  Животът не може да бъде принизен до нивото на мисълта. Реалността не
може да бъде принизена до размишлението. Любовта на Христос към хората не може да бъде принизена до
нивото на философското обсъждане. В прочутата си декларация, която заковал на вратата на църквата си
във Витенберг, Германия през 1521, Лутер написал: “Това е моята позиция и аз не мога да имам друга. Не
мога и няма да се отрека от нея. Бог да ми помага.” Малцина са разбирали, че казаното от него не е израз
на сурова непримиримост или на надуто високомерие. Той е казал това с болка,  защото до смъртта му, в
продължение на 25 години германският император е обещавал награда за онзи, който го убие. Малцина
знаели за клетвата, с която неговият съперник, Император Чарлз V се заклел, когато научил за позицията на
Лутер:  “Реших  да  мобилизирам  всичко  против  Лутер:  кралството  си,  доминионите  си,  приятелите  си,
тялото, кръвта и душата си.” С други думи, до края на живота си на Лутер му предстояло да се бори със
съпротива, която е била всеобща, непримирима и смъртоносна. Тогава трябва ли да се учудваме от думите и
радостта му от Коледния дар?

Днес хората си мислят и се стремят да живеят в идеализиран свят. Ако например в Парламента бъде
гласуван някакъв закон,  те  считат,  че  справедливостта  е  възстановена.  Или че  ако  някакъв проблем се
обсъжда,  той  е  решен.  В  обществото  се  обсъждат  различни  философии  и  те  се  сравняват  с
“християнството.” А Лутер не говори за “християнството”, а е бил фокусиран единствено в Исус Христос.
Той не остроумничи за злото, защото е разбирал, че срещу него са се изправяли могъщите сили на мрака,
така че ако е искал да оцелее, той трябвало да гледа единствено в Христос, иначе щял да бъде унищожен.
(Коментар: Неговата концентрация в най-важното ми прилича концентрацията на акробатът, който върви по въже, опънато
на огромна височина и се е фокусирал във всяка своя крачка, стиска здраво балансиращия прът в ръцете си и не отклонява нито за
миг вниманието си. Д.Пр.)

Какви са качествата на бебето, родено в яслите, което е надежда и упование на християните от цял
свят от всички поколения:

(А)  Исус е Синът на Бога. Исус е Синът и нищо по-малко от Синът на Бога. Според Библейското
разбиране,  да си “син на”  означава да имаш  същата природа като родителя. Да се фокусираме в Исус
означава да виждаме природата на Бога. Лутер никога не се е съмнявал, че Бог е всемогъщ, сияен, славен и
т.н. Истината е, че Бог, чието всемогъщество е неописуемо, е скрит за нас. А ние, християните, празнуваме
не скрития Бог, а Богът, който ни се е разкрил и то като такъв, каквито сме ние: слаб, нараним, страдащ,
кървящ и унизен.

Чудо  е,  че  Бог  е  смирил  себе  си  заради нас;  чудо  е,  че  Бог  не  се  е  придържал  единствено към
великолепието си, а се е при  способ  ил към нас, неговите създания  . Но неизмеримо по-чудно е, че заради нас
Бог не просто е смирил себе си, а даже се е подложил на унижение. В евангелията четем, че критиците на
Исус са твърдели, че той е нелегитимен. Те нагло му казвали: “Защо трябва да ти се подчиняваме, защо
даже трябва да слушаме ненормален човек като теб?” Когато той умрял,  за  да потвърдят тезата си,  те
цитирали от Второзаконие: “Проклет е този, който виси на дърво.” Римляните наказвали с разпъване на
кръста само най-отвратителните престъпници: дезертьорите, терористите и изнасилвачите. Към тях е бил
причислен и Исус.

Умиращият  Христос  извикал  към  Отца:  “Защо  си  ме  изоставил?”  Това  е  най-болезненият  вик,
произнасян някога от Исус. Но тъй като Отец и Син са от една порода, викът на Сина всъщност е вик на
самия Отец. Това е вик на Онзи, който доброволно премина през огромни страдания заради спасението на
хората, които обича. Лутер ни казва, че на нас може да ни помогне не скритият Бог, а открилият ни се Бог
(страдащ, смирен, унизен и пожертван). Защото единствено открилият се Бог се е оприличил най-пълно с
мъката и вината, с конфликтите, оклеветяванията и страданията в живота ни. Само такъв Бог може да ни
помогне. Лутер е твърдял, че най-утешаващите думи в цялата Библия са думите: “Аз съм Господ вашия
Бог.” Ако наистина разбираме тези думи, ние ще   бъдем   непобедими  . 
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(Б)  Исус е Синът на Мария. Той не само външно е приличал на човек, а наистина е бил човек. В
Библията се казва, че той е бил изкушаван всячески като нас, но за разлика от нас, той никога не се е
отклонил от човешкото си подчинение, вяра и любов към Отец. Той никога не е капитулирал пред заплахите
или съблазните на изкусителят. Нека да поговорим за изкушението. Хората си представят, че изкушението
основно е свързано с вършенето на нещо лошо, на някакво нарушение на правилата и на законите.  Но
според  Библията  основното  изкушение  е  да  се  отрече  добротата  на  Бога.  В  началото  ние  отричаме
добротата  на  Бога,  после  отричаме  добротата  на  Божият  призив  към  нас  да  му  се  покоряваме  (което
всъщност е нашата благословия) и накрая отхвърляме презрително този призив и опетняваме и себе си и
Бога чрез непокорството си. Проблемът не е, че сме направили нещо лошо, а че сме опозорили добротата на
Бога и добротата на неговият призив към нас. Проблемът е в това, че сме опетнили връзката си с него и че
сме опетнили и себе си. Фактът, че имаме по-добро разбиране за изкушението въобще не означава, че ние
не се  поддаваме на  неговия  чар.  Ние  отстъпваме и  сме  побеждавани от изкушението.  Няма нито един
праведен човек.

Синът  на  Мария  ни  е  даден  като  единственият  човек,  който  не  е  отстъпил  пред  изкушението.
Неговото подчинение на Отца е било безкомпромисно, вярата му в Отца е била непоколебима, любовта му
към Отца е ненадмината. Тогава чрез вярата аз трябва да се държа за него, защото стотици пъти на ден
правя компромиси с покорността си на Бога, вярата ми е колеблива и непостоянна и обичта ми към Бога се
отклонява от целта си към второстепенни цели. Самият аз не мога да отговоря на Бога с подчинение, вяра и
любов, които подобават на детето на Бога. Но има изход за мен: мога да оприлича себе си с Исус, чиято
човешка връзка с Отца е всичко това, което моята връзка не е. Аз мога да се държа с вяра за Синът на
Мария.  Никога не е срамно да принадлежим към Божието семейство. В Своят Син Бог е излял себе си
изцяло и без  остатък.  В Синът на Мария онова,  което по рождение е  срамно в мен,  сега се  намира в
праведните ръце на Исус. Аз се държа за него и в него моят срам е избелван и заличаван.

(В) Исус е и Син на Давид. Когато са наричали Исус с името “сине Давидов”, евреите са признавали,
че той е обещаният Месия. Независимо от греховете си, Давид е бил най-великият цар на Израел. Давид
храбро се опитвал да поправи несправедливостите, които опетнявали Израел. Давид е бил предвестник на
деня, в който справедливият Съдия на земята вече няма да бъде оскверняван и хаосът в света най-накрая ще
бъде заменен с порядък.

Не правете грешка.  Хаосът е нормалното състояние на този свят.  На спортист, който от 10 опита 7
пъти не успява да улучи бейзболната топка е гарантиран доход от 8 мил. долара годишно в продължение на
5 години. В същото време домакините продават нарциси по улиците, защото болните им от рак родители се
нуждаят от лечение и им е казано, че има списък на чакащите за лечение и родителите им ще трябва да
чакат 6 месеца, за да получат лекарска помощ. Не е по-добро положението и в областта на образованието,
където неграмотността се увеличава, независимо от огромните средства, които се харчат.

Всеки, който се бори като цар Давид да поправи несправедливостите в света, много бързо научава
колко абсурдна и отчайваща е тази борба. Истината е, че светът не може сам да се поправи. Заблуда е, че
макар и бавно, светът става по-добър. Тогава дали сме в безнадеждно положение? Съвсем не! Исус Христос,
обещаният Месия, ще изправи падналият свят в Денят на второто си идване.

Поради това ние никога не трябва да губим надежда, нито да се държим като хора, които са се лишили
от наивните си илюзии. Вместо това трябва да сме верни, търпеливи и да правим всичко, което можем в
изпълнение  на  Божията  воля,  очаквайки Денят,  когато справедливостта  ще възтържествува.  А ако през
периода на това очакване се озовем в още по-голям конфликт, тогава  нашият приятел Мартин Лутер ще се
усмихне и ще ни каже: “Аз можех да ви кажа, че така ще стане. Аз знам, че появата на Исус Христос ще
предизвика конфликт.” Но ние ще намираме успокоение, утешение и радост в дарът на Рождество, в бебето,
родено във Витлеем, което е карало очите на Лутер да блестят като очите на дете, което вижда подаръка си
под Коледната елха.  Защото на нас като дар ни е даден Исус Христос, Божият Син! Нека да се присъединим
към хорът на небесните ангели, които са хвалели Бога с думите: “Слава на Бога във висините. И на земята
мир между човеците, в които е неговото благоволение.” (Лука 2:14)

Братя и сестри, да ни е честито Рождество Христово! Бог да ви благославя! Амин!

За свободата
Йез. 34:11-16; Гал. 5:1; Йоан 8:36

Всеки  жадува  за  свободата.  Малкото  дете  пита:  “Наистина  ли  трябва  да  си  лягам  да  спя?”
Порасналите деца с нетърпение очакват мига, когато ще могат да обяснят на неразбиращите си родители
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своя  стремеж  към  свобода  и  самостоятелност.  Развиващите  се  държави  искат  да  се  освободят  от
икономическия контрол на бившия си колонизатор. 

Във  всички  тези  случаи  се  приема,  че  ежедневната  и  общоприета  представа  за  “свободата”  се
припокрива със свободата, за която говори  и с която ни дарява евангелието.  Но истината е, че тези две
представи за свободата са коренно противоположни. Популярната представа за свободата е просто пълната
липса на ограничения. Пълната липса на ограничения означава възможността да правиш всичко, което си
поискаш и да се  държиш така,  както ти хрумне.  Според тази  представа,  свободата  е  способността  да
вършим всяко нещо, което ни скимне. Когато хората говорят за популярната представа за свободата, те я
оприличават със свободата на птиците. Счита се, че птиците са най-свободните създания, защото могат да
отидат навсякъде (поне така изглежда) и да правят всичко, което си поискат, без никакви ограничения.

Пасторът вижда много хора, които считат, че свободата означава да се премахнат всички ограничения
и да вършат каквото им скимне. Тези хора много бързо се пресищат и им омръзва. Често пъти те стават
плячка на самоунищожителни навици.  Всъщност това,  което такива  хора наричат ”свобода” си е  чиста
невъздържаност и своеволие. Но невъздържаността и своеволието не е свобода.  Невъздържаността, това е
липсата на всякакво ограничение и не е никаква свобода  ,   а е произвол  .   Тези, които объркват произвола със
свободата накрая остават само с  лош вкус в  устата и не могат  да разберат защо се получава така.  Но
въпреки това объркването упорито продължава. Обществото счита, че свободата означава да правим това,
което жадуваме да направим. Рано или късно мислещите хора осъзнават, че това, което повечето от другите
хора наричат свобода, всъщност е някаква форма на поробване и е някакъв вид робство. 

А каква е свободата, която ни дарява евангелието? Свободата, която познава и на която се наслаждава
християнина, е отражение на Божията свобода. Бог е свободен не в смисъла, че той може да върши всичко
което му скимне (на такъв Бог никога не можем да се доверим); обратното, Бог е свободен в смисъла, че
нищо не може да попречи на Бога да действа в хармония с истинската си природа. Нито нещо вътре в
Бога, нито нещо извън Бога. Нито нещо вътрешно, нито нещо външно може да попречи на Бога да действа в
съответствие с истинската си природа. 

Разликата  между  правилното  разбиране  за  свободата  и  популярното  объркване  на  свободата  с
произвола  се  онагледява  чрез  такива  ежедневни  неща,  като  например  филтрите  на  плувния  басейн.
Филтърът на плувния басейн е проектиран да филтрира водата и по този начин да осигури условия за
безопасно и наслаждаващо плуване. Пречистването на водата е част от природата на филтъра. А сега си
представете,  че  по  някаква причина  филтъра  се  задръсти.  Тогава  казваме,  че  филтъра  не работи.  Дали
искаме да кажем, че той не бръмчи тихо? Не, ние казваме, че той не върши работата, която му е възложена
да върши. Но ако някой почисти филтъра от задръстването, тогава казваме, че филтъра е освободен. Ако ни
чуе какво говорим, някой може да ни попита: “Освободен ли казахте? Наистина ли е освободен? Дали е
свободен, за да прави фъстъчено масло?” Правилният отговор е, че филтъра, който е идеално почистен е
свободен,  но  никога  няма да  прави фъстъчено масло,  защото природата  му  не  му  позволява  да  прави
фъстъчено масло.  Природата на филтъра е да филтрира водата.  Свободата не означава да правим всяко
нещо, за което се сетим; свободата означава да действаме в съответствие с истинската си природа. Бог не е
свободен, защото може да прави всичко и никой не може да му попречи.  Бог е свободен, защото може да
прави това, което съответства на неговата природа. 

Хората от всяка епоха, които чуват и изпълняват казаното в проповедите на нашия Господ; тези, които
чуват и изпълняват казаното от апостолите; тези които чуват и изпълняват казаното в евангелието, знаят от
собствен опит и се наслаждават на свобода, която преди това не са познавали. Исус е обещал: “Ако аз ви
направя свободни, тогава вие наистина ще сте свободни.” Той казва: “Истинската свобода, най-голямата
свобода е свободата, която аз ви дарявам. Такава свобода не може да бъде намерена на друго място и по
друг начин.” (Йоан 8:36) За същата гледна точка пише и Павел до галатяните: “И така, стойте твърдо в
свободата, за която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.” (Гал.5:1) От казаното
до  тук  разбираме,  че  когато  филтъра  на  плувния  басейн  е  освободен,  той  е  освободен  ОТ нещо  и  е
освободен ЗА нещо. той е освободен от онова нещо, което го е задръствало и му е пречело да функционира
правилно.  Сега  той  е  свободен,  ЗА да  филтрира  водата,  което  е  целта,  заради  която  е  създаден.
Освобождението, която Исус ни дава е както освобождение ОТ, така и свобода ЗА. 

А) Какво е задръстването, от което сме били освободени? Какви отпадъци, какво безредие, даже какви
неприятни  за  гледане  неща  трябва  да  бъдат  отстранени  от  нас,  ако  трябва  да  функционираме  според
истинската си природа? Според Библията, задръстването е масивно и има три лица: грях, закон и смърт. 

(а)  В  проповедта  от  преди  две  седмици  видяхме,  че  Грехът  е  открито  незачитане  на  Бога,  че  е
непокорство и пренебрегване на Бога, което достига до презиране на Бога. Библията събира незачитането,
непокорството и пренебрегването в една дума: неверие.  Грехът е неверие и в това е корена на човешкия
проблем.  Дълбоко в  нас,  там където  е  коренът ни,  има  объркване  и  заболяване,  което  трябва  да  бъде
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отстранено. Да стигнем до вяра в Исус Христос, който е присъствието и силата на Бога, означава да бъдем
освободени от това нашето коренно объркване и заболяване.  Аз не твърдя, че след това освобождаване
християнина вече не извършва грехове. Греховете са проявление на падналата ни човешка природа, чиито
останки и чийто труп е все още в нас. Но въпреки това, да бъдеш привързан към Христос чрез вярата, да
искаш отсега нататък да му се подчиняваш, това означава да признаваш господството на Господа във всички
сфери от живота си. Казвайки, че той е Господ, означава да казваме, че грехът вече не ни владее. Битката с
Греха в нас е спечелена от Исус. Изкореняването на неверието отваря пътя за възстановяването на връзката
ни с Бога. Изкореняването на безразличието към Бога отваря пътя за решението ни да живеем според волята
на  Бога.  Изкореняването на  раздробяването отваря  пътя  за  живот,  който сега  е  обединен,  защото Исус
Христос е възстановяване на човешкото съществуване според плана на твореца и чрез вярата ние биваме
привързвани  толкова  интимно  към  Христос,  че  вече  започваме  да  се  оприличаваме  с  него.  Неговата
цялостност  гарантира  моята  цялостност,  даже  ако  останките  от  миналото  ми,  когато  още  не  вярвах  в
Христос все още съществуват в мен. 

б) Друга проява на задръстването, от което сме освободени, е “законът.” Евангелието е било чуто и е
чувано като добра новина, че Исус Христос, праведният, е дар, който се получава чрез вяра, но винаги, във
всички случай, евангелието е ДАР. Добрата новина на евангелието съживява  и освобождава хората, които
дълги години са работили упорито, считайки, че трябва и могат да заслужат да бъдат приети като праведни
от Бога. Те са считали, че тази привилегия може да бъде спечелена благодарение на собствените им усилия.
А сега получават гаранцията, че праведността им в очите на Бога не е награда, която се връчва на онези
хора, които издържат изпита по религиозност. Праведността им не е награда, която е давана на някои хора,
защото са пример с моралните си постижения; не е печалба, давана на хората, които са сключили най-добри
сделки с Бога. Праведността ни в очите на Бога е просто ДАР. Хората, чието положение пред Бога е било
променено, са онези, които с вяра приемат безплатния дар на праведността пред Бога и след това знаят, че
са правилно свързани с него. Накратко казано, да бъдеш освободен от закона, означава да бъдеш освободен
от необходимостта да спечелиш нещо от Бога,  да бъдеш освободен от необходимостта да се представиш
най-добре от останалите хора в каквото и да е отношение; да спечелиш повишение, или да издържиш изпит,
или  да  заслужиш  признание.  Да  бъдем  освободени  от  закона,  това  означава  да  бъдем  освободени  от
безпокойството относно връзката ни с нашия Отец. 

Хората се безпокоят за много неща. Кой има нужда в нас да се натрупва религиозно безпокойство?
Кой има нужда от религиозното безпокойство, особено когато знаем, че то се прибавя и усилва останалите
ни безпокойства? Евангелието е чувано като добра новина, защото освобождава хората от прекомерният им
стремеж да  спечелят  положението си  пред  Бога  и ги  е  накарало да  се  радват  и  да  благодарят,  защото
оправдаването е дар. 

в) Последното проявление на задръстването, от което сме освободени, е смъртта; не смъртта като
прекъсване на биологичния живот,  а  смъртта в  духовен смисъл.  Според еврейското разбиране,  смъртта
означава човек да не възхвалява Бога; да не е способен да възхвалява Бога; да не иска да възхвалява Бога .
(Коментар: Затова Исус казал на един от учениците си: „Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци“ (Мат.8:23). Д.Пр.)
Според  еврейското  разбиране,  да  си  жив,  това  означава  да  възхваляваш  Бога.  Да  си  освободен  от
задръстването, чието проявление е смъртта, означава да бъдеш освободен от всяко нещо, което ти пречи да
хвалиш Бога.  Кои са пречките да хвалим Бога? Те са:  непознаването на Бога,  не обичането на Бога и  не
намирането на удоволствие в него. Онези, които познават Бога, които го обичат и които се наслаждават в
него, неизменно го възхваляват. Следователно, да бъдеш освободен от смъртта, означава да си способен да
възхваляваш Бога, да искаш да го хвалиш и да намираш безброй много основания да възхваляваш.  Да си
освободен от смъртта, това означава просто да живееш, за да хвалиш Бога. 

Знаете  ли,  че  най-често повтаряната заповед  в Библията е  заповедта да  възхваляваме Бога?
Псалмите се пълни със заповеди да хвалим Бога. “Хвалете Бога сутрин, по обяд и вечер. Хвалете Бога с
всеки  инструмент,  на  който  можете  да  дрънкате.  Хвалете  Бога  през  цялото  време  и  при  всички
обстоятелства.” Въз основа на това, което научихме тази сутрин, ние знаем, че когато Бог ни заповядва да го
хвалим, това означава, че той ни призовава да живеем. Тази негова заповед да го хвалим, както и неговия
дар за нас в Христос Исус – това са едно и също нещо. 

Да бъдем освободени от смъртта, означава да установим, че сме върнати към живота в Исус Христос;
ние искаме да хвалим Бога заради нашето възкресение; ние не можем да се въздържим и го хвалим заради
всичката му доброта към нас. Исус казва: “Ако Синът ви освободи, вие наистина сте свободни.” И ние
наистина сме свободни: от греха, от властта на закона и от смъртта.

Б) Разбира се, че сме освободени от, за да бъдем свободни за. Освободни сме за да действаме и да
бъдем в хармония с истинската си природа като синове и дъщери на Бога. 

33



34

а) На първо място ние сме освободени за да бъдем такива, каквито сме, ставаме свободни, за да се
върнем към истинското си “аз.” Ние сме освободени, за да застанем и да останем под властта на Бога в
истинската си природа. Много хора, които презират евангелието и обществото на християните считат, че
вярата задушава самоизявата и развитието на човека. Те ни казват, че искат да имат пространство, за да
бъдат  такива,  каквито  са.  Те  не  искат  да  бъдат  натиквани  насила  в  религиозния  калъп,  или  да  бъдат
оформени чрез някакъв религиозен шаблон. Постоянно чуваме от хора или чуваме да се говори за хора,
които твърдят, че бракът им ги задушава; че бракът ги стяга като менгеме, че ги ограничава, че ги задушава
и че ако искат да “дишат свободно,” те трябва да се отърват от брака. 

По същият начин се счита, че живеенето в компанията на Исус Христос прилича на “трупането на
стаж” в задушаващ брак. С други думи казано, според тези хора вярата задушава развитието на човека и
самоизявата  му.  Според  тях  вярата  просто  задушава  личността  на  човека.  Жан  Пол  Сартр,  изтъкнат
философ от  периода  след Втората  световна  война,  е  известен като  екзистенциалист.  Той е  твърдял,  че
колкото  и  да  е  ужасно  да  принуждаваш  друг  човек  да  задушава  собственото  си  “аз”  до  степента  на
удушаване, още по-лошо е човек да бъде принуждаван от Бога да постъпва така със себе си. Според Сартр,
самото съществуване на това божество, чиято възвишеност се извисява толкова високо над нас, ни притиска
надолу; самото съществуване на това божество ни компресира до съсухряне, изтисквайки от нас всичките
ни жизнени сокове. Как е възможно толкова огромен Бог да направи нещо друго, освен да се отнася към мен
като към последната мижитурка? Когато “всевишният” се извиси над мен, какво друго може да направи
неговата възвишеност, освен да ме смаже? Сартр казва, че ако Бог наистина беше Бог (самият той отрича
съществуването на Бога), тогава щеше да е невъзможно да вирее който и да е човек. 

Не  казват  ли точно това  нашите невярващи близки за  християнската  вяра? Религията  унищожава
“личността” на човека, просто защото религията не оставя място на “личността” да изявява себе си. Сартр
твърди, че ако искаме човешката личност да живее и да се развива, тогава Бог задължително трябва да бъде
убит. Ние задължително трябва да сме атеисти, ако искаме да станем и да останем наистина такива, каквито
сме. 

Обаче Сартр прави няколко грешки. Първо, Бог, който е неограничено НАД всичко, не е просто над
нас.  В  своя  превъплътен  Син  Исус  Христос,  Бог  идва  СРЕД  нас.  В  разпъването  на  кръста  на  своя
превъплътен Син, Бог пожертва напълно доброволно себе си заради нас.  Богът, който пожертва напълно
доброволно себе си заради нашите грехове, не е Бог, който ще ни задуши. Богът, който пожертва себе си
напълно доброволно не е дошъл тук на земята, за да демонстрира мощта си, като ни унизи като мижитурки.
Богът,  който  пожертва  себе  си  напълно  доброволно,  ще  смачка  себе  си,  преди  някога  да  смачка  нас.
Философът Сартр, който е напълно неграмотен за християнската истина, е изцяло погрешен в твърдението
си. 

На второ място, Сартр не успява да разбере, че ако наистина ние сме създадени от Бога за Бога, тогава
вместо да изсъхнем под влияние на Бога, ние ще разцъфтим единствено, когато се обърнем към него и
намерим в него нашето най-голямо добро. Сартр казва, че Бог е необятен и това е така.  Океанът също е
необятен в сравнение с най-малката рибка, а даже и в сравнение с най-голямата риба. Но въпреки това, даже
и най-малката рибка не става по-истинска “риба”, когато бъде извадена от океана.  И най-малката рибка
може да съществува като риба единствено в океана, колкото и необятен да е той. Необятността на океана не
пречи  на  рибата,  но  изчезването  на  океана  би  й  попречило.  По  същият  начин,  присъствието  на  Бога,
неговата цел и неговата необятност, вместо да прави невъзможна изявата на личността на човека, винаги ще
е  задължителното  условие  за  разкриването  на  нашата  истинска  самоличност.  Вместо  да  ме  задушава,
единствено милостивото и беззащитно идване на Бога при мен ми позволява да съществувам такъв, какъвто
наистина съм. 

Ако хората са създадени за Бога, тогава призивът на Сартр да бъде убит Бога ще ни принесе такава
изгода,  каквато  би  получила  рибата  от  пресушаването  на  океана.  Ние  сме  създадени  от  Бога  за  Бога.
Следователно единствено когато живеем в Бога, ние най-пълно изявяваме истинската си същност. Тъй като
Исус  Христос  ни  освобождава  от  всички  пречки  да  живеем  в  Бога,  тъй  като  по  този  начин  той  ни
освобождава да живеем в Бога, да бъдем освободени от Христос означава да бъдем освободени да станем
такива, каквито сме. 

Популярната философия е несъмнено популярна, но не е много проницателна. Тя ни призовава да
бъдем свободни, да отхвърлим ограниченията, да се отървем от бремето си, да придобием ново разбиране за
себе си и т.н. Обаче популярната философия не разбира, че най-потискащото ни бреме не е погрешното ни
обучение  как  да  се  обличаме,  а  нашата  греховност.  Популярната  философия  не  разбира,  че  най-
натрапчивият ни проблем не е нерешеният ни юношески конфликт с нашите родители, а е нашето неверие.
Популярната философия ни призовава да се освободим от безбройните ограничения, но тя не разбира, че
свободата  не  е  липса  на  ограничения.  Обратното,  свободата  означава  да  бъдем  привързани  към  Исус
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Христос и да намираме в него какво трябва да представляваме и какво да правим със себе си. Християните
знаят, че когато Господ ни освобождава да живеем в него, същевременно той ни освобождава да бъдем
такива, каквито наистина сме. 

б)  Ние  не  само сме  освободени за  да  бъдем такива,  каквито сме,  но  и заради ближните  си.  По-
конкретно, ние сме освободени, за да служим на страдащия си ближен. Исус казва, че не е дошъл, за да му
служат, а той самият да служи. Той не е дошъл, за да му бъде угаждано, или да бъде глезен, ласкан или
изнежван.  Той  е  дошъл,  за  да  пожертва  себе  си  заради  нуждата,  болката,  самотата  и  объркаността  на
другите. Защо и как имаме нужда Господ да ни освободи, за да служим на ближния си? Тъй като “егоизмът”
е проклятието на Грехопадението и тъй като “егоизмът” измерва всичко във вселената според това, каква е
ползата за мен самият, как ме засяга, как увеличава самочувствието ми колко съм важен, доколко допринася
да бъда разпознаван и поздравяван; тъй като това е външно привнесено в нас,  ние имаме нужда да бъдем
освободени    ОТ   егоизма  си  ,  за  да  бъдем  свободни  ЗА забравяща  за  себе  си  служба  на  хората,  чието
страдание новопридобитата ни свобода ни позволява да съзрем и да им помогнем.

Истината  е,  че  е  относително  лесно  да  служим  на  ближния  си,  особено  ако  той  страда  (ние  се
чувстваме добре,  когато  помагаме  на  нуждаещите  се),  стига  той да  не  ни попита:  “Защо ти  трябваше
толкова дълго време, за да ме забележиш?” или пък поведението му да е различно от начина, по както ние
очакваме да се държи. В този момент ние сме готови да кажем: “Той не оценява това, което правя за него;
той никога не ми благодари; той даже счита, че се е “абонирал” за помощта ми. Но стига вече!” 

Ние трябва да бъдем освободени от всички тези егоистични размишления, ако искаме да помагаме на
ближния си така, както Бог иска да го правим. И ние сме освобождавани от тях, когато Исус ни направи
такива,  каквито  сме  и  ни  каже  кои  сме  ние.   Исус  казва:  “Ако  Синът  ви  освободи,  вие  наистина  сте
свободни.” Единствено Божият Син може да ни освободи. Всичко друго, което твърди, че ни освобождава,
всъщност не ни освобождава, защото единствено Божият Син ни възстановява до истинската ни природа
като деца на Бога и по този начин ни освобождава от пречките да действаме според истинската си природа.
Светът не може да ни научи да правим разлика между свободата и своеволието.   Единствено църквата може  
и е длъжна да прави това.

За силата, слабостта и за Божията сила
2Кор. 12:1-10

Животът навсякъде е изпълнен със загадки. У дома се чувствате потопени в толкова много любов, все
едно че сте потопен във вана с топла вода. На работното си място обаче, ваната се превръща във вана, в
която плуват акули и единствено вашата съобразителност ви спасява да не бъдете изяден жив, въпреки че
сте наясно, че не може  да разчитате, че съобразителността вечно ще ви спасява от акулите на работното ви
място. Или пък сте удивен от обичта, с която толкова много хора се отнасят към вас, а още повече сте
удивен, че хората, които ви ценят високо са точно тези хора, от които не очаквате да постъпват така. По
същия начин сте удивени от враждебността на хората,  които не ви обичат и то поради причини, които
никога не успявате да разберете.  В живота е  точно така.  Целият ни живот е  изпълнен с противоречия.
Житейските  противоречия  са  още  по-изумителни,  когато  прехвърлим  погледа  си  от  противоречията  в
съжителството ни с другите хора и се вгледаме в противоречията, с които се сблъскваме, когато истината и
реалността на Бога ни сграбчат. 

Едно такова противоречие се вижда в живота на апостол Павел. От една страна той е бил ободрен,
защото по неговите думи е бил “занесен на третото небе,”  което е еврейски начин за изразяване на най-
голяма интимност с Бога, която не може да бъде сбъркана, не може да не е изненадваща и не може да не е
незабравима. 

От друга страна Павел е бил измъчван от своя “трън в плътта,” от някаква хронична болка, която
постоянно го  е тормозела. От една страна той е имал жива и пряка връзка с Бога, която го е прехласвала
дотолкова, че той не е можел даже да говори; от друга страна се е чувствал слаб и немощен, все едно че е
прободен с копие. И до какви изводи ни довежда всичко това?

А) Нека в началото да разгледаме какво е изживял Павел по време на прехласването си. Това не е било
единственото му преживяване от този род. Изглежда той е имал необикновено богати сънища, видения,
откровения и екстази.  Срещата му с възкресения Господ на пътя за Дамаск със сигурност е една от тях,
всъщност това е фундаменталното му преживяване. По-късно Павел се молел в Йерусалим, когато изпаднал
в транс и му било казано да напусне града, иначе ще бъде пребит до смърт. Друг път във видение му се явил
един човек от Македония, който му казал: “Ела в Македония и ни помогни.” (Деян. 16:9) Трети път имал
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видение,  по  време  на  което  Бог  му  казал  да  говори  смело  в  Коринт  (Деян.18:9-10),  понеже  чрез
проповядването си ще привлече много хора към Бога. 

Ако срещата на пътя за Дамаск е изиграла решаваща роля в живота на Павел то това, което му се е
случило  14  години  преди  за  пръв  път  да  посети  църквата  в  Коринт,  е  кулминацията  на  всичките  му
преживявания.  С думите “занесен на третото небе” той ни казва, че е бил издигнат високо над света и е
видял лицето на Бога. “Занесен в рая” – издигнат над диващината, мъката и безизходицата на този свят, той
е получил възможността да види окончателното възстановяване на създанието от Бога и всичко това е било
напоено с толкова емоции и екстаз, че не може да бъде описано с думи.

За разлика от днешните религиозни шарлатани, които единствено се стремят да говорят и да бърборят
в телевизионните предавания, Павел не е многословен за преживяването си. А и какво може да се каже за
преживяване, което не подлежи на описание. Тогава защо въобще говори за него? Той се опитва да изрази с
думи  неописуемото,  защото  клеветниците  му  са  настоявали  да  говори.  Те  са  твърдели,  че  Павел  е
недоразвит християнин, че е духовен дребосък, че е човек, над който повърхностните християни от Коринт
могат за малко да се посмеят, а след това да го забравят. Павел се натъжавал, когато ги слушал. Но когато те
продължили да настояват и използвали лъжите си, с цел да обезсмислят учението му,  той преценил, че
повече не може да мълчи, а трябва да ги обори, ако иска да продължи да  служи на истинските християни в
Коринт. Поради това им казал: “Чуйте ме, преди 14 години бях допуснат до най-интимната близост с Бога.
Чух неща, които не могат да бъдат изговорени; видях неща, които не могат да бъдат описани.”

Не трябва да принизяваме преживяването на Павел и да твърдим, че това просто е било някакъв
краткотраен психологичен фойерверк, който е проблеснал в главата му за няколко секунди и след това е
изгаснал. Съвсем не. Аз съм убеден, че това славно преживяване е осветявало живота и работата на Павел
до края на живота му. Когато му се присмивали, клеветели и биели; когато изпадал в най-тежки изпитания;
когато просто го пренебрегвали, защото не го възприемали сериозно;  в такива случаи е било достатъчно
само да си припомни потапянето си в бездънната дълбочина на Бога и силното му желание да проповядва
евангелието отново се подновявало. 

Ако клеветниците му в църквата в  Коринт бяха поне на половината толкова умни,  колкото са си
мислели, че са били,  те щяха да знаят,  че  сред тях се  намира един духовен колос,  гигант като Илия с
неговото  преживяване  по  време  на  земетресението,  бурята,  огъня  и  тихия  глас;  гигант  като  Елисей  с
неговата “двойна порция” от духа на Илия; гигант като Даниил с неговото видение на чудния Човешки Син;
гигант  като  Йезекиил,  според  чийто  думи  “небесата  се  отворили  и  той  видял  Божия  образ.”  Обаче
християните в Коринт са били духовни мижитурки и не за знаели нищо за тези неща.

Тъй като това най-вълнуващо преживяване е било лично и изцяло неподлежащо на описание с думи,
той  споменал  за  него  единствено,  понеже  клеветниците  го  принудили.  А  след  като  споменал  за
преживяването си, за да подкрепи позицията си и достоверността на учението си, Павел престава да говори
за него. 

Веднага след като бил изкушен да си представи как е бил издигнат над земното съществувание, над
което никой човек не е бил издиган, до “третото небе,” Павел казал на коринтяните за своя трън в плътта.
Този “трън” не е бил някаква малка тресчица, а според използваната в оригинала гръцка дума означава
изострен кол, независимо от предназначението му – дали е колче за опъване на палатка, или е кол за ограда,
или е изострен инструмент за мъчение и убиване, на който човека е бил набиван. Но в никакъв случай не е
малка  тресчица.  С  други  думи,  апостолът  едновременно  е  пребивавал  в  две  състояния  –  в  екстаза  на
“третото небе” и в непрестанното си изтезание. Въпреки потапянето си в сърцето на Бога, той е страдал от
болка, така както страда всеки човек и то не веднъж или от време на време, а непрестанно.

Б)  Какво  го  е  измъчвало  непрестанно?  Ние  не  знаем.  Някои  хора  предполагат,  че  е  страдал  от
епилепсия; други – че е страдал от малария, придружена от ужасно главоболие. Но не е важно да знаем
конкретния вид на заболяването му. Важно е да знаем какво е означавала за Павел слабостта, която болестта
му е причинявала. Тя е означавала, че независимо от това, колко силен може би е изглеждал за някои хора,
той всъщност е бил един слаб човек. Но за разлика от толкова много други хора, той не е криел слабостта си
и не се е срамувал от нея. Той не само признавал слабостта си, но даже се прославил с нея.

За нас е важно да не крием собствената си слабост. Преди даже да си помислим за прославяне в нея,
ние трябва да признаем своята слабост. Независимо дали болката, която ни измъчва е малка или голяма;
независимо дали затрудненията, причинявани от нея са нещо като досадно дразнение, или пък болката е
толкова силна, че не сме в състояние да правим нищо; независимо дали болката понякога ни причинява
слаби  притеснения  или  пък  ни  причинява  големи  унижения;  в  който  и  да  е  от  случаите  е  важно  да
признаваме слабостта си.  Защото ако не я признаваме, тогава ние отричаме нещо, което останалите хора
виждат и живеем в лъжливия свят на пожеланията. Когато не признаваме слабостта си, това означава, че
съзнателно  я  потискаме  или  несъзнателно  сдържаме  нещо,  което  ще  загноява,  докато  инфекцията  се
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разпространи по цялото ни тяло. Но в църквата ние не трябва да считаме, че психологичните определения
имат последната дума; в църквата ние трябва да признаваме, че последната дума принадлежи на Божията
истина.  Тогава  трябва  да  кажем,  че  ако  не  признаваме  слабостта  си,  това  е  доказателство,  че  ние  се
тревожим  повече  за  това,  да  изглеждаме  добре,  а  не  да  правим  добро;    че  сме  загрижени  повече  как  
изглеждаме,   а не кои сме ние и как вярно да служим на Бога  .

Нещо повече, ако не признаваме слабостта си, ние винаги ще прогонваме далеч от себе си вярващите
хора. Разбира се, ние може би правим това не преднамерено, но въпреки това ще ги държим далече от себе
си. Разбирате ли, в свят, в който всеки човек има някаква слабост, тъкмо нашата нескрита слабост, с която
даже се шегуваме,  ни прави да сме харесвани и обичани от хората.  С това,  с  което сме слаби,  с това
спечелваме симпатиите и обичта на хората около нас.  С това, с което сме силни  ,    ние плашим хората  . Да
претендираме, че ние винаги сме силни, че във всичко сме силни, че нямаме никаква слабост, това означава
да ограждаме себе си от хората с барикади. Да не признаваме слабостта си, това означава вечно да лъжем
себе си и вечно да отвращаваме другите. Най-тъжното нещо свързано с отказа ни да признаваме слабостите
си не е, че се изолираме от другите хора и лъжем себе си, колкото и тъжно да е това; най-тъжното нещо е, че
по този начин ние не допускаме силата на Христос да пребивава върху нас. Павел е толкова уверен в тази
истина и е толкова последователен в подкрепата й, че прави още една крачка напред и прославя слабостта
си. Той носи слабостта си като медал.

Винаги се вълнувам, когато размишлявам над текста, който разглеждаме сега. Вълнувам се, когато се
сетя за жената, с която участваме заедно в Управителния съвет на Асоциацията на умствено болните хора.
Тази асоциация прави усилия да осигури подслон на умствено болните хора. Жената, за която ви разказвам,
няколко месеца през годината е в добро здраве, други няколко месеца е с лошо здраве, а останалите няколко
месеца живее в неописуемо ужасно психическо състояние. Тя боледува от шизофрения и постоянно влиза и
излиза  от  периоди,  през  които преминават  повечето болни от тази  болест.  Тя страда ужасно,  но  не се
срамува от болестта си и не се опитва да я прикрива. (Тя не е толкова глупава, че да си мисли, че може да
скрие болестта си.)  Тя не твърди, че не е болна от шизофрения. Но тя внушава доверие, когато говори на
хората, които страдат като нея, тя може да ги окуражава, говори им за евангелието – и то по начин, по който
ние с вас не можем да говорим на страдащите от нейната болест, той като тяхната слабост не е наша слабост
и нашата слабост не е тяхна слабост.

Всички ние имаме склонността да считаме, че сме най-подходящи да бъдем използвани от Бога в
периодите от живота си, когато сме най-силни. Само си представете колко супер ефективна може да направи
Бог моята силна позиция, която вече и без неговата помощ е ефективна. (Или поне на мен ми се иска да е
така!) Само си представете какъв късметлия е Бог, защото съм му предоставил моят талант, за да служи за
целите на царството му. Всички искаме да кажем това, въпреки че скромността не ни позволява да го кажем
гласно! Но истината е, че Бог се ядосва всеки път, когато трябва да потвърди, че аз съм силен. Бог знае, че аз
винаги се намирам само на една крачка разстояние от самохвалството; той знае, че дремещата в мен гордост
би се разпалила непоносимо, ако на силата ми бъде дадено признанието, което си мисля, че тя заслужава.
Поради тази причина казаното от Павел в този текст е разумно и изумително: няма съмнение, че нашата
сила е използвана от Бога, но само до незначителна степен; а слабостта ни е просто незаменима за Бога,
защото тъкмо към нашата слабост Бог добавя своята сила,  която е възкресила Исус,  когато Исус е бил
толкова слаб, че не би могъл да бъде по-слаб. 

Няколко пъти съм бил канен да говоря по време на църковни служби за умствено болни хора. Една
вечер  забелязах  един  болен  от  церебрална  парализа,  който  се  въртеше  в  инвалидната  си  количка  и
изглеждаше неутешим. Музикалното хваление тази вечер се извършваше от един мъж и жена му, които
пееха прекрасно като чучулиги, но само жената можеше да ходи, а мъжът беше в инвалидна количка, защото
страдаше от парализа в краката, причинена от злополука при лов. (Спътник на мъжа поради грешка го беше
прострелял в гръбначния стълб.) Парализираният мъж пя с жена си, произнесе кратко слово и забеляза
обезумялото  състояние  на  страдащия  от  церебрална  парализа.  Няколко  минути  по-късно  той  отиде  с
количката си при страдащия, поговори с него и по някакъв начин му вдъхна успокоение, което никой друг
от присъстващите не би могъл да му даде. 

Д-р Уилкс беше психиатър и ми преподаваше в университета. Жена му работеше като медицинска
сестра  в  болницата  “Принцеса  Маргарита,”  даже след като  установиха,  че  самата  тя  е  болна  от  рак  и
продължи да работи там, докато стана толкова болна, че не можеше вече да работи. Очевидно тя имаше
нещо, което можеше да сподели с болните от тази болница, което аз все още нямам. Разговарял съм с нея у
дома  й,  когато  вече  беше  толкова  болна,  че  не  можеше  даже  да  посещава  църквата.  Тя  ми  каза,  че
независимо от това, че не може да излиза от дома си и всеки ден състоянието й се влошава, всеки ден
прекарва  много  време  в  молитва  за  другите  хора.  Тя  ми каза:  “Единствения  вид  служение,  което  съм
способна да правя сега е застъпничеството, но и то е достатъчно.” 
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Моисей е заеквал, поради което никой не можел да сбърка това Божие Слово, което той произнасял –
най-забележителните от които са Десетте Заповеди, които са изковали и оформили съзнанието на хората от
западния свят – с думите на самия Моисей. Осия бил с разбито сърце и ужасно унизен, когато жена му
станала проститутка и парадирала с това. Тъкмо в унизеното си състояние Осия се превърнал в пророк,
който говорил по незабравим начин за разбитото сърце на Бога, причинявано от неверието на Израел. “Как
мога да ви изоставя? Как мога да ви изоставя?”

Всеки човек си има своите големи и малки слабости. Слабостта ни може да е нещо толкова очевидно,
като  например  някаква  инвалидност.  Или  пък  слабостта  ни  може  да  е  нещо  не  чак  толкова  очевидно
(понякога ние си мислим, че е по-малко очевидна, защото никога няма неща, които са невидими от другите
хора,  колкото и на нас да ни се иска.)  Слабостта ни може да е  нещо,  което е  покрито със срам.  Като
например последиците от сексуално насилие, което се е случило в детството ни; или пък като психична
наранимост,  придобита  поради  непрестанните  упреци  от  родителите  ни  или  много  други  неща.
Разнообразието на слабостите ни е многообразно така, както са многообразни и другите черти на хората.
Признаването на слабостите ни ще ни даде достъп до другите хора, които страдат от същите слабости и ние
ще можем да  им послужим по уникален начин.  Възможно е  слабостта  ни да  е  свързана  с  най-голямо
изкушение,  с  което  се  борим от  години  и  на  което  трябва  да  продължим да  се  съпротивляваме.  Най-
вероятно ние сме учени, че сме сами в борбата си с това конкретно изкушение. Ако признаем слабостта си и
споделим срама си от това изкушение, ние ще сложи край на изолацията на някой друг самотен и изплашен
човек, който се бори със същото изкушение и се старае да го прикрие. 

Нека никога да не забравяме, че когато установим, че постоянно сме изкушавани в някаква част от
живота си, това означава,  че сме подложени на натиска на    още едно изкушение   –    да се самоосъждаме  .
Помислете как бихме могли да бъдем използвани от Бога точно в такъв момент, за да помогнем на някой
друг в подобно на нас положение. Трябва да престанем да считаме, че нашата слабост прилича на надписна
табелка “Не работи” на празен и тъмен автобус. Помнете, че Павел е прославял своята слабост.

В) Не трябва да се изненадваме, че Павел постъпва така. Та нали той навсякъде говори, че прославя
кръста, т.е. кръста на Исус. Той знае, че силата на Бога е просто ефикасността на кръста. Разбира се, той
знае това: та нали и неговата служба като апостол е рожба на тази ефикасност. Не случайно Павел ни казва,
че  три пъти е  молил Бога  да премахне тръна от плътта  му.  Той е  имал предвид мъките  на Господа в
Гетсиманската градина,  когато Исус на три пъти се молил да му бъде спестено задължението да изпие
чашата заедно с утайката. Но Божията сила е толкова непредсказуема, непреодолима и изумителна, че даже
кръста  и  привидната  победа  на  злото,  нито  даже  злорадството  на  дявола,  не  може  да  попречи  на
осъществяването на целите на Бога. И така както милостта е била достатъчна за Исус в Гетсиманската
градина, така както Божията сила е останала ефективна по време на разпъването на кръста на Исус, така и
ние трябва да имаме доверие, че Божията милост ще е достатъчна ефективна и в нашата слабост. 

За разлика от Павел, аз няма да кажа, че съм бил издиган до третото небе. Но ще ви кажа, че съм бил
издиган до второто небе.  Откритостта ми към Бога,  опитът, който съм придобил от общуването с Бога,
работата ми като Божий служител; всичко това е достатъчно богатство, което ме кара да потвърдя казаното
от Павел; това е достатъчно богатство, за да ме накара да виждам истината и реалността във всичко това
отново и отново, и отново.

Павел казва: “Моят трън в плътта ми причинява ужасни болки и аз не мога да се отърва от него. Но
въпреки това аз знам, че той е повод Бог да демонстрира милостта и силата си. Поради това аз гледам на
слабостта си не като на пречка на полезността ми за Божието царство, което не прилича на никое друго
царство.” Това е казал дребният човек от Тарс. А дали църквата в Коринт някога го е чула и разбрала?

За хваленето
 Йер. 9:23-24; 2Кор. 12:1-10; Мат. 20:20-28

Ние правим всичко възможно да избягваме самохвалците,  защото са ни неприятни.  Те винаги се
хвалят и се самоизтъкват. Например, ние водим някакъв важен разговор, когато самохвалкото ни съзира и се
присъединява към нас, без никой да го е поканил и ни обижда по няколко начина. Първо, в началото се
намесва в  разговор,  който въобще не го засяга.  Второ,  след това взема думата,  започва да говори и не
позволява  на  другите  да  говорят.  Така  разговорът  се  превръща  в  монолог,  в  който  той  се  хвали  пред
присъстващите. Трето, например той казва: “Ходили ле сте в Южна Америка?” Оказва се, че той не само е
ходил в Южна Америка, а е стигал чак до Антарктика и то през месец юли. (Горкият, той не знае, че юли е
най-студеният месец в Антарктика.) После пита: “Дъщеря ви завърши ли следването си в университета?
Моята  дъщеря  завърши с  отличие  и  получи  стипендия  да  обучение  за  докторска  степен  в  “истински“
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университет. После се сеща да ви попита: “Обсъди ли с директора на местния клон на банката своят план за
погасяване на ипотечния си заем за жилището? Аз вчера се обадих на Генералният Директор на Еди-кой си
инвестиционен фонд, за да обсъдим какви са перспективите за моите инвестиционни акции.” Този човек си
е “вирнал носа” и хората го считат, че е дразнещ и досаден. Но като учениците на Исус, ние гледаме на него
много по-сериозно и виждаме, че положението му е много по-зловещо. 

Като ученици на Исус ние разбираме, колко сериозно и смъртоносно е човек да се хвали по какъвто и
да е начин и защо е така. В Рим.1 апостол Павел прави списък на човешките пороци и казва, че порочният
човек  е  завистлив,  способен  да  убива,  кавгаджия,  безсърдечен,  вероломен,  безмилостен,  оскърбяващ
родителите си, клеветник и самохвалец. Дали самохвалството попада в същата група, заедно с жестокостта,
клеветничеството, изневярата и обиждането на родителите? Павел счита, че самохвалството с основание е в
тази  група  и  във  2Тим.3:2-4  отново  казва:  “Защото  човеците  ще  бъдат  себелюбиви,  сребролюбиви,
надменни,  горделиви,  хулители,  непокорни  на  родителите,  неблагодарни,  нечестиви,  без  семейна  обич,
непримирими,  клеветници,  невъздържани,  свирепи,  неприятели  на  доброто,  предатели,  буйни,  надути,
повече обзети от страст към удоволствията, отколкото от страст към Бога.” След което Павел добавя:
“Отбягвай такива хора.” Ние трябва да ги избягваме преди те да са ни развратили. За да не си помислим,
че Павел е смешен с критиката си срещу хваленето, нека да чуем какво казва Яков, братът на нашия Господ:
“А не да се хвалите високомерно. Всяко такова самохвалство е зло.” (Як. 4:16 – мой превод) (Коментар: Да не
бъркаме този Яков с другият Яков, който е бил брат на апостол Йоан. Тези двама братя са  били братовчеди по майчина линия на
Исус и той ги е наричал „синовете на гърма.“ Д.Пр.)

Наистина ли е зло? Няма съмнение, че хваленето е дразнещо и обидно, но наистина ли е зло? Да, то е
зло, защото унищожава ученичеството. Исус казва, че неговите ученици отхвърлят всички титли, почести и
привилегии,  защото  те  деформират  мисленето  ни  и  изсушават  сърцето  ни.  Титлите,  почестите  и
привилегиите  неизбежно  водят  до  самохвалство,  до  претенции  за  превъзходство  и  до  надутост  в
поведението ни. Титлите, почестите и привилегиите неизбежно ни карат да презираме хората, които нямат
титли, почести и привилегии. Така стигаме до лесният извод, че ученик, който започне да се хвали, става
безполезен за Божието царство. За не забравяме, че Исус е измил краката на учениците си. Джон Уесли се е
хранел с най-бедните хора, които е познавал и то със същата храна като тях. 

Веднъж заедно с д-р Робърт МакКлюр, който през целия си живот работеше като хирург и мисионер,
посетихме един клас абитуриенти. Той им каза, че по време на няколкогодишния си престой в Индия винаги
пътувал във вагон 3-та класа. Смеейки се разказа на гимназистите и на родителите им, че той правел това по
2  причини:  защото  нямало  4-та  класа  и  защото  забелязал,  че  третокласният  вагон  пътува  със  същата
скорост, с каквато пътува и първокласния вагон.

Библията  включва  самохвалството  в  своя  списък  на  пороците  поради  една  единствена  причина:
самохвалството е самореклама на човекът, който е започнал да презира пътя на ученичеството, тъй като
ученичеството  предполага  да  се  мият  краката  на  другите  хора,  както  и  други  видове  служения,  които
изискват търпение. А самохвалкото е човек, който предпочита компанията на хора, които се считат, че са
нещо повече  от  другите.  Самохвалковците  не  обичат  да  ходят,  те  предпочитат  да  се  перчат.  А всички
апостоли без изключение, подобно на Господа, са гледали на живота от позицията “или/ или.” Във всеки
миг от живота си, те са знаели, че ние или вървим след Исус  ,   или се хвалим  . Средно положение няма.

Тогава защо Павел,  който осъжда хваленето,  говори и за  друг вид хвалене,  което той вярва,  че е
добро? Тъй като преводачите на Библията са знаели, че ние можем да се объркаме, когато веднъж прочетем,
че хваленето е осъдително, а след това прочетем, че хваленето е нещо похвално, често пъти превеждат на
английски оригиналната гръцка дума “хвалене” с думата “славословене.” В случаите, в които в гръцкият
текст се казва,  че Павел хвали църквите,  за които се е грижел, съвременните преводи на английски ни
казват, че той хвали Бога в тези църкви. Той прави това, защото Бог е изявил себе си в работата си в тези
църкви. Бог е правел нещо в тях. Павел не хвали себе си (защото това би било самохвалство),  а хвали
работата на Бога сред хората, които Павел обича.

В друг случай Павел казва: “Ако трябва да се хваля, аз съм  длъжен да се похваля.” (2Кор.11:30-31 –
мой превод) Но след това той не започва да хвали себе си, а точно обратното. Той е толкова възхитен от
работата на Бога, която се е разкрила сред любимите му хора, че се чувства задължен да хвали “добротата и
милостта на Бога.” Той усеща, че е длъжен публично да възвеличае Бога и да го възхвали, заради Божието
търпение и милост към хората. Ето това има предвид Павел, когато говори за хвалене в добрия смисъл –
“хвалене на Господа.”

Така стъпка по стъпка Павел доближава целта си. Той е длъжен да хвали и да прославя случаите, в
които Бог работи в собствения му живот. И къде най-много работи Бог в живота на Павел? Там, където
Павел е най-слаб. Бог взема слабостта на Павел и я използва по най-чуден начин. Павел казва: “Ако въобще
ще се хваля, аз ще се похваля с моята слабост, защото точно там Бог работи най-ефикасно?”
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Ако сега бъдем попитани в коя област от живота ни Бог е работил най-много и къде можем най-ясно
да видим как е работила Божията ръка в нас, почти сигурно е, че ние ще споменем нещо позитивно: новата
работа, на която сме преминали с голямо повишение; стипендията, която е спечелил синът ни, който е ще
учи в университет; международното спортно признание, което спечели дъщеря ни; добрият късмет, който
ни се падна точно когато най-малко го очаквахме. В отговор на горния въпрос, случвало ли се е на някой от
нас да спомене нещо негативно, нещо болезнено, нещо объркващо или нещо неразбираемо?

Павел ни казва, че той се хвали със своята слабост и я прославя. Коя е неговата слабост? Ние не знаем
със сигурност. Знаем, че той е бил лош оратор, че не е говорил красноречиво и че църквата в Коринт му се е
присмивала. Публичните му изказвания са били лишени от риторичната гладкост и изящество. Слушателите
му се надсмивали. А и на външен вид е бил много жалък, така че и най-добрите фитнес клубове не биха
могли много да му помогнат, ако беше имал шанса са ги използва. Когато видели олиселият и дребен мъж от
Тарс, християните в Коринт се присмели. (Разбира се, като християни те не би трябвало да се присмиват
над никой, но ние знаем, че коринтяните са били незрели и повърхностни.) Не е нужно да казвам, че в наше
време Павел никога не би се прочул като проповедник. Всъщност, ако беше жив сега, той едва ли щеше да
бъде поканен да проповядва.

Независимо, че начинът му на говорене и външният му вид са били осмивани, в Павел е имало нещо,
на което християните в Коринт не се присмивали, защото самите те са се стремили да го притежават. Това е
било неговото ярко и ясно различимо християнско преживяване, което било ослепително и шокиращо. Това
преживяване се бил отпечатано върху него толкова трайно, че Павел никога не би могъл да го забрави.
Описвайки  това  преживяване,  Павел казва,  че  той е  бил “занесен  до  третото небе.”  (2Кор.12:2)  Това
преживяване  е  било  толкова  силно,  лично  и  значимо,  че  не  би  могло  да  се  опише  с  думи  даже
приблизително. Когато бил разпитван за него, Павел само казвал с прегракнал глас: “Аз чух неща, които не
могат да бъдат изговорени и видях неща, които не могат да бъдат назовани с думи.”

Веднъж и аз имах подобно преживяване, което беше предизвикано от приемането на лекарства. След
като лекарите няколко пъти ми правиха инжекция с наркотик, за да намалят болката ми, аз изпаднах под
контрола на наркотика.  Вече не чувствах никаква болка и през онази нощ в болницата бях обхванат от
еуфория. Усещах, че се нося във въздуха и даже, че летя. А след това започнах да летя на голяма височина
над земята като орел, без да правя никакви движения и да кръжа над места, които никога преди това не бях
виждал. Никога няма да забравя това преживяване. 

Поради това, че е разбирал, че се намира в ръката на Исус Христос, Павел е преживял нещо още по-
ярко,  без да е употребявал наркотик.  Той би могъл да се  похвали с това преживяване пред църквата в
Коринт, тъй като тези хора се възхищавали от всеки човек, който е преживял такова “пътуване.” Но даже
пред тези повърхностни хора Павел се похвалил е едно единствено нещо – със своята слабост. Той е знаел,
че точно в мястото на неговата слабост се изявява силата на Светия Дух в него. А когато продължава да се
хвали със своята слабост, той продължава да чува как Бог му казва: “Достатъчна ти е моята милост, тъй
като моята сила се изявява най-добре в твоята слабост.” (2Кор. 12:9 – мой превод)

Следователно точно в местата на нашата слабост Бог работи най-ефективно и това не би трябвало да
ни изненадва. В края на краищата, ние християните сме наясно, че Бог работи най-ефективно там, където от
човешка гледна точка той не би могъл да направи нищо.  Бог е извършил най-могъщата си работа, той е
примирил непокорния свят със себе си точно там, в личността на своя Син, където той е бил безкрайно
безпомощен. Трябва трезво да преценим има ли по-слаб, по-безпомощен и следователно по-безполезен от
пребития човек, който е неспособен на нищо друго, освен да се гърчи, докато умира между други двама
престъпници в края на градското сметище? В дните, предхождащи това събитие Исус казвал, че моментът
на неговата слава е наближил. Тогава и ние трябва да се научим да се прославяме в нашата слабост, защото
тъкмо в нея най-добре се изявява силата на Христос в нас.

Когато вие имахте онзи нервен припадък и семейството ви по разбираеми причини се опитваше да ви
предпази и да прикрие собственото си притеснение, наричайки го с друго име; когато имахте този припадък
(аз знам, че вие се ужасявате даже само от спомена за него), това не беше епизод, в който Бог ви е изоставил
или когато вие бяхте престанали да сте негов любимец. Този припадък не беше доказателство за вашата
липса на вяра или за отслабване на вярата ви. Това беше период на слабост, в който силата на Христос
продължи да стои върху вас, независимо от начина, по който вие се чувствахте. Нещо повече, в момента на
вашата слабост другите видяха вашата наранимост и даже тази ваша човечност, която не бяха виждали по-
рано. Когато ги видяха, те признаха собствената си наранимост, чупливост и слабост. Освобождаването им
от илюзиите  им за  своето им превъзходство се  дължеше на Божията  милост.  А това,  че  те  вече не  се
чувстваха виновни заради слабостта си отново се дължеше на работата на Божията милост.

Един свещеник ми разказа, че веднъж посетил семейство от неговата църква, чието дете току-що било
убито  при автомобилна  катастрофа.  Веднага  след  като  влязъл  в  дома на  това  семейство,  той  забравил
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грижливо подготвените си думи, което планирал да им каже и започнал неудържимо да плаче. Единствено
това могъл да направи. Не можал да каже нищо. Разбира се свещеник, който установява, че не може да каже
нищо  се  чувства  безполезен,  защото  свещениците  често  си  мислят,  че  изкарват  прехраната  си  чрез
говоренето. Той ми разказа, че му се струвало, че е глупаво, че плаче по този начин; чувствал се неспособен
и че поведението му е съвършено непрофесионално. Та нали е обичайно да се счита, че свещениците са
свикнали  да  се  справят  в  такива  ситуации?  Месеци  след  това  родителите  му  казали,  че  неговата
безпомощност се оказала най-доброто им утешение. Всъщност, ако от позицията на силата си той беше
произнесъл грижливо подбраните си думи, те вероятно щяха да го помолят да ги остави сами с мъката им.

Преди години моя приятелка служеше като свещеник в един затвор в Онтарио. Подобно на другите
затвори  и  този  затвор  имаше  въведени  максимални  средства  за  сигурност.  Имало  много  електронни
ключалки и огради от бодлива тел. В затвора имало 400 затворници на средна възраст 22 години. Веднъж
приятелката  ми  провела  богослужение,  в  което  разказала  на  затворниците  и  на  християни-доброволци,
които искали да работят със затворниците, за страдащия слуга от Ис. 53, където се казва: “Той беше презрян
и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал и като човек от когото хората отвръщат
лице,  презрян беше и за нищо не го счетохме.”  (ст.3) Приятелката ми не е наивна и не претендира,  че
затворниците са  попаднали несправедливо в затвора.  Те са  извършили престъпление,  което обществото
беше открило и наказало. Целта на приятелката ми беше следната: на накара затворниците да разберат, че
преди  да  влязат  в  затвора,  тъй  като  са  причинили  щети  и  са  наранили  някой  друг,  те  са  наранявали
многократно  себе  си.  Приятелката  ми  се  опитваше  да  накара  и  християните  да  разберат,  че  когато  се
приближаваме по-близо до затворниците, които са презирани, отхвърляни и подценявани,  самите ние се
срещаме с присъствието, силата и изцелението на Бога.

Разказах ви за няколко случаи, в които хора, които са били притеснени от своята слабост и даже са се
чувствали  унизени  от  нея,  впоследствие  са  разбирали  как  и  колко  плодоносна  е  силата  на  Христос  в
миговете на тяхната слабост. А какво да кажем за онези случаи, в които нашата слабост е очевидна, но ние
не виждаме как и колко е плодотворна силата на Христос, която работи в нас? Единственото, което можем
да направим в такива случаи е да вярваме на Бога за онова, което все още не сме разбрали, така както не
можем да отречем това, което вече сме видели и разбрали.

Така че,  когато нашият юноша излезе от релсите и ние се чувстваме безсилни да се справим със
ситуацията и когато поради безпомощността си се чувстваме унизени; когато ни бъде връчена заповедта за
уволнение от работа и единственото, което можем да направим е безполезно да се ядосваме; когато ... и т.н и
т.н. Вие знаете продължението от собствения си житейски опит. Даже тогава ние трябва да вярваме в Бога,
който извършил най-ефективно работата си точно тогава, когато собственият му син е бил най-безпомощен,
най-унизен, най-безполезен и е изпитвал най-силна болка.

В началото на тази проповед си припомнихме не само колко обидно е хваленето, но и колко е опасно е
то  за  нас.  Защото  хваленето  или  самохвалството  е  саморекламата  на  онези  хора,  които  са  презрели
самоотричането на ученичеството. Самохвалковците винаги отказват да признаят собствената си слабост и
презират слабостите на другите хора.

Но въпреки това, Павел казва, че ние трябва да се хвалим, но “в Господа.” Трябва да прославяме
работата на Господа вътре в нас и неговата сила, която пребивава в нас. Трябва даже да се хвалим със
слабостта си, защото тя ще бъде използвана от Бога по-ефективно, отколкото можем да си представим.
Поради това да четем евангелието на разпънатия на кръста Христос.

За хваленето на Бога
 Пс. 150

Има два вида хора, които постоянно изискват на тях да се казва колко са велики: несигурните хора и
непоносимо високомерните хора. На несигурните хора трябва да се казва, че са велики, иначе те ще се
сгромолясат. А на високомерните хора трябва се казва, че са велики, иначе ще станат отвратителни.

Дали Бог прилича на едните или на другите? Дали той е несигурен или е непоносимо високомерен? В
края на краищата, самият той настоява, че трябва да бъда възхваляван. Всъщност, заповедта на хвалим Бога
е най-често повтаряната заповед в цялата Библия. Най-словоохотливите ни християнски приятели често
казват: “Хвала на Бога!” и правят това толкова често, че даже ни дразнят, но очевидно това не дразни Бога.

В псалмите, които четем и чуваме, псалмистът отново и отново хвали Бога. Псалмистът ни призовава
да  хвалим  Бога.  Всъщност  псалмистът  е  толкова  вдъхновен  от  хваленето  на  Бога,  че  даже  призовава
китовете и добитъка да хвалят Бога. Но как може една крава да хвали Бога, когато тя даже не знае, че е
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крава? И все едно, че това не му е достатъчно, псалмистът изглежда стига до абсурда да призовава “огън и
градушка, сняг и скреж” (148:8) да хвалят Бога. Може ли да се открие някакъв разум в това?

Ако искаме да открием някакъв разум в тези призиви, ние трябва да разберем същността на насладата
или  възхищението.  Нека  за  малко  да  помислим  за  отношението  ни  към  нещата,  които  ни  доставят
удоволствие, каквито и да са те. Например, някой ни задава въпроса: “Харесва ли ти новата ти кола?” и вие
отговаряте: “Това е най-добрата кола, която съм имал.” Или ви запитва: “Видяхте ли новата книга на Тимоти
Финдли?” и вие отговаряте: “Това е най-хубавият роман, който съм чел.” Или пък ви пита: “Какво мислите
за  хокеиста  Матс  Съндин?”  и  вие  отговаряте:  “О,  той  е  магьосник,  който  вкарва  гол  от  центъра  на
игрището.”

Нали разбрахте каква е същността на насладата и възхищението? Ние се наслаждаваме на нещата, от
които се възхищаваме. Насладата се излива спонтанно от нас във формата на възхищение. По естествен
начин насладата си от някой човек или от нещо се излива от нас във формата на възхищение.

Нещо повече,  когато хвалим нещо, ние не го хвалим просто защото това нещо се е случило. Ние
хвалим това нещо с убедеността, че е правилно то да бъде хвалено. Ние хвалим творбите на Шекспир, на
Моцарт или на Рембранд, просто защото знаем, че похвалата ни е основателна и уместна. Ние знаем, че не
правим грешка и не хвалим нещо, което заслужава неодобрението ни. Ние сме убедени, че похвалата е
уместният,  подходящ  и   единствено  верен  отговор.  Ние  хвалим  това,  от  което  се  възхищаваме  и
възхищението ни не е напразно и не е доказателство за липсата ни на вкус или чувствителност. 

Хвалението има и друг смисъл: сигурно сте забелязали, че хората, които са нещастни, несигурни,
които имат навика да развалят удоволствието на другите хора и които са окаяни, са хората, които последни
отправят похвали. Те намират толкова малка наслада от живота, намират толкова малко неща, които им
доставят удоволствие, толкова малко неща ги възхищават, поради което  те не могат да хвалят, тъй като
хваленето е естествено изливане на насладата, удоволствието и възхищението. 

Поради което такива хора живеят несигурно и пипнешком и постоянно се оплакват, постоянно са
сърдити  и  озлобени  и  винаги  са  саркастично  настроени.  А  тези  хора,  които  хвалят  повече винаги  са
сърдечни, щедри и великодушни, винаги са доволни и добронамерени в оценките си. Сърдечните и щедри
хора винаги и във всяко нещо могат да намерят нещо, което наистина заслужава да бъде похвалено. Какво
казват те, когато пържолата е твърда и жилава като ракета за тенис? “Е, да, но този вид месо винаги е най-
вкусно!” А какво казват, когато филмът, който са гледали по телевизията в съседите е бил отегчителен? “Но
не беше ли прекрасно възрастното семейство,  на което бяхме на гости?” Тези,  които най-много хвалят,
защото  винаги  откриват  повече  неща,  които  заслужават  да  бъдат  похвалени,  неизменно  са  най-
възхитителните хора. Когато човек е готов да похвали, това винаги е доказателство за доброто му духовно
здраве и за мир  ът   в сърцето му  .

Друга  черта  на  хваленето.  Ние  безрезервно  препоръчваме  това,  което  хвалим.  Ние  призоваваме
другите да го опитат, да го опознаят и да го ценят високо и по този начин да похвалят себе си. Когато
ентусиазирано ви кажа, че Глен Гулд е най-прекрасният пианист, който съм слушал, аз ви приканвам и вие
да го чуете и сами да се уверите в неподражаемият му музикален талант. Какво невъзможно има в това да
кажете на някого: “Снощи прочетох най-хубавата книга и съм убеден, че и на теб ще ти хареса.” Ние самите
не можем да хвалим нещо, без да приканим другите също да му се насладят.

А сега нека да обобщим всичко, което вече казахме за псалмиста. Той ни кани да хвалим Бога, тъй
като първо самият псалмист е открил голяма наслада в Бога, която се е изляла спонтанно в хваление. И тъй
като е намерил богатства в Бога, псалмистът очаква и ние самите да открием в Бога същите богатства.  Но
за псалмистът е невъзможно да е открил, че живота му е уголемен и че сърцето му е разпалено от огъня,
който вдъхва в нас страст, чистота и мир, за него е невъзможно да е установил, че от устата му се излива
възхвала заради тези неща, а след това да каже, че в Бога няма нищо за нас. Това е невъзможно! Заповедта и
поканата на Бога е следната: “Вкуси и виж, че Господ е добър.” За псалмистът е невъзможно да каже: “Аз
вкусих и видях, че Господ е добър, но на вас той сигурно ще ви се стори отвратителен като акумулаторна
киселина.” Ние препоръчваме на другите хора това, от което се възхищаваме.

За да хвали книгите на Тимоти Финдли, човек трябва да има влечение към литературата, но това не е
толкова важно нещо. За да хвали човек ловкостта и умението, с което хокеистът Матс Съндин оперира със
стика, означава да е любител на спорта, а това е още по-маловажно. А за да хвали Бога, човекът трябва да е
духовно буден. Това е извънредно важно. Да хвалим Бога, това означава да показваме, че сме будни. Будните
хора знаят разликата между това да вървиш или да спиш, а спящите хора не знаят тази разлика. Да хвалим
Бога означава,  че не сме отказали от доброто,  което Бог ни дава в своя Син. И наистина,  когато не се
отказваме от този безценен дар на Бога, ние виждаме името си изписано на него и сега го ценим високо и
искаме да благодарим на Бога за този дар.
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Има още една характерна черта на хвалението, на всяка похвала, която ще разгледаме сега. Когато
някой  друг  хвали  нещо,  на  което  ние  се  наслаждаваме,  неговото  похвала  допълва  нашата  наслада.
Запомнете,  ние  възхваляваме  спонтанно  това,  на  което  се  наслаждаваме  и  ценим.  А  това,  от  което  се
възвишаваме, ние го препоръчваме на другите като достойно за похвала. А когато другите установят, че то
наистина е достойно за похвала, нашето удоволствие се умножава. Насладата ми от свиренето на цигулката
на Исак Пелерман е много по-голяма, когато някой друг седи с мен в концертната зала и в края на концерта
установи, че свиренето на Пелерман е богатство и за него самият.

Поради тази причина Новият Завет ни разказва за резултатите от усилията на апостолите. Новият
Завет не ни казва само, че евангелието е било проповядвано на различни места. Новият Завет ни казва, че
онези, които са чули добрата вест и са повярвали, са били прибавяни към броя на вярващите. На нас не ни
се казва само, че евангелието е било проповядвано в Солун, а и че то е било прието с убеденост и радост.
Християнските  мисионери  отишли  там  да  хвалят  Бога  заради  онова,  което  Новият  Завет  нарича
“неизследими богатства” и радостта им ставала пълна поради слушателите им, които сега хвалели Бога
заради същите богатства. Ако сме успели да схванем логиката на хвалението, тогава ние разбираме защо
псалмистът неуморно ни призовава и кани да хвалим Бога. 

Искам накратко за разгледаме Пс. 150. В Библията псалмите са групирани в 5 раздела. Всеки от 5-те
раздели завършват с псалм на хваление. Последният раздел завършва с Пс. 150, който е най-невъздържаното
хваление в цялата Библия.

Ще разгледаме Пс. 150 и ще се опитаме да отговорим на въпросите: “Къде трябва да хвалим Бога?”;
“Защо трябва да хвалим Бога?”; “Как трябва да хвалим Бога?” и “Кой трябва да хвали Бога?”

Къде трябва да хвалим Бога? “Хвалете Бога в светилището му, хвалете го в небесния простор.”
Светилището е храмът в Йерусалим. Ние трябва да хвалим Бога в мястото, където се събираме за публично
богослужение. Някои псалмите са написани, с цел да бъдат използвани, когато сме сами, но повечето от
псалмите по принцип призовават църквите да хвалят Бога. Единствено събранието на вярващите е най-
подходящо за отправяне на похвали към Бога, а песните и химните, които са написани за да бъдат пяти от
всички са средството за изричане на похвалите към Бога. Израел винаги е знаел, че Бог иска да има хора и
публичното отправяне на хваления към Бога е демонстрация, че Бог наистина има хора.

Но псалмистът не само призовава нас, “привързаните към земята хора,” да хвалим Бога. Псалмистът
твърди, че ние трябва да хвалим Бога в небесния простор, което означава, да го хвалим в небето. Иначе
казано, онези от нас, чиито земни борби са привършили и те са напуснали тази земя, хвалят вечно Бога.
Ние,  членовете  на  различните  съвременни  протестантски  деноминации  много  трудно  разбираме  една
истина, която е била напълно разбираема за християните от средновековието и от древността, а именно: че
църквата се състои не само от тези хора, които сега вярват в праведността и мъдростта на Исус Христос, но
и от онези хора, които вече са умрели във вярата и са  вечно живи пред Бога. Което означава, че в този
момент  църквата  се  състои  от  нас,  плюс  всички  останали  християни  по  света,  плюс  Мартин  Лутер  и
безименният китайски селянин, плюс Тома Аквински,  римски войник от армията,  която в древността е
окупирала Британия, плюс Майка Тереза, плюс безименните японски християни, които са повярвали в Исус
благодарение на мисионерите-йезуити и мъченици от 17 век. Църквата се състои от всички тези хора сега,
защото всички тези хора сега са живи пред Бога. Докато ние с вас все още виждаме неясно през замъгленото
стъкло, вярващите, които са напуснали този свят виждат ясно и поради това тяхното хваление на Бога е по-
възторжено  от  нашето  хваление.  Тъкмо  хората,  които  са  напуснали  този  свят,  хвалят  Бога  в  небесния
простор. “Светилището” плюс “небесния простор” означава, че  всички хора на Бога, които са живели в
древността, в средновековието и в наши дни; както тези, които са живи сега, така и онези, които са живи във
вечността; всички хора на Бога хвалят заедно Бога. 

Защо трябва да хвалим Бога? Ние хвалим Бога заради  огромните му дела.  Огромни са делата,
които Бог е направил и продължава да прави. Всеки, който е запознат с историята на християнството може
да посочи примери за някои от огромните му дела: създаването на света, което е станало чрез неговото
слово; освобождението на хората му от унизителното робство в Египет; изпращането на пророци, които са
призовавали хората  да  отидат  при онази любов,  вярност  и  живот,  която те  постоянно са  изпускали от
погледа си; изпращането на Божият Син като лекарство срещу извратеност и позор; даряването на този Дух,
който е даващото живот дихание на самият Бог; призоваването и подготвянето на християнски лидери във
всяка епоха на човешката история, които са посрещали с усмивка страданията, противопоставянето и даже
смъртта.

Изумителни са могъщите дела на Бога. Когато си ги припомняме, мислите ни преминават от делата
към  самият  Бог.  В  този  момент  ние  сме  в  хармония  с  псалмиста,  който  казва:  “Хвалете  Бога  според
превъзходното му  величие.”  Превъзходното величие  на  Бога  е  самият Бог,  а  не  само това,  което той е
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направил. Когато разберем, че самите ние сме включени в това, което Бог е направил, ние започваме да го
хвали и го хвалим все по-усърдно, като се възхищаваме на самият Бог. Ето заради това хвалим Бога.

Как трябва да хвалим Бога?  “Хвалете го с тромпет и с лютня, с арфа, с дайре и с танци, със
струнни и духови инструменти, с цимбали с различни форми и звуци.” (ст. 3-5 -  мой превод) Ясно е, че
трябва  да  използваме  всички  средства,  за  да  даваме  израз  на  хвалението  си  към  Бога.  Списъкът  на
музикалните инструменти, споменат в този текст съвсем не изключва други инструменти. Но въпреки това е
полезно да се придържаме към инструментите, които са споменати.

“Тромпетът или тръбата” е бил използван, за да се предупредят и подготвят хората за предстоящо
сражение. Нали си спомняте, че Исус е казал, че целият свят се намира в ръцете на злото, на което ние
трябва да се противопоставяме?

“Лютнята” издава басовите звуци, основната тоналност на хвалението,  които звучат в хармония с
пулса на сърцето.

“Арфата” е бил любимият инструмент по времето, когато е живял Давид, най-великият цар на Израел.
Свиренето на арфа внасяло мир в разтревожените сърца на хората.

“Дайрето” излъчвало ритмичните звуци за танцуване и винаги означавало празнуване и радост.
“Духовите инструменти” са били използвани при погребение. Ако не можем да хвалим Бога по време

на погребението, това е доказателство, че не сме запознати с огромните дела на Бога.
“Цимбалите” са били използвани в Израел, за да изразят екстаз и възхищение.
Как трябва да хвалим Бога? Чрез всички средства, винаги, във всяко настроение и при всеки случай. 
Кой трябва да хвали Бога? Всеки човек трябва да хвали Бога. Но разбира се, ще го хвалят само

онези, които са будни, които се наслаждават в Бога и чиято благодарност към Бога пулсира и се излива от
тях във вид на хваление. Въпреки това, всеки трябва и може да хвали Бога.

Апостол Йоан,  които е  живял в  неимоверно трудни условия  като  заточеник  на  остров Патмос,  е
написал: “И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето и всичко, което има в
тях, чух да казват: “На Този който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и
господство, до вечни времена.” (Откр. 5:13)

За християнското семейство
Йер.1: 4-10; 1Ц.3: 1-10; Лука 2:41-52

От  около  една  година  никой  не  е  гледал  предаване  на  хокей  мач  по  телевизията,  защото  те  са
преустановени.  Дали някой се  вълнува  от  това?  Аз  не  се  вълнувам.  Откровено казано,  аз  не  изпитвам
някакво удоволствие от гледането на хокей по телевизията.  Мога да гледам хокей само едно полувреме
(обикновено първото) и това ми е достатъчно. Дали изпитвам досада от гледането на хокей по телевизията,
защото не харесвам този спорт?  Точно обратното,  аз харесвам и съм играл хокей в продължение на 12
години. Обичам да гледам хокей, но само на живо, а не и когато е предаван по телевизията. А защо не
харесвам  да  гледам  хокей  по  телевизията?  Защото  телевизията  никога  не  ни  показва  цялата  игра,  а
единствено движението на хокейната шайба. Телевизията не ни показва цялото игрално поле, а само следи
как шайбата се плъзга от едно място на друго и после обратно.

Има разлика между следенето на движението на шайбата и наблюдаването на целия терен. Аз знам
разликата,  защото съм играл хокей.  Например аз знам, че побеждава този отбор,  който играе по-добре,
когато не притежава шайбата. Разбирате ли, колкото по-добре играе отборът, когато не притежава шайбата,
толкова по-бързо тя става негово притежание; а е очевидно, че отбора не може да отбележи гол, ако не
притежава шайбата. Поради това, когато наблюдавам мача на живо, аз обръщам голямо внимание на отбора,
който не притежава шайбата.  Освен това знам, че за да спечели, отборът трябва да е способен да изнесе
шайбата от собственото си игрално поле с не повече от две подавания. През първите 5 минути от мача аз
откривам дали отбора може да прави това. Аз знам много неща за хокея, защото от много години гледам
хокей.

Аз знам много неща за хокея. Знам, че когато на един играч му бъде направен  силен “бодичек”, той се
чувства така, все едно че е блъснат от бърз влак.  Познавам радостта от това да отправиш такъв удар към
противниковата врата, при който вратарят даже няма време да помръдне и зад гърба му светва червената
светлина,  която показва,  че шайбата е влязла във вратата.  Аз знам тези неща, защото съм играл хокей.
Първият  вид  познание  за  хокея  е  познанието  на  зрителя,  което  се  придобива  чрез  натрупване  на
информация. Вторият вид познание е познанието на играча, което се придобива единствено чрез участие в
играта.
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Има очевидни разлики между познанието на зрителя и познанието на играча. Много често обаче, най-
важната от тези разлики е пропускана. А тя е следната: играчите определят крайния резултат от играта.
Единствено играчите определят резултата от мача, а не зрителите.

Бог казва на Йеремия: “Аз те познавах още преди да те оформя в утробата на майка ти; Аз те заченах;
Аз те поставих да бъдеш пророк на народите.” Бог не е познавал Йеремия с познанието на зрител, който
наблюдава и трупа информация за Йеремия. Бог познава Йеремия като играч, като участник в живота на
Йеремия,  който оформя крайния  резултат  от  живота  на  пророка.  Бог  познава  Йеремия,  тъй като  взема
участие в оформянето на живота му и то от кога? Откакто Йеремия е станал пророк? Откакто е достигнал
зрялата възраст? Откакто е бил роден? Не. Бог е познавал Йеремия от мига на неговото зачеване.

Днес е  Денят на Християнското семейство.  Днес размишляваме за  онова,  което свързва децата и
родителите им. Днес размишляваме за значението, което имат децата за родителите си, за влиянието, което
родителите оказват върху децата си и за нахлуването на Бога в живота на родителите и на децата им. В
днешната  проповед  ще подчертаем отново,  че  Бог  участва  в  живота  на  децата  ни от  мига  на  тяхното
зачеване и ще продължава да участва, защото Бог има план за всеки от нас.

С порастването на децата, родителите често пъти се почесват по главата и се чудят какво става с
детето им. Бъдещето му е неясно. Детето се държи по начин, който е неразбираем и странен за родителите
му. Още по-лошо от неразбираемо е онова поведение на детето, което разбива сърцата на родителите му,
които  наблюдават  как  то  унищожава  себе  си  и  се  вбесяват,  защото  детето,  въпреки  голямата  си
интелигентност,  демонстрира  липса  на  мъдрост.  Родителите  са  разочаровани,  загрижени,  ядосани  и
същевременно безсилни. Сега те имат слаба представа кога детето им ще престане да се занимава с това,
което според тях е вредно за него. В този момент е лесно да се откажеш от детето, чието раждане преди 10-
20 години ти е донесло толкова радост и надежди!

Когато се чудим какво да правим с детето си, трябва да се връщаме при текста от Йеремия, в който с
други думи Бог казва: “Аз те познавах още преди да те бях оформил в утробата на майка ти. Аз те познавах
не като зрител, който седи далече, някъде на горните и най-евтини редове в залата за хокей и се намира
възможно най-далече от игралното поле. Обратно, Аз те познавам, защото взех най-пряко и непосредствено
участие в твоя живот и все още продължавам да участвам.” Ето този момент от изказването на Бога трябва
да запомним: “и все още продължавам да участвам.”

Ние никога не трябва да се отказваме от децата си. Никога не трябва да преставаме да играем в тяхна
полза. Никога не трябва да считаме, че понеже бъдещето им е неясно както за тях, така и за нас, за тях
въобще  няма  бъдеще.  Никога  не  трябва  да  си  мислим,  че  поради  това,  че  изглеждаме  неспособни  да
поддържаме контакт с тях в някои области в живота им, никой друг и даже Бог няма да успее. Помнете:
Йеремия не е бил определен да бъде пророк в деня, в който е станал пророк, а в денят, в който е бил заченат.
В периода между тези две дати в него са протекли безброй развития, за чието значение никой не може да се
досети: нито самият Йеремия, нито родителите му. Най-важният фактор в живота на Йеремия е невидимото
участие на Бога, защото “светият на Израел” е оформил детето по начин, който никой не е можел да види, за
да се осъществи крайната цел, която никой не е можел да предвиди.

С всичко това не твърдя, че когато децата пораснат, не е нужно да стигнат до вярата, да обявят смело,
че вярват и постоянно да признават вярата си. Несъмнено децата са длъжни да направят това. Разбира се,
това, че са повярвали в Господа не прави децата ни по-малко грешни хора. Ясно е, че всички сме грешни
хора  и  това  се  потвърждава  от  родителите  и  от  учителите  им.  Нито  пък  факта,  че  Бог  ги  познава,
освобождава децата, след като пораснат от отговорностите, свързани с това кои са те и каква е целта в
живота им. Те не са освободени от нито една от отговорностите си. Но това, че Бог ги познава отблизо
означава, че вярата, която един ден ще обявят, че притежават и подчинението пред Бога, което един ден ще
възприемат, не са започнати от тях, а от тихата и незабележима работа на великият и всепроникващ Бог.

Ние не само трябва да признаем, че по един чуден начин Бог работи в децата ни, но и че самите ние
сме  надарявани  с  прозорливост  от  Бога  да  разбираме  тази  негова  работа   и  да  я  възхваляваме.
Първосвещеникът Илий и Анна, майката на Самуил, са притежавали такава прозорливост. Това е една от
любимите ми истории. Момчето Самуил лежало в леглото си в храма, където чиракувало при Илий. То чуло
че някой го вика по име: “Самуиле, Самуиле.” Отишло при Илий, който му казал, че не го е викал. Същото
се повторило. Накрая Илий разбрал, че Бог вика Самуил, за да му възложи някаква работа, която оставала
скрита и за двамата. Трябва да обърнем внимание, че в този момент Самуил не е разбирал кой го вика. В
Библията се казва, че в този момент Самуил все още не познавал Бога. Тъкмо старият Илий е разбрал какво
става.

Анна, майката на Самуил, също е разбрала какво става. Повече от всичко друго тя искала да има дете.
С всеки ден тя се доближавала до възрастта, когато нямало до може да ражда и до отчаянието. Но чудото
станало.  Тогава тя нарекла детето  “Sam-u-el” – “Неговото име е Бог.” С това тя искала да каже,  че по
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някакъв начин природата на това дете е подобна на природата на Бога. Тъй като Анна толкова силно искала
да роди това дете, тъй като то е било единственото дете, което обичала, дали тя се е привързала към него,
дали е искала детето винаги да бъде близо до нея, дали се е отнасяла към него като към някакво наследство,
което  е  много  скъпо  и  не  трябва  да  го  подлага  на  риска  да  бъде  раздрусвано  и  блъскано?  Дали  го  е
превърнала в мамино детенце, за да го задуши в прегръдките си? Не. Тя го изпратила далеч от дома, при
Илий, където се разкрила духовната същност на детето й.  Способността й да разбере,    че тази стъпка е  
нужна, ако иска синът й да покаже, че името му Самуил изразява природата му  , й помогнала да понесе  
раздялата. Това е била ужасна раздяла. Всяка година тя му изпращала палтенце, за да замени старото, което
вече му било станало малко. Но Самуил не спирал да расте, защото бил много млад. Единствено събудената
от Светия Дух прозорливост ни прави способни да схванем какво прави Бог в живота на децата около нас.
Илий е притежавал такава прозорливост. 

Моят баща също имаше такава прозорливост. Често пъти той интуитивно схващаше какво става в
младото ми сърце и в младата ми глава. Когато бях на 10 години и му зададох един въпрос той разбра, че
това е израз на нещо много повече от детско любопитство. Веднъж току-що бях прочел историята на живота
на  Джон Нютън, авторът на химна “О, чудна Божия благодат”, който е бил капитан на кораб, с който са
превозвани роби от Африка до Америка. Накрая, благодарение на Божията милост, Джон Нютън станал
свещеник, автор на химни и несравним духовен наставник. 

Аз бях объркан относно справедливостта на Божията милост. Моят въпрос не беше свързан с това,
дали Бог може да прости на човек, който е превозвал роби с необуздана жестокост, а дали Бог е трябвало да
прости на такъв човек. Баща ми видя как се въртят колелцата в 10-годишната ми глава. Опита се да ми
отговори по някакъв оплетен начин, но отговорът му не ми се стори убедителен и аз му казах това. Тогава
престана да се опитва да отговори директно на въпроса ми и ми каза нежно: “Викторе, онзи, който е бил
спасител на Джон Нютон, е и мой спасител.” Веднага разбрах какво иска да ми каже. Видът на греха на
някой човек може да е осъдителен според критериите на обществото, а видът на греха на друг човек може
да е приемлив и даже заслужаващ награда според критериите на хората, но въпреки това, и двете неща са
грях от един и същ порядък. 

Няма голям и малък грях, всеки човек заслужава осъждането на Бога  , поради което всеки от нас е  
получател на Божията милост. Тогава разбрах,  че баща ми е  също толкова непорочен,  колкото е  бил и
Нютон. Тогава разбрах, че в Съдния Ден както непорочността, така и порочността няма да означават нищо.
Единственото, което ще бъде важно тогава, е как отговаряме на милостта, която е както необятна, така и
незаслужена  от  хората.  Вие  няма  да  чуете  нищо  друго  от  тази  катедра,  докато  аз  проповядвам  тук.
Единствено събудената от Светия Дух проницателност, подобно на проницателността на Илий, на Анна и
на  баща  ми,  може  да  проникне  като  лазерен  лъч  в  сърцето  на  детето  и  да  подпомогне  духовното  му
формиране.

Самуил е бил все още растящо момче, когато майка му и учителят му в храма разпознали как Бог
работи в детето. Колко важно е било духовното оформяне на младия Самуил? Колко важна е била ролята на
майка  му  Анна и  на  учителя  му Илий?  Според  Библията,  Самуил е  последният  от  съдиите  в  Израел.
Същевременно Самуил е  първият от пророците.  Библията твърди,  че Самуил е следващата  по величие
личност след Моисей. В края на живота си Самуил помазал едно момче, което впоследствие се превърнало
в най-великият цар на Израел: Давид. Всички трябва да разберем, че духовното формиране на младите хора,
както в семейството, така и в църквата, не е дребна работа.

Последният откъс от Библията, който ще разгледаме днес, е свързан с Исус. Лука ни казва, че тогава
Исус бил на 12 години, заедно с Йосиф и Мария отишли в Ерусалим, за да присъстват на Пасхата. След края
на  тържествата  родителите  му  си  тръгнали  за  Назарет,  но  по  пътя  установили,  че  синът  им  липсва.
Разтревожени и ядосани, те се върнали пеша в Ерусалим и открили, че той разговаря с теолозите и му
казали, че са наскърбени от постъпката му. Тогава Исус им отговорил: “Защо се тревожите? Не е ли това,
което трябва да правя?”

Семената, които родителите му посявали в продължение на 12 години вече давали плод. Подготовката
за бъдещата му работа, подготовката, с която родителите му го снабдили, въпреки че не са имали никаква
представа каква ще е бъдещата му работа; тази подготовка е дала своя плод в дванадесетата му година и
щяла да дава още повече плодове след като стане на 30 години. Обаче родителите на нашия Господ трудно
разбирали това, трудно осъзнавали факта, че подчинение на синът им на призива на Бога е точно това, на
което в продължение на години са възпитавали  детето си. В древния Израел момчето ставало пълнолетно
на 12 годишна възраст. Случаят в храма, който наскърбил родителите му, съвпаднал с края на детството на
Исус и с преминаването му в зряла възраст.

Нека да кажа, че Йосиф и Мария са били наскърбени от постъпката на Исус, тъй като момчето се
превърнало в мъж и това ги обърквало и тревожело. Подобно на нас, от психологична гледна точка, на тях
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им е било трудно да се откажат да контролират детето си. Подобно на тях, от духовна гледна точка на нас ни
е трудно да разберем, че синът ни е длъжен да прави онова, което изисква от него Божият план за живота
му. Ние трябва да се радваме, когато видим деня, в който порасналите ни деца бъдат призовани и започнат
да изпълняват работата, за която сме ги подготвяли, като се подчиняват на Бога и дават най-доброто от себе
си.  Когато  това  се  случи,  ние  не  трябва  да  се  изненадваме,  че  работата,  която  им е  възложил  Бог  се
различава от работата, която ние сме имали предвид. Не трябва по никакъв начин да им пречим, ако се
окаже, че работата, която Бог им е възложил противоречи на представите ни за онова, което те трябва да
правят.  Истината е, че ежедневно по много начини, покорявайки се на Бога, ние подготвяме децата си за
работата, която Бог ще им възложи, въпреки че нито ние, нито децата ни имаме представа каква ще е тази
работа. Да, аз съм израснал в семейство, в което има силно влияние на Христос. Но въпреки това нито
веднъж никой от родителите ми не е разговарял с мен по темата за служенето на Бога. Имал съм десетки
разговори с баща ми относно професията на юриста.  Аз отидох в университета да уча право,  после се
влюбих във философията, а сега съм презвитериански пастор.

Дъщеря  ми  Мери  знае  прекрасно  френски  и  има  висше  образование.  Тя  ми  каза,  че  се  чувства
призована да работи във френскоговорящата част на Африка. Другата ми дъщеря Катерина поиска да отиде
да работи в Китай. Имаше едно нещо, което не трябваше да направя: не трябваше да им казвам: “Защо
трябва да заминавате толкова далеч? Ако отидете на другия край на света, кой ще се грижи за майка ви,
когато остарее? Замисляли ли сте се поне малко за  нея?”  Добре,  че не казах тези неща. Ако сме били
искрени  при  формирането  на  духовното  оформяне  на  децата  си,  ако  чрез  прозорливостта  си  сме
подпомогнали работата на Светия Дух в тях, тогава трябва да се радваме как всичко това дава плод, въпреки
че не сме очаквали този вид плод и не можем да го разберем. Ние даже трябва да очакваме, че покорността
на децата ни пред Бога ще ги отведе в посоки, които  не сме очаквали и може би не харесваме. В края на
краищата, единственото нещо, което е важно за всеки от нас е, че ние осъзнаваме Божията воля за нас и я
изпълняваме.

Преди няколко години посетих една църква в Шотландия и разбрах, че един от нейните членове, 70-
годишен психиатър, е решил да замине в Латинска Америка. Той работил дълги години в Глазгоу, а сега
искаше да отиде в Ел Салвадор и да работи там като семеен лекар.  Чуйте как някои хора от църквата
оцениха намерението на този човек:

Един негов приятел каза: “Защо трябва да отидеш на толкова далеч? Тук също има много хора, които
имат нужда от лекарска помощ.”

Един лекар каза: “От дълги години ти не си работил като семеен лекар. Какво те кара да считаш, че
ще можеш да се справиш? За един семеен лекар е по-лесно да върши работата на психиатъра, отколкото на
психиатъра да върши работата на семейния лекар.”

Собственият лекар на този човек каза: “Само 2 месеца след като пристигнеш там, ти ще се разболееш
от малария. Ти си на 70 години, време е да свалиш стетоскопа от врата си.” 

Неговият 45 годишен син: “Внуците ти ще тъгуват ужасно за теб, тъй като ти си единственият им жив
дядо.”

Но всички тези аргументи са безсилни. Единственото което е важно, е да разпознаваме Божията воля
за нас и да я изпълняваме. Трябва всеки ден да се молим децата да правят точно това. А когато те го правят,
ние се надяваме, че нашият отговор ще бъде по-добър от отговора на Мария и Йосиф.

Текстът от Йеремия ни припомня, че Бог работи в живота на децата от деня на зачеването им. Текстът
за младият Самуил ни напомня не толкова за Самуил, а повече за майка му Анна и за учителя му Илий,
защото в  началото на  живота  на  Самуил те  прозрели какво  прави Бог  в  живота  на  детето.  Текстът  за
дванадесетгодишният Исус в храма е пример на изгряващото осъзнаване на тази работа,  за която са го
подготвили родителите му,  без самите те да са осъзнавали и без да са разбирали напълно каква е тази
работа.

Бог да ни дари с благодатта, децата ни да направят толкова за нас, колкото тези три деца са направили
за света. В края на краищата, светът никога няма да забрави тези три деца.

За хумора
Бит. 11:1-9; Пр.15:15; 17:22; Мат. 6:16-18

Една сутрин гост на хотел заел мястото си в столовата и си поръчал закуска. Казал на келнера, че иска
2 сварени яйца, едното от които да толкова рохко, че да може да се маже, а другото да е толкова твърдо
сварено, че да може да подскача като каучукова топка. Поръчал си още: една препечена филия хляб, която
да е толкова препечена, че да се разчупи на парчета, ако се опита да я разреже; парче студен бекон, чиято
мазнина да се залепва за чинията; хладно кафе, половината от което да е в чаша, а другата половина да е
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излята  в  чинийката  за  кафето.  Келнерът  му  отговорил:  “Господине,  вашата  поръчка  е  извънредно
необичайна.  Не  знам дали можете  да  си  представяте  как ще се  справите  с  нея.”  Гостът  казал:  “Не се
безпокойте, вчера ми я сервирахте и аз без никакви проблеми се справих с нея.” 

Робертсън Дейвис казва, че “най-тъжната от всички гледки е гледката на човек, който знае само една
шега.” Такъв човек е най-тъжна гледка по две причини. Първо, защото е скучен и второ – защото е тъжен.
Човекът, който знае само една шега има твърде малко радост в живота си. 

В  Притчи  17:22  се  казва:  “Веселото  сърце  е  благотворно  лекарство,  а  унилият  дух  изсушава
костите.” Хуморът и смехът са дарове от Бога, заради които Бог трябва да бъде възхваляван. Павел ни
казва, че всяко нещо, което е създадено от Бога е добро и че нищо не трябва да бъде отхвърляно, а да бъде
приемано с благодарност. Хуморът е дар от Бога,     а да се смеем е даже Божия заповед  . 

В Проповедта на планината (Мат. 5:1-7:29) Исус казва: “Не изглеждайте унили; каквото и да правите,
не изглеждайте унили  .   Унилото изражение не отдава почит на Бога, нито пък помага на някой друг  .” (виж
Мат. 6:16-18) Но това не става, когато се опитваме твърде старателно да не изглеждаме унили, защото само
ще  ни  направи  да  изглеждаме  непреклонни.  Единствено  смехът  може  да  ни  предпази  от  това,  да  не
изглеждаме унили, непреклонни или страшни. Нещо повече,  аз съм убеден,  че трябва да се смеем, ако
искаме да утвърждаваме живота. 

Харесва  ми  наздравицата  на  иврит:  leChaim –  “да  пием  за  живота.”  Ние  утвърждаваме  живота
единствено  когато  можем  да  се  смеем,  защото  в  ежедневието  ни  има  толкова  много  противоречия,
неприятности и чудатости. Смехът ни помага да преживеем ситуациите, които не можем да избегнем и биха
ни стресирали, ако не се смеем. Такава стресираща ситуация е престоя в болницата. Майка ми казваше, че
когато постъпим за лечение в болницата, първото нещо което губим е скромността и срамежливостта си. И
е права. Трябва да обясня, че майка ми и нейните деца и внуци са необичайни, с оглед на това, че ние никога
не сме били много скромни и срамежливи. Но ако сте много скромни,  когато влезете да се  лекувате в
болницата, постарайте се да загубите скромността и срамежливостта си смеейки се,  защото там така или
иначе вие ще ги загубите. 

По време на различните си престои в болницата съм живял в една стая с хора, които полагаха толкова
големи усилия и бяха толкова загрижени да запазят репутацията си, че телесните им болести изглеждаха
пренебрежимо малки в сравнение с  емоционалното им напрежение. Престоят в  болницата е  само един
епизод от живота ни, който бихме искали да избегнем, но не можем. Животът е пълен със странни случки и
нелепости,   и хуморът ни помага да ги преживеем  . 

Една година след раждането на дъщеря ни Катрин в дълбоката провинция Ню Браушвик лекарите се
усъмниха, че тя може би има вода в мозъка. Най-близко разположеният детски лекар се намираше в град
Монгтон, на 200 км разстояние по разбити пътища, чийто дупки приличаха на кратери от бомби. Въпреки
това, ние с жена ми решихме да отидем там. Поставихме Катрин в една бебешка седалка между мен и жена
ми. Бях поставил шапката си на краката на детето. Разбитият път я разболя и тя повърна на шапката ми. Тъй
като времето беше доста студено (-  20° С) и тъй като съм извънредно чувствителен към възпаление на
синусите, аз трябваше да нося шапка. Така че поставих шапката на главата си и тъй като беше червена, тя се
беше  превърнала  в  странно творение  на  изкуството,  тъй като  беше  придобила  доста  интересни жълти
оттенъци. Веднага измислих едно правдоподобно обяснение, което щях да предложа на всеки, който би се
заинтересувал от цвета на шапката ми. А след това се успокоих, защото си казах: “Ако шапката ми ще
предостави на някой човек повода да се засмее, а не да е унил, какво по-добро от това.” Поради което
понесох гордо жълточервената си шапка. Скоро аз, жена ми и дъщеря ни се настанихме пред кабинета на д-
р  Пол  Легер  и  несъмнено  бяхме  най-популярните  хора  в  чакалнята.  Накрая  жена  ми  внесе  детето  в
лекарския кабинет и разказала на доктора за стомашното разстройство на детето, а той отвърнал: “Не ме
будалкайте.” 

Аз знам, че животът е сериозно нещо. Само глупак може да си мисли нещо друго. Но “сериозно” не
означава “безжалостен”, “тъжен” или “лишен от хумор.” Прочутият философ Киркегор е бил прав, когато е
казал, че истински сериозни са тези хора, чиято дълбока мъдрост е примесена с хумор  ,    а хората, които са  
лишени  от  чувството  за  хумор  са  глупаци,  които  се  правят  на  сериозни.  Хуморът  ни  позволява  да
утвърждаваме живота във периоди на трудности и нещастия,  които иначе биха ни смазали.  Еврейският
хумор  е  описван  като  “сълзи,  потопени  в  мед.”  Точно  този  хумор  е  позволявал  на  евреите  да  вдигат
наздравицата   leChaim – “да пием за живота”, независимо от историята им, която е изпъстрена с ужасни
страдания. 

Обичам хумора, които идва от еврейските селца от Източна Европа, особено следната шега: “Когато
беден евреин яде пиле, един от двамата е болен.” В 2Пет. апостолът се обръща към християните, които се
оплаквали: “Къде е обещаното идване на Месията? Още колко време ще трябва да страдаме?” С други думи
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те казвали: “Ако участваме в мъката и страданията на света, това може да ни убие, защото Господният Ден,
който ще ни донесе освобождение от страданията, изглежда че се забавя, нали?” 

В едно еврейско село имало един неудачник, който бил толкова непохватен, че провалял всичко, с
което се захващал. Веднъж той отишъл при селския кмет и го помоли да го назначи на някаква длъжност, за
да има препитание. Кметът му възложил да прави разни дребни неща, но неудачникът всичко обърквал.
Най-накрая посъветвали кмета да го постави да седи на най-високия покрив в селото и да наблюдава кога
ще дойде Месията, за да предупреди съселяните си, че страданията им свършват и трябва да се приготвят за
посрещането на Онзи, когото са очаквали от векове. Седмица след седмица и месец след месец неудачникът
се  изкачвал  на  покрива  и  наблюдавал.  Веднъж  някой  го  попитал  дали  работата  му  харесва  и  той  му
отговорил:  “Да  ти  кажа  честно,  чакането  на  Месията  не  е  високо  платена  работа,  но  изглежда,  че  е
стабилна.” Сълзи, потопени в мед. 

Хуморът  ни  позволява  да  видим  и  да  признаем  истини  за  хората,  които  иначе  сме  склонни  да
пропускаме за забележим. Веднъж един страстен защитник на капитализма и един страстен защитник на
социализма спорели коя от двете системи е по-добра. Един слушател се намесил в спора им и веднага го
разрешил,  казвайки:  “При  капитализма  едни  хора  изяждат  други  хора,  а  при  социализма  се  случва
обратното.” 

Несъмнено една от важните черти на хумора е, че присмивайки се над себе си,  ние можем да се
надсмиваме над дефектите и недостатъците си. Касиерът в предишната ми църква имаше навика ежедневно
да идва в стаята ми и почти ежедневно да ми напомня,  че колкото и да е трудно църквата да си намери
пастор, още по-трудно е да се отърве после от него. Така и не можах да разбера защо се налагаше толкова
често да ми споменава за това, но неговото напомняне ми припомни историята за един равин от Монреал,
който бил ужасен. Хората от синагогата искала да се отърват от него, но знаели, че друга синагога ще го
наеме, само ако те много го хвалят. Поради това синагогата в Монреал започнала да разказва, че този равин
е чудесен, че прилича на Моисей, на Сократ и даже на Бога. Веднага друга синагога от Торонто поканила
равина да служи при тях и той заминал за Торонто. Само след 6 месеца хората от синагогата в Торонто се
вбесили и обвинили хората от Монреал за подвеждащо рекламиране. Но евреите от Монреал отговорили:
“В нашата реклама нямаше нищо невярно. Ние ви казахме истината. Ние ви казахме, че той е като Моисей,
а вие знаете, че Моисей е заеквал - и този равин заеква. Ние ви казахме, че той е като Сократ и вие знаете,
че Сократ е знаел иврит – и този равин знае иврит. Ние ви казахме, че той е като Бога и вие знаете, че Бог не
е човек – и този равин също не е човек.” 

Но трябва да разбираме, че не всеки смях е пораждан от хумора.  Понякога смехът е пораждан от
жестокостта. Помислете за расистките шеги.  Те са “смешни” поради една единствена причина:  дълбоко
вътре в нас се таи убеждението, че негрите, азиатците или аборигените са по-малоценни хора от нас, че са
по-глупави, че са по-несръчни, че са по-наивни или са по-недосетливи. За нас шега за аборигени, които са
по-малоценни от японците въобще не е шега. 

Сарказмът е друга форма на хумор, който съвсем не е смешен. Сарказмът казва едно нещо, като има
предвид точно обратното и прави всичко това с намерението да нарани някого. Например, жена-член на
комисия е планирано да прочете доклад на някаква тема. Всички знаят, че докладът й не е най-подробен,
най-точен  или  най-полезен.  Но  въпреки  това,  жената  полага  всички  усилия  и  не  би  трябвало  да  бъде
подлагана на унищожителна критика или да бъде унижавана по някакъв начин. Председателят на комисията
обаче, гордеейки се със своята злобна интелигентност, счита, че е остроумно да се позабавлява и да достави
удоволствие на другите членове на комисията за сметка на тази жена. Започвайки с цветисто и ласкателно
встъпление,  той обявява,  че ще бъде изслушан доклада на г-жа Джонс,  “който без никакво съмнение е
подготвен  с  неподражаемата  изчерпателност,  която  всички  ние  очакваме  от  нея.”  Когато  чуват  това,
членовете на комисията се подхилват или се усмихват, или гласно се смеят. Председателят на комисията
казва  едно  нещо  с  намерението  да  бъде  разбрано  точно  обратното  нещо  и  прави  всичко  това  с
преднамереното желание да нарани жената. Сарказъм. 

Един мой приятел, който е психиатър ми е разказвал, че сарказмът унищожава децата. Например, по
невнимание детето разлива чашата си с мляко. Тъй като е станало по невнимание, то не очаква някой да го
упрекне.  Обаче  майка  му,  изморена  и  изтощена  към 18:00  часа,  мисли иначе.  Внезапно разгневена,  не
знаейки какво друго да направи,  тя  прави първото нещо, за  което се  сеща: справя се  с детето,  като го
измъчва  с  думите  си.  “Това  не  е  ли  прекрасно.  Просто  прекрасно.  Ти  си  разля  млякото.  Заслужаваш
поздравления. Предполагам че даже ще поискаш да добавя още един долар към джобните ти пари заради
великото ти постижение.” Детето не е сигурно, дали майката има предвид това, което казва, но в никакъв
случай не би пропуснало да получи още един долар.  То поисква своя долар и получава шамар зад врата.
Сега вече детето е тотално объркано; прекъсването на комуникацията не би могло да стане по по-лош
начин;  а болката, която придружава случилото се, която е нарочно причинена, ще окаже разрушителното си
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въздействие върху сърцето и разума на детето. Колкото и да е остроумен, сарказмът никога не е смешен. И
не само не е смешен, сарказмът е смъртоносен.

А какво е чувството за хумор на Бога? На няколко места в Библията се казва, че Бог се смее. Понякога
аз  съм се озадачавал от смеха на  Бога,  тъй като  смехът на  Бога  изглежда подигравателен,  надменен и
ироничен.  Вижте  какво  се  казва  в  Пс.  2:1-4:  “Защо  заговорничат  народите?...Защо  земните  царе  се
настройват и управниците се договарят заедно против Господа и против неговия помазаник...Този, който
седи в небесата се смее; Господ им се подиграва.” (мой превод) В миналото си мислех, че Бог е гледал
презрително на дишащите тежко политици в Израел, които са разпалвали пламъците на национализма. Но
сега разбирам, че тук няма презрение.  Бог просто е бил развеселен от смехотворната гледка на възрастни
мъже и жени, които говорят гръмки речи и се перчат превзето, когато всъщност се държат като играещи си
деца, със същата наивност, със същата глупава гордост, раздразнителност и чувство за превъзходство на
играещи си деца, които си представят, че са много важни. Не се ли смеем по същия начин на 3-годишното
момченце, което казва, че е пораснало и си представя, че сега то ще води света накъдето си пожелае? 

Хитлер говореше гръмки фрази за своето царство на чистокръвните арийци. То щеше да трае 1000
години и щеше да е модел за човешкото превъзходство, което единствено тевтонците можеха да достигнат и
да  демонстрират  1000 години?  Но  Третият  Райх продължи само 12 години и  завинаги ще остане  като
пример  за  нещо,  което  хората  не  могат  да  споменат,  без  да  се  засмеят.  Бог  се  смее  на  спектакъла  на
човешката претенциозност и пухтене, което е толкова глупаво, колкото е глупаво изказването на 6-годишно
момченце, че напуска дома си и никога няма да се върне обратно в него –  до тогава докато не завали.
(Коментар: Или докато си спомни, че е дошло времето да си изяде закуската, която майка му е приготвила. Д.Пр.)

Аз се смях, когато в Торонто беше изградена кулата на CNN. Беше обявено, че това е “най-високата
сграда  в  света.”  Чрез  тази  сграда  Торонто  щеше  да  се  прочуе  по  целия  свят.  Веднага  се  сетих  за
Вавилонската кула и за нейните строители, които си казали: “Нека да изградим град, една кула, чийто връх
да бъде в небесата и нека да си спечелим име.” (Бит. 11:4 – мой превод) Новината за този пропит от гордост
проект стигнала до Бога и той казал на помощниците си: “Нека да слезем долу и да видим това нещо, което
те са направили.” Оказало се, че кулата е толкова ниска, че се наложило Бог да коленичи и да използва
увеличителната си лупа, за да я види и какво е видял – видял най-високата сграда в света, чийто връх е
небесата, чрез която хората се прославили. В сравнение с Бога, кулата не е по-висока от клечка за зъби и е
смехотворна напереността на хората, породена от нейното построяване, защото те приличат на 3-годишно
дете, което току-що са се научило да кара триколесното си колело и сега обявява на света,  че може да
управлява огромен пътнически самолет. 

Сега разбирам защо Бог се забавлява, когато вижда празнословието на народите. През 19 век един
политик се провикнал: “Шокираща е възможността един ден в бъдещето Канада да бъде управлявана от
хора,  чиито майчин език не е  френски.”  Сега френско говорящите жители на Канада са  около 20% от
населението (Коментар: Което е съсредоточено в провинцията Квебек. Д.Пр.) (преди около 130 години са били около
55%) и продължават ежегодно на намаляват. 

Когато бях дете, постоянно чувах гордото изявление: “Слънцето никога не залязва над Английското
знаме.”  Това  беше  декларация  за  превъзходството  на  Британската  империя.  И  какво  стана  с  това
превъзходство?  Днес  богатството  на  Англия,  изчислявано  на  глава  от  населението  е  същото  като
богатството на Италия. Днес само три стъпала делят икономиката на Англия от потъването й в Северно
море.  Наполеон  си  възвърнал  властта  над  Франция  за  7  дни  (което  според  думите  му  било  твърде
библейско), а после 10 дни се хвалил с това. След това отново бил детрониран, този път – завинаги. И
всичко това се случило само за 1 месец време. 

Пъченето на народите, надутите претенции на техните лидери – това са случаите, в които Бог се смее,
но не защото е надменен, а защото е развеселен от нереалността на всичко това, по същия начин, по който и
ние се развеселяваме от липсата на реалност в детските фантазии. Хуморът е чудесен, стига да признаваме
колко неоснователни са претенциите ни за величие и колко глупаво е пъченето ни в очите на другите

Веднъж един пътуващ проповедник бил поканен на вечеря в един фермерски дом преди вечерната
служба. Наложило се домакинята да изживее голям стрес относно вечерята. Гостът отказал да вкуси от
прекрасно сготвеното ядене, с доста арогантното оправдание, че не би могъл да проповядва с пълен стомах,
така както оперният певец ни би могъл да пее с пълен стомах. След вечерята разочарованата жена останала
в къщи, за да прибере масата и да измие чиниите, а съпругът й откарал проповедника в църквата. Когато
мъжът й се върнал, жената го попитала как се е представил проповедника по време на службата. Фермерът
й отговорил: “Той напразно отказа да яде.”

По време на посещение в Лондон, бившата кметица на Отава, Шарлот Уитън –  огромна жена със
зверско изражение – посетила кмета на Лондон. Кметът бил декориран с много ордени, медали и верижки, а
тя носела само една роза на ревера си. Кметът й казал, че има нещо подобаващо в облеклото и на двамата,
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тъй като населението на Отава наброявало само 600 000 човека, а населението на Лондон – 12 мил. човека.
След това се наклонил към нея и й казал насмешливо: “Дали ще се изчервите, ако помириша розата ви?” А
Шарлот му отговорила: “А вие ще се изчервите ли, ако стегна веригата около шията ви?”

Хуморът изважда на показ нещо повече от глупавите ни претенции, че сме важни хора и ни дава
възможност да осъзнаем това. Хуморът ни дава шанс да признаем тайния си срам, без да бъдем смазани от
него. Исус срещнал жена край един кладенец в Самария и те флиртували за известно време (Йоан 4:7-29).
После Исус преценил, че е флиртувал достатъчно и решил да приключи. Внезапно й казал: “Иди и извикай
съпруга си.” Жената веднага му отговорила: “Аз нямам съпруг.” Убеден съм, че с примигване на окото си и с
усмивка на лицето си Исус й казал: “Ти казваш истината, защото нямаш съпруг. Ти си се омъжвала 5 пъти, а
мъжът, с който живееш сега дори не ти е съпруг. Винаги е добре да чуваш, че хората говорят истината.” 

Защо съм сигурен, че той е казал това с примигване на окото си и с усмивка на лицето си? Защото
жената  не  избягала  от  него;  тя  останала  с  Исус  и  продължила  да  разговаря  с  него,  станала  сериозна,
стигнала до положението да повярва в него и след това го обикнала. Ако Исус просто я беше изобличил, че
лъже, ако я беше смъмрил, тя щеше да си замине разгневена от начина, по който я унизява, проклинайки го
заради това, че си завира носа в чуждите работи и че е неделикатен. Тъкмо хуморът позволил на жената да
признае тайния си срам и я привлякъл към Господа.

Тъй като хуморът е дар от Бога, той потвърждава, че веселото сърце прави добри неща. Удивителното
е, че колкото по-гръмогласно се смея, толкова по-ясно разбирам, че имам нужда от моя Спасител и още
повече го ценя.

За царят с глинените крака и с огромното сърце
 2Ц. 6:12-23

Той бил поет, музикант, любовник и гениален военачалник. Освен това бил умен администратор и
страховит раздавач на правосъдие. Той бил гениален, сърдечен, милостив и верен приятел. Но преди всичко,
той е бил човек на Бога. Името му е ДАВИД. Хората му завиждали. Жените припадали за него. Враговете се
страхували от него. Всички тези реакции му подхождат, защото е бил надарен с дарби, заради които си
заслужава да се завижда; защото е притежавал мъжественост, за която въздиша всяка жена и решителност,
към  която  само глупаците  са  се  отнасяли лекомислено.  Давид  е  имал  вяра  в  Бога,  която е  можела  да
премества планини. Освен това е притежавал огромна човешка привързаност. Но е имал глинени крака. Той
е извършвал грехове толкова пламенно, колкото пламенно се молел и в резултат от греховете му животът му
се разпаднал, семейните нещастия го победили и даже един от синовете му го преследвал, за да го убие.

Тъй като бил герой на Израел, една от дъщерите на цар Саул, Михала, се влюбила и се омъжила за
него. По-късно го презряла, защото тя произлизала от царско семейство, а той – от селско семейство, на
което му били чужди изтънчеността и умението да спазва изискванията на дворцовия етикет. Още по-късно
– всъщност в края на живота си – той умрял като отчаян човек, оставяйки в руини всичко около себе си.
Въпреки това, хората на Давид запомнили славата, която притежавал той и те заедно с него. Поради това
1000 години по-късно тъкмо на овчарите било казано, че в Давидовия град ще намерят спасителят на света.
Пак поради това, слепият просяк извикал: “Исусе, сине Давидов, смили се над мен!” (Лука 18:38) Не само
израелтяните, но и аз самият не мога да забравя Давид. 

Кой е бил Давид? Той е бил овчарче с рижа коса, родено във Витлеем, най-малкият от 8 братя. Още
като юноша той станал любимец на цар Саул. Но когато славата на Давид започнала да расте, Саул започнал
да  му  завижда  и  много  бързо  завистта  му  прераснала  в  омраза.  Саул  бил  вманиачено  подтиснат  и
параноичен човек.  Параноичен?  Да.  Веднъж той побеснял и се  разкрещял:  “Вие всички заговорничите
срещу мен. Всички!” В пристъп на ярост той се опитал да прониже Давид с копието си.  Тогава Давид
избягал от царския дворец и се скрил в една пещера, която се намирала на 20 км от Витлеем. Тъй като
станал беглец от закона, към него се присъединили 400 мъже, които също били принудени да бягат от този
луд цар и се намирали в същото отчаяно положение като Давид. Всеки от тях е бил потиснат или имал да
плаща непосилни дългове, или е бил с огорчена душа – ето такива според Библията са били мъжете, които
се събрали около Давид. Тези 400 мъже са имали жени и деца със себе си, които трябвало да бъдат хранени.
Пари и храна събирали от овчарите, които хората на Давид пазели от нападенията на филистимците. Освен
това хората на Давид обирали до шушка всеки нападател, който бил достатъчно глупав, за да ги нападне.

После Саул умрял и Давид вече не бил извън закона. За много кратко време се случили много неща.
Славата  му пораснала  неимоверно много.  Сега  станал цар,  генерал,  граждански  администратор,  главен
съдия – всички тези неща едновременно. Изглеждал непобедим, но въпреки това животът му се объркал.
Един от синовете му, Амнон, изнасилил и след това прогонил Тамар, негова полу-сестра (от друга майка).
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След това Авесалом, друг син на Давид и брат на Тамар, убил брат си Амнон заради това, което направил.
След това Авесалом започнал да си въобразява, че е много важен и че е герой (поне в собствените си очи.)
След поредица от манипулации и заговор за детрониране на Давид, Авесалом се самопровъзгласил за цар,
което било приветствано от подмазващата му се тълпа.

Наложило се Давид да бяга от собствения си син, за да се спаси. Най-тъжна според мен е картината,
когато  Давид  пресича  река  Йордан  и  олюлявайки  се  започва  да  се  изкачва  по  стръмната  Планина  на
маслините,  плачейки,  с  разбито  сърце,  като  унизен  цар.  Скоро  след  това,  на  другия  бряг  на  Йордан,
войските на Давид преследват Авесалом. Авесалом се опитал да избяга, но по една нещастна случайност се
обесил на косата си. Обезумял от мъка, Давид оплакал смъртта на своя син-убиец с думи, които никога няма
да забравим: “Сине мой, Авесаломе, сине мой, сине мой, Авесаломе! Да бях умрял аз вместо теб, Авесаломе,
сине мой, сине мой!” (2Ц. 18:33) В този момент, образно казано, Давид умрял.

Давид често ме вълнува и ме кара да мисля за него. 
А) На първо място, той ме вълнува поради огромната си привързаност и вярност. Това ме вълнува,

независимо  че  ние  сега  живеем  в  епохата  на  безцеремонни  човешки  сблъсъци,  на  лицемерни
взаимоотношения и на изневери. Да излеем привързаността на цялата си душа върху скъпи за нас хора,
които обичаме като себе си и към които да останем верни до края на живота си? Едва ли.  Няма друго
поколение,  което  толкова  често  да  използва  изразът  “съдържателни отношения”  и  същевременно  влага
толкова малък смисъл в него.

Наблюдавам, че хората сменят отношенията си така, както аз си сменям чорапите. При мен идват хора
и се оплакват, че нямат приятели. Сещам се за думите на моят отдавна умрял дядо: “Ако искаш да имаш
приятели,  самият ти трябва да си приятел.” Когато попитам човекът, който се оплаква, че няма никакви
приятели  какво  е  разбирането  му  за  приятелството  и  винаги  установявам,  че  той  не  разбира,  че
приятелството е  толкова  силно,  колкото е  саможертвата,  която искаме да  направим за  приятелството и
колкото  е  унижението,  което  сме  готови  да  понесем  в  името  на  това  приятелство,  независимо  от
неудобствата, които ще си навлечем.

Неудобства? Непременно! В неделя сутринта, когато сме започнали да боядисваме гаража, нашият
приятел ни звъни притеснен и настоява да отидем у дома му, защото е ужасно притеснен. Но ние сме чакали
5 месеца, за да боядисаме гаража, тъй като вали всяка събота и неделя, а сега времето е слънчево и топло,
отгоре на всичко утре заминаваме в командировка. Тогава какво да направим? Дали да изоставим всичко
(което означава, че ще трябва да измием четката, въпреки че само веднъж сме я натопили в кутията с боя и
сме боядисали само една ивица) и да отидем при приятеля си? Или да му обясним, че не можем да отидем,
независимо че е разстроен, просто защото днес трябва за боядисваме? Ако постъпим по вторият начин, ние
на практика се отказваме от твърдението си, че сме приятели с този човек и преставаме да сме приятели, ако
въобще някога сме били.

Мои приятели са ме карали публично да се чувствам неудобно, но знам, че като техен приятел аз съм
длъжен да направя много за  тях. Мои приятели са ме товарили с емоционалният си товар точно тогава,
когато самият аз съм бил толкова емоционално претоварен, че ми се е струвало, че няма да мога да понеса
още един товар, но знам, че като техен приятел аз съм длъжен да направя много за  тях. Мои приятели са ме
отегчавали и са ми досаждали многократно, но и аз самият още повече пъти съм ги отегчавал и съм им
досаждал.  Приятелството е  толкова  силно,  колкото приятелите  ни държат на  нас.  Егоистичните  хора  в
нашата нарцистична епоха си представят, че приятелството се състои в това, някой друг непрестанно да
задоволява прищявките им.  Тези хора не разбират, че да имаш приятел, това означава да си готов той да те
изтощава, и то не веднъж. Онези, които не могат да създадат и да поддържат приятелство с друг човек,
никога не могат да създадат стабилен съюз. Не е чудно, че те са част от човешкото лекомислие и прескачат
от една повърхностна връзка към друга.

Мисля си за младия Давид и за приятелството му с Йонатан. Библията ни казва, че Давид обичал
Йонатан като собствената си душа. И Йонатан е  изпитвал същата обич към Давид.  Силно привличане,
непоклатима вярност един към друг; неизчерпаемо самораздаване в полза на другият.  (Коментар: И понеже
тези чувства са неразбираеми от някои хора, аз съм чел мнения, че Давид и Йонатан са били хомосексуалисти, след като така са
се обичали. Всеки човек мери със собствения си аршин. Д.Пр.) Рискувайки да изпадне в немилост и да бъде прогонен от
собственият си баща, Йонатан спасил живота на Давид, като го уведомил, че Саул е решил да го убие.
Когато  Йонатан  загинал,  Давид  го  оплакал  с  думите:  “Прискърбен  съм  за  теб,  братко  мой
Йонатане! ...твоята любов към мен беше чудесна и надминаваше любовта на жените” (2Ц. 1:26 –  мой
превод). Давид е демонстрирал благородството си не само към най-добрия си приятел, но и към най-злия си
враг, Саул. Докато бил извън закона, веднъж Давид се намирал в дъното на една пещера, в която Саул влязъл
по нужда. Царят свалил връхната си дреха и я поставил встрани. Докато царят се занимавал с тоалета си,
Давид отрязал незабелязано парче от долната част на дрехата му. Когато Саул излязъл от пещерата, Давид
извикал след него: “Защо слушаш хората, които казват, че аз ти желая злото? Виж какво имам тук: част от
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полата на дрехата ти! Бих могъл много лесно да те убия.” С пресипнал от сълзи глас Саул му отговорил: “Ти
ли се, Давиде? Ти си по-праведен от мен, защото ти ми се отплати с добро, въпреки че аз ти мислех зло .”
(1Ц. 24)

Бездънната привързаност и непоклатимата вярност на Давид изплуват още по-ярко в нашата епоха на
натруфеност и лекомислие. Да си такъв приятел, да имаш такъв приятел, това означава, че си свързан поне с
един човек с връзка, която се отличава с нежност, здравина, чувствителност и искреност, с утеха и честност,
с кротост и вярност. Такова приятелство изтрайва и даже се засилва в онези времена, когато приятелят ни е
унил, мрачен и раздразнителен и пречи на дългосрочните ни планове, даже ни досажда, защото изглежда, че
злоупотребява с приятелството ни. Но нали в това се състои смисълът на приятелството: когато сме крехки,
с нас да се отнесат деликатно; когато сме сгрешили, да има кой да ни поправи; когато поведението ни е
дразнещо,  да  има  кой  да  ни го  каже;  когато  сме  безчувствени,  да  има  кой  да  ни упрекне;  когато  сме
наранени, да има кой да ни превърже. Аз имам такива приятели и знам какви чувства са изпитвали Давид и
Йонатан един към друг.

Б) На второ място, Давид ме вълнува, отрезвява  и плаши, когато си спомня за неговата подлост и за
самозаблудите му, когато се препънал в своя срам. Възможно ли е мъжът, който с огромно благородство
пощадил живота на Саул да е същият мъж, който с отблъскваща похот e убил Урия, верният служител на
каузата на Давид? На иврит името “Урия” е съкратен вариант на изразът: “Господ е моята светлина.” А
Давид изгасил тази светлина поради най-подлата причина, която можем да си представим: той искал за себе
си Батшеба (Вирсавее), жената на Урия. В тази история ме шокира най-силно не това, че в този случай
Давид се е държал лошо (което е разбираемо),  а неговата самоизмама; неосъзнатата му, но въпреки това
непокорна слепота, която му е попречила да види това, което всички останали хора са можели веднага да
видят. Смайвам се, когато разсъждавам над вътрешната нечувствителност към греха, която го е настроила
срещу Бога, чийто глас е чувал неизменно в други случаи и му се е наслаждавал. 

Давид ме  плаши.  Подобно на  него  и  аз вярвам в първородния  грях.  (В края на краищата  това  е
единственото християнско учение, което е доказано по опитен път.) Подобно на него, аз вярвам, че дълбоко
скрито в мен има някаква деформация – в сърцето ми, в разума ми и във волята ми. Не мога да претендирам,
че там, където Давид се е оказал проницаем, аз съм непроницаем за греха. Наясно съм, че начетеността на
Давид относно теологията не го е ваксинирала срещу нещастието, което съсипало земното му бъдеще и
разкъсало на парчета семейството му. Поради това на мен не ми е трудно да разбера съдията от Върховния
Съд, който е хванат да взема подкуп или касиерката в супермаркета, която с най-сладка усмивка краде пари
от чекмеджето на касата или най-искреният учител от Неделното училище, който е описан в неделният
вестник като кръвосмесител. На мен не ми е трудно да разбера това. Но мен ме плаши, че това може да се
случи с всеки човек, независимо от това, че разбирането му е правилно. Очевидно е нужно нещо повече от
разбиране.  Давид  бил  вразумен,  когато  пророк  Натан  му  се  противопоставил  чрез  една  притча,  която
извадила на показ мръсотията на Давид. 

Кой поставя огледалото пред теб или пред мен? Жена ми, приятелите ми, колегите ми, даже враговете
ми. (Хиляди пъти благодаря на Бога за враговете ми, защото те често пъти ми казват истината за мен самият
– даже и да е с лоши намерения – докато другите хора ме оставят в самоизмамата ми, водени от най-добри
намерения.)

Не си мислете, че тази част от проповедта води до мрака и до ада. Съвсем не! Славата на историята на
Давид се състои в следното. Милостта на Бога е толкова голяма, толкова чудно е неговото търпение,  Бог
толкова упорито преследва целта си, че даже грехът на Давид не го е направил негоден, за да бъде използван
след това от Бога по най-чуден начин. Нито пък подлостта на Давид, неговата слепота и предателството му;
тези неща не го направили непригоден да бъде слуга на Бога. Колкото и да е славно опрощаването на Давид,
още по-славно е това неразбираемо нахлуване на Бога, чрез което Божията работа се придвижва напред чрез
хората с най-глинените крака. Поради това съм окуражен за себе си, за вас и за църквата на Христос по
целия  свят.  Въпреки че нито за  миг не си  помислям,  че мога  поради заслугите си  да  получа Божията
прошка,  търпение и настоятелност,  аз знам, че нашият грях не прави непригоден никой от нас да бъде
полезен служител на Бога. Работата на Бога ще триумфира, въпреки нас, но същевременно ще триумфира
чрез нас.

В) Накрая, Давид ме вълнува със своята проста наслада в Бога. От една страна Давид е треперел – и
така е трябвало да бъде – пред страховитото великолепие на Бога; от друга страна, Давид е обичал Бога и се
е наслаждавал в Бога с  детинството на юношата,  за  когото свежестта,  простотата и веселието са нещо
нормално.  Когато  ковчегът  на  завета  (който  е  символизирал  присъствието  на  Бога)  бил  пленен  от
филистимците, които не му отдали почит, а после когато бил върнат обратно в Йерусалим, според Библията
Давид с всичките си сили танцувал пред Господа (2Ц. 6:16).  Давид никога не правел нещо наполовин  а  .
Поради това танцувал с необуздана енергичност,  при което се разголил пред публиката.  Денят,  в който
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ковчегът на завета се върнал в Йерусалим е бил вероятно най-важният ден в живота на Давид. Тогава как да
не танцува в екстаз и с ентусиазъм? Но Михала, жената със синя кръв във вените си, не мислела така. Тя се
засрамила от момчешкото държание на своя съпруг. В очите й Давид е бил един публично разголващ се
простак, за когото е имала нещастието да се омъжи. Тя видяла, че съпругът й се държи така, както подобава
на потеклото му: един обикновен човек от народа, който никога няма да се научи как да се държи като цар.
Михала го презряла заради това.  И това е разбираемо. Глухите хора винаги презират онези, които танцуват,
нали? Давид й обяснил: “Но аз танцувах пред Господа”, заблуждавайки се, че ако й го повтори няколко
пъти, тя ще разбере. Но тя никога не разбрала. “Но аз танцувах пред Господа.” Кой Господ? Михала не
знаела нищо за висотите и дълбочините на потапянето на Давид в Бога. Сърцето й било хладно, а сърцето
на Давид е било изпълнено с възторг. (Коментар: Според коментатори, заради това презрение, Михала била наказана от

Бога да бъде бездетна през целия си живот. Д.Пр.)
Когато бях дете, веднъж прочетох една мисъл, чийто смисъл не схванах напълно, но въпреки това още

тогава разбрах достатъчно, за да я запомня за цял живот. Тя принадлежи на един стар шотландски свещеник
от 19 век и звучи така:  “Покажете ми човек, който никога не е купувал на любимия си подарък,  който
надвишава финансовите му възможности и аз ще ви кажа, че този човек не е подходящ за Божието царство. ”
Но сега разбирам добре тази мисъл. Давид също я е разбирал. Той е бил поетът и музикантът на Израел. Той
е знаел, че чрез поезията и музиката човек излива навън сърцето си и че те са средството, чрез което се
потапяме в Бога толкова дълбоко, че прозата ни се струва блудкава в сравнение с поезията. 

Ако думите в поезията на Давид ни се струват преувеличени или още по-лошото, ако ни се струват
много шум за нищо, тогава ще трябва да чакаме Бога, който е мотивирал Давид да възкликне: “В твоето
присъствие има пълнота от радост; в дясната ти ръка има вечни удоволствия.” (Пс. 17:11 –мой превод)
Ще трябва да чакаме онзи, който дойде при нас 1000 години след Давид и каза: “Казах ви тези неща, за да
може моята радост да бъде във вас и да може радостта ви да е пълна.” (Йоан 15:11 – мой превод) Ще
трябва да чакаме Господа, докато викаме заедно с Павел: “Той ме обичаше и пожертва себе си заради мен.”
(Гал. 2:20 – мой превод) Давид е знаел това. И тъй като той е умрял, аз считам, че той е отражение на това
което става в моето сърце, независимо че жизненият ми опит е много по-малък от неговия и привързаността
ми е по-слаба от неговата.

Давид е бил най-великият цар на Израел - пищен, надарен, страстен и скандален грешник, но въпреки
това – най-нежното дете на Бога. Хиляда години по-късно сред нас дошъл друг,  който бил по-велик от
Давид. Слепият просяк се обърнал към него с думите: “Исусе, сине Давидов, смили се над мен!” И в своята
милост  Исус  Христос  нашият  Господ  направил  Вартимей  да  прогледне,  да  повярва  и  да  тръгне  след
Господа.

Тогава нека и ние с вас да извикаме: “Исусе, сине Давидов, смили се над мен!” Защото викайки към
синът на Давид, който е и Синът на Бога, ние ще установим, че проглеждаме, че вярваме и че чуваме нашия
Господ и после всички, които го чуваме, започваме също да танцуваме, докато радостни очакваме денят,
когато древният цар и всички ние ще паднем по очи на земята от възхищение към онзи, който беше роден в
обор в Давидовия град, който завинаги е нашият благословен Спасител.

Защо в Новия Завет се говори толкова много за лъжливи учения и за
лъжеучители

Мат. 7:15; 1 Тим. 1:3; 2:4; 1:10; 4:16; Еф. 4:13; Юда 12-13; Яков 3:1; Пс. 13:6; 11:7

Имам приятел, който е лекар в една болница в Торонто и е професор по медицина. Преди няколко
години за един четвъртокурсник от медицинския университет се появили подозрения, че има много слаби
познания по медицина. Управата на университета се притеснила. Всички се питали как този младеж е успял
да  стигне  до  четвърти курс  с  толкова  слаби познания.  Кой му е  поставял оценки на  изпитите  и  му е
позволял да продължи обучението си през предишните 3 години? Защо му е било позволено да продължи,
когато очевидно би трябвало да получи слаба оценка и да бъде спрян? Четвъртокурсник по медицина рядко
се провалял на изпитите, тъй като по-неспособните студенти били прочиствани през първите години на
обучението им в университета. Студентът за който говорим бил китаец. Да не би да е имало опасения, че
изпитващите  ще  бъдат  обвинени  в  расова  дискриминация,  ако  му поставят  слаба  оценка  на  изпитите?
Възложили на приятелят ми да проучи този случай. Той задал на студента няколко елементарни въпроси по
анатомия, но младежът не можал да отговори. Приятелят ми казал на администрацията на университета да
“заровят”  този  младеж  толкова  дълбоко,  така  че  никога  да  не  може  да  се  появи  в  класните  стои  на
университета или в някоя клиника.
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Приятелят  ми  не  си  казал:  “Е,  добре,  това  не  е  важно.  Несъмнено  този  младеж  има  някакви
способности в нещо.  Нека да не го  натъжаваме.  В края на краищата  е ужасно да бъдеш изхвърлен от
университета. Ако бъде изхвърлен, той може никога да не се възстанови емоционално, а ние не искаме това
да тежи на съвестта ни!” Вместо това той казал: “Веднага изгонете този младеж от университета, докато не
му е даден шанс да навреди непоправимо на някой човек.”  (Коментар:  Един  човек  казал:  „Понеже знам какъв

инженер съм, ме е страх да отида при доктор да ме прегледа.“ Д.Пр.)
Когато през 1961 бях ученик в последния клас на гимназията, веднъж в час по химия трябваше да

произведем водород. Учителят ни Лойд Добсън ни каза, че на учениците в гимназията не е разрешено да
правят  този опит,  тъй като  съществува  риск  от  експлозия  и  това  може да  е  опасно.  После  ни запозна
подробно със свойствата на водорода и детайлно ни описа начина, по който ще трябва да извършим опита, а
след това най-внимателно наблюдаваше всеки от нас, когато ние един след друг произведохме водород. Но
да предположим, че учителят не ни беше обяснил свойствата на водорода, че не ни беше инструктирал как
да действаме и не ни беше контролирал през цялото време на опита и се беше случила експлозия. Тогава
нямаше ли родителите на учениците с пълно основание да считат, че учителят е нехаен, даже престъпно
нехаен?

Пророците  и  апостолите,  чието  писано  свидетелство  е  Библията,  са  били  много  загрижени  за
опасността от лъжливите учения,  защото са знаели,  че проповедник или учител в Неделното училище,
който проповядва лъжливо учение е опасен не само за слушателите си, но и за себе си. А за църквата? Всяка
църква, която е безразлична към лъжливите учения е толкова нехайна към задълженията си, колкото е и
самият извършител.

Но  въпреки  това  ние  виждаме,  че  църквите  навсякъде  по  света  не  проявяват  търпимост  към
истинското християнско учение. Винаги има някой, който казва: “Кой се нуждае от учение? Учението е само
вид  мозъчна  дейност,  която  се  харесва  само  на  хората,  които  обичат  да  решават  загадки.  Освен  това,
фокусирането в учението често пъти е повод за спорове. Нека да се избавим от това и просто да вървим с
Исус, без да се занимаваме с учението на Исус.”

Но  ако  човек  говори  по  този  начин,  това  означава  че  той  не  се  разбира  какво  говори.  Защото
начинаещите могат да запитат кой е този Исус,  с когото вървим? Защо вървим с него,  а  не с Уинстън
Чърчил, например? Защото Уинстън Чърчил не е Божият Син. Кой спомена за “Божия Син?  Да се казва, че
Исус  е  Божия  Син  означава  директно  да  навлезем  в  учението  за  превъплъщението.  Добре,  тогава  да
забравим за учението за превъплъщението и да говорим само за Исус Христос. Но “Христос” е гръцко име,
което произлиза от еврейското име “Месия.” Месията е Божият пратеник, който  идва с цел да поправи
създанието, което е развалено. От тук произтичат две учения: учението за създаването на света и учението
за грехопадението. (Запомнете, че има нужда от Месия само за света, който се е развалил.)

Нашият опонент сега става нетърпелив и отговаря: “Не намесвайте Месията; просто ни дайте онзи
обикновен спасител от дните, когато ходехме на Неделно училище. Спасител? Спасител от какво? От тук
произтичат две учения: за греха и за спасението. “Не можем ли просто да вярваме, без да се забъркваме във
всичките  тези  учения?”  Но  в  какво  да  вярваме?  Между  другото,  по  какво  такава  безадресна  вяра  се
различава от наивността, от суеверието или просто от мнението или възгледа?

НЕВЪЗМОЖНО Е ДА ВЯРВАМЕ В ИСУС БЕЗ ДА ЗНАЕМ ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ!
Учението подчертава и изяснява истината. Там, където учението се принизява и пренебрегва, винаги

се появява някой, който твърди, че истината не съществува. Но християните не могат да кажат такова нещо.
Там, където учението не се знае, истината не може да се знае.  (Коментар:  Следователно, ако не четем редовно
Библията и не пием вода от “извора,” не можем да знаем истината, тъй като Исус е казал:  “Аз съм пътят,  истината и
животът.” Д.Пр.) Но християните са жадни да научават истината и са родени от истината. Там, където има
лъжеучение, пътят на хората завършва в блатото или в пустинята, но никога не стига до Божието царство.

В текстовете на Стария Завет много често се говори за фалшивите пророци и за вредите, които те
причиняват. В текстовете на Новия Завет много често се говори за лъжеучителите и за вредите, които те
причиняват. В Новия Завет има 5 книги, в които специално се подчертава важността на здравото учение в
християнското общество и опасността от лъжливите учения. Тези 5 книги са двете послания на Павел до
младия проповедник Тимоти, писмото му до Тит, второто послание на Петър и посланието на Юда.

Замислете се за момент върху текста от 1Тим.,  в което Павел говори за: “Бог, нашият Спасител,
който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познаването на истината .” (1Тим. 2:3-4) А в
превода  на  Филипс  на  Библията  (на  английски)  този  текст  е  преведен  така:  “Целта на  Бога,  нашият
Спасител,  е  всички  хора  да  бъдат  спасени  и  да  стигнат  до  познаването  на  истината.”  Ясно  личи
убедеността на Павел, че ние се нуждаем от спасение. Павел е убеден,   че Бог иска да спаси всички хора без  
изключение,     че Бог ни спасява единствено, когато ние стигнем до познанието на истината, до тази истина,  
която е самият Бог и до истината за нас самите, а това са истини, които Бог ни разкрива . Познанието за
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Божията истина е решаваща, ако искаме да притежаваме Божието спасение. Ясно е, че разпространяването
на лъжеучения прави хората да не се интересуват от истината, а това е пречка за тяхното спасение.

  Ако имаме силно възпаление, обикновено лекарят ни предписва да вземаме някакъв антибиотик
(пеницилин  или  нещо  подобно).  Ние  вземаме  лекарството,  защото  вярваме,  че  то  ще  ни  излекува  от
инфекцията.  Ако  ни  бъде  предписан  пеницилин,  но  ни  бъде  казано,  че  той  няма  да  ни  излекува  от
инфекцията, тогава ние ще откажем да го вземем и така инфекцията ни ще се влоши, докато накрая се
разболеем смъртоносно.

Хората са се радвали, когато са чули новината за Раждането на Христос, просто защото са вярвали, че
това, което Бог им е предписал е лекарството, от което са се нуждаели.  Добрата новина за Раждането на
Христос е била това лекарство за тях, тъй като в положението, в което са се намирали, когато живота им е
бил заплашен, на тях им е бил даден спасител. И то не само спасител, а резултатен спасител, роля, която не
може да бъде изпълнена от друг, освен от Исус от Назарет. Йоан казва, че Исус Христос ни е бил даден като
“лекарството срещу заразата на нашите грехове.” Тогава, когато лъжеучители със своето лъжливо учение
затъмнят, отрекат, принизят или по някакъв начин оклеветят тази истина, хората които ги слушат се оказват
в опасно положение пред Бога, тъй като те ще отблъснат единственият спасител, който всеки от нас може да
има.

Не  си  мислете,  че  преувеличавам,  когато  сравнявам  Божията  истина  с  антибиотика,  без  който
заразилият се човек ще умре. Когато Павел говори за “здраво учение” в писмата си до Тимоти и Тит, за
думата “здраво” той употребява гръцката дума ‘hugiainousa”, която е широко разпространен медицински
термин и означава “здравословен”. Следователно, здравото учение е здравословно, а лъжливото учение е
смъртоносно.  В  1Тим.  Павел  напомня  на  младежа,  че  когато  липсва  здравото  учение  и  процъфтява
лъжливото  учение,  хората  стават  “убийци,  неморални,  хомосексуалисти,  педофили,  лъжци  и
лъжесвидетели.”  Дали  тези  хора  се  противопоставят  на  хората,  които  вършат  добри  дела?  Не!  Те  се
противопоставят  на “здравото учение”,  на здравословното лекарство.  В края на 1Тим.  Павел говори за
“учението,  което  е  в  хармония  със  светостта.”  Павел  не  само  казва  на  Тимоти:  “бъди  способен  да
поучаваш  в  здравото  учение”,  но  и  добавя:  “защото  като  правиш  това,  ще  спасиш  и  себе  си,  и
слушателите си.” (1Тим.4-16)

Когато в миналото оценявах кандидатите за служители на Бога в нашата деноминация, аз оставях
другите членове да комисията да проверяват уменията на кандидатите, семейното им положение и какви
планове имат за кариерата си. Аз се фокусирах единствено върху познанията на кандидатите за Божията
истина  и  за  християнското  учение.  А когато  ми  беше  казано,  че  това  не  е  моя  работа,  аз  си  подадох
останката като член на комисията, защото повече нямаше да мога да предпазя вярващите, които биха били
подложени на опасност след 1-2 години. В края на краищата опасността не е малка. Самият Исус говори за
хората,  които  проповядват  в  църквата    и  на  външен  вид  изглеждат  като  сърдечни  и  любящи  овце  ,    но  
всъщност  са  кръвожадни  вълци.  Те  не  са  кръвожадни  вълци,  защото  са  неприятни  или  груби.  Те  са
кръвожадни и смъртоносни вълци, защото са лъжливи пророци (даже ако се окаже, че са искрени и самите
те не осъзнават каква вреда причиняват), които подменят Божията истина с някакво лъжеучение.

При това положение не е чудно, че Павел пише до църквата в  Ефес и призовава членовете й да
израстват и да узряват, за да се издигнат над това ниво на детинско познание. Павел казва, че дотогава,
докато имат само детинско познание, те винаги ще бъдат “блъскани и завличани от всеки вятър на учение,
чрез човешка заблуда, в лукавство, по измамни хитрости.” (Еф.4:14) Какво означава изразът: “Блъскани и
завличани от всеки вятър на учение”? Означава че всяко лъжеучение отклонява християните от пътя им и
това е най-малкото, което може да им се случи. Възможно е те да се почувстват объркани и даже да започнат
да потъват. Лъжливите учения и лъжеучителите не трябва да бъдат възприемани с безразличие.

Поради това Юда избухва с своята кратка книга, която се състои само от една глава. Употребявайки
най-унищожителни  думи,  Юда  ни  казва,  че  лъжеучителите  са  “безводни  облаци”,  които  обещават
животворен  дъжд,  но  от  тях  не  капва  нито  капка  за  жадуващите  за  духовност  хора.  Според  Юда
лъжеучителите са “безплодни дървета”, които не раждат нищо, което да може да помогне на някого. Те са
като “свирепи морски вълни, които изтласкват на повърхността пяната на собственият им срам.” Те не
само  са  разрушителни  като  ураган,  а  и  собственият  им  живот  е  безсрамен.  Накрая  Юда  казва,  че
лъжеучителите са като “скитащи звезди”, които падат от небето и изгарят в тъмнината. Но колкото и да е
критичен езикът на Юда, той не е толкова суров, колкото е суров езикът на нашия Господ, когато казва, че
въпреки че лъжеучителите приличат на симпатични овце, всъщност те са смъртоносни вълци. 

Не разполагаме с време, за да изследваме всички лъжеучения, за които се споменава в Новия Завет,
поради което ще се спрем само на няколко от тях. 
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А)  Йоан   казва,  че  е  лъжливо  всяко  учение,  което  отрича  превъплъщението  .  Да  се  отрича
превъплъщението, означава да се отрича, че на нас ни е бил даден спасител и така да се оставят хората да се
лутат без цел и посока, незнаещи и неразкаяли се, в своята греховност пред Бога. 

Б)  Петър   казва, че е лъжливо всяко учение, което отрича, че от всички християни се изисква да се  
подчиняват  на  Бога,  вследствие  на  което се  появява  разпуснатостта  и  разгулността  и  името на  Исус  е
опозорявано. 

В)  Павел   казва,  че  е  лъжливо  всяко  учение,  което  твърди,  че  хората  трябва  да  спечелят  или  да  
заслужат  да  бъдат  приети  от  Бога  като  оправдани  грешници.  Здравото  учение  твърди,  че  ние  биваме
оправдавани чрез вяра; че биваме примирявани с Бога, когато се доверяваме с вяра на милостта, която той
благосклонно щампова върху нас. 

Г) Яков   казва, че е лъжливо всяко учение, което твърди, че е достатъчно само да сме слушатели на  
Божието Слово и че не е нужно да сме негови изпълнители в ежедневието си. Яков казва, че истински
слушател  е  този,  който  изпълнява  казаното  в  Божието  Слово,  особено  когато  помага  на  “вдовиците  и
сираците”, т.е. на хората, които са онеправдани в обществото и са беззащитни. 

Д) В краткото си послание  Юда казва много повече неща за лъжливите учения, отколкото другите
автори от Новия Завет. Той ни казва: “Разпознавайте ги и ги избягвайте. Те използват популистки език, те са
интелектуални  сноби  и  опитни  манипулатори,  които  твърдят,  че  притежават  изобилие  от  Светия  Дух,
въпреки че поведението им е безсрамно. Разпознавайте ги и ги избягвайте.”

Ще се спра още на едно нещо, което е важно да знаем:  въпреки че правилното и здравото учение е
нужно,   то не е достатъчно  . Вярно е, че е нужно, винаги е нужно. Но само то не е достатъчно. Разбирате ли,
възможно е човек да възприеме Божията истина с разума си,     но в сърцето си да е далече от Бога  .

На  мен  може  да  ми  се  струва,  че  разбирането  ми  на  здравото  учение  е  по-добро,  отколкото
разбирането на  другите  членове  на  нашата  църква.  Но този факт  в  никакъв  случай не  означава,  че  аз
познавам по-интимно живия Бог,  отколкото старицата, която се е молила и се е борила, страдала е и се е
покорявала, умолявала е Бога и го е възхвалявала ежедневно в продължение на десетки години и сега може
да повтори казаното от псалмиста: “Ще пея на Господа, защото е бил щедър към мен.” (Пс. 13:6)

Когато си мисля за  моето разбиране на здравото учение,  аз си спомням думите на апостол Яков.
Заедно  с  другите  пророци  и  апостоли  той  е  знаел,  че  здравото  учение  е  от  решаваща  важност  за
призоваването,  подготовката и заздравяването на Божиите хора.  Това означава  ли,  че всеки християнин
трябва да се стреми да бъде учител или изследовател на здравото учение? Според Яков, съвсем не, защото
тези, които обучават,   ще бъдат съдени много по-взискателно от Бога  .

И тъй като аз ще бъда съден много по-взискателно, защо не ми направите услуга и не ме оцените сега,
като по този начин ми спестите нещо по-лошо след време? “Онова, което е важно, е поведението на
човека.” Не ме оставяйте нито ден повече да бъда жертва на всякакви страшни илюзии относно себе си.
Защото знам, че псалмистът е бил прав, когато е казал, че праведният, единствено праведният, ще види
лицето на Бога. (Пс.11:7)

Защо ми казвате “Господи, Господи,” а не правите това, което съм ви казал?
Лука 6:46

Когато учех в университета в Абърдийн, Шотландия, понякога се срещах със студенти по медицина и
пиехме кафе в  едно кафене.  Обсъждахме нещата,  които трябваше да  направим,  за  да  получим виза  за
Англия. Студентите от САЩ трябваше да преминат през проверка в полицията. Като гражданин на Канада,
аз не бях задължен да правя това, тъй като бях Британски поданик. Тогава един от американските студенти
гневно ми каза: “Британски поданик? Как можеш да позволиш да бъдеш поданик на друга държава? А даже
и да си наистина такъв, ти не би трябвало да употребяваш думата “поданик.” Тя е унизителна.” 

Но аз никога не се бях чувствал унизен от това, че съм британски поданик. Никога не бях притискан
или  тревожен  по  някакъв  начин,  нито  бях  ограничаван  или  подценяван.  Точно  обратното,  винаги  се
чувствах необикновено обогатен от това, че съм британски поданик. В края на краищата, аз принадлежах
към най-старата в света демократична традиция. И тъй като е най-старата, на нея може най-много да се
вярва. (До каква степен трябва да се вярва  в демократичната “традиция” на Германия или Русия?)  Нещо
повече, първа Британия заяви, че никой не може да бъде хвърлен в затвора, преди да бъде обвинен и осъден .
Та нали Британия винаги е имала най-благородно отношение към населението, което е било завладяно и
покорено поради някакъв военен конфликт.  (Можете ли да си представите какво щеше да представлява
сегашен Квебек, ако някогашната Нова Франция беше покорена от Испания или Холандия?) Винаги съм
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считал, че е привилегия човек да е британски поданик. От своя страна, американският студент считаше, че
това е унизително. Мненията ни бяха коренно противоположни.

По същият начин мненията на хората се разделят, когато се заговори за призива на Бога към нас да му
се  подчиняваме.  Някои  хора  сумтят:  “Да  се  подчиняваме.  Това  е  унизително,  това  е  другото  име  на
робството и страданието. Човекът трябва да е независим и да не се подчинява на никой.” От друга страна,
християнинът-последовател  знае,  че  да  чуеш  призива  на  Бога,  да  разпознаеш  призива  на  Бога,  да  се
подчиниш на призива на Бога – накратко казано, да се подчиниш на Бога – това е чудна привилегия, която
ни носи благословение. При това положение, кой е прав в този спор?

От  състоянието  на  човешкото сърце  зависи,  дали призивът  на  Бога  да  му  се  подчиним ще бъде
възприет като поробване или като освобождение. Спомням си, все едно че беше вчера, как седях на пейка в
един парк в Торино, близо до катедралата Св.  Яков,  преди Марлийн и аз да се  бяхме оженили.  Тогава
Марлийн беше атеистка и нямаше желание да стане християнка. Тя казваше: “Не искам да гледам на света и
на живота през очилата на християнската вяра, които само изкривяват образа и го правят фалшив.” Колкото
е  възможно по-нежно  и  внимателно  аз  й  обяснявах,  че  предположенията  й,  че  човечеството  има  ясно
виждане и разбиране, че притежава вярна представа за живота и поради това няма нужда от никакви очила,
са неверни и погрешни.  В евангелието се казва, че сърцето и разума на човека са в такова състояние, че
съвместно допринасят за изкривяване на виждането и до ужасно погрешно зрение. Всъщност, само когато с
вяра се облечем в Исус Христос, т.е. само когато си поставим неговите коригиращите лещи, ние започваме
да виждаме истината такава, каквато е и да я виждаме ясно.

Да се облечем с Исус Христос, това винаги означава да приемем всичко от него: да го приемем като
наш Спасител, но в същото време да го приемем и като наш спътник, като наш съдия и като наш Господ. С
други думи,  да бъдеш ученик и последовател на Исус,  това означава да се покоряваш.  Истинска вяра има
само  тогава,  когато  има  желание  и  стремеж  към  подчинение  на  Бога.  Там,  където  няма  стремеж към
подчинение, тогава така наречената вяра не е нищо повече от романтична сантименталност. Поради тази
причина Исус директно ни пита: “Защо ме наричате “Господи, Господи, а не правите онова, което съм ви
казал.”

Много пъти сме си спомняли тези думи, когато сме наблюдавали телевизионните проповедници и
други като тях. Някои хора са ужасно разочаровани от истината, която се разкрива в това изказване на Исус,
а други са ядосани. А аз съм преди всичко натъжен, защото виждам, че човек е способен дотолкова да се
самозаблуждава, че започва да си мисли, че ученикът може да не изпълнява онова, което Бог му е заповядал
и в същото време да остане ученик на Исус. Всичко това доказва, че изглежда никой не разгадава истината,
която е скрита в гатанката на Библията: че  подчинението означава свобода.  Подчиняващият се човек –
единствено той и никой друг –  е свободен човек. За да схванем тази истина, ние трябва до разберем как
Библията разбира свободата. 

Повечето  хора  считат,  че  свободата  означава  да  имаш  възможността  да  избереш  от  няколко
алтернативи. Децата отиват в сладкарницата да си купят сладолед и откриват, че могат да избират между 27
различни вида сладолед. Само си представете: 27 вида сладолед и детето трябва да избере един от тях. То си
казва: “Каква свобода!” Но ние знаем какво се случва след това. Детето казва на продавача: “Мисля да си
взема един ягодов сладолед; не, искам сладолед с швейцарски шоколад, не, сладолед – тигрова опашка.
Имате ли сладолед с фъстъчено масло?” Онова, което детето нарича свобода – да избереш 1 от 27 неща –
всъщност е неопределеност. Никой не насилва ръката на детето, за да вземе определен вид сладолед. Никой
не определя кой вид да си купи. Това дете не е в състояние на свобода, а на неопределеност, защото никаква
външна сила не го принуждава.

Но когато Библията говори за свобода, там свободата има изцяло друг смисъл. Там свободата означава
липсата на каквато и да пречка пред хората, с цел да можем да постъпваме според истинската си природа.
Истинската природа на всеки човек е да бъде дете на Бога чрез вярата и да отразява семейната прилика,
която се съдържа в нашият по-стар брат Исус. Свободен е онзи човек, пред който няма никакви пречки
(както външни, така и вътрешни), които да не му позволяват да живее като дете на Бога чрез вярата си.

Като ученик на Исус Христос, аз съм “свободен,” не защото  ми е позволено да избирам от много
алтернативи. Аз не ставам “свободен,” защото мога да избирам дали да бъда честен, или пък да съм полу-
честен или пък да съм изцяло нечестен. Аз не ставам “свободен,” защото мога да избирам дали с радост да
бъда верен на жена си, или пък да неохотно да й бъда верен, или пък многократно да й изневерявам. Аз не
ставам “свободен,” защото мога да избирам дали да бъда любезен, или пък да бъда безразличен, или да бъда
демонстративно груб. Няма съмнение, че аз мога да избирам от всичките гореизброени алтернативи. Но
избирането  на  нещо  от  един  списък  няма  нищо  общо  със  свободата.  Свободата  означава,  че  аз  съм
освободен от всички пречки, за да живея като ученик на Исус Христос. Аз съм освободен от препятствията
и задръжките, които иначе нямаше да ми позволят да бъда ученик на Христос. Когато съм свободен, аз мога
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и живея като такъв, какъвто съм: като дете на Бога, което осъзнава приликата си (колкото и да е далечна) с
моят по-стар брат Исус.

Представете  си  един  влак.  Представете  си,  че  на  релсите  пред  него  има  някакви  препятствия
(например, прелез през който е преминал огромен камион и от него на линията са паднали огромни скални
парчета.) Тъй като скалните парчета са препятствия, влакът не е свободен да се движи по ж.п. линията. Но
когато скалните парчета бъдат отстранени, влакът е свободен. Някой може да попита: “Но дали влакът е
свободен да лети като самолет?” Колкото и да е интересен този въпрос, в него има погрешна употреба на
думата “свободен.” В края на краищата, влаковете никога не летят като самолети; тяхната природа не е
пригодена за да летят. Природата на влака е да върви по релси. Следователно, влакът е освободен, когато е
свободен  да  действа  в  хармония  със  собствената  си  природа.  Всичко  това  означава,  че  ние  с  вас  сме
свободни, когато се държим здраво за нашия Господ чрез вярата и му се подчиняваме както в големите, така
и в малките неща и когато се считаме, че сме деца на нашия небесен Отец, които отразяват семейната
прилика, изявена чрез нашия по-стар брат Исус. Единствено тогава ние живеем в хармония със истинската
си природа. Подчинението може единствено да означава свобода.

Казаното до  тук  ни отвежда  до  последната  точка  от  днешната  проповед.  Нашата  благословия  се
намира в подчинението. Подчинението пред Господа съвсем не е усмирителна риза, която ни връзва ръцете
и краката и ние се чувстваме ограничени и безсилни. То не е проклятие,  а напротив – подчинението е
благословия. Винаги си спомням това, когато чета любимият си Пс.119. Той е най-дългата глава в цялата
Библия и всеки негов стих е възхвала на благословията, която придружава подчинението.  В Пс.119:102-103
псалмистът казва, че за него подчинението на заповедите на Бога е по-сладко от мед в устата му: “От
Твоите постановления не се отклоних, защото Ти си ме научил. Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи!
Да! По-сладки от мед в устата ми.”

Когато еврейските деца научавали буквите, те си помагали, като си играели с дървени кубчета, на една
от страните на които била изрязана по една буква. Страната на кубчето, на която е изрязана буквата, била
намазвана с  мед,  така че докато децата  учели буквите,  те  ближели мед.  Така до края на живота си те
запомняли, че еврейският език е сладък. И не само еврейският език, но и Тората, Божията истина и Божият
път, който бил описан чрез еврейският език, пътят, по който Бог е определил да върви Израел. Божият път –
т.е. подчинението – е по-сладък от мед.

На иврит библейската дума “ярем” е метафора на подчинението. Исус не е ли казал: “Вземете моят
ярем върху себе си и научете се от мен. защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на
душите си. Защото моят ярем е благо и моето бреме е леко” (Мат.11:29-30). Яремът му приляга добре,
защото и той, и ние сме направени един за друг. Тъй като яремът на Христос не прави мехури и не претрива,
наистина е вярно,  че е лек.  И тъй като неговото бреме е толкова леко,  че даже въобще не е  бреме,  то
наистина е благословия.

Но колко малко хора разбират това. Когато повечето хора си мислят за подчинението в конкретните и
ежедневни неща, те си мислят, че Бог изисква от нас да изпълняваме Десетте Заповеди. Самото произнасяне
на думата “заповед” ги отблъсква, защото си представят някакъв командир на парадна рота, който крещи на
подчинените си отривисти заповеди. Но дали атмосферата, която обкръжава подчинението ни на нашия
Отец е в хармония с виковете на церемониалния параден командир? Или това е усърдното подчинение на
детето, което научава, че Тората, азбуката на живота, Божият път, наистина е по-сладък от меда?

Мартин Лутер е написал следното относно Десетте Заповеди: “Който спазва първата заповед (нямай
други богове), спазва и останалите заповеди. Който нарушава десетата заповед (не пожелавай чуждото),
нарушава и останалите заповеди.” Когато не пожелаваме нищо – нито имота на ближния си, нито парите му,
нито жената му, нито децата му, нито репутацията му, нито късмета му – тогава ние сме благословени.
Някой съмнява ли се в това? Ако пожелаваме нещо, което е притежание на ближния ни, това означава, че
крадем.  Ако пожелаваме репутацията  му,  това  означава че злословим.  Ако пожелаваме жената му,  това
означава,  че  извършваме  прелюбодеяние.  Ако  пожелаваме  популярността  или  властта  му,  означава  че
убиваме.  Следователно Лутер е бил прав: да нарушим заповедта, която ни забранява да пожелаваме, това
означава, че нарушаваме всички Десет Заповеди.

Ненужно е да казвам, че е ако подчинението означава благословии, тогава неподчинението означава
проклятие. Наистина ли е така? Нека отново да разгледаме пожеланието. Когато завиждаме на богатството
на ближния си, ние в началото сме много недоволни и разочаровани от себе си. След това започваме да се
възмущаваме,  че той има това,  което ние нямаме.  После започваме да преувеличаваме недостатъците в
характера му и даже му приписваме несъществуващи недостатъци. Най-накрая не желаем да имаме нищо
общо  с  него,  поради  някакви  измислени  от  нас  причини,  въпреки  че  всички  те  всъщност  са  най-
примитивни, а понякога и несъзнателни лъжи, които са плод на завистливото ни сърце.  Дотогава, докато
пожелаваме,  ние  ще  бъдем  разяждани  от  завист  към  ближния  си,  ще  се  възмущаваме  от  него,  ще  го
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презираме и ще бъдем враждебно настроени към него. Най-накрая ще останем без приятели, изолирани, в
плен на собствения си горчив дух. Има ли някаква свобода  в това състояние? Тук има нещастие, рухнали
планове и надежди и безсрамие. Има ли тук някаква свобода и някаква благословия? Очевидно не. Има
само проклятие. От друга страна, да се подчиняваме от все сърце на заповедта на Бога, това означава да
опознаем благословението. Тогава Йоан е прав, когато в 1Йоан 5:3 казва: “А заповедите му не са тежки.”

Някой  може да възрази: “Това е толкова хлъзгаво. Яремът на Христос не винаги е удобен и бремето
му не винаги е леко. Защото самият Христос твърди, че Пътят е труден и че вратата, през която стигаме до
този Път е тясна.” Ние не твърдим нищо друго. Исус наистина е казал, че вратата е тясна и че пътят е
труден.  С други думи,  понякога е  оскърбително и трудно да се  подчиним на Бога.  Със сигурност има
моменти и ситуации, когато ни е трудно да се подчиним.

След края на Втората световна война Кори тен Буум, холандката, която е една от малцината оцелели
от концлагера Равенсбрук, веднъж пазарувала в един супермаркет, когато усетила интуитивно, че няколко
човека пред нея на опашката за  плащане пред касата се  намирал един бивш пазач,  който се е  държал
жестоко към нея и сестра й в концлагера, която умряла там. Кори внезапно усетила, че я обхваща ярост.
Въпреки това,  като последователка на Исус Христос, тя е знаела какво трябва да направи.  С усилие на
волята си успяла да укроти гнева си, отишла при мъжа, казала му коя е и че му прощава в името на Исус
Христос.

Когато след това разказвала тази история по време на срещите си с различни хора по света, винаги в
публиката се намирал някой, който казвал, че е прекрасно, че тя е успяла да направи това в този момент и
така  се  е  освободила  от  мъката  на  миналото  и  че  то  вече  не  я  тревожи.  Кори  винаги  му  отговаряла:
“Шегувате ли се? Всяка сутрин, когато се събуждам, аз отново виждам отвратителното лице на този мъж и
отново падам на колене и се моля мъчително, за да успея отново да му простя.”

Вярващите  често  пъти  отиват  при  пастора  си,  за  да  потърсят  помощта  му  и  да  преодолеят
изкушението в някоя област от живота си. То може да е в която и да е област. Проблемът им не е в това, че
животът им по принцип е труден (или поне не е по-труден от живота на другите хора.) Проблемът им не е,
че за тях вървенето по Христовия път е непоносимо тежък. Проблемът е, че в някаква област от живота им
изкушението им да извършат грях е особено силно. 

Убеден съм, че за да се справим с конкретните изкушения, ние трябва да познаваме благословията и
свободата. Когато преди 1-2 години направих едно много тежко пътешествие с кану по течението на река, аз
станах свидетел на една удивителна гледка. На някои места спокойно течащата река се вливаше в малки
езерца, по бреговете на които имаше изоставени градове от дървени къщи, който са били свидетели на
богата история. Но за да стигне до тези места, пътуващият по реката трябваше да премине през пренасяне
на лодката по сушата. Както знаете, тази работа никога не е лесна. Да носите кану в горещ летен ден, когато
сте хапан от големи черни мухи и ръцете ви не са свободни, за да се браните – това наистина е трудна
работа.  Но  само  когато  се  потим,  носейки  кануто  упорито  и  с  добро  настроение,  тогава  разбираме  и
оценяваме гарантираната наслада, която се намира от другата страна на тясната врата. Поради това, в края
на  деня,  аз  продължих  да  съм  убеден,  че  подчинението  на  нашия  Господ  Исус  Христос  е  пътят  към
истинската свобода и към чудните благословии.

Ако казваме, че Исус е Господ, тогава трябва да му се подчиняваме, защото единствено подчинението
ни ще докаже, че яремът му е удобен и че впрягайки се в този ярем, ние живеем точно така, както нашият
Отец иска да живеят децата му, иначе ще загубят наградата му.

Защо пеем?
Еф. 5:18-20

Защо пеем химни по време на всяко богослужение? Защо въобще пеем химни? Задавайки този въпрос,
ние се улавяме, че си задаваме и въпроса: “Защо пеем?” Но ако питаме “Защо пеем?”, тогава трябва да
запитаме “Защо композираме музика? Защо танцуваме? Защо рисуваме? Защо пишем поезия?”

Нека да започнем с последния въпрос. Защо пишем поезия? Прозата не е ли достатъчна? Не, прозата
не е достатъчна. Поезията притежава нещо, което прозата никога няма да притежава. Поезията притежава
плътност, сгъстеност и сбитост, които липсват на прозата. В поезията има непосредственост, напрегнатост и
страст, които липсват в прозата. Поради ярките си образи, в  поезията има конкретност, в сравнение с която
образите  в  прозата  са  много  абстрактни.  Сигурно  сте  забелязали,  че  децата  не  мислят  абстрактно,  а
конкретно. Така мислят и примитивните хора. Поради тази причина както децата, така и примитивните хора
харесват  поезията.  Само  развитите  общества  употребяват  абстрактната  проза.  Подобно  на  музиката  и
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танците,  поезията  е  вкоренена  дълбоко  в  човешката  психика.  А  поезията,  комбинирана  с  музика  се
превръща в песен. Ние пеем тогава, когато психическото ни състояние ни стимулира да пеем.

А защо пеем религиозни химни? Защото самият Бог навлиза в най-дълбоките места на сърцето ни. В
края на краищата Бог е нашият създател. Той ни е създал по свой собствен образ и подобие. Лука ни казва,
че всички хора са направени да се стремят и да търсят Бога. Освен това, в Бог е дошъл при нас в образа на
Исус Христос, излял е себе си върху нас, отпечатал е себе си върху нас, победил ни е и ни е просмукал със
себе си. Всеки път, когато разсъждава за това, Апостол Павел отново с изумление казва: “Той ме обича и
пожертва себе  си заради мен.”  Апостол Йоан казва:  “И когато Го видях,  паднах при нозете му като
мъртъв.” (Откр.1:17) Йеремия казва: “Божието Слово е като въглен в устата ми.” А псалмистът казва:
“Потърсих Господа и той ми отговори и от всичките ми страхове ме избави. Погледнете към него и да
засияят очите ви!” (Пс.34:4-5 – мой превод) Мария, майка на Исус, казала: “Величае душата ми Господа и
зарадва се духът ми в Бога, моя Спасител.” (Лука 1:46-47)

Подобна задълбоченост може да се изрази единствено чрез средство, което е още по-дълбоко – чрез
средството на песента. При това положение не е чудно, че ние пеем.

Когато  евангелието  ни  информира,  ние  разбираме  дълбочината  на  Божията  милост,  обхвата  на
Божието търпение и широтата на Божията мъдрост. Всичко това се отпечатва върху нас така, както Исус
Христос слага отпечатъка си върху нас. Не е изненадващо, че нашите химни имат прекрасно съдържание и
дълбок смисъл, че притежават конкретност и са израз на вяра и доверие. Химните ни подчертават тази
истина за Бога, която ни е пленила и сега ни крепи. Несъмнено става ясно защо пеем тези химни и защо
винаги ще ги пеем.

А какви химни трябва да пеем? Най-общо казано химните биват два вида: обективни и субективни.
Чрез обективните химни ние пеем за Бога, даже се обръщаме директно към Бога. А чрез субективните
химни ние пеем за себе си. Например в обективния химн се казва: “Слава да бъде за Бога Отец, слава да
бъде да Бога Син.” А в субективния химн се казва: “О, дано да има слава за мен.” Болшинството химни
попадат между тези две категории и в текстовете им има елементи и от единия и от другия вид.

Запомнете,  че в    обективните   химни  пеем  за  Бога,  за  неговата  личност,  за  неговата  истина  и  за  
неговия път  заедно с  нас.  В  субективните химни пеем за  себе си,  за  нашите настроения и за  нашите
чувства, за нашите стремежи и за нашия отговор на Божия призив. А сега се замислете над следното. В
Новият Завет се казва, че на кръста на Голгота за нас е било направено нещо, че то е било направено от
наше  име  и  че  е  било  извършено  от  самият  Бог.  Онова,  което  е  било  извършено  заради  нас,  е  било
извършено с цел да може да бъде извършено и нещо вътре в нас. Тази последователност е много важна.
Библията винаги тръгва от обективното към субективното, т.е. от Бога към нас. Апостол Петър казва сбито:
“Исус понесе нашите грехове в тялото си на дървото (на кръста), за да можем ние да умрем за греха и за
живеем за праведността.” (1Пет. 2:24 – мой превод) Бог е направил нещо за нас, с цел след това Бог да
може да извърши нещо вътре в нас.

Ако ви помоля да ми кажете името на най-хубавия химн на английски език за кръста, кой химн бихте
избрали? Мнозина биха избрали химна “Когато гледам чудния кръст.” Но забелязали ли сте, че в този химн
въобще не се говори за кръста? В него не се говори нищо за изкуплението. В този химн се говори за начина,
по който се  променя  нашия подход,  когато  се  вглеждаме в  кръста.  Когато се  вглеждаме в  кръста,  ние
започваме да изпитване презрение към собствената си гордост,  започваме да разбираме, че богатството,
което сме натрупали не е печалба, а е загуба и преставаме да се хвалим и самоизтъкваме. Несъмнено всички
тези неща представляват важни промени в поведението ни. Но въпреки това, в този химн не се говори за
това, което Бог е направил за нас на кръста на Голгота. Според мен химнът, в който най-добре се описва
какво е направил Бог за нас на кръста е една коледна песен, озаглавена: “Чуй, небесните ангели пеят”. Ето
един  стих  от  тази  песен:  “Доволен  така,  както  Човек  с  човек  да  живее”  (това  е  потвърждение  на
превъплъщението и на презумпцията на изкуплението) “Бог и грешните хора се сдобриха.” “Роден така, че
човекът повече да не може да умре;  /  роден да възкреси синовете на земята;  /  роден да им даде второ
раждане. / Всичко, което той донася, е светлина и живот.”

Според мен има място както за обективните, така и за субективните видове химни, но трябва да се
придържаме към правилен баланс между тях. Ударението трябва да се поставя върху обективните химни, а
балансирането  означава  от  двете  страни  като  със  скоби да  ограничаваме  всеки  субективен  химн с  два
обективни химна. Например, днес по време на хвалението преди проповедта ние изпяхме химнът “Под
кръста на Исус бих искал да застана.” Този химн е със субективно съдържание. В него се казва: “Моето
греховно его, моят единствен срам, кръстът е цялата ми слава.” Но вие си спомняте, че преди това изпяхме
един химн с  обективно съдържание  и накрая на службата  ще изпеем още един обективен химн,  както
винаги правим. 
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Нека да ви споделя какво ми се случи преди 1-2 години. Пътувах със самолет до Уинипек, където
четох един курс от лекции в тамошния библейски колеж. Никога не бях ходил там и не познавах това място;
никога не съм имал други задължения към друг библейски колеж и не знаех какво да очаквам. Когато
пристигнах там, установих че студентите въобще не появяваха никакъв интерес към академичните лекции.
След края на лекциите бях поканен да проповядвам в параклиса на колежа. За службата подбрах химни като
“Нашият Бог все още е безопасна крепост” и “Сега всички благодарим на нашия Бог”. Но студентите не
искаха да пеят. Те гледаха в песнопойките си и мълчаха. Водещият хвалението, в старанието си да спаси
положението, скочи от мястото си и добави към подбраните от мен химни около половин дузина крайно
субективни химни,  в които много малко се споменаваше за същественото и  много повече се говореше за
чувствата.  Тогава  студентите  запяха  с  голям  ентусиазъм.  Дали  тези  студенти  си  мислеха,  че  тяхното
съзнание и техните чувства са мерилото за истината? Дали желанието им да пеят за себе си беше толкова
силно,  че  стигнаха  до  положението  да  откажат  да  пеят  за  Бога?   Дали  имаха  повече  увереност  в
предполагаемото си собствено благочестие, отколкото имаха в евангелието? Дали си мислеха, че вярата им е
по-силна от Божието слово и от Божията милост, които са породили вярата им? Аз бях ужасен.

Нека да повторя. Ние трябва да пеем субективни химни поради причини, за които ще говоря след
малко. Но въпреки това трябва да се придържаме към правилна балансираност и към правилно поставяне на
ударението. В края на краищата, евангелието не е произлязло от нас. Евангелието само разкрива себе си и
ни е подарено от Бога. 

Казвайки, че има място за  химните със субективно съдържание,  аз не считам,  че трябва да пеем
химни с  глупаво  сантиментален  текст.  Преди  години  имаше  една  забавна  песен,  в  която безкрайно се
повтаряше един единствен стих: “Всичко от което се нуждаете е любов, дудли, дудли дуу.” Има църковен
еквивалент на тази песен: една песничка, която се състои само от един стих и той не казва почти нищо
съществено. Например: “Исус е мой приятел. / Исус е мой приятел. / Исус е мой приятел. / Той е много мой
приятел.” Съдържанието на тази песен е доста далеч от големите химни на църквата.  Тя не казва нищо
относно това кой е Исус Христос, какво е направил и какво прави сега, и какво ни призовава да направим
ние. Това е безсмислена песен.

Обаче  има  субективни  химни,  които  са  много  по-добри  от  тази  песен,  които  много  задълбочено
описват страховете ни, чувството ни за вина, самотата ни, както и веселието и удивлението ни – и всичко
това в светлината на добротата, търпението, истината и триумфа на Бога.  Такива химни трябва да пеем.
Защото трябва да сме честни относно себе си и да дадем израз на това, което става в сърцата ни, особено от
гледна точка на бурите вътре в нас и около нас.

Замислете  се  за  тежката  скръб,  която  е  причинявана  от  загубата  на  скъп  човек.  Въпреки  че  за
тъгуващият човек  не  е  здравословно да  плаче  през  цялото време,  също толкова  е  нездравословно,  ако
тъгуващия човек никога не плаче. Жената, която страда поради огромна загуба, но съзнанието все още не е
възприело този факт, на подсъзнателно ниво отрича, че тъгува. Но онова, което отрича всъщност е заровено
дълбоко в нея и скоро загноява, а после й причинява още по-голям емоционален дискомфорт, изопачаване и
даже неспособност да се справи с положението.  Химните, които ни позволяват и даже ни окуражават, да
даваме  израз  на  страданието  и  на  мъката  си  в  светлината  на  Божията  грижа,  са  здравословни.  Те  са
средството, което отнася нашия плач до Бога, докато ние издигаме бремето си към него.

Ако сме измъчвани от хиляди тревоги, за нас е добре да пеем: “Чух гласът на Исус да казва: “Елате
при мен и си починете.”

Когато току-що сме се запознали с бездънните дълбочини на своята поквареност и сме зашеметени от
огромният обем възстановителна работа, която трябва да бъде извършена вътре в нас, ние с радост ще пеем:
“Грешни и търсещи ние идваме признаващи, че Ти можеш да спасяваш и можеш да лекуваш.” Когато се
чувстваме изоставени (а кой не се е чувствал изоставен), за нас е добре да пеем: “О, любов, която няма да
ми позволиш да си замина.” Когато сме толкова силно наранени, че даже не можем да роним сълзи, ние
трябва да пеем: “Елате вие, които сте неутешими и вие, които сте отслабвали.”

Във всичко това ние не трябва да изпускаме от погледа си една славна истина:  начинът по който се
чувстваме    не  е  показател   за  положението  в  което  се  намираме  .  Според  любимият  израз  на  Павел,
вярващите хора са “в Христос”. Нашият Господ ни обича много и ни държи в безопасност даже когато ние
считаме, че само след няколко минути ще умрем. Ние сме в Христос и той ще ни привързва здраво към себе
си.

Прекрасен е химнът, който събира всички тези неща на едно място и се нарича: “Исус, любовникът на
душата ми.” Преди да го изпеем искам да кажа само няколко думи за мелодията на химните. Те имат две
тоналности – миньорна и мажорна. Миньорната тоналност ни кара да се вглеждаме в себе си. Мелодията на
тази тоналност е натрапчива и пораждаща спомени. В нея няма нищо сантиментално от гледна точка на
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сълзливата сантименталност, но със сигурност тя ни кара да сме трезви и мечтателни.  От време на време аз
обичам да пея песни с такава мелодия, тъй като е добре понякога да сме трезви и мечтателни.

Сигурно  сте  забелязали,  че  когато  започваме  и  свършваме  службата  в  нашата  църква,  ние  пеем
обективни химни. А когато пеем субективни химни, те винаги са по средата на службата. Забелязали ли сте
как започват и свършват евангелията? Евангелията на Матей и Лука започват с обявяването на раждането на
Исус,  Месията,  който  е  Спасител  и  Господ.  А  те  завършват  с  описание  на  възкресението  на  Исус.
Евангелието на Марк започва с коментар за публичното служение на Христос и свършва с появяването му
пред изумените жени. Евангелието на Йоан започва с фундамента на Словото и с твърдението, че цялото
творение е било създадено чрез това Слово, което после е станало плът. Евангелието на Йоан завършва с
описание на сцената, в която възкресеният Христос възлага на Петър да пасе Божието стадо.  Евангелията
нито започват, нито свършват с това, че хората се вглеждат в себе си, ровят там и търсят кой знае какво .
Евангелията започват и завършват с кънтящи декларации за целта на Бога в Христос и за постигането на
тази  цел.  Не  трябва  ли  това  да  е  и  начинът,  по  който  ние  трябва  да  започваме  и  да  завършваме
богослуженията си?

Вгледайте  се  в  писмата  на  Павел.  Те  започват  с  обръщението  на  апостола:  “Благодат  и  мир”  и
завършват със същите твърдения. Благодатта е верността на Бога, чрез която той спазва обещанието си да
бъде наш Бог и никога да не ни изоставя.  Благодатта сочи към непоклатимата Божия милост .  Мирът е
възстановяването на създанието когато настъпи определения от Бога край на времето, когато всичко, което
противоречи  на  Божията  любов  и  истина,  всичко  което  измъчва  хората  на  Бога,  ще  бъде  прогонено
завинаги. Всяко от евангелията започва с обявяването на благодатта и мира.

А какво се случва по средата на писмата на Павел до църквите? Случват се много притесняващи
неща.  Един  от  членовете  на  църквата  в  Коринт  извършвал  кръвосмешение  и  очевидно  въобще  не  се
притеснявал за  това.  Някои от  жените в  църквата  били облечени като уличници и  говорели нахално и
безочливо. Някои харизматици се опитвали да превърнат богослужението в демонстрация на емоциите.

Някои от членовете на църквата в Галатия имали навика да критикуват всичко, което видят и считали,
че за да стане християнин, човек първо трябвало да стане евреин. По този повод Павел толкова се ядосал, че
избухнал и написал: “Ако сте толкова щастливи от ножа, защо всички вие не идете и да се самокастрирате?”
(Гал. 5:1-12)

Някои от членовете на църквата в Колос решили да станат аскети: да се придържат към строги диети
и към глупаво самоограничаване,  въпреки че нито едно от тези неща нямало да им помогне в тяхното
ученичество.

Въпреки това, в края на всяко от писмата си, Павел говори за благодат и само за благодат . С други
думи, независимо от глупостите, които са се случвали в църковният им живот, колкото и болезнена да е
била истината, която е трябвало да им каже, колкото и странно някои хора да са изкривявали евангелието,
той обобщавал всичко с препоръката към хората си да бъдат верни на своя Бог, който е обещал никога да не
ги изостави и никога да не ги забрави. Не е ли това начинът, по който и ние трябва да завършваме нашите
богослужения?

Единственото, на което ни остава да се спрем днес е как трябва да пеем? Трябва да пеем със същата
жизнерадостност, възхищение и щедрост, с които опиянените хора пеят когато празнуват. Павел посочва
колко много жители на Ефес редовно се напиват. Той казал на християните в Ефес, че те не трябва да са
изпълнени едновременно с огън и вода, а да са изпълнени с Божия Дух и да пеят на Господа с цялото си
сърце и винаги и за всичко да благодарят в името на Господ Исус Христос на нашия Бог-Отец.

Векове преди това псалмистът е казал: “Пейте хваления на Бога, пейте хваления.” (Пс.47:6 – мой
превод) Исак Ватц, може би най-добрият автор на химни в англоговорящия свят, е казал: “Нека тези, които
отказват да пеят, никога да не познаят нашия Бог.”

Защо се нуждаем от второ докосване?
Марк 8:22-26

Сравнително лесно е да подобрим увреденото си зрение чрез носенето на очила. Но има един вид
проблем с виждането - слепотата, който не може да бъде решен чрез носенето на очила. Поради това е чудо
възстановяването на зрението на слепия човек. По  време на земното си  служение Исус се е справял със
слепотата на две нива. На едното ниво той е разглеждал слепотата като вид страдание или с други думи той
е гледал на слепотата като на някакво зло и е възстановявал зрението на слепите хора, с които се е срещал.
На другото ниво той е гледал на телесната слепота като на символ на духовна слепота. Духовната слепота
също е била вид страдание, което е било толкова жестоко, че за него нямало цяр и можело да се излекува
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единствено чрез чудо. Трябва да разберем, че духовната слепота не е дефект или недостатък.  Духовната
слепота е нещастие, от което единствено чудо може да ни излекува.

В разглеждания днес урок от евангелието Исус докоснал един слепец, след което човекът прогледнал
донякъде. Когато започнал да вижда през прогледналите си очи, той видял някакви дървета, които ходели,
но това не били дървета, а хора. Той би трябвало да вижда хора, но тъй като те му приличали на дървета,
Исус го докоснал втори път. Обърнете внимание какво е станало след това: Марк ни казва, че човекът се
вгледал  втренчено  и  видял  “всичко  ясно.”  Той  видял  хората.  Последователността  е  ясна.  В  началото
слепецът не е можел въобще да вижда. След това Исус го докоснал и по един чудотворен начин му върнал
зрението. Но слепотата на този човек била толкова упорита, че даже чудото на ръката на Божия Син дала на
човека възможност само да вижда другите хора като “дървета.” Този човек се нуждаел от второ докосване и
от второ чудо. Второто докосване на нашият Господ съживява в нас способността и желанието да гледаме
втренчено. А когато фокусираме погледа си, най-накрая ние виждаме всичко ясно. Нашият Господ трябва да
ни докосне, а след това отново да ни докосне. От своя страна ние трябва да гледаме втренчено, да гледаме
фокусирано, с усилие на волята и настойчиво. Тогава започваме да виждаме всичко ясно. Тогава започваме
да виждаме хора там, където по-рано сме виждали само предмети.

Ние живеем в свят,  който винаги обезличава хората и по този начин ги лишава от човешката им
същност. Тъй като живеем в среда на непрестанно обезличаване, ние винаги сме в опасност да се заразим от
нея. Трябва винаги да помним, че тъй като сме християни, Исус Христос ни е докоснал  и за разлика от
атеистите, които не са докоснати от него,  ние поне трябва да виждаме, че хората са направени по Божия
образ и подобие, че притежават достойнство и стойност, които те никога не забравят и високо ценят и че
никой не може да ги лиши от тяхното достойнство и стойност, просто защото хората не са автори на образа
на Бога. Ние твърдим, че виждаме хората по този начин, защото Христос ни е докоснал. Но истината е, че
ние винаги сме склонни да използваме само 50% от зрението си и виждаме само ходещи дървета . Ние се
нуждаем от 2 неща, за да можем да виждаме ясно хората: от второ докосване от страна на Господа и от
нашето  желание  да  гледаме  втренчено.  Нуждаем  се  и  от  двете  неща,  защото  сме  подложени  както  на
вътрешно напрежение, така и на изкушението да виждаме хората само като движещи се дървета.Замислете
се за различни области от живота, в които днес хората са застрашени. Нека първо да се замислим за децата.

Наскоро чух един човек, който говореше за “проблемните деца.” Според него не всеки родител и
учител разбира правилно наказанието на детето с бой. Едно дете може да бъде толкова опако и твърдоглаво,
толкова  капризно,  предизвикателно  и  непокорно,  че  родителят,  който  се  грижи  за  него  усеща,  как
раздразнението му се покачва и накрая експлодира.  Романтичните хора може да настояват, че децата са
невинни, безвредни или че просто са погрешно разбирани. Но точно заради този начин на мислене тези
хора са романтици. Те не могат да разберат истината, че децата не са безвредни, а са жестоки. Децата не са
невинни,  а са непочтени, хитри и манипулативни. Единственото учение,  в което вярват християните от
всички деноминации, е учението за Вродения грях. 

По-нататък  лекторът  каза,  че  детето  е  нещо  повече  от  проблем. Някои  каза,  че  колкото  и  да  е
разрушително поведението на детето, все пак то е личност, върху която Бог е поставил своя отпечатък, че то
е личност, чието достойнство може да бъде порицано, но никога не трябва да бъде пропускано; че то е
личност, чиято стойност не се измерва единствено с критериите за полезността за обществото; накратко
казано, че то е личност, която Бог обича повече, отколкото обича себе си, защото е пожертвал себе си в своя
Син заради това дете. Искаше ми се да чуя още подобни неща, но не чух. Чух единствено едно твърдение.

Останах с впечатлението, че справянето с децата е подобно на справянето с животни в кланицата, с
изключение  на  това,  че  за  справянето  с  децата  е  нужна  по-усъвършенствана  техника  отколкото
електрическия остен.  Запомнете, че аз не отричам истината, че децата могат да ни вбесят. Защото точно
поради тази причина аз знам, че винаги се нуждая от второ докосване и от желязна воля и решимост. Имам
нужда и от двете, ако искам да видя личността (особено когато се отнася за човек с вроден проблем), а не
движещо се дърво.

Но ако малките деца са подложени на голям риск в нашето общество (тук нямам предвид онези, които
са подложени на най-голям риск: онези младенци, които са толкова малки, че очакват да се родят), на голям
риск са подложени и старите хора. По време на Нюрнбергския процес над военнопрестъпниците след края
на Втората световна война, едно от повдигнатите срещу тях обвинения е било за избиването на старите
хора.  Днес ни се натрапва малко по-учтив начин за ликвидиране на старите хора,    който се представя като  
акт на състрадание. 

Библията твърди, че всички хора без изключение са създадени по образа и подобието на Бога. Никъде
в  Библията  не  се  казва  от  какво  е  съставен  този образ.  Със  сигурност  не  е  интелигентността,  защото
човекът, който има коефициент на интелигентност 90, не е нещо повече от човек, който може да подготви
годишната си данъчна декларация за 30 секунди. Със сигурност не е и културата, защото така наречения
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примитивен човек, който удря своя там-там не е нещо повече от виртуозния цигулар Артур Рубинщайн.
Няма съмнение, че този образ може да бъде обезобразен, така както образът на Кралица Елизабета върху
някоя  монета  може да  бъде  надраскан.  Образът  на  Бога,  който носим,  може  да  бъде  обезобразен  чрез
глупавия ни стремеж сами да управляваме живота си или когато се покоряваме на някой друг освен на Бога.
Но въпреки, че може да бъде обезобразен, този образ никога не може да бъде заличен. Докато той остава
такъв, какъвто е създаден от Бога, независимо дали вярваме или не вярваме в Него,  неговата истина ще
предизвика промяна в нас и в нашето общество, само ако бъдем докоснати втори път от Господа и вземем
решение да гледаме втренчено в Христос.

Всеки човек знае, че в обществото има много проблеми. Всеки ден ни се предлагат “лесни” рецепти
за  решаване  на  проблемите,  но  на  повечето хора  е  ясно,  че  тези  лесни рецепти  всъщност  не  решават
проблемите, защото те просто правят по-леко спускането на обществото към дъното на обезличаването на
хората и на лишаването им от човешката им същност. 

Преди  време  гледах  едно  предаване  по  телевизията,  което  беше  посветено  на  легализирането  на
проституцията. Една жена защитаваше тезата за легализирането на публичните домове. Тя настояваше, че
легализирането  на  проституцията  ще  реши  много  проблеми.  На  първо  място  щял  да  реши  един
психологичен проблем, защото така проститутките щели да станат официално  призната професия, подобно
на адвокатите, учителите, счетоводителите и духовниците.  Така щял да се сложи край на комплексът на
малоценност, който имат проститутките. Освен това легализацията щяла да реши медицинските проблеми,
защото по този начин проститутките щели да бъдат преглеждани редовно за заразни болести. Така щял да
се реши и един законов проблем, тъй като така полицията и съдилищата щели да бъдат по-малко натоварени
с работа.

Един говорител на църквата защитаваше противната теза в този дебат. В процеса на дебата  стана
ясно, че християнинът прилича на самолетоносач, който е изпратен да потопи някаква гребна лодка. Той
можеше да я издуха във водата, тъй като жената не беше на нивото на неговия интелект и доказателства. Но
той не я издуха във водата, защото ако беше постъпил така, това само щеше противоречи на тезата, която
той постоянно повтаряше и защитаваше по време на дебата.  Тезата му беше следната: да се легализира
проституцията, това означава да се признае за законна представата, че една жена, което означава всяка жена,
е  принизена до нивото на някаква стока.  Това означава всички жени да бъдат принизени до нивото на
някакви вещи, а по този начин да се принизят и всички хора.  Но въпреки, че говорителят на църквата
толкова ясно и убедително формулира тезата си, че другата страна не можа да я обори, той не успя да
победи  защитничката  на  публичните  домове.  Нещата  лесно  могат  да  бъдат  заковавани  с  удари  с  чук
(особено гвоздеите), но не и хората.

Когато преди години се лекувах при един от най-добрите хирурзи-ортопеди в Торонто (който сега се
премести в Бъфало за да печели повече пари), той разбра, че съм студент по теология. Тогава сподели с мен
не само медицинските си познания за моето заболяване, но и мнението си за нашето общество. Той ядосано
ми каза, че църквата може да бъде обвинена за една очевидна глупост, която е свързана с пилеенето на
огромни средства. Той имаше предвид настояването на църквата, че физически увредените хора имат право
да живеят и гневно твърдеше: “Нито едно общество не е в  състояние да си позволи да се грижи и да
издържа своите инвалиди.” Това не е вярно, защото ние наистина успяваме да се грижим за тези хора.  Но
това невярно твърдение е свързано и с още една опасност, защото винаги има достатъчно хора, чиито умове
не са осветявани от светлината на евангелието, които с готовност подкрепят всеки, който предлага  да се
намалят данъците чрез намаляване на грижите на обществото за инвалидите. Но истината е, че  когато
лишаваме някой човек от човешко отношение, ние всъщност лишаваме себе си,   защото когато отказваме, че  
ближният ни притежава образът на Бога  ,    тогава ние всъщност отричаме, че самите ние сме направени по  
Божия образ.

Докато разсъждаваме заедно над значението на второто докосване на Господа и над това колко важно
е да гледаме фокусирано и втренчено, ние не сме наивни. Ние сме наясно, че всяко криминално поведение
си има своите причини и основания.  Има голяма разлика между причините и основанията.  Хората със
социалистическо мислене твърдят, че престъпността се причинява от това или онова, което преди това е
превърнало в своя жертва извършителят на престъплението. Хората с дясно мислене считат, че има причини
за престъпността, които престъпникът сам е избрал да приеме и да им се подчини. Тези, които говорят за
причини настояват, че единствено обществото е виновно.  Онези, които говорят за основания настояват, че
единственият виновник за престъпността е самият престъпник. Но може би е по-честно да кажем, че за
някои видове поведение има повече причини, отколкото основания, а за други видове поведение има повече
основания,  отколкото  причини.  Обаче,  независимо от  вида  на  собственото  ни  мнение,  ние  винаги  сме
склонни да виждаме престъпниците като ходещи дървета, т.е. да считаме, че те са дървета, които трябва да
бъдат отсечени и набичени на дъски.
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Когато чета как Кайн е убил брат си Авел, аз забелязвам, че Кайн е бил счетен изцяло отговорен за
убийството  на  брат  си.  В  Библията  няма  никакви  обяснения  по  този  въпрос.  За  Кайн  няма  никакво
извинение.  Кайн  е  престъпник.  Но  не  само  това,  той  е  и  ревлив  страхливец,  който  сега  хленчи,  че
приятелите на Авел може да го хванат и да го убият.  Още по-изненадващ е краят  на тази история: Бог
поставил  специален  белег  върху  Кайн,  показващ,  че  Кайн  не  трябва  да  бъде  обиждан.  Въпреки
отвратителното деяние на Кайн, Бог не го изоставил. Нещо повече, Бог го е защитил. Защо? Защото Бог
знае, че ние, които сме праведни, се вбесяваме от необузданата диващина на Кайн. Бог знае с каква лекота
убийственият дух на Кайн предизвиква в нас убийствено и варварско поведение.  Само когато настояваме
със желязна решителност,  че  извършителите  на  престъпления,  които са подобни на престъплението на
Кайн,    носят Божият защитен белег върху себе си  ,    само тогава ще избегнем опасността да съзираме в тях  
същия убийствен дух,     който се спотайва и в нас самите  .  (Коментар:  Поради това даже убиецът има нужда от
адвокат, който да го защитава в съда и ние не трябва да обвиняваме този адвокат под претекста, че той защитава един убиец.
А друг мъдър човек казал: „По-добре е да има 10 престъпници, които не са били осъдени и изпратени в затвора, отколкото да има
един невинен човек, който погрешно е изпратен в затвора. Д.Пр.) Заради това ние се нуждаем от второто докосване на
нашия Господ, което също е чудо, както и от решимостта ни да продължаваме да гледаме втренчено в него.

Някой може да възрази: “Всичко звучи много добре, но изглежда аз не съм докоснат втори път. Аз не
откривам в себе си това  втренчено виждане, което се очаква да имам.” Длъжни сме отново да се потопим в
Бога, който е Личност. Когато присъствам на някакви обществени събития и хората около мен разберат, че
съм духовник, някой неизбежно сяда до мен и се опитва да ми каже нещо като: “Аз не вярвам точно в Бога
като в личност, но вярвам, че има някаква космическа сила.” Той си мисли, че е много по-изтънчено да си
представя, че Бог е нещо като Гигантска Батерия „Дюрасел,“ а не да си го представя като личност, чиито
воля, разум и действия са неизмеримо по-големи от човешките воля, разум и действия. За съжаление този
човек не разбира, че начинът по който разбираме Бога управлява начинът, по който гледаме на себе си. Бог
определя начинът, по който ние разбираме себе си. Ако считаме, че Бог е Гигантска Батерия „Дюрасел,“ т.е.
че не е личност, ние неизменно ще започнем да считаме, че и хората не са личности. Истината не е, че ние
сме личности, а Бог е някаква неперсонифицирана космическа сила, за която си фантазираме, че е личност.
Обратното е вярно: Бог е личност, на която сме създадени да приличаме. Той е личност независимо от нас, а
ние  сме  личности  само  когато  сме  във  връзка  с  него.  Знаменосецът  на  френската  философия  на
екзистенциализма Жан Пол Сартр твърди, че тъй като Бог е безкрайно по-голям от нас, тогава самият факт
на огромните му размери ни превръща в предмети, подобни на дърветата и камъните. Според Сартр, ако
искат  да  оцелеят  като  личности,  хората  задължително трябва  да  убият  Бога.  Сартр обръща истината
наопаки.  Той би трябвало да каже: “Тъй като Бог е неизмеримо по-голям от нас, (т.е.  ние не можем да
вържем Бога и следователно той е независим от нас) и защото като личност Бог е съществувал преди нас,
единствено общуването ни с Бога може да ни запази като личности. Ако Бог бъде убит, тогава и нашата
самоличност ще изчезне.” Веднъж моят професор по философия Емил Факенхейн каза: “Молитвата е най-
типичната  човешка  постъпка.”  Това  означава,  че  молитвата  е  най-човешката  ни  проява.  Тогава  ние
отваряме себе си пред Бога, за да ни утвърди.

Досега говорих за нуждата ни от второто докосване и от втренчено гледане, ако не искаме да виждаме
хората като движещи се дървета. Истината е, че ние имаме нужда от второто докосване и от втренчено
гледане, ако искаме да видим, че Господ Исус Христос е нещо друго, а не движещо се дърво. Защото ако за
нас  той  е  само  движещо  се  дърво,  ние  неизбежно  ще  го  прогоним  от  себе  си.  Аз  ви  говорих  за
телевизионния  диспут  на  тема  легализирането  на  проституцията.  Говорителят  на  църквата  беше  моят
преподавател от семинарията Том Харпур,  който някога  беше най-компетентният тълкувател на Новия
Завет, който съм срещал. Този дебат се проведе преди много години.

Всеки,  който  сега  чете  статиите  и  книгите  на  Том  Харпур  веднага  ще  установи,  че  той  се
противопоставя на всичко, което споменах. Той не  само противоречи, но и се отдели възможно най-пълно
от онези неща, в които по-рано вярваше. Сега той не вярва, че Исус Христос е превъплътеният Син на Бога;
не вярва в жертвата му на Голгота, не вярва  във възкресението му, не вярва в решаващата роля на вярата в
Исус Христос, не вярва че църквата е тялото на Христос. Преди години той си подаде оставката и напусна
Англиканската църква.

Какво стана?  Няма да  ви  занимавам с  подробностите.  Вместо това  искам да  предупредя  всички:
независимо какво ще се случи в живота ни, ние трябва да продължаваме да се молим и да се подчиняваме
на второто докосване от нашия Господ. Второто?  Нещо повече от второто.  22-то или 222-то.  Трябва да
продължаваме да гледаме втренчено в Господа. Защото ако правим нещо друго или ако правим нещо по-
малко, ще установим, че ще започнем да виждаме не само хората, но и самия Господ като движещи дървета.

Когато  си  припомня  помощта,  която  моят  учител  от  семинарията  Том  Харпур  ми  оказа  при
изучаването на посланията на Павел, тръпки ме побиват. Чувствам се достатъчно изплашен, за да  търся
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още  едно  докосване  от  страна  на  Господа  и  съм  достатъчно  изплашен,  за  да  фокусирам  погледа  си
единствено в него. Защото няма нищо по-лошо от това да виждаме като движещи се дървета онези, които
Бог е създал по свой образ и подобие. Няма нищо по-лошо от  това да виждаме, че единственият Син на
Бога също е движещо се дърво.

Защо трябва редовно да ходим в църквата?
Пс. 93

Когато бях на 19 години, моят 80-годишен дядо ми казваше: “Никога не позволявай на някой да ти
разказва за добрите дни от миналото, защото те не бяха добри.” Той знаеше за какво говори. Дядо ми беше
работил 40 години в най-големия завод за производство на автомобили в Канада и беше работил преди и
след появата на профсъюзите. Той никога не ми е разказвал за жалките заплати, които са получавали в онези
далечни  дни  в  миналото.  Разказваше  ми  за  условията  в  които  са  работили,  като  например  опасността
двигател на кола, тежащ 500 кг да преминава над главата ти, закачен на конвейер. Понякога двигателят
паднал и смазал работник,  който работел долу на монтажния конвейер.  Началникът на работниците им
разпореждал  да  продължават  да  изпълняват  задълженията  си,  а  през  това  време  пострадалият  бил
преместван, за да не пречи, иначе конвейерът трябвало да спре. Моят дядо ми разказваше за политиката на
фирмата  им постоянно да държи работниците в  напрежение,  с  цел те  постоянно да се  тревожат,  да са
объркани и да считат, че са безсилни. (Коментар: Не е ли такава политиката и на българското правителство? Д.Пр.)

В “добрите  дни  от  миналото,”  когато  бях  ученик  в  8  клас  имах  учител,  който  милваше  полово
съзряващите  момичета  в  класната  стая.  Разбира  се,  учителят  правеше  това  дискретно  и  считаше,  че
проявите  му  оставаха  незабелязани.  Но  ние,  момчетата  забелязвахме  с  какво  се  занимава  и  му  се
присмивахме в междучасията. Веднъж едно 13-годишно момиче от нашия клас, което беше разстроено от
публичните и унизителни опипванията на учителя, скочи от мястото си и отиде в кабинета на директора.
Няколко минути по-късно тя се върна обратно в класната стая, смазано и обляно в сълзи; директорът, при
когото беше избягала, за да намери спасение,  се беше надсмял над оплакването й и й беше казал,  че е
нарушила дисциплината и трябва да се върне в класа. Не считам, че в миналите дни са били “добри.” Да, аз
знам, че сега в САЩ годишно се извършват по 1,2 милиона аборта. Но не считам, че наедрялата фигура на
жената означава, че човешкото сърце внезапно се е обърнало към по-лошото, въпреки че съм изумен от
непрестанните убийства на неродени бебета.  Мисля си,  че сега броят на абортите се увеличава поради
напредъка на медицината. Сега извършването на аборт е толкова лесно и бързо, като ваденето на зъб.

Преди повече от 200 години Джон Уесли се изумил от броя на жените, които абортират годишно в
Англия.  Но още повече се изумил, когато научил, че много често абортирали жени, от които най-малко е
очаквал, че ще направят това. Разбира се,  родителите се тревожат,  когато размишляват за бедите, които
дебнат  девойката,  чието безгрижие или малодушие надвишават  мъдростта  й.  Но когато  аз  бях  юноша,
наблюдавах как родителите ми се страхуваха от детския паралич. Хората, които бяха станали жертва на тази
болест, бяха лесно забележими. Те куцаха сред нас или седяха в инвалидни колички, или ходеха с патерици.
Сега никой не говори открито за проблемите със спина,  особено когато чуваме за места по света,  като
държавите от централна Африка, където децата израстват в градове, отглеждани от бабите и дядовците си,
тъй като  родителите им са  умрели от спин.  Когато разсъждаваме за  болести,  трябва  да  си припомним
епидемията от испански грип през 1919. Тази епидемия уби милиони хора, повече хора, отколкото умряха
през наскоро завършилата Първа световна война.

Псалмистът  плаче:  “Пороите  се  надигнаха,  О  Господи,  пороите  издигнаха  гласа  си,  пороите
издигнаха  бученето  си.”  (Пс.  93:3  –  мой превод)  Навсякъде  в  Библията  пороят  е  символ  на  огромни
количества непредсказуема вода: океани, морета, езера и големи реки, които са символ на страшни заплахи
за човечеството. Тези заплахи може да са природни катастрофи, като например земетресения или епидемии,
или пък може да са  породени от човешката дейност,  като например дивачеството,  с което жителите на
различни държави се ограбват взаимно. Заплахите може и да са самовъзбуждащи се, като например когато
хората флиртуват с греха, само за да установят, че последиците от греха оставят незаличим отпечатък.

Заплахата  може  да  дойде  и  от  източници,  които  повечето  хора  даже  не  могат  да  схванат,  като
например  когато  огромни  парични  суми  се  преместват  от  Токио,  Ню  Йорк  или  Хонг  Конг  и  това
предизвиква  верижни реакции,  вследствие на което  някои хора стават  много богати,  а  други стигат  до
просешка тояга. Заплахите могат да са и от много по-личен характер, може да са пораждани от неща, за
които другите хора не знаят, но въпреки това са смъртоносни за човека, към когото са насочени и той с
пълно основание се страхува от тях.

67



68

Признавам, че сега някои неща са по-малко заплашителни, отколкото са били в миналото.  Сега е
много по-малка  вероятността  децата  да умрат преждевременно от някоя детска  болест.  Работниците  са
много по-добре предпазени, отколкото в миналото. Но в същото време има други неща, които са много по-
опасни.  Например,  сега  войната  убива  много  повече  цивилни,  отколкото  войници.  Днес  природните
катаклизми са много по-смъртоносни отколкото в миналото. Сега пропагандата може да достига много по-
обширни области и да е много по-въздействаща, отколкото в миналото. С други думи, независимо че през
различните  епохи “бучат”  различни “потоци,”  викът на  псалмиста  никога  не  губи актуалността  си:  “О
Господи,  пороите  издигнаха  гласа  си,  пороите издигнаха  бученето си.”  Нашите  израелски  предци във
вярата са познавали човешката врява. Това е състоянието на човека.

 Посред всичко това един тайнствено надарен израилтянин, който притежавал по-силен от нас контакт
и опит с Бога, който е бил надарен с по-ясно виждане и е бил наясно, че е бил целунат от Бога, вика:
“Господ  царува,  Бог  царува!”  Казаното от  псалмиста  не  е  човешки  каприз  и  то  не  е  валидно  само  за
обществото на Божиите хора. И тъй като е част от това общество, псалмистът е подлаган на същите мъки и
страдания, като другите вярващи, когато обществото се препъва, прави грехове, наранява се или изпада в
немилост. Но на него му било възложено да стане и да каже: “Господ царува, Бог царува!” Той изкрещява
съобщението си, защото сърцето му е сграбчено от нещо, от което той не може и никога не би искал да се
отрече. “Господ царува; той е облечен с величие; Господ е облечен и е препасан със сила .” (Пс. 93:1 – мой
превод) 

Благодарение на подобреното си зрение, псалмистът вижда, че облеклото на Бога е великолепно. В
Библията  великолепното  облекло  е  символ  на  притежание  на  власт.  Да  бъдеш  облечен  великолепно,
означава властта ти да свети с царски блясък.  Бог се издига пред псалмиста като господар;  но не като
бездеен господар (например Кралица Елизабета царува само фигуративно, а цялата действителна власт се
намира в парламента),  а като истински господар; и всичко това се демонстрира чрез великолепието. Да
бъдеш отведен пред Онзи, който е облечен във великолепието, означава да бъдеш въведен в неговата власт.

Но псалмистът вижда и друго нещо. Той вижда, че Бог “е препасан със сила.” Да бъдеш препасан
означава краката ти да не са възпрепятствани от полите на дългото ти палто. Когато в древността хората са
“препасвали слабините си,” те са се пресягали с ръце между краката си, хващали са полите на дългите си
дрехи,  изтегляли  са  ги  нагоре  и  са  ги  напъхвали  под  колана  в  областта  на  стомаха  си.  Хората  са  се
препасвали, когато се подготвяли да бягат,   да се бият   или   да работят  . 

Тъй като Бог е обещал никога да не ни изостави, той няма да избяга от нас. Тогава щом се е препасал,
той или ще се бие за нас или ще работи за нас. И тъй като той е препасан “със сила,” той ще се бие и ще
работи за нас победоносно.  После псалмистът казва:  “Твоят престол е установен от векове; Ти си от
вечността.” (Пс. 93:2 – мой превод) В същото време псалмистът казва, че и светът е утвърден. Но как може
светът да е “утвърден,” когато във всеки миг е заплашван от хаоса? Ключът за разбирането на тази загадка
се намира в твърдението на псалмиста, че Божият трон “е установен от векове.“ 

Следователно Божият трон е установен от векове, а светът е много по–млад. Тъй като Божият трон е
установен от векове, много по-младият свят никога няма да може да потъне в хаоса. На иврит да се каже “от
векове,“ означава да се каже “от времето на създанието.” Колкото и опасна да изглежда заплахата от хаоса,
създанието не може да бъде унищожено, така както и самият Създател не може да бъде унищожен. Фактът,
че Божият трон е установен и то от векове винаги ще ни гарантира, че светът също е установен. Колкото и
объркан да е светът, колкото и последователно злото да побеждава поколение след поколение, злото на едно
поколение   няма да се прибавя   към злото на следващото поколение, така че на света да се натрупа такова  
количество зло, че въобще да изчезне доброто. Това не може да се случи.

Но псалмистът е реалист.  Въпреки, че злото, извършвано от различните поколения не може да се
натрупва, за да се стигне до положението, че на света да остане само зло, поради което човечеството ще
изчезне,  поради  липсата  на  условия  за  съществувание,  злото,  подлостта  и  измамата,  вълненията  и
безредиците ще продължават да измъчват света.

В Пс. 93 псалмистът на няколко пъти споменава за “пороите.” Всеки огромен водоем на бушуваща
вода е библейски символ на огромна заплаха. Океан, море, река, езеро, порой – това са символи на заплаха
във всяка област на живота ни, чиято цел е да ни унищожи.

Винаги има заплахи от природни бедствия: земетресения, изригвания на вулкани и епидемии. Има и
заплахи, пораждани от действията на политически лидери: война, дискриминация, мъчения. Има заплахи,
пораждани от банкерите и финансистите:  колко много хора беззащитно загубиха спестяванията си, когато
управата на Роял Тръст инвестира огромни суми в губещи акции на борсата и банкрутира? Освен това има и
заплахи предизвиквани от сама природа на човека: унищожително разочарование, шокиращо предателство,
безсилие пред лицето на безмилостната болест и неотменимата смърт.
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Харвардският  лекар  педиатър  Робърт  Колс,  който  продължава  да  се  учудва  защо  толкова  много
свещеници  обичат  психиатрията,  въпреки  че  тя  отхвърля  тяхната  работа  като  духовни  помощници  на
хората, разказва за свой състудент от Медицинския университет, който като него бил на средна възраст,
когато се озовал като пациент в една болница в Бостън. Този лекар-пациент бил неизлечимо болен и е знаел,
че е неизлечимо болен, но в онзи момент не бил близо до смъртта. Свещеникът в Бостънската болница
влязъл в стаята му, за да го види и започнал да го разпитва как “възприема” диагнозата за болестта си, за
прогнозирания изход и как планира да се справи със случващото се. 

Болният лекар,  който бил римокатолик,  се  почувствал раздразнен от опитите на свещеника да се
прави на психиатър. Болният прекъснал аматьорските въпроси, като взел лежаща до главата му Библия,
подал я на свещеника и ядосано му казал: “Прочети ми от нея. Прочети ми нещо от където и да е.” Изумен,
свещеникът отворил наслуки Библията. Тъй като книгата Псалми е в средата на на всяка Библията, когато тя
бъде отворена наслуки е най-вероятно да се отвори на някой псалм. В случая тя се отворила на Пс. 69:
“Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до шията ми...влязох в дълбока вода и пороят ме залива .” (ст.
1-2 - мой превод) Всеки от нас може да се срещне и се среща по всяко време с порои от всякакъв вид. 

А псалмистът продължава да вика в Пс. 93: “По-могъщ от бученето на много води, по-могъщ от
морските вълни е всевишният и всемогъщият Господ.”(ст.4 – мой превод) Псалмистът знае, че Божият трон
е установен от векове. Сърцето ми тупти в хармония със сърцето на псалмиста.  Той е живял 2500–3000
години преди да съм се родил. Но въпреки това, поради Божията милост и аз, подобно на него имам същото
преживяване и същата увереност. Не е нужно да казвам, че не само аз се чувствам така. Безброй са хората,
които прочитайки Пс. 93 са възкликвали: “Това е истина! Аз знам, че това е истина. Господ царува, облечен
във величие. Неговият вечен трон никога не е заплашван от каквито и да са порои;  и понеже Господ не е
заплашен от каквито и да е порои, аз също не съм заплашен.” 

Срещал съм много хора с такава убеденост. Мнозина от тях не могат да опишат с думи причините за
увереността си така,  както направих аз.  Но това не е важно!  Важното е,  че те са владяни от истината,
независимо дали могат да я опишат с правилни думи или ще останат безмълвни.  От друга страна, няма
никаква полза, ако човек е способен да употребява точните религиозни думи,   но лично той не се наслаждава  
на нищо от това, за което говори. (Коментар: „Вода гази – жаден ходи!“ - нар. поговорка. Д.Пр.) Павел предупреждава
младият Тимоти за хората, които “имат вид на религиозни, но отричат силата му.” (на Божието царство)
(2Тим.  3:5  –  мой превод)  А  на  църквата  в  Коринт  Павел  напомня:  “Защото  Божието  царство  не  е
съставено от думи, а от сила.” (1Кор. 4:20 – мой превод)

Не си мислете, че страдате от каквото и да е, защото не притежавате моята дарба да говоря или моите
религиозни думи. Хората, които Павел е считал, че   за Тимоти и за християните в Коринт са опасни тъкмо  
хората,  които са  притежавали дар слово и  правилните  религиозни думи! За хората,  които са сръчни  в
пренареждането на умствената си мебелировка, които са сръчни в демонстрирането на пренаредената си
умствена мебелировка като пример за умствена подреденост, е много лесно да внушат в слушателите си
представата  и  даже  сами  себе  си  да  убедят,  че  акуратно  подредените  абстракции  на  мозъка  ни  са
заместител на  това  нахлуване  в  сърцето,  чрез  което  истината  ни  завладява,  даже когато  не  можем да
обясним разбираемо на другите и на себе си как е станало това. 

Псалмистът не вика, защото е притежавал международно призната власт над слушателите си;  той
вика, защото е видял необятността, величието, славата и истината на Бога. Той вика, защото е установил, че
е  бил  погълнат  от  Божието  присъствие.  И  вместо  да  сме  наблюдатели,  които  само  чуват  казаното от
псалмиста  и завижда  т   на онова, което му се е случило,  ние трябва да стигнем до положението да бъдем
завладяни в сърцето си от същите неща. Как?  Важно е да разберем, къде е бил псалмистът, когато е бил
погълнат от Божието присъствие. Когато това се е случило с него,   той е бил в храма  , на богослужение, по
време на същата стара служба и е слушал същият стар проповедник. И какво се е случило? Върху него се
отпечатало нещо много красиво, което до тогава не му се било случвало: Божията святост и той казва на
Бога: “Святостта е красотата на твоя храм.” (ст. 5 – мой превод)

Запитвали ли сте се кое е най-хубавото нещо в олтара на църквата, в която се събираме?  Някои хора
може би считат, че това да тръбите на органа, други – прекрасно полираните пейки, трети – витражите на
прозорците, особено когато са огрявани от слънчевата светлина. Безспорно всички тези неща са красиви. Но
най-красивото нещо в тази зала е Божията святост, която напълно го отличава от неговото творение. Освен
това Божията святост   означава, че Божият характер е без никакъв дефект и недостатък  .  В неговата любов
няма никаква сладникава сантименталност, гневът му е лишен от влиянието на лош характер; присъдата му
е лишена от произвол; търпението му е лишено от безразличие; суверенната му власт е лишена от тирания.
Божията святост означава,  че всички току-що споменати черти от Божия характер са обединени в едно
хармонично цяло. Така както всяка част от спектъра на светлината, от ултрачервените до ултравиолетовите
лъчи са  събрани в едно  нещо,  което наричаме “светлина,”  така  всички  черти на  Божия характер и  на
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Божието превъзходство са събрани в едно в Божията святост. Ето това е изумило псалмиста по време на
една неделна служба. Това се е случило, когато той е бил в църквата. Това не е ли достатъчно основание ние
да продължаваме всяка неделя да идваме в църквата?

Завладян от видението на Божията святост, псалмистът казал: “Твоите декрети за много сигурни.” (ст.
5 – мой превод) По този начин псалмистът казва, че е убеден, че Божията истина е непроменима. Ние не
разполагаме сега с време, за да изследваме всички черти на Божията истина, а ще се спрем само на една от
тях. Ние споменахме за тази черта, когато казахме, че “Господ е препасан със сила.” Тогава разбрахме какво
означава Бог да е препасан: той винаги ще се бие и ще работи за нас. Същевременно апостолите твърдят, че
и ние, християните, трябва да сме препасани. Това означава, че трябва да участваме в битката и в работата,
които  Бог  ни  е  възложил.  Исус  казва,  че  ние  трябва  да  бъдем  “препасани  и  светилниците  ни  да  са
запалени.” (Лука 12:35); трябва да сме нащрек, да очакваме и да сме готови да направим онова, което той ни
възлага да направим. Петър  ни казва, че ние трябва да “препашем умовете си.” (1Пет. 1:13 – мой превод);
има  един  вид  интелектуална  непреклонност,  една  твърдост  на  целеустремеността,  която  трябва  да
придружава убедеността и опитността на сърцето ни. Павел ни казва, че ние трябва да бъдем “препасани с
истината” (Еф. 6:14); каквото и да правим в името на Исус Христос и за неговата прослава, то трябва да
бъде правено в истина, прозрачност и искреност, без никакво лицемерие, измама или фалш. 

Колко важно е да идваме постоянно в църквата с очакването и на нас да ни се случи това, което се е
случило с псалмиста? Важно е редовно да идваме в църквата, защото докато и на нас не ни се случи това,
което се  е  случило  с  псалмиста,  ние  няма да  имаме непоклатимата  убеденост,  че  Бог  царува,  въпреки
грохота на пороите вътре и извън нас; ние няма да знаем неоспоримо, че светът е установен и  никога няма
да потъне в хаоса; няма да научим, че Бог се е препасал със сила, за да се бие и да работи за нас и че той
иска и ние да правим същото.

Библията ни разказва, че в навечерието на най-великата си битка и работа за нас, нашият Господ Исус
Христос се препасал с една кърпа (Йоан 13:4) Това е била демонстрация на неговото смирение, на което
трябва да прилича и нашето смирение, включително и ходенето ни в църквата, както е прави Исус в събота
“какъвто му  беше обичаят.”  (Лука 4:16 –  мой превод).  Нашият Господ е  знаел,  че Божията  святост е
красотата на църковния олтар. Онова, което е карало псалмиста, е карало и Исус да ходи в храма.  Нека
същото това нещо да кара и нас да ходим в църквата всяка неделя.

Защо християнската вяра е толкова критична? 

“Ето те отново започват. Винаги намират пропуски, винаги се заяждат, винаги критикуват. В края на
краищата, за какви се смятат? Защо считат, че са нещо повече от останалите, защо се считат за образец на
безпогрешността?” Кои са тези хора, които считат, че те са по-добродетелни от останалите, защо толкова
жадно искат да открият някой пропуск, подобно на невротизирана домакиня, която търси да открие и най-
незабележимия  мъх  по  килима  на  съседката  си?  Кои  са  тези  хора,  които  изграждат  собственото  си
самочувствие единствено чрез стъпкването на самочувствието на останалите? Изглежда, че те имат по-
малко състрадание,  отколкото камъка има вода.  Очевидно те не разбират  сложността на живота,  нямат
представа колко огромно е многообразието на нюансите на сивото (т.е. на онова, което се намира между
бялото и черното) и не осъзнават колко трудно е да се прецени всичко това. 

Не  правете  грешка.  Тези  хора  наистина  съществуват.  Самият  Исус  е  говорил  за  тези  хора  и  е
предупреждавал учениците си да не станат като тях. Той казал: “Моите последователи никога не трябва да
бъдат улавяни, че се опитват да извадят прашинката от окото на съседа си, когато в собственото им око има
цяла греда. Нещо повече, от ваша страна като мои последователи би било много глупаво, ако сте критични и
осъдително настроени към другите, защото с каквато мярка мерите вие, с такава мярка ще ви бъде отмерено
и на вас.” 

С други думи, онези, които хладно и грубо обвиняват другите заради грешките им, самите те ще бъдат
третирани по същия начин. Всеки християнин е чувал текста, който се отнася към темата на настоящата
проповед: “Не съдете, за да не бъдете съдени.” (Лука 6:37). Добре. Ние не трябва да осъждаме другите.
Проблемът е решен.  Но той не е решен. В Проповедта на планината Исус казва:  “Не съдете, за да не
бъдете съдени.” (Мат.7:1) Но на друго място Исус казва: “Пазете се от лъжливите пророци. На външен
вид те приличат на кротки овце, но всъщност са жестоки вълци, които искат живи да ви изядат.” (Мат.
7:15)  Не е ли очевидно, че в този случай човек трябва да направи някаква преценка? Нали самият Исус
настоява, че ние трябва да правим някаква преценка на хората и събитията? (Мат.7:16-20) 

Как да направим разлика между беззащитната овца и ограбващия вълк? Как да оцелеем? А нашият
Господ още повече усложнява задачата ни. Непосредствено след предупреждението като негови ученици да
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не се опитваме да вадим прашинката от окото на ближния си, преди да сме извадили гредата от собственото
си око, Исус казва: “Не давайте свято нещо на кучетата; нито хвърляйте бисерите пред прасетата; защото
прасетата и кучетата (тук той има предвид хората), не оценяват ценността на онова, което им предлагате. Те
само ще се обърнат срещу вас и ще ви погълнат.” (виж  Мат.7:6) Тук Исус ясно ни казва, че ние ще трябва
да направим точна преценка, иначе “сами ще вкараме вълка в кошарата.” 

От разглеждания текст е ясно, че Исус казва две неща: 
а) че не трябва да бъдем критични и осъдителни; 
б) че винаги трябва да правим някои разумни преценки. 
В Йоан 7:24 Исус казва:  “Не преценявайте по външния вид,  а съдете справедливо” (мой превод).

Добре е да чуем и други два превода на този стих: “Престанете да съдите според външните стандарти, а
съдете според истинските стандарти.” и “Не трябва да съдите според външния вид на нещата, а според
тяхната реалност.” Ясно е, че Исус ни забранява да правим известен вид отсъждане, но в същото време ни
заповядва да  извършваме  друг  вид  отсъждане.  Разбирам,  че  вие  може  би  донякъде  сте  отегчени  от
ежеседмичния ни урок по гръцки език, но единствено гръцкият език може да ни помогне в този случай. 

И така да започваме. Когато Исус казва: “Не съдете по външния вид”, глаголното време в евангелието
на Йоан се отнася за повтаряемо и непрестанно действие. “Не съдете” означава “Не си създавайте навика
постоянно да  критикувате  и  да  се  заяждате.”  А когато  втори път  използва  думата  “съдене”  (“а  съдете
справедливо”), Исус  използва глаголно време, което се отнася до еднократно и конкретно събитие, което
трябва да оценим и разумно да стигнем до правилното заключение. 

Ето ви пример за едно събитие. В продължение на месеци някои хора се заяждали и критикували
Исус. Те не харесвали ту едно, ту друго в него. Ту тук, ту там откривали грешки. Веднъж Исус излекувал
един човек,  който бил парализиран от 38 години. Дотук добре.  Но се оказало,  че той извършил това в
събота. А това се оказало голям проблем, тъй като съботата е била считана за свят ден (те са си мислели
така). В края на краищата, след като човекът е бил парализиран в продължение на 38 години, не би ли могъл
да изчака и да бъде излекуван на следващия ден? И клеветниците нападали нашия Господ с този аргумент.
Исус им казал,  че  те трябва да са по-разумни и да преценяват по-добре.  “Помислете за следното.  Вие,
хулителите,  позволявате  човек  да  бъде  обрязван  в  събота.  Вие  вярвате  напълно  основателно,  че  не  е
нарушение на закона човек да бъде обрязван в събота, защото обрязването е доказателство, че този човек е
сключил договор да посвети живота си на Бога, към когото сочи съботата, за да живее с вяра, каквато е
Божията воля за него. Бог казва, че такъв живот е благословен и един ден ще бъде направен безгрешен.
Обрязването  означава,  че  този  човек  е  посветил  себе  си  необратимо  (така  както  самото  обрязване  е
необратимо) да живее този живот в Бога,  а  Бог е  обещал да го обогати и дари с корона.”  После Исус
продължил:  “Излекувайки  този  сакат  човек,  аз  правя  точно  същото  нещо.  Като  го  излекувах,  аз  го
възстанових в него това тяло, този разум и този дух, за които Бог гарантира, че притежават хората, които го
обичат, а това е възстановяването, което съботата очаква с нетърпение. Не можете ли да разберете това? Не
можете ли да схванете какво правя и защо го правя? Защо не можете по-добре да преценявате?” 

Исус не ни окуражава да ставаме по-критични и осъждащи.  Но в същото време той ни заповядва
(  обърнете внимание,  това е заповед  )  да придобиваме способността и да извършваме разумни преценки  .
Очевидно  е,  че  се  нуждаем  от  здрав  разум  и  от  мъдри  преценки.  Наскоро  един  лекар  сподели  с  мен
огорчението  си  от  хората,  които  прахосват  години   от  живота  си  за  да  увреждат  здравето си  ,  а  после
застават пред вратата на кабинета му и изискват от него   веднага   да ги излекува  . Ясно е, че на такива хора
им липсва способността да правят трезви преценки. 

Ако  твърдим,  че  правилната  диета  и  физическите  упражнения  са  нещо добро,  това  означава,  че
считаме, че готовите храни, полуфабрикатите, леността и мързела са лоши неща. Ние не рекламираме себе
си, че превъзхождаме хората, които поглъщат картофен чипс пред телевизора, чието единствено физическо
упражнение е натискането на копчетата на дистанционното устройство за смяна на телевизионните канали.
Но въпреки това, ние сме направили преценка за телесното си здраве и как да го поддържаме. А който не
направи тази преценка, няма да бъде поздравяван заради своята толерантност, великодушие и смиреност, а
просто ще бъдат съжаляван заради своята глупост. 

Всички  родители  дават  най-доброто  от  себе  си,  за  да  научат  децата  си  да  преценяват  критично
истината и добротата. Английската дума “критично” произлиза от гръцката дума KRITIKOS, “способен да
отсъжда.” Истински критичният човек  не търси вманиачено всяка грешка, това е човек, който може да
оценява. Всички ние възпитаваме децата си да бъдат критични точно в този смисъл. Всички ние искаме те
са способни да разберат, че   ако се отнасят презрително и високомерно към другите хора  ,   това само ще  
им пречи в живота. Нещо повече, ние не искаме децата ни да се въздържат от подобно поведение, просто
защото родителите им ги принуждават да се държат така и даже много години след това те продължават да
се държат страхливо. 
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Ние искаме те да разбират истината и добротата, да разбират своята природа и съдбата си като деца на
Бога и да правят разлика между нещата, които са в хармония с истината и добротата   и онези неща, които  
противоречат на истината и добротата. И на основата на това разбиране ние искаме те да не подражават
привидно на родителите си, а да правят правилна преценка и да стигат до правилно заключение. А дали ако
постъпват така, децата ни са критични и осъждащи? Съвсем не, обратното е вярно, ако не постъпват по този
начин, те ще бъдат унищожени. 

Когато беше на 8-9 години, дъщеря ни Катерина отиде на едно парти с няколко свои съученички.
Майката на момичето, което ги беше поканило, им дала да гледат един видеофилм за момичета, наречен
“Детето на Розмари.” Казвали са ми, че този филм е изпълнен с толкова ужасни сцени, че е трудно да бъде
преразказан. Катерина се прибра в къщи съвършено разстроена и се наложи жена ми да остане при нея през
цялата нощ, за да я успокоява. Бях готов да откарам детето в болницата, за да й дадат някакво успокояващо
лекарство, което е способно да усмири даже полудял кон. През цялото време бях толкова ядосан на тази
майка, която им беше дала да гледат този филм, че даже не можех да говоря за това. Хората, които не могат
да преценяват и да оценяват, са заплаха за самите себе си и представляват опасност за другите хора.  Нека
да се съгласим, че това е така. 

Същата  истина  е  валидна  и  за  царството  на  Духа.  Даже  ако  членовете  на  “Хари  Кришна,”
“Свидетелите на Йехова” и “Мормоните” са  психично безвредни (в  което аз се  съмнявам),  ние искаме
децата  ни  да  оценят,  че  тези  групи  са  духовно  унищожителни,  даже  само  заради  това,  че  изоставят
евангелието заради нещо, което не е “силата на Бога да спасява.” Несъмнено ние искаме децата ни да правят
разлика между истината – евангелието – което Исус е записал в сърцата на своите хора и хилядите други
деформации на истината, които объркват човечеството. Трябва винаги да помним, че ако децата ни не са в
състояние да оценяват критично, те неизбежно ще станат жертва на всички такива сатанински духове. Това
не означава, че ние окуражаваме децата си да се считат, че в някакво отношение са нещо повече от хората,
които не са съгласни с тях по религиозните въпроси. Ако децата ни си мислят, че превъзхождат другите
хора, те ще бъдат критични и осъждащи. А ако станат търсачи на пропуските на другите хора, сърцата им
ще изсъхнат.  Но от друга страна,  ако им липсва  здравомислещата преценка,  те  ще бъдат податливи на
внушение наивници, които са носени натам, накъдето ги духне вятъра. (Коментар: В потвърждение на казаното –
две мъдрости. „Няма попътен вятър за кораб, който не знае за къде пътува“ и „Когато не знаеш накъде вървиш, винаги ще
отидеш там, където не искаш да бъдеш.“ Д.Пр)

Никой в нашата църква не познава сестра ми и не знае 10-цифрения й телефонен номер. Тя живее в
Онтарио. След края на службата ще ви помоля да й се обадите по телефона, без да съм ви го дал. Какъв е
шансът ви да се свържете с нея? Ще кажете, почти нулев? Тогава нека да ви кажа нещо: математически вие
имате по-голям шанс да се свържете с нея, отколкото да спечелите от лотарията. А аз не купувам лотарийни
билети, защото така съм преценил. Може би и вие постъпвате така. Дали пък някой не си мисли, че аз съм
тесногръд и съм “кон с кепенци”, защото не смъркам кокаин и не гледам порнография с ококорени очи?
Преди да завърша тази проповед, искам да поговорим за смисъла на думата “съдя”, защото тя е използвана
от нашия Господ, от пророците и от онези мъже и жени (например Девора), които в миналото са били съдии
в Израел, като имаме предвид, че цяла една книга от Библията е наречена “Съдии.” 

В древността съдиите в Израел не са били като днешните съдии. Те не са казвали на едната страна по
делото: “Ти си прав”, а на другата страна – “Ти си виновен.”  В древния Израел съдиите са изпълнявали
ролята на старейшини. Тези мъже и жени освен това са били наричани спасители. Следователно, в края на
краищата, съдията е спасител. Когато хората на Израел били заплашвани от нашественици, те извиквали
към  Господа  и  той  издигал  съдии  измежду  тях,  които  ги  спасявали.  Сега  ние  считаме,  че  основното
задължение на съдията е да раздава безпристрастно правосъдие. Притаена дълбоко в умовете на хората,
почти на подсъзнателно ниво се крие представата, че основното задължение на съдията е да осъжда. Но в
древния Израел основната функция на съдията е била да спасява. Съдиите са били старейшини и спасители.

С други думи, в древността съдията е бил водач във време на конфликт и управител в време на мир.
Когато хората били заплашени, съдията ги мобилизирал и ги окуражавал, а когато ставали самонадеяни и
духовно безразлични, съдията ги отрезвявал. Когато имало признаци, че хората ще се отклонят от Божия
път,  съдията ги напътствал.  А когато израилтяните,  поради наивността си били привличани от многото
богове на ханаанските им съседи и от неморалността им, да не говорим за “толерантността”, която приема
всичко и най-вече точно онези неща, които са най-смъртоносни; в такива моменти съдията припомнял на
хората истината и реалността на Бога, както и заповедите и обещанията на Бога. 

Исус често казвал, че е съдия. И наистина, не забравяйте, че той е нашият съдия. И тъй като е такъв,
ние не трябва да се отнасяме несериозно, да го приемаме като даденост, която не може да изгубим или като
личност,  с  която  можем  да  се  пазарим.  Ние  много  добре  знаем,  че  можем  да  се  отнасяме  нахално  и
самонадеяно към Господа. Същевременно, тъй като сме се обучавали в Израел, ние знаем, че съдията, е бил
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даван на човечеството, когато то е викало към Бога. Ние знаем, че съдията е бил даван на човечеството,
когато то е било заплашено с осъждане заради греха си. Този съдия е нашият по-стар брат и наш спасител. 

Той ще бъде нашия съдия   точно защото той   вече е   нашият спасител  . Тъй като ще се изправим пред
съда и ще бъдем съдени от нашия спасител, ние не се страхуваме. Ние знаем, че той ще се застъпи за нас.
Ние знаем, че неговата присъда над нас ще бъде последната корекция, от която отдавна се нуждаем и най-
после  ще  я  получим.  С  една  дума  казано,  присъдата  на  нашия  спасител  е  нашето  благословение.  В
светлината  на  всичко  това  ние  трябва  да  разберем  как  и  защо  ни  е  заповядано  да  съдим:  “Съдете
справедливо.” (Йоан 7:24) На нас ни е възложено да съдим себе си, да съдим своето общество, да съдим
своята църква, да съдим нашите водачи и да съдим света. Ние трябва да съдим така, както сме съдени ние
самите. Ние сме съдени и ни предстои още да бъдем съдени от Исус Христос. 

Той  съзира  опасностите,  които  ти  заплашват  навсякъде  в  живота  ни  даже  още  преди  да  сме  ги
извършили. Той ни дарява с проницателността самите ние да ги съзираме. Той ни мотивира да признаваме
неговото праведно управление. Получава се така, че въпреки че съвсем не сме стигнали до положението да
се  откажем  да  съдим,  ние  сме  задължени  да  се  научим  да  съдим.  Трябва  да  се  научим  да  бъдем
проницателни, критични и различаващи. Трябва да се научим да стигаме до правилното заключение и след
това да действаме в хармония с него. И разбира се, трябва да се научим да правим всичко това не защото се
гордеем с нашето превъзходство в което и да е отношение; ние трябва да се научим да правим това, за да
умножаваме спасителната операция на Бога навсякъде сред хората. Трябва да се научим да правим това, за
да умножаваме благословиите, с които Бог е дарил нас, нашата църква, нашето общество и целия свят. 

Вършейки всичко това, ние трябва да избягваме да се отклоняваме от Божия път и да ставаме смешни
и жалки.  Вечно раздразнената жена, която постоянно критикува,  е сляпа за собствените си грешки, но се
чувства  най-щастлива,  когато  с  критиките  си  изяде  някой  човек,  като  в  същото  време  подсилва
отвратителното си поведение с привидна религиозност, която е отблъскваща и е далече от духът на Исус.
Във всичко това ние ще продължим да осъзнаваме, че хората наистина усложняват живота си или чрез
безотговорното си поведение, или чрез глупостта си, или чрез откровената си опърничавост и коравовратие,
единствено за да установят,  че когато животът им веднъж се обърка,  след това на тях им е извънредно
трудно да се подчинят и да приемат простия и подреден живот. 

И разбира се, сърцата ни никога не трябва да се вкаменяват в ледено студена нечувствителност. Исус
казва, че ако ние извършим този грях, тогава с каквато мярка мерим ние, с такава мярка ще ни се отмерва и
на нас. Или казано на по-популярен език: “Каквото повикало, такова се обадило.” В същото време трябва да
се научим да отсъждаме разумно, знаейки от какво трябва да се страхуваме и какво трябва да подхранваме,
какво  трябва  да  избягваме  и  какво  да  посрещаме  с  радост,  от  кое  трябва  да  страним и  кое  трябва  да
прегръщаме. Когато потапянето ни в евангелието ни снабди с разумно преценяване, ние ще заприличаме на
съдиите на Израел, и по-точно на Съдията на Израел, нашият Господ Исус Христос. Защото присъдата над
Исус винаги допълва спасителната му операция, винаги е насочена да коригира и винаги благославя. Тъкмо
чрез присъдата на Христос безброй хора са го приели като свой Спасител и го възхваляват като Господ и
вечно ще се наслаждават на него. 

Изследван и познат
 Пс. 139

Никой  не  се  съмнява  във  важността  на  познанието.  Важно  е  да  знаем  какво  означава  червената
светлина  на  светофара  и  какво  означава  етикетът  “Отрова,”  който  е  поставен  на  някоя  бутилка.  Без
познанието за тези неща ние не можем да оцелеем. Важно е да знаем онези неща, които се изисква от нас, за
да вършим работата си. Без такива познания ние ще се окажем без източник за препитание. Всеки човек
разбира това. Но онова, което почти никой не разбира е,  че е много по-важно ти да бъдеш познаван от
някого  ,   отколкото ти да го познаваш  . (Коментар: Това е причината хората да се стремят да бъдат рекламирани и да са

във фокуса на общественото внимание. Д.Пр.) 
Заради дълбоко скритата ни в нас самоличност и заради безопасността ни е много по-важно ние да

бъдем познавани, отколкото да знаем. Замислете се за детето. То израства с неопровержимото чувство кое е
то и с вътрешна самоувереност не защото знае нещата, които трябва да знаят децата на неговата възраст. То
израства със самоувереност и сигурност, защото живее в семейство, където то е познато. Родителите му го
познават. И тъй като те го познават, те го обичат и правят всичко за да му е добре на него. Детето израства
без усещането, че е пренебрегвано, изоставено, че е нежелано или че е безполезно. То израства сигурно,
издръжливо, уверено, лишено от егоизъм и готово да помага на другите.
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Несъмнено Библията ни казва много, за да опознаем Бога. Тя даже ни казва, че за нас е важно да
познаваме Бога. Но Библията казва още повече неща за това, че Бог ни познава. За нас е много по-важно, че
Бог  ни  познава.  Да  каквато  и  степен  да  опозная  Бога,  моето познание  за  Бога  винаги ще  нищожно в
сравнение  с  Божието  познание  за  мен.  И  ако  моята  самоличност  пред  Бога  и  моята  безопасност  в
размирният  и  коварен  свят  зависят  от  моето  познание  за  Бога,  това  означава,  че  съдбата  ми  виси  на
паяжина. Много по-важното за мен от моето познаване на Бога е Божието познание за мен. Най-важната
истина за всеки от нас е следната: Бог ни познава.

В Пс. 139 псалмистът ликува заради това, че Бог го познава. “Господи, ти си ме изследвал и си ми
познал. Ти знаеш кога сядам и кога ставам...Даже преди думата да е на езика ми, ти вече я знаеш цялата.”
(ст.1-4 – мой превод) Псалмистът ликува, че Бог го познава.

Ние също трябва да ликуваме. Разберете, когато Библията каже, че Бог ни познава, това не означава,
че Бог има отрицателно мнение за нас или че ни шпионира от космоса. Смисълът е напълно различен: Бог
ни подпомага, Бог ни защитава, Бог ни благославя и ни прави свои полезни служители. Пророк Наум казва:
“Бог е добър, крепост е в ден на бедствие; той познава онези, които се крият в него .” (Наум 1:7 -  мой
превод) Когато казва, че Бог познава онези, които гледат в него и му вярват, Наум иска да каже, че Бог
защитава, прави да преуспяват и използва такива хора даже когато, и точно когато те са сполетявани от
безброй беди. Говорейки чрез пророк Осия, Бог казва на израелтяните: “Аз съм те познал в пустинята, аз
съм те познал в земята на сушата.” (Ос. 13:5 – мой превод) Това не означава, че Бог е разбрал, че те са
били в пустинята, нито пък че е получил информация, която преди това е нямал. “Бог ги позна в пустинята”
означава “Бог ги поддържаше, окуражаваше ги, хранеше ги и ги направи да преуспеят тогава, когато им
липсваха средства и народите им се подиграваха.” Бог казва на Йеремия: “Преди да те оформя в утробата,
аз те познах...осветих те и те поставих за пророк на народите.” (Йер. 1:5) Тъй като познавал Йеремия,
Бог го направил да е пророк. 

Апостол Павел,  който е  израилтянин,  в  1Кор.  казва две неща за  това,  че  Бог  ни познава.  Първо,
понеже Бог ни познава, ние можем да го обичаме; това, че Бог ни познава ни прави свободни ние да го
обичаме. Второ, понеже Бог ни познава, един ден ние ще опознаем Бог с познание, което ще е равностойно
на познанието с което Бога ни познава; това, че Бог ни познава ни прави свободни ние да го опознаваме.
Никога не трябва да се свиваме, когато Бог ни изучава и опознава. Трябва с радост да приемаме и да се
радваме на това изучаване, защото то се прави в наша полза.

Като  човешки  същества  ние  сме  изключително  сложно  устроени,  но  в  същото  време  сме
изключително нежни и чупливи. Нека първо да разгледаме сложното ни устройство.  Например, замислете
се за склонността ни да намираме благовидни подбуди за непристойното си поведение. В случая нямам
предвид “да се извиняваме.” Ние се извиняваме, след     като сме направили нещо и се стараем извинението ни
да успокои съвестта ни, като се извиняваме с ясното разбиране за онова, което сме направили и защо сме го
направили. Но Фройд ни помага да разберем, че намирането на благовидни подбуди за непристойното ни
поведение  е  нещо друго,  защото намирането на  благовидни подбуди за  непристойното ни поведение  е
изцяло подсъзнателно. Поради което измислянето на извинението не става след непристойният акт, а преди
да сме го извършили. Когато извинението е измислено, то задейства извършването на акта и го предшества.
Лесно е да се разбере какво става, когато измислим извинението, тъй като измислянето на извинението е
съзнателно действие и то се извършва след онова, което смущава съзнанието ни. Но ние не знаем какво
става, когато бъде измислено извинението за непристойното ни поведение, защото подсъзнателният процес
приспива съвестта ни и ни подбужда да действаме. Тъй като ежедневно постъпваме по този начин, дали ние
наистина познаваме себе си? Доколко можем да опознаем себе си?

Но ние сме и изключително нежни и чупливи същества. Микроб, който може да бъде видян само с
много силен микроскоп, е в състояние да повали шампион по вдигане на тежести. Случайно порязване на
пръста със скалпела причини смъртта на хирурга Норман Бетън в Китай. Тъй като живота ни е толкова
краткотраен, аз трябва да имам вечна самоличност, а това става единствено, ако вечният Бог ме познава.

Но ние сме едновременно сложни и чупливи. Човекът, който винаги ме е очаровал с разсъжденията си
за странната смесица на човешката сложност и чупливост е д-р Оливър Сакс,  невролог,  чиито книги и
статии чета с голям интерес. Някои неврологични увреждания са разбираеми за всеки човек: ако в мозъка на
човек  е  попаднала  отверка,  той  не  мисли,  не  говори  и  не  върви  нормално.  Ние  лесно  разбираме,  че
уврежданията в различни зони на мозъка предизвикват различни телесни разстройства. 

Но как да разберем странните взаимовръзки на мозъка и тялото, за които разказва д-р Сакс? Те не
подлежат  на  разбиране.  Една  от  пациентките  на  д-р  Сакс  имала  внезапни  и  конвулсивни  спазматични
движения, които са характерни за човек, който е болен от след-енцефалитичен Паркинсон. Но когато Сакс й
пускал музика, той установил пълно изчезване на тези резки и спазматични движения, и замяната им с
плавни и  леки движения.  Той наблюдавал,  че  жената  усмихнато тактувала  в  хармония  с  музиката  или
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ставала и танцувала. На друга нервно болна жена й било много трудно да ходи сама. Но когато някой друг
вървял  редом  с  нея,  без  въобще  да  я  докосва,  тя  вървяла  съвършено  свободно.  Тази  жена  казвала  на
компаньонката си в ходенето: “Когато вървиш с мен аз усещам твоята сила на ходенето. Аз се възползвам от
силата и свободата ти. Без даже да разбираш, ти ми правиш голям подарък.” Трети пациент, мъж, страдал от
слабоумие и според д-р Сакс бил постоянно в движение и никога не спирал да се движи. Той можел да бъде
“задържан” за кратко време, ако вниманието му бъде привлечено например от “пъзел”, но когато пъзелът
бивал скриван,  той отново започвал да  се  движи.  Същото задържащо въздействие върху него  оказвала
музиката, например слушането на някоя католическа меса, след която болният доста дълго време оставал
спокоен.  Каква точно е връзката между мозъка и тялото на човека? Каква е връзката на мозъка и тялото с
духа на човека? Никой не знае. Тези неща са свързани със сместа от нашата сложност и чупливост. Тогава
какви сме ние? Кои сме ние? Какъв е нашият край? Единствено Бог знае. Но Бог ни знае. Бог ни познава.

Когато казваме, че Бог ни познава, това е много повече от това, че той ни разбира или че е наясно с
нас. Когато казваме, че Бог ни познава, ние казваме, че Бог е оформил, както в пациентите на д-р Сакс, така
и в не толкова болните хора като нас, самоличност, която е гаранция, че ние няма да бъдем пропуснати, или
поставени на погрешно място, или оставени настрани. Когато казваме, че Бог ни познава, ние казваме, че
Бог ще ни направи да цъфтим във всяка пустиня, в която се озовем. Когато казваме, че Бог ни познава, ние
казваме,  че  даже  другите  да  презират  социално  онеправданите,  интелектуално  посредствените  или
отхвърлените по политически причини, Бог използва такива хора в полза на непоклатимото си царството.

Как реагира псалмистът на тези неща? Удивлява се. Изумява се. Смайва се и казва: “Това познание е
твърде чудно за мен; то е високо, аз не мога да го достигна.” (Пс. 139:6 – мой превод) С това той ни казва,
че е грабнат от тази славна истина,  без да е способен напълно да я разбере. Той е сигурен, че Бог ще го
направи да преуспее, въпреки че в този момент не знае как ще стане това.

След това псалмистът отново се възхищава: “Само си помисли, независимо от това къде ще отида или
мисля да отида, или да се опитам да отида, аз никога няма да надвиша познанието на Бога за мен.”  Докато
открива Бога, който го обгръща, псалмистът задава два риторични въпроси: “Къде ще отида от твоя Дух?
Къде ще избягам от присъствието ти?” А след това ликуващо отговаря на въпросите си: “Никъде. Аз не
мога да се отделя Божия Дух. Не мога да избягам от Божието присъствие. Не е ли чудесно, че не мога да
направя тези неща?” 

Псалмистът описва обхвата на Божията милост: “Ако възляза на небето (там, горе, където пребивава
Бог, където всичко е живот, светлина и любов); ако се направя легло в ада (долу, където пребивава смъртта,
където всичко е тъмнина и униние);  ако взема крилата на зората (в Стария Завет зората е символ на
“изтока”); ако живея в най-дълбоките места на морето (в Стария Завет морето е символ на “запада”, тъй
като Средиземно море е разположено на запад от Палестина) –  горе, долу, изток, запад –  Ти си там.” С
други думи, живият Бог, който ни познава е сферата, атмосферата и средата в която живея аз. Богът, който е
атмосферата на нашия вътрешен живот, не е нищо друго освен Богът, който ни обича толкова всеобхватно,
колкото  всеобхватно  са  разперени  ръцете  на  неговия  Син,  чието  търпение  е  потвърдена  от  неговата
продължила  векове  вярност  към  Израел,  чиято  истина  е  толкова  трайна,  колкото  трайна  е  неговото
обещание към нас, даже пред лицето на нашето непостоянство към него. 

Няма смисъл да казваме, че Бог е любов, ако самите ние не знаем колко голяма е Божията любов, до
каква степен ни обича той и дали ни обича неотклонно. В Римляни Павел ни казва, че Бог ни обича толкова
силно, поради което не е задържал нищо при изливането на себе си в личността на Исус. А ако Бог не е
задържал нищо това означава, че той не може да ни обича по-силно, отколкото ни обича сега. 

Въпреки че псалмистът е живял векове преди Голгота, той е знаел за това предварително. В Пс. 139
псалмистът казва, че Божията ръка го води и че дясната ръка на Бога го държи. Замислете се за това: ние
сме държани от дясната ръка на Бога. В Старият Завет лявата ръка е символ на справедливостта  ,   а дясната  
ръка е символ на милостта и силата. Да бъдем държани в дясната ръка на Бога, това означава да бъдем
държани от милост, чиято сила на захващането никога няма да намалее. Иначе казано,  безопасността ни
зависи не от силата,    с която ние   се държим за Господа (т.е. от нашата вяра), а от силата,    с която Бог   ни  
държи. И тъй като десницата на Бога е символ на силата и на милостта, неговата сила никога няма да е
груба и милостта му никога няма да е неефективна.

Вярно ли е това? На нас не ни ли се струва, че това е вярно? И ако ни се струва, че това е вярно сега,
ще продължаваме ли да мислим по същия начин, когато бедата ни сполети? Ще ви предложа свидетелството
на двама вече умрели мъже, чието свидетелство ценя извънредно високо. Те се наричат Мартин Бъбер и
Емил Факенхейм. И двамата са евреи, поради което и двамата са преживяли не само големи трудности,
което е човешката орис, но и необикновените нещастия, които се случиха на евреите, тъй като хората по
света предпочитат да мразят евреите. И двамата знаеха, че живота е живот изживян до края в лична връзка
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със Светия на Израел, даже по време на най-пошлите и мрачни обстоятелства. Чел съм книгите на Бъбер, а с
Факенхейм съм разговарял десетки пъти.

През  1938  Факенхейм бил изпратен в  концлагер в  Зандхаузен.  Там  имало не  само  евреи.  Имало
неевреи, които се противопоставяли на хитлеристкия режим или били подозирани по различни причини.
Един от тези неевреи бил младият пастор Ърнст Тилич, племенник на известният немски теолог Пол Тилич
(който по онова време бил емигрирал в САЩ). В една Коледна вечер Ърнст Тилич изглеждал необикновено
подтиснат. Факенхейм го попитал защо е мрачен и младият лютерански пастор му отговорил: “Коледната
вечер е най-голямото празненство в календара на лютеранската църква. От дълго време мисля какво би
трябвало да кажа в моята Коледна проповед, ако сега бях в църквата. Но аз нямам църква, поради което съм
подтиснат.” “Аз ще ти осигуря църква”, казал Факенхейм и отишъл някъде. Събрал всички студенти по
теология, които можал да намери и ги отвел при Ърнст Тилич. “Ето ни, Ърнст, във вечерта на Рождество
Христово, тук в Зандхаузен. Кажи ни сега какво би казал на една лютеранска църква за Бога, чиято сила и
милост действа във всички времена и навсякъде, включително тук, в нашия концлагер.” След проповедта на
Тилич хората от тази странна църква седели до късно през нощта и обсъждали казаното от Тилич. Поради
Божието провидение аз имах привилегията десетки пъти да разговарям с Факенхейм и това беше една от
най-необичайните благословии в живота ми. Защото всеки път, когато разговарях с него аз установявах, че
той е необикновено искрен в увереността си, че се намира в дясната ръка на Бога, от чието присъствие не
можем да избягаме.

Тъй като е толкова силно завладян, докато се радва заради това, че Бог го познава изцяло, псалмистът
казва: “Ти непременно ще убиеш грешните, О Боже...хора, които злостно ти се противопоставят, които
се надигат срещу теб заради зло. Не мразя ли онези, които мразят теб? Мразя ги със съвършена омраза.”
(Пс. 139:19-22 – мой превод) Преди да започнете да обвинявате псалмиста, че хвали Бога единствено за да
демонстрира собственото си втвърдено сърце, се замислете за онова, което сме обсъждали многократно,
относно думата “врагове”, която се използва в псалмите. Враговете не са хора, които псалмистът не харесва
или хора, които не харесват самия псалмист.  В псалмите с думата “врагове” са наричани хората, които се
противят  на  Бога,  които се  наслаждават,  когато  пречат  на  Бога  и  вършат зло.  Казвайки “Мразя ги  със
съвършена  омраза”,  псалмистът  с  други  думи  казва:  “Така  както  ти,  Боже,  безкомпромисно  се
противопоставяш на злото, така и аз безкомпромисно му се противопоставям. Хората, които те нараняват,
като презират твоя път, твоята истина и твоята милост, нараняват и мен, защото аз участвам в твоята болка.”
Казвайки “Мразя ги със съвършена омраза,” псалмистът казва: “Боже, аз съм непоклатимо лоялен към теб и
се противопоставям на вършещите беззаконие така, както ти им се противопоставяш.” Когато казва: “Ти
непременно ще убиеш грешните” псалмистът моли Бога да изкорени злото, да го прогони и да го довърши.
Има ли събуден от Духа човек, който да иска злото да преуспява? Псалмистът не демонстрира закоравяло
сърце, а чувствителност, която е разпалена от интимното му познанство със Светият Бог, който се бори с
порочния свят.

Но въпреки това е лесно, прекалено лесно да разпознаем злото, когато го видим някъде извън нас и
едновременно с това   ние сме слепи   за значими прояви на злото   вътре в самите нас  . Самият Исус не ни ли
казва,  че  ни е  лесно да  видим прашинката  в  окото на  съседа  си,  но  че  не  можем да  видим гредата  в
собственото си око? В светлината на всичко казано до тук за извинението и за подсъзнателният механизъм,
който предшества злите ни дейния, бихме били глупави, ако претендираме, че злото процъфтява някъде
извън нас, но не и вътре в нас.

Псалмистът е знаел за тази истина още преди ние въобще да бяхме си помислили за нея. Тъй като е
стоял на страната на Бога,  докато Бог се е противопоставял на злото;  тъй като се е молим на Бога да
изкорени злото и да обезсили извършителите на злото, сега псалмистът се чуди, дали самият той не е сред
хората, за които е молил Бог да се справи с тях. Поради това псалмистът се моли: “Изследвай ме, Боже и
опознай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Виж дали в мен има някакъв порочен път и ме води
по пътя на вечността.”

Когато молим Бога да опознае сърцата ни и мислите ни, ние не само го молим да ни изследва и след
това да ни каже какво е открил в нас. Ние го молим той да ни коригира. Запомнете, че според Стария Завет
да  се  молим Бог  да  ни  опознае,  означава  той  да  ни  направи  да  преуспяваме,  да  ни  помогне  и  да  ни
благослови,  защото за Бог да ни познава  ,    означава да ни спаси  . Поради това ние можем единствено да се
молим Бог да ни познае, да ни направи да преуспяваме, да ни благослови и да ни спаси. Защото след това
ние ще вървим по пътя на вечността, а според думите на Исус, това е пътят, който води към живот, защото
самият Исус е живот.
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Изумление и възторг
Деян. 9:21; Деян. 12:16; Марк 6:51

Веднъж един човек ме попита: “Хареса ли ти рецитала на пиано?” “Да, хареса ми” – отговорих му аз.
Така с хладната си и обективна безпристрастност оцених критично качеството на едно вечерно музикално
представление. Но когато Шопен е свирел на пиано, след концерта му хората не са казвали: “Беше доста
добре, нали?” Хората не са напускали залата, нито се движели, защото не можели, а стояли неподвижни и
онемели.  Ръцете на Шопен били големи като на горила, но с огромните си месести пръсти той можел да
докосва  клавишите  на  пианото  нежно,  подобно  на  слепеца,  когато  пише  с  Брайлова  пишеща  машина.
Хората, които го слушали как свири, изпадали в екстаз и в такова очарование, че никога вече не оставали
същите.

Аз съм се родил твърде късно, за да мога да чуя на живо свиренето на Шопен. Преди няколко години
за пръв път в Отава слушах “на живо” Катлийн Бетл. Любимото ми сопрано Бевърли Силс вече се беше
пенсионирала. Катлийн Бетл сега беше новата звезда на музикалния небосклон. По време на концерта в
Отава тя пя твърде кратко, но компенсира с няколко изпълнения на “бис”. Първо изпълни една ария от
опера. След това изпя без акомпанимент песента “Люлей се ниско, сладка колеснице.” Знаете ли какво е да
слушаш как сопрано като нея пее тази известна негърска песен, като се има предвид, че тя е чернокожа и
прадедите й от преди три поколения са били роби. Мъжът, който седеше зад мен се разплака и не можа да се
успокои. 

Не  съм  присъствал,  когато  преди  няколко  години  Генерал  Дъглас  Макартър,  старият  армейски
командир,  произнесе  последното  си  публично  обръщение  пред  курсантите  от  военната  академия  Уест
Пойнт, която е била най-скъпа на сърцето му през цялата му забележителна военна кариера. Не съм слушал
неговото обръщение, озаглавено “Истина, дълг и чест,” но са ми разказвали, че онези, която са я чули, след
това не са останали същите.  (Коментар:  А аз си спомням периода около 1960-те,  когато у нас пропагандата громеше

„бесният макартизъм“ в САЩ като голям враг на комунизма. Д.Пр.)
Едно нещо е да останеш доволен от нечие изпълнение. Но съвършено друго нещо е да бъдеш грабнат

от събитие, което те кара да забравиш за себе си. Точно за това състояние гърците използват една специална
дума – ekstasis. Значението на английската дума “ecstasy” означава “силно удоволствие.” Но гръцката дума
произлиза от  ek (навън) и  stasis (стоящ). Така се получава “стоящ навън.” Според гърците думата  ekstasis
означава  “изумление,”  но  не  изумление  от  рода  на  “Това  е  прекрасно!”  Според  гръцкия  смисъл
“изумлението” е това усещане, когато ставаме участници в някакво събитие, което дотолкова ни завладява,
че ни извежда навън от нас самите и ние биваме оставяни да стоим извън “себе си”, извън обичайното си
състояние.  В  този  случай  ние  стоим “встрани”  от  себе  си,  “извън  себе  си,”  както  често  казваме  и  се
чувстваме като  различни личности.  Ако  слушането  на  пеенето  на  Катлийн Бетл  или речта  на  Генерал
Макартър може да предизвика такива неща, тогава какво “изумление” и каква промяна се извършва в нас,
когато станем участници в събитие заедно със самия Бог? На много места в Библията, че такова изумление е
напълно възможно.

Днес ще разгледаме няколко примера да такова изумление.
Първият пример е свързан с християните в Дамаск, които били изумени от проповядването на Павел.

Те се питали един друг: “Не е ли това същия човек, който удряше и покосяваше хората, които призоваваха
името на Исус?” Те били изумени, че такъв яростен преследвач на християните е станал последовател и
свидетел на Господа. Павел е бил главния злосторник за дивашкото отношение към първите християни. Той
ги измъчвал и тормозел, тропал по вратите на домовете им, изпращал ги в затвора и даже настоявал някои
от тях да бъдат убивани. Но после се озовал в Дамаск, където в него се извършило пълно преобръщане, след
което той започнал да препоръчва Исус Христос на слушателите си и да ги призовава да повярват в него. По
пътя за Дамаск Господ завладял Павел и го изумил, привлякъл го е към себе си и завинаги го е променил.
Сега на свой ред Павел изумява онези, които вече са християни. Сега те стоят изумени, изведени извън себе
си от това, което Бог е направил.

Никога не трябва да омаловажаваме промените, които извършва вярата в Исус Христос. Сега нашето
положение пред Бога е различно (вместо да сме осъдени, вече сме оправдани). Сега живеем с различно
взаимоотношение с него (всеки от нас сега е дете на Бога, а не е сираче в космоса.) Сега се стремим към
друга цел в живота си и вместо да мечтаем за телесни наслади, забравяйки за себе си ние искаме да служим
на  нашия  Господ,  грижейки  се  за  страдащия  човек  до  нас.  Никога  не  трябва  да  омаловажаваме  тези
промени.

От друга страна, ние никога не трябва да омаловажаваме промяната, която вярата в Исус Христос не
прави. Нахлуването на Господ в живота ни не ни прави глупави, капризни или психопати. Това нахлуване
не ни променя така, че да станем неузнаваеми. Нахлуването на Господ в живота ни не означава някоя кротка
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жена внезапно да се превърне в унищожителка на мъже. Такива промени е белег за загуба на психическо
равновесие или за умствено заболяване.  За разлика от тези промени, Бог ни осиновява  и по нов начин
изявява същността ни. Усърдието и настоятелността, които Павел е демонстрирал при преследването на
християните,  сега  са  същите  усърдие  и  настоятелност,  които  са  насочени  към  служба  на  Христос,  на
Божието царство и на църквата.

Същото се е случило и с Малкълм Мъгъридж (Коментар: (1903-1990) е британски журналист, автор, сатирик,

носител на наградата Пулицър. Завършва Кеймбридж. Д.Пр.), когато повярвал в Господа. Закачливото му чувство за
хумор, прекрасните обрати в изказванията му и острото му око за противоречията и пороците, които били
отличителна черта на журналистиката му през атеистичния период от живота му си останали абсолютно
непроменени, когато, след като станал християнин, започнали да бъдат използвани по един чуден начин в
полза на евангелието.

Често сте ме чували да говоря за Мартин Нимьолер, който в продължение на 8 години (от 1937 до
1944)  е  бил  пастор  и  лидер  на  Изповядащата  се  църква  в  Германия.  Той  бил  блестящ  курсант  във
Военноморското училище, а впоследствие и най-яростен противник на всички промени в държавата, които
считал, че са безсмислени и уронващи престижа. Нимьолер никога не бил наказван заради нарушаване на
чинопочитанието през целия период на обучението си във Военноморското училище. След приключването
на Първата световна война командването на германските военноморски сили разпоредило на Нимьолер,
който вече бил капитан на подводница, в изпълнение на договора за разоръжаване на Германия, да предаде
две немски подводници на англичаните. Нимьолер отказал с думите: “Няма да направя това. Няма да се
унизя и няма за раболепнича с шапка в ръка. Загубил съм твърде много приятели и съученици в потопените
от врага подводници, чиято чест няма да поругая, като се унижа по такъв начин. Адмирал “Тлъсти котарако,
както и да се казваш ти,” ако искаш подводниците да бъдат предадени, ти самия ги предай на англичаните .”
За такова поведение 26-годишният Нимьолер можело да бъде осъден от военен съд и пенсията му да бъде
отнета. Той можело да бъде наказан по всевъзможен начин, но неговата смелост е шокираща.

Същата комбинация от блестящ интелект и открито непокорство по Божията милост е демонстрирало
острието на неговото копие и при съпротивата му срещу Хитлер и при окуражението, с което е вдъхновявал
останалите членове на своята църква. В обстановка, когато всеки се е страхувал да се противопостави на
Фюрера, Нимьолер продължил да върви по пътя си и публично порицал Хитлер, че преследва църквата.
Нимьолер е знаел, че за поведението си ще трябва да плати ужасно висока цена, но в същото време е знаел,
че ако евангелието не ни освободи, за да говорим истината и да плащаме цената за това  ,   тогава евангелието  
не върши никаква работа. (Коментар: Един баща дал следния съвет на дъщеря си: „Един от точните критерий да разбереш
истината за характера на мъжа и как плаща високата цена, когато се наложи, е да наблюдаваш как реагира, когато се спука
гумата на някое колело на колата му и се налага сам да го смени; и как плаща сметката в ресторанта, когато те е поканил на
вечеря.“ Д. Пр.)  След края на Втората световна война Нимьолер демонстрира същите черти на характера си
(Коментар: Той е написал и книгата „А аз мълчах.“ Д.Пр.) и по милостта на Бога се превърнал в най-твърд застъпник
за правата на обикновените граждани. Американските окупационни власти неоснователно обвинили някои
германци, че са били нацисти и се готвели да ги осъдят да понесат различен вид наказания. Но Нимьолер
реагирал яростно и гневно казал на американските съдии от военния съд:  “Да не би да ми казвате,  че
продавачът в местната бакалница заслужава да получи същото наказание, каквото заслужават създателите и
палачите на Третия Райх?”

Присъединяването ни към Христос  не  ни превръща в  нещо,  което ние  не  сме.  Точно  обратното,
присъединяването ни към Христос променя посоката на движението на живота ни, прояснява кои сме ние и
ни поставя да служим на Христос, на Божието царство и на църквата. Извънредно важно е да разберем това.
Мисля, че има много разумни, искрени и жадуващи хора, които са привличани към Исус Христос, които
искат да бъдат с него,  които искат да служат на другите хора с онова, което считат, че ученичеството им е
възложило.  Но  те  са  спирани  от  едно  нещо:  от  страха  си,  че  вярата  им  в  Господа  ще  ги  превърне  в
религиозни особняци, в психически ексцентрични личности, които имат небалансирано поведение. Тези
хора трябва да бъдат доведени до състоянието да се убедят, че интимността с Исус Христос не ни превръща
в религиозни чудаци. Истината е, че интимността ни с Христос ни пренасочва, за да служим на Онзи, чиято
мисия е да изцелява възпалените хемороиди на човешкото сърце и на човечеството като цяло.

Християните  в  Дамаск  са  били  изумени,  неспособни  да  говорят,  изведени  извън  себе  си,  когато
видели, че Павел проповядва евангелието. Заедно с апостолите те били понесени от събитието, което ги
извело от тях самите и ги променило цялостно, окуражавайки ги е неспирно и е препотвърждавало вярата
им в истината и ефикасността на евангелието.

На второ място, шепа  християни в Йерусалим били изумени от делата на Бога. Петър бил в затвора.
Чуло се хлопане на вратата на къщата, където живеела майката на Марк. Слугинята Рода отишла да провери
кой хлопа и разпознала гласа на Петър. Сигурно той я е помолил да му позволи да влезе, преди стражарите
на Ирод да го арестуват отново. Но тъй като била изумена, Рода не му отворила, а се върнала обратно в
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кухнята, за да каже на групата християни, че Петър хлопа на вратата, въпреки че би трябвало да е в затвора.
Те й казали, че тя сигурно е полудяла. След това отворили вратата, видели Петър и се изумили. Всъщност те
били изкарани извън себе си, без да са способни да говорят. Развоят на това събитие ги понесъл, променил
ги и те се превърнали в други хора, които се радват и притежават нова увереност. Това събитие е Божието
провидение. Как трябва да си обясняваме Божието провидение? Ако тази сутрин разполагахме с повече
време,  щяхме  да  разгледаме  това,  което  философите  наричат  “причинно-следствена  връзка”.  Това  е
ситуация, при която едно явление е неуправляемо на едно ниво, но е управляемо на друго. Но тази сутрин
нямаме време за такова разглеждане. Но въпреки това трябва да кажем следното. Независимо от това, което
ще кажем за провидението, независимо от това, което ще бъде извадено на преден план в нашето обяснение,
най-добре ще е никога да не казваме, че Бог е автор на това нещо, което е най-мразено от Бога: на злото .
Най-добре ще е никога да не приписваме на Бога такъв тип поведение, което е характерно за хората.

Аз вече съм живял достатъчно дълго и знам, че в живота ми се случиха безброй провидения. Знам, че
Бог царува и осигурява. Когато гигантът на Англиканската църква, епископ Уилям Темпъл, преди няколко
десетилетия  бил  помолен  да  обясни  смисъла  на  провидението,  той  отговорил:  “Не  мога  да  го  обясня.
Единственото, което знам е, че дотогава, докогато продължавам да се моля, „съвпаденията” продължават да
се случват. Когато престана да се моля, те също престават да се случват.” Самият аз съм се убедил, че когато
започна да страдам от духовна отпуснатост и отпадналост, винаги се случва нещо, което ме приповдига,
окуражава и ентусиазира. И до ден днешен това продължава да ме изумява.

В началото на днешната проповед ви казах, че бях възхитен от пеенето на Катлийн Бетл. И преди това
съм се възхищавал по подобен начин, даже още повече, от проф. Емил Факенхейм. Аз бях негов студент и
знаех,  че той е  един от най-добрите философи на нашия век.  Една вечер,  много години след като бях
завършил университета,  той произнесе една лекция в Университета в  Торонто и отново ме изуми и ме
накара да онемея, така както беше правил и години по-рано. След края на лекцията му се предостави време
за задаване на въпроси и отговори, нещо което лично на мен ми се стори непоносимо на фона на онова,
което току-що бях чул. Не можех да понеса да слушам как след всичко, което беше казал проф. Факенхейм,
хората правят шаблонен коментар, или критикуват, или казват каквото и да е, поради което се измъкнах от
залата и се прибрах вкъщи. 

На следващия ден му написах писмо и му обясних защо съм напуснал. Освен това му казах какво
означава той за мен като професор по философия и колко голямо е влиянието му върху мен   и че е оставил  
незаличим отпечатък върху мен. Половин година по-късно двамата бяхме на едно парти. Той ме отведе в
един ъгъл и ми каза колко много го е развълнувало писмото ми. Оказа се, че в този момент той преминавал
през труден период от живота си и трябвало да се справя с много трудности. Поради това започнал да се
чуди, дали въобще е успял да окаже влияние даже на един от студентите си и дали е успял да промени даже
един човек. По тази причина се чувствал много подтиснат. Но тогава получил писмото ми, в което казвах, че
е променил живота ми. Той ми каза: “Писмото ти направи за мен много повече, отколкото въобще можеш да
си представиш. То ме измъкна над водата.” Чувайки това, на свой ред аз отново бях изумен. 

Вие често можете да слушате личните ми преживявания, но аз рядко чувам вашите преживявания.
Въпреки това съм убеден, че ако седнем заедно, вие можете да ми разказвате цял час за случаите на Божие
провидение във вашия живот, които са ви карали тихо да се удивлявате. Помнете: гръцката дума  ekstasis,
която превеждаме като изумление или удивление, не означава “изненадан.” Това означава да бъдем залети
от някакво събитие,  което ни принуждава да “излезем от себе си” и  след това завинаги се променяме.
Епископ Уилям Темпъл твърдял, че това ще продължило да се случва в живота му дотогава, докато той
продължава да се моли. И последно, в евангелието на Марк е разказана случката с учениците, които били в
една  лодка  по  време  на  буря.  Ужасени  от  случващото  се,  те  били  изумени,  когато  Исус  Христос  ги
изненадал и произнесъл уникалния си призив: “Бъдете смели, аз съм, не се страхувайте.” Бурята стихнала и
те отново били изумени. Трябва да знаем, че евангелието на Марк е било написано по време на жестоките
преследвания на християните от император Нерон. Тогава християните били хвърляни в клетките на дивите
животни в Колизеума, или били разпъвани на кръста, или били изгаряни живи като факли. 

Всички очаквали, че малката църква, която тогава изглеждала крехка така, както изглежда и сега, ще
бъде погълната. По време на бурята, причинена от Нерон (35 години след събитията, описани в евангелието
на Марк), същият Господ се появил и говорил същите думи на своите нови последователи от следващото
поколение: “Бъдете смели, аз съм, не се страхувайте.” През 65 година от новата ера те били изумени така,
както са били изумени родителите им във вярата от предното поколение.

Марк иска да научим, че когато изглежда, че нашият Господ ни е изоставил на произвола на урагана,
който ние връхлетял, това всъщност не е така. Той идва при нас тогава, когато имаме нужда от него и това
идването му при нас е достатъчно, за да усмири урагана.
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Трябва да се уверим, че сме разбрали нещо, което е изключително важно: колкото и често да сме
установявали,  че нашият Господ е  достатъчен за  задоволяване на нуждите ни,  ние никога няма да сме
толкова напреднали негови ученици,  че постоянно да не се нуждаем от неговото идване при нас и от
неговото слово. Ние никога няма да напреднем до степента, при която единственото, от което ще имаме
нужда е да си припомним, че в миналото той е дал доказателство,  че е достатъчен за задоволяване на
нуждите ни. Истината е, че ние постоянно ще се нуждаем от   ново посещение   на Господа  . С други думи, да
бъдеш ученик и последовател на Исус Христос,   означава винаги и постоянно да се учиш  .

В  миналото  се  чувствах  обезкуражен,  понеже  считах,  че  съм  необикновено  трудно  възприемащ
ученик на Исус. Считах, че възприемам толкова трудно, че ми се струваше, че въобще нищо не научавам.
Сега обаче вече не се обезкуражавам от себе си,  защото разбрах, че житейските обрати и завои винаги са
нови. Освен това разбрах още нещо: колкото и много да можем да предвидим с разума си, ние не можем да
предвидим нищо със сърцето си. 

Над всичко останало, въпреки че можем да се запасим с храна, лекарства и пари, ние никога не можем
да се запасим и да складираме   нашия Господ  . Той трябва да идва при нас толкова често, колкото често ни
връхлита бурята. Той постъпва точно така.  “Бъдете смели, аз съм, не се страхувайте.”  Има дни, когато сме
напълно наясно с идването на Господа при нас, но има и други дни, когато главата ни вярва в обещанията
му,  а  стомаха  ни  –  не.  Но  и  в  двата  случая  ние  биваме  утешавани  от  хора,  които  играят  ролята  на
трансмисия, чрез която до нас идва Божието успокоение. Ние никога не сме забравени и в определеното
време Бог отново ще ни изуми. Понеже е жив и ни обича, Бог ще продължава да ни изумява и ще променя
посоката на употребата на нашите дарби и способности, за да служат на евангелието. Той ще върши това
отново и отново и ще ни изумява със своето провидение, което е същината на живота. И той ще продължава
да прави това в живота ни дотогава, докато ние продължаваме да се молим.

Изявление за хляба

Числа 11:1-9; Откр. 10:6-10; Йоан 1:6-13

Когато френската кралица Мария Антоанета научила, че хората нямат какво да ядат, тя презрително
казала: “Те нямат хляб? Тогава да ядат пасти.” Онези, които са викали, че нямат хляб са били най-бедните,
най-гладните и най-нещастните хора в революционна Франция. Те искали да се постави край на порочната
система на привилегии, която осигурявала на шепа аристократи да дебелеят, а останалите хора гладували.
Да ядат пасти? Те не можели да вкусят даже трохите от пастите. Наистина е жестоко да казваме, че хората,
които нямат достъп даже до най-грубия черен хляб, могат да ядат пасти. И Мария Антоанета е платила с
живота си за своята жестокост. Един ден хората, които тя презирала  успели да я хванат и я обезглавили.
Нейното изказване за хляба е било предзнаменование за тази смърт.

Нашият  Господ  Исус  Христос  също  е  направил  изявление  за  хляба.  Неговото  изявление  е
предвещавало и все още предвещава живот. Исус взел парче хляб и казал: “Това е моето тяло, това съм
самият аз, който се пожертвах заради вас. Моят живот, който беше предаден на смъртта заради вас, ще ви
донесе живот.” Преди това в служението си, в началото на последната си вечеря с учениците Исус казал, че
той е хлябът на живота. Какво е искал да каже с тези думи? Как Исус е хлябът на живота?

На първо място трябва да кажем, че за израилтянина образът на хляба създава представата за лично
опознаване. В ежедневните си разговори израилтяните са говорели за яденето на хляба на мъката, или на
хляба на тежкия и уморителен труд, или за яденето на хляба на смеха и т.н. Да се яде хляба на нещо –
каквото и да е то – това означавало човека дотолкова лично да опознае това нещо, че даже да се оприличи с
него. Да се оприличи с това нещо дотолкова пълно, че това нещо да го промени завинаги и да се превърне в
отличителна черта на характера му. Да яде хляба на болката, това означава, че човекът е изпитал толкова
силна болка и дотолкова плътно се е оприличил с нея, че болката е променила характера му. След такова
преживяване човекът никога няма да е същият.

Трябва  да  положим  всички  усилия,  за  да  разберем  разликата  между  личното  опознаване  и
теоретичната  информация.  Учебникът  по  неврология  ще  ви  информира  за  механизма,  чрез  който
нараняването на тялото ни изпраща сигнал по нервните пътища до мозъка ни. Разбира се, човек може да
прочете и най-подробно написаните учебници за болката, без самият той да е изпитал някаква болка. Но да
ядем хляба на болката, това означава да имаме лично запознаване с болката, да изпитваме болка и то по
такъв начин, че след това завинаги да сме променени. Да ядем хляба на радостта означава, че тази радост не
само просто е  минала  покрай нас;  радостта  се  е  просмукала  в  нас;  ние сме  се  “импрегнирали”  и сме
“просмукани” с тази радост и от тук нататък тя завинаги ще бъде нашата отличителна черта.
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Когато нашият Господ казва, че трябва да ядем хляба, който е самият той, той отпечатва върху нас
нашето  лично  и  интимно  запознанство  с  него  и  в  резултат  от  това,  този  отпечатък  се  превръща  в
отличителен белег за нас като негови ученици и последователи.

С хората  ние  установяваме  различни  нива  на  интимни отношения.  С  някои  хора  ние  въобще не
поддържаме интимни отношения. С други хора просто разговаряме, а с трети хора сме интимно свързани.
Ако имаме един или двама интимни приятели, пред които не е нужно да крием нищо, пред които можем да
доверим всичко, независимо от чувството ни на срам и вина; хора, за които знаем, че никога няма да ни
презират, или да ни се подиграят, или да ни отпратят. Ако имаме един или двама приятели, пред които
можем да живеем открито, без преструвки и лицемерие, без да се прикриваме, ние сме щастливи хора.

В същото време, колкото и да сме близки и интимни с нашия най-добър приятел, ние сме наясно, че в
нас има такива тъмни места и дълбини, в които даже най-добрият ни приятел и най-обичаният от нас човек
няма достъп.

Тогава кой може да има достъп до тези места? В миналото черните роби от южните щати на САЩ са
знаели кой – те са знаели, че единствено Бог има достъп до тези места. Във всеки от нас има дълбини, в
които може да влезе единствено Светият Дух и самият Бог. Поради тази причина черните роби от южните
щати на САЩ са пеели песента: “Никой не знае тревогата, която съзирам, никой не знае, но Исус знае.” И те
са били прави.

Когато Исус ни насочва да ядем хляб и по този начин казва, че той е хляба на живота, той ни предлага
себе си като единственият, който като Превъплътен Дух може да стигне до нас, да се срещне с нас и да
излекува най-тайните ъгълчета на сърцата ни, до които никой друг няма достъп, колкото и много да ни
обича. Нашия Господ, единствено нашият Господ, е хлябът на живота.

Но яденето на хляба означава и още нещо. Никой не яде хляба така, както ядем шоколадов еклер или
френски пасти. Ние ядем изтънчено десертите, а хляба дъвчем здраво. Отхапваме хапка хляб, сдъвкваме я
малко и я гълтаме наведнъж.

Исус  Навин  и  Халев  са  водачи  на  израилтяните  по  време  на  излизането  им  от  Египет,  на
странстването им из пустинята и при влизането им в Обещаната земя. Израилтяните са били заобиколени от
ханаанците, които са били техни врагове. Те са били врагове и на Бога, не са признавали Светият на Израел,
презирали са неговите претенции, че владее над своите създания и са се подигравали на Пътя, по който е
определил да вървят хората му. Ханаанците са искали да избият всички израилтяни. Те били страховити и е
било разбираемо, че израилтяните са се страхували от тях.

Но  Исус  Навин и  Халев  умолявали израилтяните:  “Не  се  тревожете.  Под ръководството на  Бога
нашите врагове са хляб за нас. Ние ще ги глътнем на една хапка. Те няма да ни погълнат.”

Името “Исус” е нееврейският начин за изписване на еврейското име “Джошуа.” Нашият Господ Исус
е знаел, че е бил наименуван с името на Исус Навин, който е живял 1200 години преди него, което означава
“Бог спасява.” Интимната връзка на Нашия Господ с всеки от нас ни гарантира спасение от враговете ни.
Нашите врагове са хляб за нас. Те няма да ни погълнат.

Кои и какви са нашите врагове? Кой ще ни нарани най-силно или ще ни разтърси най-ужасно? Кое е
това нещо, от което се страхуваме, че може да унищожи вярата ни в Бога? Твърде изкуствено е да седнем в
креслото и да се опитаме да направим списък на “враговете” си, които биха затъмнили Бога. Ние разбира се
можем  да  съставим  такъв  списък:  смъртта  на  дете,  опозоряване  на  някой  християнски  водач,  тотално
обедняване и т.н. Съставянето на такъв списък е твърде изкуствено занимание, просто защото ние никога не
знаем доколко страшен е някой предполагаем враг, докато не бъдем извадени от креслото и не попаднем в
ръцете му.

Преди няколко години, малко преди разпадането на СССР, в Торонто говори майор Ева ден Хартог. Тя
е холандка и е свещеник от Армията на Спасението. По онова време от името на Армията на Спасението тя
работеше в лагер за бежанци. Тя разказа за неописуемото деградиране на хората в лагера за бежанци в
Тайланд  и  Камбоджа.  Някои  от  бежанците  се  опитвали  да  поддържат  поне  минимално  ниво  на
благоприличие, а други решили, че думата “благоприличие” е загубила своето значение. Ева ден Хартог се
обърна към слушателите си с думите: “Можете ли да продължите да вярвате, че Бог никога не престава да
ни обича, просто защото той е любов? Можете ли да продължаване да го прославяте в такава ситуация?”
Едно нещо е очевидно: самата Ева ден Хартог може да прославя Бога и доказателството за това, че тя може
е, че тя го прославя. Тя възхвалява истината, милостта и верността на Бога с цялото си сърце и с убеденост
в ситуации, които са враждебни на всичко, което тя високо цени. Всъщност тези враждебни ситуации се
превърнали за нея в хляб и тя и нейната вяра няма да бъдат погълнати от тези враждебни ситуации.

Веднъж тя летяла с малък самолет от една азиатска страна до друга азиатска страна. Когато самолетът
се приземил, войници от комунистическата армия на тази страна арестували пилота на самолета и неговия
помощник и ги набили жестоко.  Ева седяла в самолета,  осъзнавайки че след няколко минути ще дойде
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техният ред. Тя се молила: “Господи, ако те искат да ме убият, нека да ме убият. Но не им позволявай да ме
измъчват или да ме изнасилят.” После войниците я измъкнали от самолета. Те видели буквата “S”, която
била изписана от двете страни на яката на униформената й блуза. Един от войниците изсумтял: “Хм! „S“ –
това означава съветски войник.” Те я пуснали да си отиде. В присъствието на Исус Христос враговете й се
превърнали в хляб за нея и тя не можела да бъде погълната от тях.

А какво щеше да стане, ако се беше случило онова нещо, от което тя най-много се е страхувала. Какво
щеше да стане с нея, ако тя беше измъчвана или изнасилена? Колкото и ужасни да са тези неща, даже в тази
ситуация нейният Господ нямаше да я изостави. Тя би стигнала до смъртта с увереността, че вярата й не е
напразна.

Истината е, че Исус Христос, хлябът на живота, превръща всичките ни врагове в хляб за нас . Ние
няма да бъдем погълнати от тях. Страшна болест? Мозъчно заболяване? Смъртоносна болест? Разбира се,
ние се свиваме при мисълта за тях. Но те не могат да ни прогонят от къщата на нашия Отец, нито пък могат
да  угасят  неговата  обич към нас.  В живота  ни могат  да се  случват  ужасни катастрофи и  потресаващи
разочарования. Несъмнено те са шокиращи, но въпреки това никога няма да ни изтръгнат от ръката на Бога
и да отворят хватката, с която ние се държим за Него.

Исус Навин и Халев са видели как хората на Бога, техните сънародници, са се разтрепервали от страх
пред вида на могъщите ханаанци. Двамата казали: “Това ли са нашите врагове? Те са като хляб за нас. Ние
няма да бъдем погълнати от тях.”

Павел пита: “Какво може да ни отдели от любовта на Бога в нашия Господ Исус Христос?” Нищо не
може да ни раздели. Всяко нещо, което ни заплашва, е като хляб за нас.

Но яденето на хляба означава и нещо повече. В библейските времена хлябът е бил основната съставна
част  на  всяко  ядене.  И  всяко  ядене,  не  само  празничното,  но  и  ежедневното  ядене  символизирало
подпечатването  на  договор  или  на  обещание.  Споделянето  на  хляба  с  някой  човек  по  време  на  ядене
символизирало препотвърждаване на договора. Обещанията винаги са били подпечатвани чрез ядене, т.е.
чрез хляба.

Веднъж Йонатан се възмутил от поведението на своят баща, цар Саул. Баща му искал да убие Давид,
най-добрият приятел на Йонатан. Йонатан напуснал масата и отказал да яде, защото искал да демонстрира,
че се разграничава от злото намерение на баща си и съвсем не е благодарен на баща си. Но когато ние с вас
получаваме хляб от ръката на Христос и един от друг, ние обявяваме, че благодарим с радост, както на
Господа, така и един на друг. Като ядем хляб с Исус и един с друг, ние се подписваме под обещанията, които
сме направили един към друг.

Когато ядем заедно хляб, ние обявяваме, че взаимно се ценим високо и че сме заложници един на
друг. Ето това имаме предвид, когато ядем хляба заедно. Да сме заложници един на друг, това не означава,
че след яденето сме задължени да се съгласяваме един с друг.  В приятелството ни трябва да има място за
несъгласие. Но въпреки това, ние обещаваме, че няма да се убием или да се оклеветим един друг.

Павел и Варнава имали разногласие относно това, дали трябва да вземат със себе си Марк във второто
им мисионерско пътешествие. Марк участвал в първото им мисионерско пътешествие и се проявил като
“слабак,” както обичаме да казваме ние. Той ги изоставил. Варнава настоявал пред Павел: “Дай му втори
шанс. Той е само 19-годишен. Той е млад.”  А Павел отговорил: “Ако на тази възраст той е млад, тогава той
е твърде млад. Ние не можем да рискуваме да изложим на опасност мисията си. Не можем да рискуваме той
отново да ни изостави.” В книгата “Деяния на апостолите” Лука ни разказва, че Павел и Варнава стигнали
до остро разногласие. Те не станали врагове, не си разменили взаимно удари, не се изпълнили с яд и злоба
един към друг до края на живота си. Но те не били в съгласие помежду си. Павел тръгнал за второто си
мисионерско пътуване без Марк. А Варнава взел Марк под крилото си и този път Марк не подвел никого.
Години по-късно – това е факт, който не трябва да пропускаме – Павел споменава Марк с най-ласкави думи.

Аз съм убеден, че ранното християнство е било много по-разнородно, отколкото сега си представяме.
Няма съмнение, че всички християни, независимо от своето минало и от външния си вид са признавали, че
Исус Христос е Превъплътеният Бог, който носи и дарява със Светия Дух, че той е Месията на Израел и е
единственият Спасител и Господар на света и че вярата в него е настойчивата покана на Отца. Всички
християни  признават  това.  Но  общото  им  признание  за  Исус  въобще  не  означава,  че  между  тях  няма
спорове.

Доказано е,  че първите християни са били разделени  в три основни групи.  Имало е  палестински
евреи-християни като Стефан.  Имало е гръцки-говорещи евреи-християни като Павел.  Имало е и гръцки-
говорещи   неевреи   като Тит  . Общото между тях е бил Исус, който ги е обединявал. Защото е имало много
неща,  които  са  ги  разединявали.  Например,  даже  след  възкресението  на  Исус,  палестинските  евреи-
християни са ходели в храма в Ерусалим, за да принасят агнета като жертвоприношение. Те са чувствали, че
са длъжни да спазват всички изисквания на Тората. Гръцки-говорещите  неевреи християни от своя страна
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не  виждали  никакъв  смисъл  в  принасянето  на  животни  като  жертвоприношения.  Те  колели  агнетата
единствено за да ги ядат.

Тези три християнски  групи били обединявани от  общият им живот в  общението им с  Господа.
Поради тази причина те ставали заложници един на друг. Със сигурност между тях е имало несъгласия, но
те не са били такива, че да разрушат договора им като приятели-християни. Когато палестинските евреи-
християни гладували, кои са ги дарявали най-щедро – гръцки-говорещите неевреи-християни от Коринт.
Християните от Коринт са били напълно различни по външен вид от християните в Ерусалим. Но въпреки
това, оставяйки се в ръцете на Исус Христос, те се поставили и в залог едни на други.

Мария Антоанета презрително казала: “Нека да ядат пасти.” А Исус ни кани милостиво: “Нека да
ядем хляб.” И ние наистина ядем хляб.

Ние приемаме Онзи,  който е хлябът на живота.  Ние живеем с него толкова интимно, че той има
достъп до онези тъмни и недостъпни ъгълчета в душата ни, където никой друг не е допускан и по този
начин  Исус ни променя така, че ние започваме да носим белега, че сме негови.

Като ядем и гълтаме ежедневно хляба, ние биваме утвърждавани в Божията истина относно враговете
ни, че те са хляб за нас. Те няма да ни погълнат, защото нищо не може да ни отдели от нашия Господ.
Когато ядем хляба с нашия Господ и един с друг, ние подписваме и подпечатваме нашата клетва, нашето
обещание, нашия завет с него и с хората му.

А сега нека заедно да разчупим хляба.

Има ли бъдеще църквата?
Мат.4: 1-11

 “Има  ли  бъдеще  църквата?”  “Разбира  се,  че  има  бъдеще,”  би  отговорил  проницателният  човек.
„Църквата е земната демонстрация на Христовото тяло. Тялото ще живее, ако главата живее. Христос
е главата на църквата. Той е възкресен от смъртта и никога няма да умре.  Следователно,  църквата
никога няма да умре. Поради това Христос е обещал, че силите на ада никога няма да надделеят над
църквата.“  Напълно  съм  съгласен  с  това.  Църквата  е  земната  демонстрация  на  Христовото  тяло.
Възкресеният Христос е главата на църквата и докато той е жив, тялото ще живее и никаква унищожителна
сила няма да може да разруши църквата.

Но  да  кажем,  че  църквата  има  бъдеще,  това  означава,  че  самият  Исус  Христос  гарантира,  че
обществото  на  неговите  верни  хора  никога  няма  да  умре.  Обществото  (а  не  сградата  или  църковната
организация,  или деноминацията);  обществото на  хората,  които са верни на  Христос (тук не говоря за
ролята  на  членуването  или  за  вписването  в  регистрите  на  кръстените  или  за  хората,  които  посещават
църквата  само  на  Коледа  и  на  Великден);  нашият  Господ  гарантира,  че  вярващите  няма  да  умрат.  А
сградите?  Те  се  разрушават  постоянно  (До  изобретяването  на  пожарните  сигнализатори  и  на
пожарогасителните системи църквите изгаряха средно на всеки 50 години). А деноминациите? Историята е
пълна  със  сухите  кости  на  умрелите  деноминации.  А  с  отделните  църкви?  Те  се  създават  и  изчезват
ежедневно. 

При това положение, има ли бъдеще за църквата? Трябва да формулираме по-точно този въпрос: Дали
обществото на вярващите в Христос има бъдеще? Отговорът на този въпрос е в пряка зависимост от това,
дали самият Исус  е  имал бъдеще,  когато  е  започнал своето публично служение.  В началото на  своето
служение, а и много пъти след това, нашият Господ е бил подлаган на силно изкушение. Дали след това
изкушение е щял да има бъдеще или то не е зависело от отговора му в онзи момент? По същият начин, дали
църквата ще има бъдеще или не зависи от отговора ни на същите три изкушения, на които е бил подложен
нашия Господ:

Първото изкушение на което е бил подложен Исус, е било дали ще постъпва уместно и подходящо. В
края  на  краищата,  има  ли нещо по-уместно от  това  да  се  превърнат  камъните  в  хляб?  Камъните  са  в
изобилие, а хлябът е рядкост. Всеки ден Исус е виждал гладни хора. Със сигурност малко повече хляб би се
оказало полезно. В същото време, по онова време е имало много начини, чрез които хляба е можело и е
трябвало да бъде правен. Но те нямало да бъдат открити на хората, докато те не се научат да го правят и да
го споделят с гладните;  а те няма да се научат,  докато не преминат през трансплантацията на сърцето,
извършвана  от Божията  ръка.  Когато чрез  нетърпящите  отлагане  физически нужди  нашият Господ бил
изкушен да се отклони от изпълнението на мисията си, той победил изкушението и казал на изкусителя:
“Човек не живее само с хляба, а и с истината и реалността на живота, живян в подчинение на живия Бог!”

Когато преминали трите вълни на изкушението (установил съм, че изкушението винаги идва на три
вълни, подобно на гаденето), Исус излязъл от пустинята, защото изкушението да се откаже от изпълнението
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на мисията си било отминало – засега. Преди няколко години писателят Робертсън Дейвис, който никога не
е претендирал, че е теолог, каза, че няма нищо по-жалко, по-покъртително и по-неподходящо от църква,
която се опитва да постъпва по подходящ начин, т.е. от църква, която се старае да проверява в коя посока
духа вятъра, а след това издига платното си, за да бъде тласкана в същата посока като всички останали. Той
казва, че задачата на църквата е винаги да върви срещу вятъра и да призовава хората да възприемат нейната
контра-култура и за бие барабана на различаването от околния свят.

Църквата постъпва глупаво, когато се опитва да надприказва света. Така тя възприема дневния ред на
света и започва да си служи с изразните му средствата, повтаряйки ги като папагал. След това се случват
следните две  неща:  църквата става безполезна за  Бога и за  останалите хора и се  превръща в обект на
присмех. Съвсем не искам да кажа, че църквата трябва да зарови главата си в пясъка и да се прави, че не
вижда  какво  се  случва  около  нея  или  да  не  се  интересува  от  страданията,  през  които  преминават
съвременниците ни. Но съм убеден, че под повърхността на случващото се, за добро или за лошо, има и
други човешки нужди, има една огромна човешка болка и най-объркващо самоопровержение. 

Независимо от епохата, повече от всичко друго,  човекът се нуждае от Бога. Човекът изпитва огромна
нужда за интимни отношения както с Бога, така и с хората. Най-притеснителната ни противоречивост е
вроденото безсилие на пропадналата ни природа, породено от системната ни греховност. Хората точно са
казали, че тези неща са неуместни. А единственото нещо, което църквата знае е, че трябва да постъпва
уместно и по подходящ начин. Нека да повторя. Нашият Господ не омаловажава материалните нужди. Той е
лекувал болните, хранел е гладните и е помагал на носените от бурята в морето. Но той не се е поддал на
изкушението да  извърши тези  неща по начин,  който би попречил даже на  хората,  на  които помага  да
разберат,  че  имат  по-дълбока  нужда  и  много  по-опасното  положение,  в  което  се  намират.  Исус  не  се
поддавал на изкушението веднага да отговаря по подходящия начин, което би направило хората още по-
нечувствителни към онова, което Бог им е осигурил за излекуване на най-опасното им заболяване. Той не се
поддал на изкушението да се приспособи към мнението на хората за уместността, защото имал за цел да ги
запознае с Божествената уместност.  Животът ни не зависи единствено от наличието на хляб. Ние живеем
чрез срещата си с Господа и единствено в Господа човешкото сърце бива преобразявано за вечността. На
първо място църквата има бъдеще, когато се противопоставя на изкушението да бъде уместна.

Второ, църквата има бъдеще, ако се противопоставя на изкушението да бъде пищна и грандиозна.
Второто изкушение на Исус е било да скочи от върха на храма и да се приземи здрав на земята. Представете
си какво би получил, ако беше направил това! Опитайте се да си го представите. След това той не би имал
нито един ученик, а щеше да бъде заобиколен само от любители на сензациите, които искат да наблюдават
най-големия  илюзионист  на  света.  Магиите  и  шарлатанствата  не  мотивират  хората  да  се  разкайват,  да
вярват, да обичат и да вървят след някого. Има една небиблейска легенда, в която се разказва как Исус
направил  глинени  гълъбчета  от  купчина  влажна  глина.  След  като  ги  оформил,  Исус  ги  съживил  и  те
отлетели. Ако той наистина е правил такива неща, само за половин час хората сигурно щели да се струпат
на тълпи около него, за да го молят отново да направи това. Но само след няколко такива събития те щели
да се уморят от представлението на този магьосник и щели да си отидат у дома. Кой би бил стимулиран да
обича, да следва и да се възхищава, даже да се отказва от себе си заради някакъв уличен фокусник?

Поради  това  аз  въобще  не  се  впечатлявам  от  нещата,  с  които  църквата  се  хвали.  Например,  от
катедралите. Екскурзоводът ни казва, че тази или онази катедрала е най-старата или най-голямата, или най-
хубавата от този вид архитектура в целия свят. Няма съмнение, че екскурзовода е прав. Обаче той не ни
казва,  че сега за поддържането на всички катедрали в Англия се изразходват по  10 мил. долара на ден.
(Дали десетина катедрали не биха били достатъчни за задоволяване на музейния интерес). Какво общо има
между тази показност и мисията на църквата? Исус е осъждал показността . От години ме тревожат
мажоретките по време на футболните мачове. Аз отивам на мач, за да гледам футбол. Ако самата игра не
може да ме развълнува, това означава, че нещо в самата игра не е в ред. Но е налице демонстрирането на
нещо още по-лошо, когато играта е подсилвана от група млади момичета,  носещи бельо,  което едва ги
прикрива. А да не говорим да някои съвременни електронни и компютърни игри, в които няма никакъв
спорт, а само възможно по-разголени момичета.

Църквата  винаги  е  била  изкушавана  да  прави  същото.  Ние  винаги  сме  били  изкушавани  да
привличаме  хората,  за  да  дойдат  при  нас  заради  нещо  друго  ,    а  не  за  да  възхваляват  нашия  Господ  .
Проблемът  е,  че  нещата,  които  използваме,  за  да  привлечем  хората  в  нашите  сгради  противоречат  на
природата, на целта и на вярата в евангелието. Наскоро президентът на една от най-големите семинарии в
Америка изпадна в прехлас, докато ми разказваше за многомилионно завещание, което са получили и с
което щели да финансират  използването на най-нови технологии в някаква  интерактивна  телевизионна
програма.  По  този  начин  щяла  да  отпадне  необходимостта  професора  да  ходи  в  семинарията.  Сега
студентът щял да седи пред телевизора и да слуша лекцията на някой професор, който се намира в Англия
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или в Австралия и даже да си говори (така както е на живо – но никога няма да бъде) с този професор.
Когато президентът на семинарията се нагорещи до точката на самозапалването аз разбрах, че онова, което
го беше изкусило, беше атрактивността на технологията. Тогава се запитах: “Дали тази технология и това
което прави; дали тя не е само част от онова, което знаем за нашия Господ и как той действа и какво е
направил за нас, за да ни възстанови пред Бога и да промени нашата човешка природа; дали тази технология
не  противоречи  на  волята  на  Бога?”  Разбирате  ли,  превъплъщението  винаги  е  значело  много,  но  това
означава, че Бог се среща с нас лице в лице там, където нашата природна нужда се кръстосва с природната
нужда на другите хора. Какво общо има интерактивната телевизия с пресечните точки на човешката ни
природа? След това си спомних за два откъса: за 2Йоан  12 и за 3Йоан 13-14, които са част от две от най-
кратките книги от Библията, в които се казва: “Надявам се да дойда при вас и да си поговорим лице в лице,
за да бъде радостта ни пълна.”

Кое е алтернативата на помпозността? Не тъпотата, а простотата. Простотата е наранима. Както е и с
превъплъщението,  смъртта  на  Исус  на  кръста  има  много  значения.  Едно  от  тях  е,  че  няма  предел  на
наранимостта на Божията любов заради нас. Тогава какво означава възкресението? В най-лошият случай то
означава, че няма ограничение за ефикасността на наранената любов. Ако кръста и възкресението на Исус
означават, че няма ограничение пред наранимостта на Божията любов към нас и пред нейната ефикасност,
тогава е ясно каква е целта на християнското общество.  Забравете за  помпозността.  Искам да кажа,  че
простотата не означава глупост. Простотата не означава наивно пренебрегване на сложността на живота.

Животът е сложен. Всяко опростяване на тази страна на сложността е фалшива простота. В същото
време  простотата  на  другата страна  на  сложността  има  огромен  ефект.  Тази  простота,  украсено  от
наранимостта – това е мястото, където се разкрива християнския живот, отхвърляйки всяко изкушение за
помпозност. Говорейки за наранимостта, психиатърът Джералд Мей казва: “Някаква мъдрост дълбоко в нас
знае, че не можем да обичаме безопасно; ние или влизаме беззащитни в любовта или въобще не влизаме.”

Мей е прав. Някаква мъдрост дълбоко в нас знае, че не можем да обичаме безопасно; ние или обичаме
безразсъдно или не обичаме.  Наскоро починалият холандски католически свещеник Хенри Ноуeн беше
известен  сред  християните  от  всички  деноминации.  Той имаше  блестяща кариера  като  университетски
професор, първо в Йейл, после в Нотр Дам и накрая в Харвард. Преди 15 години той напусна Харвард и
отиде да живее и работи в една болница за умствено увредени хора. Ноуeн казваше, че през цялото време,
докато живял в тази болница, е задавал на болните един въпрос и знаете ли кой е той? Той питал: “Тази нощ
в къщи ли ще бъдеш?” Смисълът на този въпрос не е: “Тази нощ в тази сграда ли ще бъдеш?” Смисълът е:
“Ще бъдеш ли достъпен за нас? Ще бъдеш ли достъпен отвъд физическото си присъствие? Ще свалиш ли от
себе  си  оръжието  си,  ще  останеш  ли  беззащитен  и  ще  ни  дариш  ли  с  достъпността  на  истинската
интимност?”

Противоположността  на  помпозността  не  е  тъпотата,     а  простотата  .  Простота  която  кани,  а  не
защитава,  която подготвя почвата за  интимност,  а  не за  оръжие,  която цени повече  наранимостта,  а  не
победата  - и знае, че когато всичко това е покрито от Духът на възкресения Исус, на наранимостта на
любовта ще бъде гледано като на ефикасност в Божията икономическа система.

Трето, дали има бъдеще за църквата? Има, ако тя подобно на Господа, може да устои на още едно
изкушение:  изкушението  да  господства.  На  Исус  било  предложено такова  високопоставено  положение,
което веднага щяло да бъде видно за всички сили и власти по света. Всички те щели да му се покорят, но
при условие,  че се откаже от мисията си.  Исус отхвърлил изкушението и потвърдил решимостта си да
изпълни мисията си. Той щял да служи, а не за управлява, той щял да вярва на Баща си, а не да се превърне
в тиранин, за до постигне незабавен успех, той даже ще отиде на кръста, но няма да насилва някой да му се
подчинява. Изкушението да доминираме е постоянно до нас. Тъй като сме паднали създания, ние считаме,
че сме за пример във всичко и поради това няма основание да не съобщаваме волята си на другите хора. Тъй
като сме нетърпеливи,  ние искаме да веднага да наложим волята си над другите хора.  Колкото повече
остарявам, толкова повече разбирам колко много човешки беди и нещастия могат да бъдат причинени и
колко много взаимоотношения могат да бъдат разбити с едно единствено нещо  :    ненаситният стремеж да  
контролираме и пристрастеността да контролираме! Онова, което искаме да контролираме, може да е много
малко (и обикновено е така). Но въпреки това, понякога и най-малкото нещо е повод на борба на живот и
смърт заради контрола.  За двете борещи се страни това изглежда като въпрос на живот или смърт.  Но
истината е, че там, където човешките отношения за измъчени, това не е борба на живот или смърт, при
която  едната  от  двете  страни  излиза  победител.  Проблемите  породен  от  желанието  да  контролираме
означават смърт и за двете страни, те са избор между смърт и смърт. (Коментар: В светлината на тази истина да
си спомним за странното съревнование между младоженците кой пръв ще настъпи другия, което ще е доказателство че той ще
командва след сватбата. Д.Пр.)

Изкушението да доминираме неуморно ни измъчва. В края на краищата, нали винаги е по-лесно човек
да доминира  ,   отколкото да обича  ? Любовта означава напускане на сигурността като наша крепост. От друга
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страна, доминирането означава да удебеляваме стените на крепостта, наречена “Самозащита.” Но в края на
краищата, това никога не води до успех.  Всички опити да се контролира, всички опити за самозащита,
накрая  завършват  с  такова  огромно  унищожение,  че  след  него  не  остава  нито  “друг,”  който  да  бъде
контролиран,  нито  нещо  “свое,”  което  да  се  защитава.  Църквата  би  трябвало  да  знае  нещо  по-добро.
Божието отношение към неговите хора винаги е било различено. Отношението на Бог към Израел никога не
е било придружено с принуда. В отношенията си с Израел, Бог винаги е постъпвал като влюбен, който
увещава любимата си. Осия казва, че Бог се държи към Израел като съпруг, който винаги тъгува и често се
ядосва заради изневерите на жена си, но която самият Той никога не би напуснал. В борбата си да възпита
хора, които подражават на неговата вярност и ценят високо и обичат ближните си, Бог прилича на жена с
родилни болки, която се мъчи да роди мечтаното си дете, дете, което причинява болка на майка си, която го
е заченала с радост. Жената мечтае радостта й да бъде пълна чрез безопасното раждане на бебето. Колкото и
силни да са родилните й болки, тя въобще не си и помисля да се откаже от раждането.

Но много по-лесно е да доминираме. Църквата изпитва огромни трудности, когато се противопоставя
на изкушението да доминира. Много разриви в историята на църквата, като схизмата между Източната и
Западната църкви през 11 век или схизмата в рамките на Западната църква по време на Реформацията през
16 век,  са  причинявани от стремежа към доминиране.  Имало е  време,  когато църквата  е  контролирала
политиците в Квебек. Имало е време, когато членството в Оранжевата лига е играело ролята на пропуск до
кръга на политиците в Торонто.  Един шотландски професор ми каза,  че е имало време,  когато човек е
трябвало да бъде член на Шотландската църква, ако иска да работи като учител, служител в банка или в
гражданската администрация в Шотландия. Днес Шотландската църква, националната църква на тази земя,
умира много бързо и се очаква да изчезне към 2020 г. А какво става в Квебек? Установил съм, че младежите
в Квебек мразят църквата на Квебек. Кога най-после ще се научим, че изкушението към доминиране води до
смърт?

Има ли бъдеще  за  църквата?  Църквата  обича  да  напряга  мускулите  си,  да  ръмжи като лъв  и  да
принуждава хората от обществото ни физически, социално или психологически, така както е принуждавала
хората и в миналото.  Даже хората от Библията обичат да говорят за лъва,  за лъва от племето на Юда,
символът на Божията сила. Проблемът е, че когато хората си мислят, че спешно имат нужда от лъва, той
никога не се показва. Вместо него се появява агне – отново и отново, до самия край.

В края на Библията Йоан е със своите последователи-християни, които преминават през още една
вълна на преследване. Още веднъж те очакват лъва да се появи. Отваряйки замъглените си от сълзи очи те
виждат Агнето, което носи белега на убийството и тогава Йоан казва, че те заедно запяват нова песен. Защо
нова? Защото знаят, че верността на техния Господ пред лицето на изпитанието е гарантирало бъдещето Му.
А тяхната вярност ще гарантира бъдещето им. И те знаят, че “бъдеще” и “ново” са едно и също нещо.
Тогава не е чудно, че те виждат пожертваното агне и запяват нова песен.

Дали има бъдеще за църквата? Казано с други думи, за кого е валидна Христовата защита срещу
силите на смъртта? В Откровение Йоан говори за “голямо множество, което никой не може да изброи, от
всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред Агнеца” (Откр.7:9). Да, църквата
има бъдеще, славно бъдеще. Това бъдеще включва огромно множество, което никой не може да преброи,
защото това множество ще се състои от християните, които са се съпротивлявали на изкушението да бъдат
уместни, да бъдат помпозни, да доминират,  в това множество ще влизат онези, които са ценели високо
интимната си връзка със своя Господ, които са подражавали на неговата наранимост,   даже на неговия живот  
и на неговата смърт в полза на другите.

Има ли някакъв смисъл от ходенето на църква?
Откр. 1:9-10

Понякога,  когато  дойдем  в  църквата,  ние  сме  уморени,  даже  нещо  повече  -  ние  се  чувстваме
изтощени. От 24 години живея в предградие и познавам умората, която е най-очевидната характеристика на
живота  в  предградието.  Понякога  пристигам  в  Торонто  с  крайградския  влак.  Сутрин  жителите  на
предградията, които отиват до работното си място в Торонто изглеждат излъскани, наперени, ентусиазирани
и жадни за действие. Те се втурват във влака, поздравяват хората, с които се срещат всяка сутрин и след това
забиват нос във вестника или в криминалното си романче. Вечер, когато се връщат обратно в предградието,
те  са  зашеметени  и  безжизнени.  Мнозина  се  просват  на  седалките  и  имат  вид  на  изтощени  хора.  На
следващият ден те отново ще трябва да направят същото. Същото се отнася и за съпругата им, която  е
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останала в предградието и се разкъсва между ходенето до супермаркета, до кабинета на зъболекаря, после с
детето до  учителя  по пиано и после  до бъркотията,  свързана с  работата  й  като доброволец за  някаква
благородна  кауза.  Когато дойде  неделята,  тези,  които са  в  състояние  да  станат  от  леглото,  все  още се
чувстват уморени и тогава идва часът за заминаване на църква.

Понякога, когато идваме на църква, ние сме отегчени. Могат ли хората да са претоварени и отегчени
едновременно?  Разбира  се,  че  могат.  Всъщност в  неделя  ние  може да  сме  отегчени,  както защото сме
претоварени с работа, така и от перспективата, че ще участваме в богослужението. В края на краищата,
когато олисяващият проповедник с остатъци от побеляла коса по главата си обяви темата,  по която ще
говори, богомолците, които много пъти са я чували, знаят какво ще представлява проповедта.

Понякога,  когато  идваме на църква,  ние  сме  като обезумели.  Стотици важни неща се стремят да
привлекат  вниманието  ни.  Богослужението  също  е  важно,  но  въпреки  това,  изискването  да  се
концентрираме в него ни се струва по-малко неотложно, отколкото обаждането по телефона от изминалата
седмица, с което служител от банката ни уведоми,  че са повишили лихвата по кредита, заради който сме
ипотекирали дома си. Понякога, когато идваме на църква, имаме болка. Сравнително малко хора идват на
църква, когато имат силна физическа болка. Но с умствените и душевните болки съвсем не е така! Какво да
кажем да наранените ни чувства и емоции! Колкото и да се стараем да не мисли за тях, ние ги донасяме тук.
Знам, че постъпваме така, защото и аз самият от време на време ги донасям тук в неделя сутринта.

Йоан, авторът на книгата “Откровение,” също е изпадал тези човешки състояния. Поради което е
донасял на богослужението всичко, което донасяме и ние, от умората до болката. Но той освен това е бил
владян и от още едно объркване, от едно огромно объркване, което е било несравнимо по-голямо от нашето:
страданието.  Страданието е  библейски израз,  който означава  едно  нещо:  нещастие,  което се  случва  на
вярващите просто защото са вярващи хора. Страданието се е случвало на последователите на Исус, просто
защото са негови ученици. Страданието не е болката, която изпитваме, когато коленете ни болят, защото
имаме  артрит  или  болката,  която  изпитваме,  когато  някой  от  вътрешните  ни  органи  се  разболее.
Страданието е болка, която идва при нас защото вярваме в Исус Христос и сме твърдо решени да не се
отделяме от него  .   

Когато живеем в присъствието му ние установяваме, че враждебното отношение на хората, което се е
натрупало срещу него, сега се стоварва върху нас. Но когато говори за страданието, на което е подложен,
Йоан казва и други неща: “Аз, Йоан, ваш брат, който споделя заедно с вас в Исус страданието, царството
и  търпеливото  понасяне.”  (Откр.1:9  –  мой превод)  Да,  верността  ни  към  нашия  Господ  ни  потапя  в
страдание, но точно същата вярност ни запазва да сме радостни граждани на царството и радостни слуги на
царуването на Христос, а потапянето ни в царуването на Христос ни зарежда с търпеливо понасяне.

Нека за  момент да се замислим за  страданието на Йоан.  Той е бил християнин, който е живял в
Римската империя. Самото име “Римска империя” ни напомня за императорите Нерон, Калигула, Веспасиан
и Доминициан, които са се прочули със жестокостта си. Всеки от тях е бил по-лош от предшественика си.
Например,  Нерон се прочул с  това,  което направил с християните.  Той ги обвинил за подпалването на
пожара, който унищожил огромни жилищни райони от Рим през 65 г. В резултат от това обвинение той
настроил тълпите от загубили домовете си хора срещу християните. След това Нерон се наслаждавал, като
потапял християните в смола и ги запалвал да горят живи като факли. Други от тях обличал в животински
кожи и ги хвърлял в клетките на лъвовете в Колизеума. А останалите християни той просто разпъвал на
кръст.

Разбира се, сега ние не очакваме и на нас да ми се случат тези неща. С други думи, ние не очакваме
страданието ни да стане ужасно. Но въпреки това, като казваме, че нашето страдание не е като страданието
на Йоан, това не означава, че нашето страдание никога няма да се усилва. Аз считам, че то ще се усилва.
Например, да се замислим за съжителството на хора с различни култури. Възможно ли е съжителството на
хора с различни култури? Разбира се, че е възможно,    но само докато говорим единствено за културата  :
китайска  храна,  славянски танци,  японски фенери.  Но културата  на  всяко общество се изгражда върху
основата на ценностите на това общество. 

Следователно съжителството на различните култури,  означава съжителство на различни ценности.
Възможно ли е съжителството на хора с различни култури в едно общество? Това е огромен въпрос. Когато
хората от една група казва, че мъжете и жените са равноправни, а хората от друга група твърди, че жените
по природата си са по-нисши от мъжете, тогава се създава една несъвместимост, по която компромис не
може да има. Ако едни хора твърдят, че осигуряването при безработица е защита при бедствие, а друга
група хора твърди,  че  осигуряването при безработица е  алтернатива на ходенето на работа,  ние имаме
същото непримиримо противоречие. 

Социалното  сцепление  в  обществото  предполага  споделяне  на  общоприети  ценности  и  на
осъзнаването на  привързаността над някакво общоприето добро.  Когато не може да се постигне съгласие
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относно  общото  добро  ,    тогава  плурализмът  е  учтиво  прикривало  на  първия  етап  на  разцеплението  в  
обществото.  Дълго  време  считах,  че  общественото  образование  е  възможно  единствено,  когато  в
обществото има съгласие, че образованието е нещо добро. Но сега има ли такова съгласие? Дали доброто
образование е цел на обществото или пък целта е учениците да се чувстват добре?  Колко добре ще се
чувства човек, ако се окаже, че след като е пораснал, той не може да чете? Моля ви не си мислете, че
обвинявам емигрантите в нашата страна и че ловко настоявам техният брой да бъде намален. Не трябва да
обвиняваме емигрантите за увеличаването на безбожието в нашето общество. 

Често пъти емигрантите дават видим израз на това, което се крие в сърцата ни, въпреки че през целия
си живот сме живели в тази страна. Мой приятел, който е зам. директор в основно училище, незабавно
изключи един ученик, защото беше казал на една учителка, че той, ученикът, не би трябвало да слуша или
да бъде обучаван от някаква си “пакистанка” като нея. Приятелят ми казал на родителите на ученика, че
няма нито за миг да толерира расизъм в повереното му училище, защото иначе ще се превърнем в общество,
чиито членове скоро ще започнат да си прегризват гърлата един на друг. Но два дни по-късно приятелят ми
участвал в едно съвещание. При него отишъл негов началник от градската комисията по образованието и му
казал:  “Надявам  се,  че  знаете  повече  за  взаимоотношението между  расите,  отколкото  за  обществените
взаимоотношения.  Родителите  на  изключения  ученик  се  обаждаха  8  пъти  по  телефона  в  комисията.”
Системата от ценности на този началник и ценностната система на моя приятел са просто несъвместими.
Нито един християнин не би търпял да се говори, че расизма трябва да бъде толериран и че на ученика
трябва  да  му  бъде  позволено  да  обижда  учител,  просто  защото  родителите  на  ученика  са  се  обадили
десетина пъти по телефона.

Християните много по-малко протестират, когато са подложени на преследване, отколкото например
протестират  евреите  и  мюсюлманите.  Наскоро  прочетох  една  реклама  от  фирма,  която  произвежда
пестициди.  Рекламата  носеше  заглавието:  “Последната  вечеря”  и  изобразяваше  12  домашни  инсекти,
разположени като апостолите по време на Последната вечеря: бълхи, стоножки, въшки, гъсеници. В средата
на трапезата беше поставена една огромна хлебарка. Представяте ли си, Исус Христос – хлебарка. Текстът,
който  придружаваше  илюстрацията  обясняваше  на  домакините,  че  храната  за  “Последната  вечеря”  се
доставя  от  съответната  фирма.  Христос  във  формата  на  хлебарка  е  домакин  на  тази  вечеря,  на  която
инсектите много скоро ще бъдат унищожени (разбира се, включително и самият Христос – хлебарката).
Управителят на фирмата заявил, че няма намерение да спре рекламата си. 

От гледна точка на християнството тази реклама е богохулство и е израз на ужасен вкус. Представяте
ли си какво щеше да е реакцията, ако някаква реклама окарикатуреше нещо свято за евреите и ислямистите?
Представете  си,  че  унищожаването  на  домашните  инсекти  беше  сравнено,  например,  с  холокоста.
Представете  си  реклама  в  която  се  казва:  “Унищожава  хлебарките  и  насекомите  така,  както  Хитлер
унищожаваше евреите: нищо не остава от тях!” Считате ли, че шефът на фирмата, която пусне рекламира
ще посмее да каже, че няма никакво намерение да я спре? Кажете ми: считате ли, че обществото има ясна
идея за онова, което е добро за обществото като цяло? А ако няма, то тогава разцеплението на обществото
вече е в ход.

Разбира се, че трябва да подкрепяме загрижеността за опазването на околната среда; разбира се че не
можем да продължаваме да увреждаме земята, водата и въздуха. Но въпреки това, когато загрижеността за
околната  среда  бъде  докарвана  до  все  по-голяма  крайност,  тя  се  превръща  все  повече  в
идолопоклонничество  и  даже  в  смърт.  Но  нека  да  не  забравяме,  че  винаги  когато  в  предишни  епохи
природата е била обожествявана  ,   се е налагало да й се правят човешки жертвоприношения  . В библейските
времена поклонниците на Астарот и Ваал са правели човешки жертвоприношения; така са постъпвали и
ацтеките в Мексико векове по-късно. Така са постъпвали и нацистите в Европа в близкото минало. 

В една книга за екологията, публикувана през 1984 г. от много реномираното американско издателство
“Рандом хауз,” твърди,  че    шкартирането   на човешки същества е морално задължение  ,  поето от нашия
ангажимент  към  земята.  Друга  книга,  публикувана  през  1989  г  от  държавния  университет  в  Ню Йорк
твърди, че “шкартирането на човешки същества е не само морално допустимо, но от гледна точка на етиката
на земята е морално необходимо.” Както се твърди, хората са просто членове на биологичното общество и
трябва да бъдат контролирани така, както Комисията в Онтарио за земите и горите контролира популацията
на елените.  (Коментар: И напредъкът в това направление продължава. Вече се съобщават  прогнози, че след 40-50 години
огромна част от работниците ще бъдат заменени от роботи и хората ще станат непотребни. Нещо повече, когато останат
непотребни, тяхното съществуване ще бъде зависимо изцяло от социалните помощи на държавата. И когато се окаже, че няма
достатъчно средства за изхранването им, ще се стигне до „логичния“ изход те да бъдат „шкартирани“ като непотребни. Не
трябва ли да се замислим за това? Или мислите, че преувеличавам? Д.Пр.)

През времето на моето поколение аз не очаквам да се срещна със страданието, като е имал Йоан.
Въпреки това съм убеден, че още по време на моя живот ще се увеличи страданието на християните, които
публично обявяваме позицията си и обясняваме защо тя  е такава,  какво не можем да приемем и защо,
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въпреки  че  не  очакваме  всички  хора  да  ни  разберат  и  да  се  съгласят  с  нас  и  обясняваме  защо  са
несъвместими начините на мислене на християните с начините на мислене на хората,  които защитават
други  интереси.  Тогава  ще  стане  очевидно,  че  са  несъвместими  не  само  начините  на  мислене  на
християните и невярващите в Христос, а са несъвместими и начините на мислене на различните групи сред
невярващите в Христос. 

Когато християните не отстъпваме от позицията си, по която не може да има никакви компромиси, в
началото в очите на невярващите ще изглеждаме странни, после – упорити, после – фракционери, после –
разрушители и накрая – подлежащи на съдебно наказание. Нека никога да не забравяме, че в древността
християните са били обвинявани, че са атеисти и са били наказвани за това, просто защото са отказвали да
признаят и да отдадат почит на варварските божества на римската империя. Въпреки това, казвайки, че
участва в страданието на Божиите хора, Йоан напомня, че участва и в царството, и в търпеливото понасяне.
Но  Йоан  не  казва,  че  ние  участваме  в  многообразните  страдания,  в  които  участват  необмислените
невярващи; страданието на християните е уникално. 

Йоан казва, че търпеливото страдание, което понасяме ние, е характерно единствено за християните,
защото ние участваме в царството. Царството е царуването на Христос. Нека да не правим грешка. Исус
Христос – който е възкресен, възнесен и прославен – е суверенният цар на целия космос. Това означава, че
нищо, абсолютно нищо не може да окаже влияние върху неговото царство или върху неговото царуване. 

Колкото повече  остарявам,  толкова  по-важна смятам,  че  граматиката  е  важно нещо.  Когато Йоан
казва,  че  споделя  заедно  с  нас  страданието,  в  царството  и  търпеливото  понасяне,  той  не  казва  това  в
главната съставна част на изречението. Той не казва:  “Аз,  Йоан, споделям заедно с вас.” Той говори за
страданието си  в подчинената част от изречението: “Аз, Йоан, който се оказа, че споделя заедно с вас.”
После  пристъпва  към  онова  важно  нещо,  което  иска  да  каже.  Той  поставя  страданието,  царството  и
търпеливото понасяне в подчинената част от изречението,  защото счита,    че това едва ли си заслужава   да  
бъде споменавано. 

Тогава какво е било важното нещо, което Йоан е разбрал по време на своето изгнание на остров
Патмос. “В Господния ден аз бях обзет от Светия Дух.” Това е основното нещо, което Йоан иска да сподели
с нас. Фактът, че е бил обзет от Светия Дух в Господния ден е бил повода на неговото вдъхновение, което го
е мотивирало да напише книгата Откровение. Това се е случило в неделя, в денят, определен за поклонение
пред Бога. Да, в началото, когато е дошъл на богослужението, Йоан може би се е чувствал уморен или
отегчен, объркан или изпитващ болка. Но въпреки това, в един момент той установил, че е “в Духа.” Какво
иска да ни каже с израза “в Духа”? Това означава, че независимо от настроението и чувствата, с които е
дошъл на богослужението, той е намерил нещо много по-голямо. Самият Бог го е изпълнил, когато Йоан е
очаквал, че просто ще се повторят нещата, които са се случи миналата неделя.

Това е било същото видение,  което е накарало Майка Тереза да напусне територията на бившата
Югославия и да отиде в Индия, както и силата, която е накарала Закхей да слезе от дървото и да се дотътри
до дома си с натежало сърце, очаквайки посещението на Исус, което се оказало, че е спасило него и цялото
му семейство. Много хора са ми казвали, че идват на църквата с всякакво настроение: уморени, отегчени,
обезпокоени, възмутени, ядосани, с или без надежда. Но после, по време на службата,  дали чрез някоя
песен, молитва, текст от Библията, проповед или някаква детска история,  същото се случва и с тях. Един
мъж ми казваше, че всяка неделя идва на църквата с убеждението, че носи греда на рамото си, а накрая си
отива без тази греда.

“В Господния ден аз бях обзет от Светия Дух.” Йоан не казва, че сам е влязъл в Духа. Той не си е
създал някаква измислица,  която после е  нарекъл с името “Бог”.  Той е бил в Духа поради невидимото
посещение, което някога е изненадало Авраам и Сара, и Елизабета и Захарий. Йоан е бил обзет от Духа в
Господния ден, което означава, че е видял своя Господ. “Когато го видях, аз паднах в краката му като
мъртъв. Но той ме докосна с дясната си ръка (дясната ръка винаги е ръката на милостта)  и каза: Не се
страхувай,  аз  съм  първият и  последният,  и  живият.  Аз  умрях  и  ето,  че  съм  жив  завинаги,  и  имам
ключовете на смъртта и на ада.” (Откр.1:17-18 – мой превод) В този миг отново бил обърнат към истината
и отново бил окуражен по време на страданието си. 

Същото няма ли да бъде дадено и на нас по време на богослужението? Независимо от това, че толкова
често богослуженията се повтарят. Те трябва да се повтарят, защото ние отново и отново трябва да бъдем
обръщани към истината и отново и отново трябва да бъдем окуражавани, докато страдаме. Няма нищо ново
в думите на Господа към Йоан: “Не се страхувай, аз съм първият и последният, и живият. Аз умрях и ето,
че  съм жив  завинаги.” Йоан бил  заточен на  остров  Патмос,  защото той вече  е  познавал  и  е  защитил
позицията на онзи, който е умрял и сега живее вечно. Във видението на Йоан няма нищо ново. Но никой от
нас  не се нуждае от нещо ново  ;    всички ние се нуждаем от постоянно укрепване в това  ,    което ние вече  
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знаем. Ние имаме нужда да ни се напомня това,  което знаем от години и десетилетия.  Колкото и зрял
християнин да е бил Йоан, той също е имал нужда от такова обновление. 

Ние също имаме нужда от обновление. Тъй като обществото ни се променя, тъй като то все повече
се  отдалечава  от  християнството,  което  ние  считаме,  че  ни  е  удобно  като  старата  обувка.  Тъй  като
сцеплението в обществото ни се разрушава и все по-често чуваме гласове на противоречие. Тъй като става
очевидно, че никога няма да се достигне до разбирателство в обществото по отношение на това, което е
добро  за  обществото;  всички  тези  неща  се  признаци  на  страданието,  което  по  някакъв  начин  ще  се
увеличава. Поради това ние ще имаме нужда от ново гаранция по отношение за царството и за царуването
на Христос. Само тогава ще бъдем подготвени да понасяме търпеливо.

А как трябва  да получаваме тази  нова гаранция? Като идваме на богослуженията,  независимо от
настроението, с което идваме тук. Защото когато всяка неделя идваме на църква, даже когато сме уморени,
отегчени, объркани или когато нещо ни боли, тогава от време на време, в определен от Бога момент, ние
също ще се озоваваме “в Божия Дух в Господния ден”. И това ще е достатъчно.

Има ли съвременни пророци и светци?
 Йер. 1:4-10

Има ли съвременни пророци и светци? Бог жив ли е? Говори ли? Продължава ли да призовава, да
подготвя, да възлага работа и да назначава? 

Разбира се, че има много съвременни пророци и светци.  Нека първо за поговорим за пророците от
библейската ера. Те са били извиквани при Бога, който им е говорил и ги е изпращал за свършат определена
работа. Когато бил извикван от Бога (Амос е бил извикан от Бога, когато е бил зрял мъж и овчар в Текое, а
Йеремия - още докато е бил в утробата на майка си и не е бил роден), пророкът бил отвеждан пред самия
Бог,  където му било позволявано да  чуе  как  Бог  му говори високо или Бог  се  обръщал директно към
пророка. Тогава на пророка било давано специално послание, свързано с разума, сърцето, желанието, пътя и
целта на Бога. А не са ли всички хора на Бога направени да знаят разума и сърцето на Бога? Да. Всички
знаят, че Бог е разкрил своята воля, път и цел пред хората си при Червено море и Синай, на Голгота и край
празния гроб. 

Но ако е така, кой се нуждае от пророк? Вярно е, че Червено море, Синай, Голгота и празния гроб
формират  Божиите  хора  и  ги  информират  за  Божието  сърце.  Но  по  време  на  пътуването  си  от
освобождението  им  до обещаната  земя,  Божиите  хора  са  имали  нужда  от  специални  указания, поради
конкретните обстоятелства, в които са се оказвали. Понякога словото на пророка е насочено към всички
хора, както се е случило, когато израелтяните са били в изгнание във Вавилон и са живеели сред чужденци,
които са им се подигравали и са ги изкушавали. В други случаи думите на пророка са били предназначени
за конкретен човек, както, когато пророк Натан се противопоставил на Давид, след като Давид извършил
прелюбодеяние с Вирсавее и убил мъжът й Урия. Оказало се, че Давид, най-великият цар на Израел е и най-
големия мръсник в Израел.

Пророкът е различен от учителя. Учителят разказва и тълкува цялата Божия истина; той подчертава
същността  на  истината;  учителят  изважда  на  показ  богатствата  от  златната  мина  на  евангелието.
Съвременният  учител  разказва  за  Проповедта  на  планината,  за  Десетте  Заповеди,  за  посланието  на
Псалмите или за притчите на Исус. А пророкът е различен. Той е наясно с цялата Божия истина и никога не
трябва да й противоречи. (А ако той й противоречи, това веднага показва, че той е лъжепророк.) Пророкът е
призван и подготвен да каже някакво специално съобщение от Бога, което е свързано с конкретна криза, в
които се намират Божиите хора.

И тъй като кризи се случват рядко, а по-голямата част от живота е обичаен,    учителите са много  ,    а  
пророците - малко. Обучението е обичайно, а пророкуването е необичайно, но и двете са важни. Учителят
разказва на хората кои са те и какво трябва да е разбирането им за себе си като хора на Бога. А пророкът им
съобщава конкретни указания, отнасящи се за конкретни обстоятелства в живота им. Дали има съвременни
пророци? Разбира се, че има.

А  има  ли  съвременни  светци,  т.е.  святи  хора?  Според  учението  на  Новия  Завет  светците  не  са
необикновени хора, нито необикновени християни. В Новия Завет всички християни без изключение са
наричани  свети  и  светии.  Даже  най-слабите  и  грешни  християни  са  “святи”.  Думата  “свят”  означава
“поставен  отделно.”  Християните  са  тези  хора,  които  Бог  е  поставил  отделно  чрез  вярата  им  в  Исус
Христос. Защо ги е отделил? За да свидетелстват за присъствието на царството в личността на цар Исус;
като покорни служители на царя, да вършат с желание работата на царството; отделени са, за да работят и
да  се  борят,  докато  все  още  е  ден,  знаейки  че  нощта  наближава.  Да.  Но  преди  всички  тези  неща,
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християните са отделени  ,   просто за да бъдат  . Исус казва, че хората му трябва да бъдат сол, светлина и да са
хора, чието съществувание прославя Бога. Когато се питам какво означава да си отделен и да си свят, аз си
мисля за текстовете на Павел до християните в Коринт.

А. Във 2Кор. 2:15 Павел казва, че светиите са Христовото благоухание. Аз много харесвам уханието
на парфюма, а се отвращавам от зловонието и още повече мразя да съм зловоние. Аз няма да бъда зловоние,
защото християните са отделени, за да бъдат Божие благоухание.

Б. Във 2Кор. 3:2-3 Павел казва, че  светиите са Божието писмо, което Бог изпраща на другите хора.
Писмото е преносител на информация и разкрива сърцето на автора на писмото. Павел казва, че ние сме
Божие писмо, което не е написано с писалка и мастило, а с “Духа на живия Бог не на плочи от камък, а на
плочи от плът – на сърцето.”

В. Във 1Кор. 3:9 Павел казва, че светиите са “Божията нива”. Ние сме отделени за да бъдем Божията
нива, чиято цел е да храни хората с хляба на живота.

Дали днес има светии? Разбира се, че има. Няма съмнение, че всеки от вас си има свой собствен
списък на любими светци, които са ви помогнали във вашето пътуване. И аз имам мой списък. Но искам да
ви запозная с трима от тях, двама светци и един пророк.

Първият е Антони Блуум. Той е роден в руско семейство през 1914. Баща му бил руски посланик в
Иран по онова време. След комунистическата революция през 1917 родителите му не се върнали в Русия, а
отишли  във  Франция  заедно  с  3-годишният  Антони.  През  детството  си  Антони  не  знаел  нищо  за
евангелието и не проявявал никакъв интерес към него. Като юноша станал член на един момчешки клуб в
Париж, чийто сбирки се провеждали в една църква. Поради любопитството си Антони взел една случайно
попаднала  му църковна  брошура,  в  която имало  евангелието на  Марк  и  започнал да  я  чете  просто  за
забавление. Очаквайки единствено глупаво да се забавлява, той започнал да усеща присъствието на онзи, за
когото говори евангелието. Чуйте свидетелството на самия Антони: “Знаех, че Христос седи от другата
страна на бюрото и усещането беше толкова ясно и недвусмислено, че аз погледнах назад така, както
човек поглежда на улицата, когато усети, че някой го гледа в гърба. Не видях нищо, но увереността ми
беше толкова силна, така че бях сигурен, че срещнах живия Исус; а ако бях срещнал живия Исус, тогава
всичко в евангелието беше истина.” Блуум завършил гимназия и се записал да следва медицина. Тъй като
нямал пари за да плаща за обучението си, той всяка вечер до 23:00 преподавал на студенти частни уроци по
физика, химия, математика и латински, а след това отварял собствените си учебници и четял до разсъмване.
През четирите години на обучението си по медицина той спял само по 3 часа на ден и се дипломирал като
хирург.

Тогава  избухнала  Втората  световна  война  и  Франция  била  окупирана.  Един  ден,  по  време  на
германската  окупация  в  болницата  им  докарали  един  немски  войник  със  счупен  показалец.  Старшият
хирург го прегледал и казал, че пръста ще трябва да се ампутира. Блуум попитал младия войник каква е
професията  му  в  цивилния  живот  и  той  му  отговорил,  че  е  часовникар и  ще  загуби  работата  си,  ако
показалеца  му  бъде  ампутиран.  Тогава  Блуум  не  се  съгласил  с  решението  на  старшия  хирург  и  през
следващите 5 седмици възстановил пръста на войника.

След  края  на  войната  продължил  да  работи  като  хирург  до  1948,  когато  бил  ръкоположен  като
свещеник в Руската православна църква във Франция, а след това станал епископ и архиепископ и накрая,
православен архиепископ в  Англия.  До 1-2  години преди смъртта  си  той често  обядвал в  един “пъб”,
посещаван от работници, с които обичал да общува. Той написал много книги, включително 2 прекрасни
книги за молитвата. Блуум е знаел, че евангелието твърди, че светът е глупав, следователно и християните
също трябва да твърдят, че светът е глупав. А точно онова,   което светът счита за глупост  ,   църквата знае,  
че то е Божията мъдрост. Блуум се трудил 5 седмици, за да възстанови показалеца на немския войник, с
който войникът до момента на нараняването си е дърпал спусъка срещу сънародниците на Блуум.

Блуум знаел, че истинският облик на човека се проявява и формира по време на трудностите. Самият
той имал много трудни периоди в живота си. Например, той боледувал почти през целия си живот. Въпреки
това, Блуум останал жизнерадостен и окуражавал другите хора също да са жизнерадостни. По този повод
той казвал: “В съвременната медицина хората търсят доктора, за да облекчи и най-слабата им болка,
защото считат, че никога не трябва да ги боли. Вследствие на това те все по-малко могат да понасят
болката; а когато няма болка, те не могат да понасят страха. Накрая живеят с усещането, че ги боли,
въпреки че всъщност нищо не ги боли.“ Винаги когато чета книга на Блуум, аз си спомням Пс. 34:1-5: “Ще
благославям Господа по всяко време...Нека опечалените да чуят това и да се зарадват...Гледайте към него
и да сияят очите ви.” (мой превод)

Следващият човек, за когото искам да ви разкажа е съвременният пророк Жак Елюл. Той е роден през
1912 във Франция в семейство на атеисти.  Баща му бил скептик като Волтер и даже се подигравал на
християните. Но понеже няма ледено сърце, което Светия Дух да не може да разтопи, още като младеж
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Елюл повярвал в Бога. Той отказвал да разказва подробности за начинът, по който е стигнал до вярата,
защото считал, че религиозното разголване е неприятно. Но казвал, че тъй като е бил завладян и покорен от
Бога, от който упорито се е опитвал да избяга, обръщането му към вярата по тази причина е било стихийно.
Елюл завършил право, след това станал преподавател и после професор по право в университета в Бордо.
По време на окупацията на Франция от нацистите Елюл станал член на Съпротивата. Един от студентите му
го предал на Гестапо, но хората от Съпротивата успели да го скрият в провинцията, където той се дегизирал
като фермер. До края на войната Елюл бил нелегален боец от френската Съпротива.  След войната той не
възприел начина, по който обществото се отнесло към хората, които сътрудничели на нацистите по време на
войната. Французите искали смъртни присъди на хората, които станали колаборационисти с цел да спасят
живота си.  Според Елюл френското правителство популистки отстъпило пред натиска обществото и се
отнасяло жестоко към тези хора, като им отказвало достъп до нормален съдебен процес. Поради това Елюл
напуснал  университета  и  станал  адвокат,  който  защитава  колаборационистите. Иначе  казано,  сега  той
започнал да защитава същите хора, които щели да го измъчват и убият, ако беше арестуван по време на
войната. За един миг от герой на Съпротивата, Елюл се превърнал в мирновременен нехранимайко, който
защитава в съда утайката на обществото. (Коментар: Това е нагледно доказателство за това, колко кратък е пътят от

“Осана” до “Разпни го.” Д.Пр.) Елюл казва, че е постъпил по този начин, защото е знаел, че в Исус Христос е
дошло Божието царство и като гражданин на това царство той е знаел,  че живее под нов закон, който е
коренно различен от земния закон. Той казвал, че почти всички хора се държат за стария земен ред, въпреки
че Божията присъда го е отхвърлила, а само малцина живеят според новия ред, независимо, че Божията
благословия го е установила.

Скоро сред това Елюл станал професор по история на институциите и професор по право и започнал
тази работа,  която го  прочула  по целия свят.  Той твърдял,  че технологията е  заплаха за  човешката
хуманност. Под технология той няма предвид механизацията и автоматизацията, а “  безкритичното  
възхваляване  на  ефективността  .  ”  Вярващите  в  тази  технология  твърдят,  че  ако  нещо  може  да  бъде
направено по-производително, нека да бъде направено, независимо от мнението на Божията истина или
дали ще е  за  доброто на хората.  Веднага  след като беше създадена технологията за  производството на
атомната бомба, която е най-ефикасното за сега оръжие за масово унищожение, тя веднага беше използвана
в практиката. С усъвършенстването на методите за извършване на абортите и понеже те станаха много по-
резултатни, това доведе до увеличаването на абортите, без да се държи сметка за убитите неродени бебета.
Веднага след като бяха усъвършенствани електронните средства за проследяване, те бяха използвани от
правителствата и от други хора, за да се нарушава личната неприкосновеност на гражданите, които въобще
не знаеха за това.

Елюл е написал 40 книги и 400 статии на различни теми. Една от най-важните му книги е посветена
на  пропагандата.  Той  твърди,  че  целта  на  пропагандата  е  да  съблазнява  хората  да  се  впечатляват  и
възхищават от ефективността,  като в същото време ги прави слепи за опасностите, придружаващи това,
което е по-ефикасно. Например, при производството на електроенергия ни се казва, че ТЕЦ, които изгарят
въглища, замърсяват въздуха и това до известна степен е вярно. А за АЕЦ ни се казва, че те не замърсяват
въздуха.  Елюл казва,  че  пропагандата  умишлено крие  от  хората един важен факт:  ежегодно в света  се
случват  около 500 значими атомни аварии,  последиците от които са  ужасни,  но  за  тях много рядко се
говори.

Тогава искате ли да знаете как се управляват новините и кой ги управлява? Четете Елюл. Знаете ли
методите, които се използват, за да се накарат хората да считат, че са свободни, когато всъщност разумът им
е контролиран, оформян и поробван? Четете Елюл. Той твърди, че единствено Богът от евангелието може да
ни освободи. Единствено Бог съобщава на света защо е създаден и ни призовава към ново съществуване в
Исус  Христос.  Според  Елюл,  когато  не  сме  при  Бога,  за  нас  няма  истинско  бъдеще,  а  само  тъжно
повторение на миналото. Не е изненадващо, че Елюл е написал една прекрасна книга за молитвата, където
твърди, че единствено когато се молим на Бога, ние получаваме нещо, което не е рециклирано минало; само
когато се молим, ние получаваме истинско бъдеще от Бога. Елюл умрял през 1995.

Третият човек, с когото искам да ви запозная е Роналд Уърд, свещеник от Англиканската църква и
изтъкнат изследовател на Новия Завет. Той е получил награда за докторската си дисертация “Елементи на
учението на Аристотел в речника на Новия Завет.”  Той емигрирал от Англия в Канада и работил като
професор по Новия Завет в Университета в Торонто от 1952-1963. Написал е десетина книги. Много преди
да го познавам, много преди да бях започнал да изучавам теологията, аз бях чувал баща ми да се възхищава
от книгите му.  В края на 1950-те,  по време на великите пости,  веднъж Уърд проповядва в катедралата
“Сейнт Джеймс” на Англиканската църква в Торонто пред бизнесмени от тамошното “Сити.” Баща ми се
прибра след това удивен от ерудицията и автентичността, с които Уърд беше разказал за най-интимните си
отношения с Господа. На 24-ия ми рожден ден моята майка ми подари една от неговите книги, “Скритият
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смисъл на Новия Завет.” В нея се изследваше теологичното значение на гръцката граматика. Дали книгата е
скучна?  Дали  граматиката  трябва  да  е  скучна?  Прочетох  неговите  мисли  за  глаголните  времена,  за
заповедните  и  подчинените  наклонения,  за  предлозите  и  за  съставните  глаголи,  с  които страница  след
страница илюстрираше истината и силата на евангелието.  Пред очите ми гръцката граматика  засвети с
Божията светлина. Изумяващата мъдрост осветли различни страни от ученичеството на християнина и ме
направи и аз да светя всеки път, когато си мисля за тях.

Една от проявите на тази мъдрост е свързана с двата начина, чрез които в гръцкия език се изразява
заповедната форма.  Ако например, на английски кажа: “Не тичай!” аз имал предвид или че в момента вие
тичате и трябва да спрете, или че не тичате и не трябва да тичате. Когато двама автори на евангелия говорят
за Десетте Заповеди,  единият от тях използва една форма на гръцкия език за да ни каже “Вие постоянно
нарушавате Божията заповед и трябва да престанете.” А другият използва другата форма на гръцкия език, за
да  ни  каже:  “Вие  сега  не  нарушавате  Божия  закон,  но  даже  не  си  и  помисляйте  да  го  нарушите .”
Християнският живот има нужда и от двете истини, които са изразени чрез прецизността на граматиката.

Уърд напуснал Университета в Торонто и станал пастор в една малка Англиканска църква. Аз съм се
срещал няколко пъти с него и съм го молил да ми разясни някои места от оригиналния гръцки текст на
Новия Завет. Той ме научи на нещо много по-важно от гръцката граматика, защото в поведението му видях
истинска,  непресторена  и  неегоистична  набожност.  Той  беше  скромен  и  смирен  човек,  ерудиран
изследовател и духовен великан.  Но неговото величие не  ме потискаше,  а  ме  окуражаваше.  Когато ми
казваше нещо, той започваше с фразата: “Както знаеш, Викторе...” все едно че аз бях на неговото духовно
ниво. Но аз не бях и аз знаех това, но той продължаваше да твърди, че съм на неговото ниво. “Както знаеш,
Викторе, най-лошата последица от липсата на молитва в живота на вярващия е неспособността му да се
моли. Както знаеш, Викторе,   ако се страхуваме от Бога  , ние никога няма да се страхуваме от него.”  

В  книгата  си  “Царска  теология”  Уърд  пише  за  добросъвестният  пастор,  който  подготвя  през
седмицата неделната си проповед. Според цитат от тази книга, такъв пастор: “Ще вижда, че членовете на
църквата му не просто седят пред него, а образно казано са “зад него.” Когато проповядва Христос, той ще
открива утвърдителното кимване в сърцата на онези, които лично са разбрали, че Господ е милостив. Когато
споменава за Божият гняв те ще са с него, когато си спомнят, че и те в миналото са били заплашени от този
гняв, но са били спасени поради Божията милост. Когато говори за Светия Дух, те ще се радват в Онзи,
който е довел Христос в сърцата им с неговият плод на радостта. Когато говори за църквата, те ще усещат,
че са заобиколени от огромното множество от освободени, които са отговорили на Божият призив и са
приели Христос. Когато говори за словото на кръста, те ще приемат с желание като средство за тяхното
спасение.  И когато  отправя  покана  към грешния човек да  отиде  при Христос,  те  ще създават  топла  и
подходяща за живот атмосфера, която с радост ще посрещне блудният син, който се завръща у дома.”

Имена, давани от Лука на християните в Деяния на апостолите

СВЕТЦИ. Повечето хора не искат да бъдат наричани “светци,” защото никога не са се считали за
такива. Те мислят, че думата “светец” се отнася за онзи християнин, който има необикновени постижения
(като например апостол Павел) или за християнин, който е имал необикновено преживяване с Бога (подобно
на  Св.  Франциск  от  Асизи),  или  за  християнин,  чийто  достойнства  са  признати  от  целия  свят  (като
например Майка Тереза). Но въпреки нежеланието ни, “светци” е едно от имената, с които са наричани
християните в Новия Завет.  Всички, които вярват в Исус Христос и се стремят да вървят след него са
наричани “светци.” Но истината е, че думата “светци” няма нищо общо с необикновените постижения, с
преживените чудеса или със самоотвержеността. Думата “светец” е синоним на “свят”, т.е. да си светец,
означава да си свят. А смисълът на думата “свят” е “отделен.”  Следователно, да бъдеш светец означава
просто да си отделен. Всички християни са светци, просто защото всички християни са отделени. Кой ги е
отделил?  Бог  ги  е  отделил.  Как  са  отделени?  Чрез  призива  на  Бога,  чрез  постоянно подновяваната  му
покана, чрез неговата разтопяващата сърцето ни милост, чрез неотклонимото му търпение, чрез нежното му
побутване и понякога чрез болезненото му сръгване.

С каква цел сме отделени? С две цели: първо, за да можем отново да се озовем у дома в семейството
на нашия Отец, където ще бъдем огрявани от Бащинската му усмивка. Това не е ли достатъчно важна цел,
така както интимността е достатъчна цел за брака? Но отделянето ни има и втора цел – всеки християнин да
бъде свидетел. Петър твърди, че ние сме отделени “за да известяваме за чудните дела на Онзи, който ни
призова (да излезем) от тъмнината, (за да отидем) в чудесната му светлина.” (1Пет.2:9)
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Лука казва, че християните са светци. “Светец” означава “свят.” Да си свят не означава да си направил
нещо необикновено религиозно. Да си свят означава да си отделен от Бога с две цели: за да може тъмнината
в нас да отстъпи пред светлината, вината ни да отстъпи пред прошката; объркването ни да отстъпи пред
яснотата;  отчуждението  ни да  отстъпи пред  интимността.  Втората  цел  е  да  известяваме  на  другите  за
всичко, което сме получили от ръката на Исус Христос. Християните са светци.

ВЯРВАЩИ. Веднъж Исус попитал дванадесетте си ученици: “Според вас кой съм аз?” От името на
всички Петър отговорил: “Ти си Божият Помазаник, Синът на живия Бог!” Християните се разпознават не
по това, в какво вярват, а благодарение на кого вярват; или поне на първо място благодарение на кого вярват
и на второ – в какво вярват. Ранните християни са били ясно различими и по двата признака. Тяхното първо
признание е било: “Исус е Господ.” Това звучи просто, но не е; Това е просто – толкова просто, че всъщност
противниците им са знаели точно какво ранните християни са нямали предвид, когато са казвали “Исус е
Господ.”  Ранните християни не са казвали “Цезар е бог.” По онова време фразата “Цезар е бог” е била
официалната  клетва  на  всеки  жител  в  Римската  империя.  Всеки,  който  е  искал  да  стане  войник  или
държавен служител, е трябвало да се закълне с клетвата “Цезар е бог.” Всъщност, всеки който е искал да не
бъде притесняван и преследван от правителството, е трябвало да се закълне с тази клетва. Но християните
отказвали да я произнасят. Те не отказвали, защото не можели да я произнесат, а защото не вярвали, че
държавата и правителството са институцията, на която трябва винаги да са верни и от която очакват да
получат най-доброто за себе си. Те твърдели, че са лоялни единствено на Исус Христос и че единствено той
е гарант, че ще получат най-доброто. Прадедите ни във вярата са плащали скъпа цена за вярата си.

А какво да правим ние?  Ние живеем в епоха, която вярва, че Цезар е бог. Нашата епоха вярва, че
държавата  е  най-доброто нещо за  нас.  Държавата  е  длъжна  да  ни осигурява  защита  и  безопасност  от
раждането ни до гроба.  А дали трябва да ни осигурява материална сигурност? Нашата епоха вярва,  че
материалната сигурност е единствената сигурност.  Онези, които считат, че държавата е техния спасител и
благодетел, викат “Цезар е бог!”, независимо дали вярват в това или не. Такива хора вярват, че силата на
държавата  може  да  промени  човешкото  сърце  и  да  дари  на  обществото  Божието  царство  или  неговия
светски еквивалент.  Трябва ли да бъде променено човешкото сърце? Държавата  може да направи това!
Достатъчно  е  само  да  въведе  няколко  закони  и  готово  –  робството  на  хората  може  завинаги  да  бъде
изкоренено. А ако въведе още няколко закони, пред нас ще се появят нови небеса и нова земя.  (Коментар:

Абсурдно е, че има хора, които наистина вярват в тези заблуди! Особено в България, след управлението на комунистите. Д.Пр.)
Благодарение на засиления надзор от държавата, дали човешките ни права са заплашени от изчезването на
правото на неприкосновеност на личния ни живот? Кой го е грижа? В края на краищата, ако държавата е
нашият спасител и най-голям благодетел, не трябва ли на държавата да се позволи да притежава всяка власт,
която пожелае? И тъй като се твърди, че социалното инженерство ще ни даде отново Райската Градина,
тогава социалното инженерство (т.е. насилието и принуждението от страна на държавата) е малката цена,
която ще трябва да платим за възстановяването на Рая, нали?

Но християните знаят, че Раят не може да бъде възстановен. (Даже да можеше, човечеството отново и
отново щеше да го опропасти.) Християните знаят, че независимо от доброто, което държавата може да
направи, това няма да е ДОБРОТО, Божието царство. Християните знаят, че въпреки че от държавата се
очаква да ограничи престъпността и да осигури условия за добруване на обществото,  тя е безсилна да
промени човешкото сърце.  Християните знаят,  че  независимо от това,  че от държавата се очаква да не
позволи да бъдем убити, тя не може да ни дари с вечен живот.

“Цезар е бог”? Не. Исус е Господ и ние вярваме в него. Ние не вярваме, че държавата е способна да ни
излекува от онова, което ни причинява най-силна болка, или да ни даде това, за което мечтаем най-страстно,
или да ни спаси от собствената ни най-дълбока противоречивост. Лука казва, че християните са вярващи
хора. Ние вярваме в онзи, който “Бог е направил и Господ, и Христос.” (Деян.2:36)

УЧЕНИЦИ. Лука казва, че всички християни са ученици, т.е. хора, които се учат. Но как се учим
ние? Ние се учим, живеейки постоянно в компанията на самия Господ. Ние, съвременните хора вярваме, че
обучението се осъществява основно чрез четене на книги. И това е така, ако изучаваме факти – независимо
дали става въпрос за факти за географията, за граматиката, за геологията или за историята – всички тези
факти ние можем да научим от книгите. Но ако трябва да се научаваме мъдрост, а не на факти, тогава се
нуждаем от нещо повече от книга. Изучаването на алгебра, или френските неправилни глаголи, изучаването
на икономическа география на Западна Европа – всичко това може да се  научи по-бързо и по-лесно в
сравнение с изучаването на мъдростта, от която се нуждаем като ученици. За изучаването на мъдростта се
нуждаем от нещо повече от книгите. И какво е това, от което се нуждаем? Ние се нуждаем от самия Господ,
същият,  когото учениците са познавали по времето на земното му служение.  Нуждаем се от специална
мъдрост, с която ние всъщност само ще се препъваме в живота си, независимо от житейския си опит. Ние
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имаме нужда от други ученици, които да се учат заедно с нас, да ни предупреждават, да ни коригират, да ни
окуражават и да ни насърчават. Ние се нуждаем от много повече неща, отколкото могат да ни дадат книгите.

Но парадоксално е, че  тъкмо чрез една книга ние получаваме нещо много повече отколкото една
книга. Имам предвид Библията. Няма заместител на писаните евангелия. Защото когато се потопим в тях, от
тях се появява самият Господ. Когато се потопим в тях, ние се срещаме с мъдростта, която само той може да
ни  даде:  мъдрост  относно  гнева,  нетърпението,  похотта  и  страстното  желание,  нерешителността  и
колебливостта,  както  и  мъдрост  относно  чистотата  на  сърцето,  настойчивостта  и  упоритостта,
решителността,  прозрачността,  прошката  и  надеждата.  Когато  се  потопим  в  писаните  евангелия,  ние
откриваме, че около нас има и други хора, които също са се потопили в тях. Скоро вече не ни липсват други
ученици, които се учат заедно с вас, които ни предупреждават, коригират, окуражават и насърчават.

Сигурно  сте  забелязали  колко  често  Исус  “чифтосва”  учениците.  Когато  ги  изпраща  да  свършат
някаква работа, той ги изпраща по двама и очаква да се върнат по двойки. Защо? В древността израелтяните
са казвали, че там, където има двама юдеи, там е целия Израел. Исус е знаел, че ако остане сам, ученикът му
никога няма да оцелее. Но ако са двама, поне двама, тогава всички ресурси на Божиите хора ще се излеят
върху тях. Лука казва, че християните са ученици. Потапянето в писаните евангелия ни среща с Господа, с
мъдростта, която е отличителна черта на учениците му и с други ученици, без които никой от нас не би
могъл да оцелее.

БРАТЯ. Едно нещо е – и то е голямо – да имаш до себе си друг ученик. Но още по-голямо нещо е да
имаш брат или сестра във вярата. Да имаш брат или сестра във вялата, това означава, че принадлежиш към
Божието семейство. Ученичеството е начинът, чрез който придобиваме нужната ни мъдрост, а членуването
в Божието семейство е мястото, където сме ценени, обичани, желани и прегръщани. Първите християните
често пъти са били мразени от кръвните си роднини. Онзи, който е казвал: “Исус е Господ,” когато хората
около него са казвали “Цезар е бог,” бързо е установявал, че е изгонен от семейството си. В тези условия
новото семейство, което намирал, домът и семейството на Бога, ставало още по-важно за този човек, защото
там той бил желан, окуражаван и обичан. Убеден съм, че ние правим твърде малко за привързаността към
живота  в  църквата.  Няма  съмнение,  че  никой  не  иска  да  принизи  християнския  живот  до  нивото  на
привързаност без нищо друго. Същевременно не мога да си представя какъв би бил смисълът на думата
“любов”, ако бъде ограничен само до привързаността. Тогава християните биха говорили за любовта и това
е правилно, защото ако наистина вярваме в Исус Христос, тогава любовта ни един към друг рекламира това,
че сме ученици не Господа. Но какво е това, което бихме рекламирали, ако така наречената ни любов е по-
студена от лед? Колко по-различни са били Йонатан и Давид. На нас ни се казва: “...душата на Йонатан се
привърза към душата на Давид и Йонатан го обикна като собствената си душа.” (1Ц.18:1) Към същото
поведение ни призовава и Петър: “Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината,
която ни довежда до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце.” (1Пет.1:22) А
Павел завършва писмото си до църквата в Солун с думите: “Поздравете всички братя със свята целувка.”
(1Сол.5:26) На всякъде по света целуването е белег и начин за показване на привързаност. В Стария Завет
целуването не е нещо, което се прави по навик. То е придружено от прегръщане и здраво притискане, от
плач и танцуване. Целуването е едно от многото изразни средства, които го придружават, за най-дълбока и
силна привързаност. Лука казва, че християните са братя и сестри. Той знае, че в дома и в семейството на
Бога ние трябва да се обичаме страстно. Освен това той знае, че въпреки, че християнската любов трябва да
е нещо повече от привързаност, тази любов никога не трябва да е нещо по-малко от привързаност.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПО ПЪТЯ. На много места в Стария Завет се казва, че има два пътя. Йеремия
вика:  “...върнете се всеки от лошия си път и оправете постъпките и делата си.” (Йер.18:11). Псалм 1
завършва  така:  “Господ  наблюдава  пътя  на  праведните,  а  пътят  на  нечестивите  ще  бъде  погибел.”
(Пс.1:6) Исус Навин призовава хората си: “...изберете днес на кого искате да служите ... но аз и моят дом
ще служим на Господа.” (И.Н. 24:15) Пред нас винаги ще има два пътя, но ние трябва да вървим само по
единият от тях. Лука казва, че християните са били наричани “последователи по пътя.” Тези две истини се
нуждаят от разяснение. Ние сме последователи, а не лидери. В книгата “Евреи” се казва, че Исус Христос
пръв е проправил пътя, по който трябва да вървим. Той и единствено Той е издържал на изпитанието заради
нас.  (Евр.12:2)  А  ние  сме  само  последователи,  които  вървят  по  неговия  път.  Това  е  изключително
приключение, това не е приятна разходка. Това е рисковано приключение.

От  какво  се  нуждаем,  докато  вървим  по  пътя?  Ако  искаме  да  присъединим  нови  вярващи  към
църквата, ние имаме нужда от интуицията на опитния разузнавач и от издръжливостта на бегача на дълги
разстояния, нуждаем се от чувствителността на микрохирурга и от жилавостта, с която падналия боксьор се
изправя  на ринга;  нуждаем се от  фокусирането в  преследваната  цел на  студента,  който се подготвя  за
кариерата, която ще изпълва целия му живот; нуждаем се от смелостта на войника, който знае, че всеки
разумен човек се страхува при вида на фронтовата линия, но в същото време знае, че този страх не трябва го
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сковава; нуждаем се от любовта на майката към бебето. Ние сме търсачи на приключения, които вървят по
пътя. 

ТЕЗИ, КОИТО СА СПАСЕНИ.  Когато бяхме малки,  ние често пъти проверявахме,  за  да видим
колко сме пораснали. Ние знаехме, че растем бавно, но сигурно, както и че в периода на акселерацията
израстваме бързо.  Тогава  растем постоянно и  бързо.  Така  е  и  в  християнския  живот.  Ние  сме  спасени
дотолкова, доколкото “израстваме в Христос”; ние сме спасявани, когато стъпка по стъпка започваме да
мислим и да действаме в хармония с Исус Христос. Освен това понякога ние биваме “спасявани изведнъж,
набързо.” В предишната ми църква в Стрийтсвил имахме навика да използваме първата неделя след Нова
Година,  за  да  извършваме  богослужението,  което  е  извършил  Джон  Уесли  през  1755  и  го  е  нарекъл
“Припознаване на Завета.” По време на тази служба християните отново потвърждават верността си към
Бога и един към друг. От 1755 до сега ежегодно методистите продължават да провеждат тази служба през
първата неделя на годината. По време на първата ни служба аз говорих за разликата между договора и
завета.  Няколко седмици след това един от членовете на църквата ми каза,  че  по време на нея той се
почувствал израснал повече, отколкото бил пораснал през последните 10 години. Това не означава, че през
последните  10  години  той  въобще  не  е  растял,  а  че  понякога  се  получава  внезапно  израстване  и
придвижване напред в Христос.

Апостол Петър ни призовава: “Растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител
Исус Христос.” (2Пет.3:18), а апостол Павел казва, че целта на служението е да “представим всеки човек
съвършен в Христос.” (Кол.1:28) Ясно е, че ако искаме да станем зрели християни, ние трябва да растем. А
ако растем, ние ще установим, че растем както постоянно, така и внезапно и бързо. Постоянният растеж се
случва, когато редовно посещаваме богослуженията, изпълнени с бдителност и покорност, когато се учим и
благодарим. Внезапното и бързо израстване се случва, когато неочакван развой на събитията ни изуми и
бъдем поканени да тръгнем напред със скорост, която надвишава нормалния ни вървеж. Внезапното и бързо
израстване се случва и когато вниманието ни, приспано от незабележимия ни растеж бива внезапно озарено
по начин,  който не сме очаквали.  Веднъж с един приятел-лекар,  който сега живее в  Бостън,  слушахме
проповедта на един проповедник, който според приятелят ми бил много отегчителен, когато приятелят ми
внезапно каза: “Край, отиде си и никога вече няма да се върне!” Какво си беше отишло? Той не ми каза
подробностите и аз повече не го попитах. Само ми каза, че от години се борел с едно натрапчиво изкушение
и точно в този момент,  в  тази  сутрин,  той осъзнал,  че то повече  няма да го  притеснява.  Според Лука
християните са “онези, които са спасени.” Той знае, че ние ще продължаваме да бъдем спасени до деня, в
който според приятелят му Павел “(Бог), който започна добро дело сред нас, ще го завърши в Деня, когато
Христос Исус дойде.” (Фил.1:6)

ХРИСТИЯНИ. Според Лука за пръв път в Антиохия хората на Бога са били наречени “християни. “
Те били наречени така поради две причини. Едната е била да се даде лесно разбираемо обозначение на една
група необикновени хора. Втората е била да им се отмъсти с един презрителен термин. В края на краищата,
римската власт подозирала християните и те били преследвани постоянно. А самите християни са били
считани  за  много  глупави  хора,  за  да  разберат  какво  става!  Защото  те  изглеждали  толкова  наивни  и
беззащитни като деца, намиращи се в затвор, пълен с педофили. Но християните от времето на Лука съвсем
не са били невежи. Единствено те и никой друг, са виждали светлината в един свят на слепите и са били
напълно наясно, а тъкмо тези, които са ги оклеветявали са били напълно невежи.

Първите християни превърнали презрителното име, което им окачили в белег на почит и го носели
без никакво притеснение. Християнин?  Те са знаели, че онова, което ги е владяло не е някаква представа,
идея или теория, а че са били в ръцете и под защитата на живият им Господ. Те не се срамували от името
“християнин” и са знаели, че ръката, която ги държи, е по-силна от техните ръце, с които те са се държали
за Господа. Да бъдат публично считани за глупави и разрушителни? Да, в очите на порочните хора. Но
въпреки това те са знаели, че са в безопасност в ръката на онзи, чието възкресение ще затъмни онова, което
не могат да избегнат и на чиято победа нищо не може да попречи.  

Лука  е  знаел,  че  онези,  които първи са  били наречени “християни,”  са  превърнали този знак  на
презрение     в знак на почит и уважение  .

И името му ще бъде Принц на мира
 Ис. 9:2-6; Лука 2:21-32

Всеки човек се стреми към мир. Ние мечтаем за мир между народите, за мир в страната си, за мир в
семейството си и за мир вътре в себе си. В сегашната епоха се счита, че най-много от всичко се нуждаем от
мира в себе си. Фармацевтичните фирми трупат огромни печалби,  поради прекомерната ни фокусираност
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във  вътрешния  ни  мир.  Прочути  проповедници  направиха  кариера  и  си  спечелиха  последователи  чрез
проповядването на едно и също нещо в продължение на 40 години – как да постигнем мир в себе си. 

Но ако се замислим даже за една минута, ние ще осъзнаем, че има един мир, който няма да можем да
постигнем – това е мирът, който не е породен от вътрешното ни задоволство, а от смъртта. Преди няколко
години един англикански епископ написа приветствие до всички свещеници от своята епархия, с което им
пожела  мир.  В  отговор  един  от  свещениците  му  написа:  “Моята  енория  няма  нужда  от  мир,  а  от
земетресение!” Никога не трябва погрешно да считаме, че гробището е еталон за мира.

Но има и друг вид “мир”, който Бог не желае да имаме и който е решен да ни отнеме: това е мирът на
блаженото  незнание,  на  блаженото  безразличие,  мирът  на  оглушалото  ухо  и  на  каменното  сърце  пред
гледката на страданието, лишенията, насилието и несправедливостта. Исус е казал на критиците си: “Да не
мислите,  че  дойдох да донеса мир? Аз дойдох да донеса меч!” (Мат.10:34 – мой превод) Не трябва да
забравяме, че метафората за войнишката служба и за военния конфликт е най-често използваната метафора,
с която апостолите описват ученичеството: да бъдеш последовател на Исус, означава да бъдеш потопен в
битката.

Въпреки това онзи, чието пристигане на земята празнуваме в края на годината е наричан “Принцът на
мира.” Самият той казва: “Моят мир ви давам. Аз не ви давам мир както светът дава.” (Йоан 14:27) Тогава
каква е природата на мира, който Исус иска да притежаваме? 

Първата отличителна черта на този мир е “мир с Бога.” Апостол Павел пише до християните в Рим:
“Тъй като сме оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос .” (Рим. 5:1) Да
бъдем оправдавани чрез вяра означава да сме правилно свързани с Бога в отношения на доверие, любов и
подчинение. Да бъдем правилно свързани с Бога, означава да имаме и да осъзнаваме мира с Бога. Ясно е, че
ако не сме свързани правилно с Бога, означава да сме враждебни към Бога. Но дали винаги, когато не сме
правилно свързани с Бога, ние осъзнаваме, че сме във вражда с него? Не е задължително да осъзнаваме
това.  Повечето хора, които нямат мир с Бога и поради тази причина живеят във вражда с него,    съвсем не  
осъзнават това. Когато това им бъде казано, те се усмихват покровителствено и отговарят: “Да съм във
вражда с Бога? Аз нямам нищо против него. Никога не съм имал нещо против Бога.” Такива хора имат
нужда да бъдат поправяни. На тях трябва да им се каже, че даже когато си мислят, че те нямат нищо против
Бога, той   има много неща против тях  .” Той реагира на тяхното безразличие, той се съпротивлява на тяхното
отхвърляне; той се противопоставя на неподчинението им и възразява срещу бунтарството им. Бог реагира
толкова силно на тяхната враждебност (която те предпочитат да наричат безразличие) и въпреки, че сега
той търпи това положение с надеждата, че те ще се вразумят, търпението му ще стигне до своя край. 

Но даже когато Бог напълно основателно се съпротивлява на безразличието на невярващите хора
(безразличие,  което всъщност е  израз  на  презрението им към Бога),  даже когато  реагира  така,  както е
длъжен да реагира,  това го натъжава.  Единственото нещо, към което се стреми Бог е отчуждението да
отстъпи, за да даде път на интимността, безразличието и апатията да отстъпят и да дадат път на топлотата,
незачитането да отстъпи и да даде път на подчинението, недоверието да отстъпи и да даде път на доверието.
Заради този му единствен стремеж натъженото му сърце се превъплъти в изтерзаното тяло на неговият Син
на Голгота; заради този му единствен стремеж неговият Свят Дух продължава да умолява хората. Понякога
чрез земетресение, буря и пожар, както се е случило при появата му на планината Синай, друг път чрез тих
глас, който Илия е чул, Бог умолява и подбутва, шепне и вика, шокира и успокоява: използва всяко нещо,
което може, за да върне при него хората, които считат, че нямат нищо против него,  но чието безразличие
всъщност е враждебност към Бога.

Чрез всичко това Бог се стреми към вярата. Но не вярата в нейният популярен смисъл,  а към тази
вяра, която изцяло се опира на Божията милост, която с готовност приема Божията истина и опрощение,
която е изпълнена с любов и е в хармония с Божията любов към нас. Всички тези неща са последица от това
да  сме  правилно свързани с  Бога.  Тогава  враждебността  ни изчезва,  невежеството ни отстъпва  път  на
интимността с Бога и ние просто се оставяме в ръцете му. “Тъй като сме оправдани чрез вяра, ние имаме
мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.” Принцът на мира ни дава мира с Бога.

Тъй като са опознали и се наслаждават на мира с Бога, хората на Христос сега са благословени с
Божия мир. Божият мир е този мир, към който се стреми всеки човек. Този вид мир е като “окото” на
безветрието в центъра на урагана и като оазиса сред пустинята. Божият мир е този мир, който Бог дава на
хората си, докато са изложени на житейските атаки. Никой не се изненадва, че мирът с Бога води до Божия
мир. Мирът с Бога, който не довежда до мир дълбоко вътре в душите ни би представлявал едно извънредно
празно място.

Божият мир трябва да се обновява постоянно в ежедневието ни. Божият мир не е нещо статично, това
не е състояние; Божият мир е динамичен и постоянно обновяващ се дар, който постоянно разчита на Бога.
Защо поставям ударението върху “постоянно обновяване”, “динамично” и “постоянно разчита на”? Защото
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прекъсването на външната и вътрешната ни връзка с Бога също се случва във всеки момент.  Учението за
сътворението ни напомня, че сътворението се случва, когато Бог победи хаоса, с цел да позволи на живота
да израсте. (Коментар: От тук следва, че хаосът е естественото състояние на света, когато сме отделени от Бога. Защото
онова, което е създадено от Бога е хармонично, красиво и перфектно, но намесата на злото и на сатаната е деформирала това
прекрасно създание. Д.Пр.) В пропадналият и греховен свят хаосът винаги застрашава повторно да утвърди себе
си; в пропадналият свят хаосът винаги дебне създанието, винаги го напада и го дразни. Пропадналият свят
неопровержимо  ни  напомня,  че  политическите  безредици  на  революцията,  че  биологичния  хаос  на
безконтролното размножаване на клетките и че умственият хаос на неочакваните разстройства са постоянни
почуквания на вратата в живота на всеки човек.

Много от нападенията, които ни карат да мечтаем за Божия мир, са непредвидими. Те приличат на
“гръм от ясно небе.” Например, футболист (американски футбол) тича с всички сили по терена, търсейки с
поглед през рамо къде се намира съотборника, който трябва да му хвърли топката. Точно в мига, в който
докосва топката с върха на пръстите си, играч от противниковия отбор, който тича също с всички сили, се
удря в него и го събаря на земята. Ударът е унищожителен за тялото на пострадалия играч, поради голямата
скорост на удрящият го, голямата му тежест и челният сблъсък; но той е унищожителен и за психиката на
пострадалия играч, защото е неочакван. Най-лошата последица от удара от невидимата страна не е болката
от удара, даже не безпомощността от временната неподвижност; най-лоша е загубата на ориентация, която
придружава удара; най-лошо от всичко друго е страхът, който може да се породи от този удар, защото ако
играчът започне да се страхува, че ще бъде ударен от страната, в която не гледа, той повече няма да гледа
към съотборника си,  за да получи топката от него.  С други думи, страхът от последиците от ударът от
“невидимата “ страна ще извади играчът от игрището и той повече няма да може да участва в играта.

В  живота  си  ние  постоянно  сме  удряни  неочаквано  от  “сляпата”  страна.  Ние  сме  събаряни  от
обстоятелства, които не сме можели да предвидим и поради това не сме ги очаквали. И тъй като не сме ги
очаквали, ние не сме били конкретно подготвени, за да се справим с тях. Болката е неизбежна, загубата на
ориентация е вероятна. А страхът?  Нереалистично е човек никога да не се страхува, че ще бъде ударен
откъм “сляпата” страна. Основният проблем тук не е дали човек ще се страхува или не.   Основният проблем  
е, дали ще позволим на страха да ни извади от игрището и ще ни накара да престанем да играем. Ясно е, че
Божият мир е пряко свързан с желанието ни за живот и с решимостта ни да работим за Божието царство,
когато сме ударени от нещо, което не сме могли да избегнем.

Павел пише следното на християните от църквата във Филипи: “Божият мир, който никой ум не
може да схване, ще пази сърцата и умовете ви в Христос Исус .” (Фил. 4:7)  В този текст оригиналът на
гръцката дума “пази” е заимствана от езика на военните. За военните “пазя” има две основни значения:
Първото е свързано със удържането на позиция, която е атакувана. Защитаващите позицията трябва на всяка
цена да удържат позицията, даже когато са многократно атакувани, никога да не допускат врага да влезе
вътре, никога да не ги победи и да не ги избие. Второто значение на думата “пазя” се отнася до действията
на армия, която е завладяла град и “пази” населението му, с цел то панически да не избяга. В цитираният
текст Павел има предвид и двете значения на този военен термин: Божият мир ни предпазва от житейските
атаки, за да не ни унищожат, както и самите ние да не избягаме панически от живота. (Коментар: Да се замислим

за българите, които панически напускат страната ни и отидат да живеят в други държави. Д.Пр.)
Апостолът  казва  за  Божия  мир,  че  “никой  ум  не  може  да  го  схване.”  Всъщност,  Божият  мир  е

неразгадаем.  Това  е  така,  защото  това  не  е  естествен  мир,  той  не  е  продукт  на  социологията,  на
психологията или на неврологията, той не зависи от обстоятелствата, в които се намира човека. Накратко
казано, няма земно обяснение на Божия мир. Мирът на разума, който изниква в условията на мирна околна
среда е  напълно разбираем и напълно обясним.  А мирът в сърцето на човек,  който е  подхвърлян като
прашинка от урагана и от измамливостта на света – това е мир, който не се дължи на видими причини.

Навсякъде в християнския живот има подобни примери. Исус казва на учениците си: “В света имате
скръб;  но радвайте се,  аз  победих света.”  (Йоан 16:33)  Ние се радваме,  когато скърбим,  защото Исус
Христос  е  победил  всичко,  което  не  допринася  за  радостта,  даже  когато  той  събира  хората  си  за  да
отпразнуват победата му. Принцът на мира е този, който внедрява в нас този мир, който никой ум не може
да схване.

Накрая ще разгледаме още една черта на мира: мирът между мъжете и жените. Има логическа връзка
между чертите на мира, които разгледахме до сега: на хората, които познават и се наслаждават на мира с
Бога и са получатели на Божия мир е възложено да работят неуморно за мира на земята. Исус казва, че
хората му винаги трябва да са миротворци. Нека да подчертая, миротворци, а не хора, които искат да има
мир, или се надяват да има мир, или са лъже миротворци.

Сред мъжете и жените по света има няколко вида хора, които се преструват, че искат мир. Това са
хора, които с готовност се преструват, че на света не съществува несправедливост, експлоатация, зверства и
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мизерия. Тези хора се преструват, че искат мир. Исус казва, че той е дошъл на света, за да извади на показ
това преструване и да го изкорени от света.

Има и друга форма на преструване за  мир и тя произлиза не от преструването,  че на света няма
несправедливост и насилие; тази форма на преструване за мир произлиза от преднамерената лъжа и от
хитро  измислената  измама,  от  преднамерената  двусмисленост  и  даже  от  пропагандата.  На  мен  са  ми
разказвали,  че  търговците  на  употребявани коли,  които са  безсъвестни,  използват  един метод,  наричан
“запушване с хартия.” Например, употребяваната кола има дупка на калника на колата, която не е добре
ремонтирана. За да прикрият това, залепват хартия върху дупката, после я боядисват със същия цвят с която
е боядисана колата.  Всеки, който  натисне с пръст върху хартията, би могъл да направи дупка в нея, но
търговецът се надява измамата с хартията да издържи достатъчно дълго, за да може колата да излезе от
магазина му.

Подобно замазване на истината съществува навсякъде в живота ни. Голяма част от така нареченото
миротворство  не  е  нищо  друго  освен  гладък  език,  с  който  се  поглажда  кървящата  рана.  Подобно
миротворско замазване не трае дълго, но е използвано винаги, когато трябва да се спечели малко време, за
да преминем бързо през конфликти, които в противен случай ще станат публично известни и притеснителни
за нас, защото са свързани със семейството ни или с групата ни. Но много скоро, примерно след 6 седмици
това замазване на конфликта се изражда в най-лошият възможен конфликт, който е придружен от горчивина
и чувство за безизходица; а след още 6 седмици от това ще се породи още по-лош конфликт.

Когато Павел пише: “Нека се стремим към това, което прави мир,” а авторът на Евреи ни съветва:
“Стремете се да сте в мир с всеки човек”, а Исус казва, че миротворството трябва да е основно занимание
за хората му и в трите случая въобще не се говори за “запушване с хартия”, т.е. за привидно миротворство.

Тогава как трябва да създаваме мир помежду си? На първо място винаги трябва да се стараем да се
постига справедливост. Пророците от Стария Завет отхвърлят метода на “запушването с хартия” не само
защото не е ефикасен, а и защото е опит за магьосничество. Според Йеремия, самият Бог е порицал строго
религиозните лидери на Израел: “Повърхностно са лекували те раната на народа ми, като са казвали:
“Мир, Мир!”, когато няма мир.” (Йер. 6:14 – мой превод) Много фалшиви лидери считат, че когато нарекат
някакво състояние на обществото с името “мир”, по този начин в обществото наистина ще има мир . Те
считат, че когато призовават за мир в условията на крещяща несправедливост в обществото, това по някакъв
начин ще способства за установяването на мир. Но това никога не се случва. За да се установи мир  ,   първо  
трябва да се отстрани несправедливостта. 

Не си мислете, че аз призовавам за нещо, което според повечето хора е невъзможно, като например
към справедливост в Близкия Изток или в Латинска Америка или в разкъсваните от война Африкански
държави. Аз говоря за ситуации, които са много по-близо до нашия дом. В това отношение аз съм убеден, че
ние не успяваме да оценим като несправедливи някой неща, защото се страхуваме, че ако кажем, че тези
неща са несправедливи, това само ще изостри конфликта. Да, в началото наистина може да го изостри. Но
често  пъти  конфликтът  трябва  да  бъде  изострен,  за  да  може  след  това  да  се  установи  траен  мир.  Да
очакваме  нещо  друго  означава  да  вярваме  в  магии.  Няма  лесни  и  бързи  способи  за  установяване  на
истински мир. Псалмистът казва: “Праведност и справедливост са основата на Божия трон.” (Пс. 89:14 –
мой превод) В Божият трон има и други неща освен праведността и справедливостта  ,   но без праведност и  
справедливост не би имало никакъв трон.

Стремейки се да установяваме мир, за нас е важно да изучаваме внимателно земното служение на
нашия Господ. Когато се случвало самият Исус да страда, той се съгласявал. Но когато е виждал други хора
да страдат несправедливо, той е действал без никакви притеснения. Той извършвал всичко, което е нужно,
за да се освободят страдащите от оковите им. Нищо не можело да го спре, когато защитавал беззащитните,
когато предпазвал наранимите и се застъпвал за оклеветените хора.  А когато самият Исус е трябвало да
страда, той просто се е примирявал.

Ние ще бъдем такива миротворци, каквито Христос иска да бъдем,  единствено когато забравим за
себе  си  и  за  нищожните  си  страдания, с  цел  да  се  застъпваме  за  някой  друг  онеправдан  човек.  Ако
постоянно  си  мислим  за  собствените  си  дребни  спречквания,  за  незначителните  удари,  които  сме
получавали, за малките си проблеми, голяма част от които вероятно даже са въображаеми, то ние никога
няма  да  сме  истински  миротворци.  Запомнете:  когато  Исус  вижда,  че  другите  хора  са  насилвани  и
онеправдавани, той се разгневява и действа веднага в тяхна защита. А когато самият е засегнат, колкото и
силно да е ударен, Исус се застъпва пред Отца за нападателите си.  Ние винаги осъждаме по-справедливо
несправедливостта,  засягаща  другите  хора,  отколкото  несправедливостта,  която  засяга  нас  самите.  В
първият случай сме безпристрастни, а във втория – пристрастни съдии. Нуждаем се от голяма мъдрост, за
да бъдем миротворци.
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Казано ни е,  че Исус Христос,  чието идване на земята празнуваме в края на годината е наричан
“Принцът на мира.” Когато се дължим здраво за него чрез вярата, ние сме правилно свързани с Бога и
поради това  сме в Божия мир. Тъй като сме в безопасност в нашия мир с Бога, ние сме получатели на
Божия мир. Поради това сме освободени от мисълта единствено за себе си и можем да работим за мира
между хората.

Пророк  Исая  е  очаквал  идването  на  Исус  от  Назарет  като  “Принца  на  мира.”  Векове  по-късно
раждането на нашия Господ накарало ангелите да кажат: “Слава на Бога във висините. И на земята мир
между човеците, в които е неговото благоволение.“

Йосиф

Представете си, че днес е Неделята на благодарността. Хорът пее песни за благодарност към Бога.
Солистката пее: “Ние орем нивите и сеем доброто семе в земята.” След това хорът се включва: “А сега нека
всички да благодарим на нашия Бог.” В този момент в мелодията на песента се преплитат 2 теми. Секунди
след това алтите и тенорите започват на пеят нещо друго. Сега вече има няколко теми, които се преплитат в
мелодията на песента. Когато е излязла от ръцете на талантлив композитор, въпреки сложността си, тази
музика не дразни слушателите. Животът е нещо подобно. В ежедневието ни има много и различни неща,
които се случват едновременно. Но това не означава,  че  поради тази причина животът ни е  объркан и
безнадеждно разпокъсан, а просто че животът е сложен, че нещата в него са взаимно свързани и чудно
богати. 

Йосиф, един от предшествениците ни във вярата, е живял в хармония с Бога и в живота му са се
преплитали много и различни теми. Животът, който Йосиф е живял в хармония с Бога, обогатявал не само
Йосиф, но и всеки човек, който се е докосвал до неговия живот както в миналото, така и сега. Днес ще се
запознаем по-отблизо с Йосиф,  защото когато отново се срещнем с него и установим, че между неговия
живот и нашия живот се установи връзка, ние ще станем още по-богати. 

Нека да разгледаме първо  темата за непоклатимата обич на Бога. Йосиф е бил убеден, че Божията
любов е непоклатима, въпреки очевидната обърканост на събитията, които са оформяли живота на Йосиф и
е изглеждало, че са неблагоприятни за него. Често пъти ни се струва, че събитията около нас се подреждат
неблагоприятно, хаотично и застрашително за нас. Често пъти ни се струва, че сме в положението, което в
шаха се нарича “цунг-цванг”, т.е. какъвто и ход да направим, ще загубим. Замислете се за нещата, които са
се случвали в живота на Йосиф, върху които той не е имал никакъв контрол. Баща му го обичал повече от
другите му братя, защото Йосиф се родил, когато баща му вече бил твърде стар и поради това го обичал
безумно. 

Природните  му  дарби,  включително  умението  му  да  прави  бизнес,  карало  другите  хора  да  му
завиждат. Чуждестранни търговци минали наблизо, когато вероломните му братя го били хвърлили в една
яма и те го продали на търговците, които го отвели в Египет.  Там попаднал в затвора. Глад заплашвал
хората.  Всички тези неща са били извън неговия контрол. Той не е искал да се случи нито едно от тези
неща, не е бил виновен за това, че са се случили и не е можел да направи нищо, за да ги предотврати.  Те
просто “падали” така, както пада сграда при земетресение. 

И как е реагирал Йосиф? Той би могъл да реагира така, както реагират много хора, включително и ние
самите, когато видим как всичко се сгромолясва около нас. Йосиф би могъл да каже: “За всичко, което се
случва с мен е виновно семейството ми!” Кой не е казвал това? “Животът е несправедлив!” Да, така е!
Животът  наистина  е  несправедлив.  Справедливостта  е  прилагателно,  което  ние  никога  не  трябва  да
употребяваме в живота си. 

Ето какво би могъл да каже Йосиф, но той не го е казал: 
А) “Аз съм безсилен!” Той е бил безсилен, когато една отвратителна жена го оклеветила и вследствие

на това той бил изпратен в затвора. Преподавателят ми по психология в университета ни казваше в часовете
си, че безсилието е най-силният стрес, на който човек е подлаган в стресирания ни живот. 

Б) “Живея така, все едно че вървя по тънък лед.” Винаги се чувствам несигурен. Йосиф би могъл да
реагира по този начин, защото ако с нещо не успеел да задоволи Фараона, Фараонът щял да му отсече
главата. Около нас винаги има хиляди неща, които ни принуждават да се чувстваме несигурни. 

В) “Аз не съм оценяван справедливо!” Йосиф би могъл да каже това. Та нали той направил услуги на
виночерпеца на Фараона, а после виночерпецът забравил за него. Истината е, че никой от нас не е оценяван
по начина, по който ни се струва, че трябва да бъдем оценявани. Както Йосиф, така и ние винаги можем да
реагираме  по някой  от  тези  начини.  Но  гневните  викове  и  удрянето  с  юмруци по  стената  няма да  ни
помогнат. Все пак има нещо, което ще ни помогне. 
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Ние разбираме кое е това нещо, когато изследваме възходите и паденията в живота на Йосиф.  В
Библията се казва, че където и да се озовавал Йосиф, Бог е бил с него и му показвал непоклатимата си
любов. Трябвало да минат години след най-бурния период от живота му и чак тогава Йосиф осъзнал факта,
че непоклатимата любов на Бога е оставила отпечатъка си върху него и поглеждайки назад в живота си, той
видял, че непоклатимата любов на Бога е била с него във всички обстоятелства. 

Най-бурният период в живота му е бил, когато малтретираният Йосиф е страдал в ръцете на братята
си. Тяхното лошо отношение към него станало причината той да попадне в Египет и тяхното отношение
към него просмуква всичко, което му се случило след това. Но един ден жестоките му братя изпаднали в
отчаяна нужда поради настъпилия глад. Те отишли в Египет с надеждата, че ще си купят храна. Йосиф се
разкрил  пред  братята  си.  Сега  те  си  помислили,  че  никога  няма  да  получат  храна,  защото  Йосиф  е
злопаметен. И не само това, те си помислили, че Йосиф ще им отмъсти. Но Йосиф ги погледнал в очите и
им казал: “Когато преди години вие ме малтретирахте, вие искахте да вършите само и единствено зло, нали?
Но злото, което вие го бяхте намислили,     Бог го превърна в добро  ,   защото сега аз мога да ви дам храна  .” 

Същото е  валидно и за  нас.  Независимо от това,  което ни се случва;  независимо от злото,  което
другите хора умишлено ни причиняват; независимо дали това което ни се случва е зло или благословия,  ние
не можем да го оценим правилно в момента, в който то ни се случва. Каквото и да ни се случва, Бог взема
всичко това и прави нещо с него, което е добро за нас или а другите хора, което ще е доказателство за
непоклатимата му любов, защото това е природата на непоклатимата любов, а Бог е любов. Всички знаем,
че когато нещо се срутва, то се срутва в безпорядък. Всички знаем, че има периоди, в които живота ни е
непрогледно  тъмен.  Всички  знаем,  че  има  житейски  ситуации,  които  ни  изглеждат  безсмислени  и
безжалостни. Но въпреки това, онова, което братята са били намислили за зло и което наистина е било зло –
Бог го е превърнал да стане за добро. 

Единствено защото е разбрал какво е направила непоклатимата любов на Бога в най-тежките мигове
от живота му, Йосиф до края на живота си е знаел, че може да разчита на този непоклатима Божия любов,
даже когато не е можел да я види в момента.  (Коментар: И точно това е вярата, тази твърдата увереност в неща,

които не виждаме. Виж Рим. 8:25. Д.Пр.) 
Ние, които знаме, че превъплъщението на Исус, което се е случило след времето на Йосиф, е още по-

изумително  доказателство  за  непоклатимата  Божия  любов  към  нас.  Този,  чийто  Син  беше  принесен  в
жертва, по уникален начин защитил този Син, а по този начин и себе си, като възкресил Синът си и го
показал на света като доказателство за непоклатимата си любов. 

Друга характерна особеност на живота на Йосиф е темата за прошката, която ние отказваме да дадем
на онези, които се отнасят зле към нас. Когато братята му застанали пред него с шапки в ръцете, Йосиф би
могъл да направи две неща: би могъл да ги остави да умрат от глад, като откаже да им продаде храна или да
кимне на египетската полиция и да каже: “Вие знаете какво да направите с тях.” Братята се намирали “на
мушката” на Йосиф,   но той отказал   да дръпне спусъка  . 

Никога не си мислете, че Йосиф е бил “слабак.” Слабаците не прощават, защото не са способни да
прощават. Слабаците са твърде слаби да направят нещо друго, освен отново да се представят за жертва на
някой друг човек и да кажат, че някой друг е виновен за положението в което се намират. За да простиш се
изисква голяма сила. Да простим означава вече да не приемаме безпомощно в себе си раната, която ни е
причинена, нито да я връщаме като бумеранг върху онзи, който ни я е причинил. Единственото нещо, което
може да прави слабия човек, е да изобретява още по-големи злодеяния. Преструващият се на силен човек
може единствено да върне като бумеранг върху врага си злодеянието, което той му е причинил. 

Единствено силният човек е способен да прости. Един от жестоките начини да се отървем от някое
омръзнало ни животно,  е  да  поставим малки  парченца  стъкло в  храната  му.  Когато животното изяжда
храната,  то  поглъща  с  нея  и  малки  остри  стъклени  частички,  които  впоследствие  пробиват  стомаха  и
червата  му  и  то  умира  в  ужасни  болки  от  вътрешен  кръвоизлив.  Повечето  хора  считат,  че  идеята  да
прощаваме на враговете си е равностойна  на яденето на счупени стъклени парченца. Защо да поглъщаме
нещо несмилаемо, което ще ни причини вътрешен кръвоизлив и смърт в ужасни болки? 

Хората, които мислят по този начин, всъщност имат погрешна представа за прошката. Не прошката, а
негодуванието  прилича  на  яденето  на  стъклени  парченца.  Негодуванието  в  нас  подхранва  злобата  и
омразата,  то  замисля  начини  за  отмъщение,  то  се  разпорежда  с  времето  на  човека,  то  се  стреми  към
“уреждане на сметката.” Хората, които погрешно считат, че ако простиш, това доказва че си “слабак”, се
хранят със счупени стъкла. Петстотин години след Йосиф се появил един пророк, наречен Йеремия, който е
бил малтретиран подобно на Йосиф. (Зли хора хвърлили Йеремия в един пресъхнал кладенец с надеждата,
че той ще умре там.) Йеремия оцелял, но не с цел да си отмъсти и по този начин, без да знае, да се нахрани
със  счупени  стъкла.  Йеремия  оцелял,  за  да  напише:  “Непоколебимата  любов  на  Господа  никога  не
престава;  неговите  милости  никога  не  свършват;  те  се  подновяват  всяка  сутрин;  велика  е  твоята
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вярност. Господ е моят дял.” (П.Йер. 3:22-23 – мой превод) Да имаме като наш дял това, че верността на
Господа към нас е велика, означава да навлезем в областта на непрестанните му благословии. 

А след като сме благословени чрез неговите непрестанни благословии, как можем ние на свой ред да
не им се посвещаваме?  Когато прощаваме обидите и раните, които са ни причинени, ние не само даваме
доказателство за вярата си в Бога, а и за това, че сме мъдри. Богатият с превратности живот на Йосиф
разкрива пред нас още една тема: почтеността. Жената на шефа на Йосиф се опитвала да го съблазни и то
не веднъж, а многократно, но Йосиф бил ужасен. “Как бих могъл да извърша тази голяма подлост пред
господаря си и този грях против Бога?”, отговарял той, когато тя го атакувала с циничните си предложения.
Йосиф не се предал. Лесно е да си почтен, когато няма изкушение. (Коментар: Лесно е човек да каже, че отказва да

приеме орден, който не му е предлаган. Д.Пр.)
Лесно е да си покорен, когато няма съблазнителен шепот. Трудно е да си покорен, когато изкушението

е непрестанно. Покорството е евтино  ,   когато за него човек не плаща нищо  . Но след като Йосиф казал “Не!”
на жената на Потифар, тя го обвинила несправедливо; сега покорството се превърнало в скъпо нещо.  В
ситуациите,  когато трябва да плащаме висока цена,  покорството пред Бога и почтеността се поддържат
единствено чрез Божията милост и чрез твърдостта на нашия характер. В Египет Йосиф се намирал далече
от дома и от всеки, който го е познавал, далече от любопитните очи и от клюкарските езици, които (нека да
сме искрени) в много случаи ни помагат да оставаме почтени. Йосиф можел да отстъпи пред домогванията
на жената на Потифар без да се страхува, че ще бъде проследен. Но той нито са секунда не помислил за този
вариант. Незабавната му реакция била: “Как бих могъл да извърша тази голяма подлост пред господаря си и
този грях против Бога?” 

Длъжни сме да обърнем внимание и на нещата,  които внезапният му отговор  не е бил.  Той не е
издрънкал: “Но аз мога да се заразя със СПИН!” или “Ти може да забременеееш!”, или “Мъжът ти може да
ме убие!”, или “На мен ти не ми харесваш.” Тези отговори нямат нищо общо с подчинението на Святият на
Израел и на почтеността пред него.  Всеки от тези отговори изразява загриженост за себе си, така както
грижата за собственото му удоволствие и безопасност е основният мотив на всеки прелюбодеец. Несъмнено
в един момент от техния разговор Йосиф е казал на жената на Потифар: “Но аз съм израилтянин!”, на което
тя сигурно е отговорила: “Да, но сега не си в Израел!”, след което Йосиф е казал: “Няма значение, Израел е
в мен, въпреки че съм принуден да живея в Египет!” 

Бизнесмен по време на командировка, който може да извърши прелюбодеяние; банкова служителка,
която  пресмята  фактури  в  своя  офис  и  внезапно  съзира  възможност  да  открадне  пари  от  банката;
проповедник, седящ сам в офиса си (никой не знае дали той се труди упорито, търсейки да намери истината
в Библията и в теологичните книги,  или чете порнографски списания) – това са ситуации, в които ние
можем “да се отпуснем.” Поради това в такива моменти е важно да сме толкова добре обучени в училището
на Христос,  че  незабавната  ни реакция  на  изкушението да е:  “Как бих могъл да  извърша тази  голяма
подлост и този грях против Бога?” И след като този отговор излезе от сърцето ни, ние трябва да помним, че
с това въпроса не е приключен и че остава цена, която ще трябва да платим, нещо, което Йосиф е научил,
когато отказът му да извърши прелюбодеянието го е изпратил в затвора. 

Разбираемо е, че днес хората и светската църква не могат да разберат Йосиф. Ние чуваме да ни казват:
“Да, Йосиф ще отстъпи. Викторианската епоха свърши. Сега живеем в епохата на сексуалната революция и
имаме противозачатъчни хапчета. Да, Йосиф ще отстъпи. Той е млад мъж и хормоните в него бушуват.”
Йосиф е бил по-обикновен, по-мъдър и по-покорен на Бога. “Как бих могъл да извърша тази голяма подлост
и този грях против Бога?” Хиляда и двеста години след Йосиф се появил един апостол, наречен Йоан, който
написал следното до християнските си приятели, които били атакувани от изкушението: “Помнете, че Този
който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.” (1Йоан 4:4) 

Има  още  една  тема,  която  се  преплита  с  другите  теми  в  сложния  живот  на  Йосиф:  темата  за
благословията. Една от най-изумителните черти на историята на Йосиф е факта, че хората, чиито живот се е
преплитал с живота на Йосиф, са били благославяни и те са получавали помощ и подкрепа. Да бъдеш в
обкръжението на Йосиф, е означавало да си благословен. Ние знаем, че има и коренно различни личности,
хора,  в чието присъствие има някакъв тъмен облак и нещо още по-лошо. Преди години срещнах такъв
човек, обрисуван във филма “Бекет.” Съпругата на средновековният крал на Англия, Ричард, която сигурно
е била най-заядливата жена на света, се заяждала свирепо и непрестанно с него, какъвто й бил обичаят. В
допълнение външният й вид бил толкова отблъскващ, колкото и езикът й: косата й винаги е разчорлена,
лицето й прилича на купчина тор, а на външен вид прилича на чудовище. Непрестанното й заяждане най-
накрая накарало Ричард да загуби контрол над себе си. Той се обръща към нея и й казва: “Ти, жено, си една
безводна пустиня, която аз бях принуден да напоявам.” Ужасно, но вярно. 

Това е точно обратното на историята с Йосиф. Той е бил един оазис, в който другите са установявали,
че израстват и че животът им е плодоносен. Хората, които били в обкръжението на Йосиф установявали, че

102



103

духът им е повдиган, че лицата им сияят и че товарът им става по-лек. Покорявайки се на Бога, самият
Йосиф преуспявал, а чрез него преуспявали и другите хора около него. Божиите хора винаги са призовавани
да бъдат сол, светлина и квас. Солта предпазва от гниене и изважда наяве скрития вкус. Квасът (маята)
предизвиква  тестото да  втасва,  за  да  стане  хляба  вкусен и  хранителен.  Светлината  прогонва  плесента,
отвратително миришещите гъбички, които унищожават всичко, което се съхранява на тъмно.

Солта, светлината и кваса не са артистични метафори, а са нужни, ако искаме живота ни да бъде
светъл и лек. В светлината, солта и кваса няма нищо забележително, но даже и най-малките количества от
тях оказват огромно влияние. Йосиф е бил човек, около когото е било добре да се намираш, защото хората,
които са били около него са установявали, че животът им се подобрява във всяко отношение. 

Но какво в Йосиф е предизвикало появата на всички тези неща? Какво е имало в Йосиф, което го е
превърнало в благословение за другите хора? Ето коя е причината: Йосиф винаги е знаел кой е. Където и да
се  е  намирал,  особено  когато  е  бил  в  Египет,  във  всички  обстоятелства  Йосиф е  знаел  кой  е  той. От
решаващо значение е и ние да знаем кои сме. Когато преди няколко години ми позволиха да стана член на
Съюза на писателите, аз бях развълнуван от този развой на събитията. Представях си как се срещам с най-
талантливите и прочути писатели на Канада. По същото време посетих един мъдър член на нашата църква и
разбира се му казах в каква звездна компания съм допуснат да вляза. Несъмнено съм изглеждал възхитен от
това  опияняващо  събитие,  но  мъдрият  мъж  не  мислеше  като  мен.  Той  ме  изгледа  втренчено  и
продължително, лицето му остана безизразно и каза тихо, трезво и с известно затруднение: “Викторе, преди
да затичаш към Съюза на писателите, просто се увери, че знаеш кой си ти.” Кой съм аз? Кой ми казва кой
съм аз? Кои сте вие? И кой ви казва кои сте вие? Чрез вярата си в Исус Христос аз съм дете на Бога. Той ме
прави това, което съм; а след като ме е направил такъв, какъвто съм, Той и единствено Той ми казва, какъв
ме е направил: дете на Бога, а не дете на тъмнината, на нощта или на гибелта . Апостол Павел ни казва една
истина, която е знаел и Йосиф: че ние трябва да сме “невинни, неопетнени и безупречни деца на Бога. И
въпреки, че живеете сред поколение, което е извратено и се е отклонило от правия път, вие трябва да
светите като маяци в този тъмен свят.” (Фил. 2:15 – мой превод) Единствено чрез вяра ние ставаме деца
на Бога и по този начин се превръщаме в личности, чиито живот, колкото и да е сложен, е богат и помагащ
на другите, такъв както е бил и животът на Йосиф. 

Историята за Давид и Голиат
1Ц. 17

Много хора се ми казвали, че не харесват историята за Давид и Голиат. Според тях, в нея има твърде
много насилие, твърде много кръв и е твърде нетактична за чувствителните деца. (Аз обаче съм забелязал,
че тези, които не харесват тази история, продължават да четат приказки на децата си, които никога не са
тактични.) В историята за Давид и Голиат има насилие, всъщност толкова много насилие, че една част от
тази история не беше включена в урока, когато като дете изучавах тази история в Неделното училище. В
този урок се описваше как Давид хвърлил с прашката си един камък срещу Голиат и го повалил на земята,
но не се разказваше какво е станало след това: Давид изтичал до Голиат, измъкнал меча му от ножницата и
му отрязал главата. Чак когато видели, че Давид размахва главата на Голиат, филистимците се разбягали.
Голиат не просто е бил победен, а и филистимците са били заставени да видят, че лидерът им е победен.

Но на всеки възрастен, който не харесва тази история се падат по 100 деца, които й се наслаждават.
Децата харесват това вълнуващо приключение. Те са очаровани от историята за слабичкото момче, което
победило вражеския гигант. Очите им святкат, когато чуят за смелостта, силата и умението на овчарчето,
което се справяло с кръвожадна мечка, след това с кръвожаден лъв, а в кулминацията на историята и с един
кръвожаден гигант. Самият аз съм на 53 години, но възприемам тази история като 13-годишен. Аз я обичам,
колкото и да е кървава според някои хора.

Историята започва така: “Филистимците свикаха войските си за война.” Това начало ни казва, че
Израел, хората на Бога, още веднъж се налагало да воюват. Всъщност те били принудени постоянно да
воюват.  А всички знаем, че войната е неразделна част от живота. Единственият начин човек да избегне
конфликта, е да се оттегли от живота или поне да се оттегли от наблюдението на несправедливостта, която е
неразделна  част  от  живота,  от  наблюдението  на  лицемерието,  на  предателствата,  на  двуличието  и  на
измамите.  Но ако в нас съществува някаква истина и някаква почтеност; ако в сърцето ни има някаква
смелост, тогава ние    не можем да се оттеглим от несправедливостите, от лицемерието и от измамите  ,  
които са неразделна част от живота, поради което ние не можем да избегнем конфликта .  (Коментар:  Това
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означава,  че оттеглянето на християнина в манастир всъщност е оттегляне и отказ да се противопостави на злото и да
защитава хората. Исус никога ни ни е призовавал да бъдем в мир със злото. Д.Пр.)

Когато Джон Уесли бил дремещ свещеник, чиято единствена грижа били църковните подробности,
той въобще не е имал никакви конфликти. Но когато станал на 35 години той почувствал, че “сърцето му е
странно затоплено,” разбрал че Божията милост е обладала грешник като него; разбрал, че евангелието е
гравирано дълбоко в него. От тази момент нататък той ежедневно бил потопен в конфликти: с църковните
власти; с гражданските власти; със съдилищата, с тълпите и даже с другите свещеници. Какво е направил,
за  да  предизвика  тези  конфликти?  Той  подкрепил  библейското  твърдение  за  светостта,  което  той
формулирал така: “святост на сърцето и на живота.” Уесли знаел, че поради Божията милост всички, които
се вкопчват в Исус Христос се променят вътрешно    и след това се посвещават на задачата да променят  
обществото в което живеят. И това предизвиква ли конфликт? Да. Има много хора, които не искат хората да
се променят вътрешно,  тъй като тази промяна отправя упрек към собствената им духовна инертност и
скрита порочност. Има много хора, които не искат обществото да се променя, защото печелят от сегашното
състояние на обществото. Въпреки конфликтите, които неотклонно са преследвали Уесли през следващите
50 години от живота му, той никога не се отклонил от тях.

Когато казваме, че тези конфликти са неизбежни, ние не твърдим, че сме заядливи и вечно търсим с
кого да се сбием. Нито пък твърдим, че имаме малки недостатъци или пък, че сме маниаци. Ние твърдим, че
трябва да вървим напред здравомислещо, благоразумно, мъдро и разбира се – смело, тъй като сме наясно, че
конфликтите са неизбежни.

От дълго време се интересувам от страданията на умствено болните хора.  Поради това бях ужасен,
когато преди 2 месеца научих за ситуацията в пансиона за хора, страдащи от шизофрения, който се намира в
Паркдейл. На живеещите в този пансион им било казано, че поради ремонт пансиона временно ще бъде
затворен.  Останалите  без подслон обитатели на  пансиона били изпратени да  живеят  в  различни малки
градчета  в  южната  част  на  Онтарио,  където  те  веднага  започнали  да  се  губят  по  улиците,  привлекли
вниманието на хората към себе си и им било дадено да разберат, че не са добре дошли и им било казано, че
е по-добре да изхвърлят от главата си всяка мисъл, че нямат възможности да се преместят да живеят на
друго място. Незабавно се създало мнение след местните жители, че те са напаст за обществото и прахосват
средствата на малките градове. Навсякъде били посрещани враждебно. 

Не е нужно да обяснявам, че самите болни хора били изплашени и притеснени от тази обстановка.
Собственичката на пансиона в Паркдейл, където живеели преди да бъдат преместени, безсрамно излъгала,
за да се отърве от наемателите си. (Извършването на ремонт дава право на собственика да изгони веднага
наемателите.)  Както  впоследствие  се  разкри,  никакъв  ремонт  не  беше  направен,  наемателите  не  бяха
върнати обратно и малките градове ще имат нужда от месеци и години, за да създадат условия за полагане
на грижи за болните от шизофрения. И всичко това се случи, защото собственичката на пансиона беше
усвоила  един  порочен метод,  който  й  даваше възможност  да  спечели  “джакпота.”  Не  беше  извършено
никакво престъпление, но въпреки това постъпката й беше непочтена.

А сега си представете, че някой се ядоса от тази случка и реши да направи нещо по този въпрос или
поне да се опита да направи нещо, за да възтържествува правдата. Можете ли да си представите какъв
конфликт  би  се  разразил?  С  градските  власти  в  Паркдейл,  с  политиците  и  с  градските  служители,  с
ядосаните  жители  на  малките  градове,  които  сега  са  принудени  да  поемат  товара  да  се  грижат  за
шизофренично болните хора, с болниците, които ще бъдат принудени отново и отново да се грижат за тези
болни хора, без да имат възможности да ги приемат за лечение. Можете ли да си представите размера на
конфликта, създаден около една шепа хора, които представляват само 1% от населението? (Да, само 1% от
населението са шизофренично болни хора.) Запомнете следната истина: Конфликтът е неизбежен от мига,
в който се опитаме да постъпим правилно.

Голиат  не  е  представлявал  само  себе  си.  Когато  е  извикал:  “Аз  хвърлям  презрение  днес  върху
Израилевите редици!” (1Ц. 17:10), Голият е олицетворявал всички филистимски войни. Той е представлявал
онези,  които  са  се  противопоставяли  на  евангелието  и  на  истината,  която  е  била  олицетворявана  от
евангелието; които са се противопоставяли на справедливостта на евангелието. Всички тези хора “хвърлят
презрение на редиците” на Божиите хора. Разбира се, тук-там има по някой необикновено шумен говорител,
но той играе ролята на мегафон на ордите от хора, които мислят като него.

Какво е направил Давид пред лицето на беснеещият филистимец? Как е реагирал? Давид се обърнал
към сънародниците си,  които до един треперели от страх и им казал: “Кой е този необрязан филистимец,
който крещи презрително срещу армиите на живия Бог? Кой е този мижитурка?” Голиат е бил с огромен
ръст и всички са виждали това. Той е притежавал огромна сила. Израелтяните треперели пред него, просто
защото той бил огромен (Коментар: Счита се, че Голиат е бил висок около 2,5 – 3 метра! Д.Пр.) и казвали отчаяно на
Давид: “Той е твърде голям, за да бъде победен!” А овчарчето им отговорило: “След като е толкова огромен,
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тогава ще е невъзможно да не бъде улучен!” Онова, което сковавало редиците на израелтяните, мотивирало
Давид да се сражава.

Давид пробвал въоръжението на Саул. Но се оказало, че то е твърде обременително и неудобно, и
Давид решил да не го използва. Той казал: “Това въоръжение не е за мен. Аз не съм Саул. Аз трябва да бъда
такъв, какъвто съм. След което, според другите хора, Давид тръгнал срещу Голиат абсурдно неподготвен,
въпреки че Давид знаел, че е добре подготвен, защото оръжието, което носел му подхождало. Той трябвало
да бъде такъв, какъвто е.

“Кой  е  този  необрязан  филистимец,  който  крещи  презрително  срещу  армиите  на  живия  Бог?
Израилтяни, защо се страхувате като бити с камшик кучета пред този простак?” Смелостта на Давид не е
била плод на неговата арогантност, а на увереността му в присъствието, силата и провидението на Бога.
Давид е знаел, че хората на Бога не трябва да се страхуват от силите, които се противопоставят на Истината.

През този месец се навършват 35 години, откакто отидох да следвам в университета. Щях да следвам
философия.  Моят пастор поклати тъжно глава,  защото се страхуваше не само за  духовния ми живот,  а
защото считаше, че вече съм се предал и съм възприел атеизма на факултета по философия. Той ме попита
защо се отклонявам от пътя си и оставям вярата ми да бъде задушена от безбожните ръце на философите.
Преди  мен  един  мой  братовчед,  който  беше  няколко  години  по-възрастен  от  мен,  беше  отишъл  в
университета  и  изучаваше  медицина.  Тогава  медицината  беше  считана  за  “безопасна”  дисциплина  за
християните-студенти. Считаше се, че в нея няма такива атаки срещу вярата, каквито се предполагаше, че
има при изучаването на философията. Даже ми предлагаха и аз да изучавам медицина. Прекарах 5 славни
години  в  изучаване  на  философията.  Приличам  ли  ви  на  човек,  чиято  вяра  е  била  задушена  от
философията?

Приятелят ми Ф. Едуард Джакман също изучаваше философия (но той беше няколко курса преди мен,
защото беше по-възрастен от мен.) Той е брат на бившия Губернатор на Онтарио, Хол Джакман. Тяхното
семейството са стари методисти от Онтарио и от 1925 са членове на Обединената Църква на Канада (с едно
изключение, Едуард, който е католически свещеник в Доминиканския орден.) Джакман изучаваше няколко
курса по философия под ръководството на моя приятел и бивш учител Емил Факенхейн. Джакман ми е
разказвал, че Факенхейм му помогнал да осъзнае, че най-задълбочените и мъдри въпроси на философията
сочат към Бога. Моля ви, запомнете: ние не се спасяваме и не процъфтяваме сред заплашващите ни гиганти,
когато  бягаме  от  тях.    Ние  се  спасяваме  и  процъфтяваме  сред  гигантите,  когато  им  се  
противопоставяме.

Това, което Давид и съвременниците му са наричали с думата “гиганти”, апостолите и техните лидери
са наричали с думите “властите и силите.” Власти и сили са всички “изми” (феодализъм, капитализъм,
социализъм, комунизъм, фашизъм, анархизъм, расизъм и т.н.), идеологиите, институциите и образите, които
изопачават  истината  и  измамват  отделните  хора,  групите  от  хора  и  народите.  Власти  и  сили  са
всевъзможните космически сили, както земни, така и извънземни. Власти и сили са всички неща, които
оформят неправилно сърцата и умовете, с цел отделните личности и групите от хора да станат противното
на това, което са били създадени да бъдат. Апостолите постоянно свидетелстват, че Исус Христос е победил
властите и силите. Чрез своята смърт и възкресение той ги предизвикал, лишил ги от способността им да
определят облика ни и завинаги да променят образа ни. В писмото си до църквата в Колос Павел казва, че
Христос не само е победил силите, но и че Христос е показал на всички, че те са победени. Нашият Господ
не  само  ги  е  победил,  а  чрез  възкресението си е ознаменувал,  т.е.  е  направил  видима  за  всички
победата си.  (Кол.  2:15)  Сега разбирате защо Давид не само е победил Голиат,  но и е издигнал високо
отрязаната глава на врага си, за да могат всички да я видят. Несъмнено Божиите хора са освободени и
оправдани чрез възкресението на Христос от смъртта, но чрез поведението и начина си на живот те трябва
да показват на всички, че са освободени и оправдани. (Коментар: А чрез своето поведение и начинът си на живот
християните неизбежно ще влизат в конфликти с невярващите хора, защото има дълбоко и незаличимо различие в ценностната
система и морала на вярващите в Бога и на атеистите. Д.Пр.)

Преждевременно Давид е живял в реалността на победата на Христос и на нейното процъфтяване. И
ние, подобно на това овчарче, трябва да живеем по този начин.

Преди малко видяхме, че Давид не е можел да се сражава с въоръжението на Саул, но въпреки това е
трябвало да се  сражава. Разбила се, Давид би предпочел мира вместо войната,   но той е знаел, че мирът се  
спечелва   не когато се преструваме  , че гигантите не съществуват  ,   а когато те бъдат победени  . Поради което
Давид е трябвало да се бие.  (Коментар: Велика истина, която е валидна както в личния ни живот, така и в живота на
народите и на човечеството. Измама, заблуда и лъжа са всички призиви за мир, когато “гигантите” не са победени. Когато са
живи, тези “гиганти” винаги ще претендират да ни владеят и да ни поробват. Да си спомним прочутата фраза на Дон Кихот:
“Свободата, Санчо, е на върха на копието.” Д.Пр.) 

Но даже когато се сражава, Давид казва: “Господ спасява не чрез меч или копие, защото битката е на
Господа.” (1Ц. 17:47 – мой превод) А след като битката е на Господа, заслугата за победата е единствено на
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Господа. Въпреки че знае и казва това, самият Давид тръгва да се бие с Голиат. С човешки оръжия не можем
да  спечелим битката  на  Господа,     но  въпреки  това,  ние  можем да  се  сражаваме  единствено  с  човешки  
оръжия. Поради това ние трябва да се сражаваме с човешките оръжия, въпреки че знаем, че битката е на
Господа.

Хиляда  и  четиристотин години след като  Давид победил Голиат, Св.  Августин написал:  “Ние не
можем без Бога  ,   а без нас Бог не иска  .” По свой собствени начин и Давид, и Августин са изразили истината,
че Исус Христос се е отпечатал върху учениците си в навечерието на победоносната си смърт. “ Ако сте
отделени от мен, вие не можете да направите нищо.” (Йоан 15:5 – мой превод) С тези думи Исус не иска
да каже, че ние не трябва да правим нищо! Точно обратното, в същото си изказване той не само твърди, че
отделно от него ние не можем да направим нищо, но и че работата ни винаги трябва да принася плодове и
да прославя Бога, т.е.  че ние никога не трябва да сме бездейни и безполезни.  Битката е на Господа, но
въпреки това Давид е длъжен да се сражава.

Хората на Бога винаги се били разпознавани по този признак. Уилям Уилбърфорс посветил 14 години
от живота си в неуморни усилия за прекратяване на търговията с роби. Поради това той понесъл ужасни
обиди, но никога не се отказал и накрая доживял да види отмяната на търговията с роби. Но какво е станало
с онези роби, чиято съдба не се подобрила вследствие на отмяната на търговията с роби, просто защото те
вече  били  роби?  Те  вече  не  можели  да  бъдат  продавани,  но  собствениците  им  не  били  длъжни да  го
освободят. Уилям Уилбърфорс посветил следващите 25 години от живота си за постигане на отмяната на
самото робство. Тъй като е знаел, че битката е на Господа, той е осъзнавал, че не може да се откаже от
борбата.

Уилбърфорс доживял да види изхода от битката.  (Коментар: Умрял е на  29 юли 1833, само няколко  дни след
публикуването на закона за отмяната на робството. Може би Бог го е прибрал при себе си, след като е свършил работата,която
му е възложил. Д.Пр.) Други не доживели до този момент, въпреки че били убедени, че следващото след тях
поколение ще види края на робството. Хю Латимър и Николас Ридли били верни служители на евангелието
и лидери на Английската реформация по времето на царуването на Кралица Мария Тюдор (позната с името
“Кървавата Мери”.) Никой не се изненадал, когато тя заповядала те да бъдат екзекутирани. По време на
самата екзекуция, когато предстояло да запалят дървената клада, на която били завързани, за да изгорят,
Латимър,  който бил по-стар,  казал  на  младият  Ридли:  “Мистър Ридли,  ...чрез  Божията  милост  ние  ще
запалим такава свещ в Англия, която вярвам, че никога няма да бъде изгасена.” Светлината на евангелието,
която излъчвали Латимър и Ридли, никога не била загасена в Англия. Двамата мъже се сражавали смело в
битката, която винаги е на Господа.

Последното  нещо,  за  което  ще  говорим  в  тази  проповед  ни  отвежда  от  1Ц.17,  (която  изцяло  е
посветена на битката между Давид и Голиат) до 1Ц.18:1, където ни се казва, че “душата на Йонатан се
привърза към душата на Давид и Йонатан го обикна като собствената си душа .” Веднага след храброто
противопоставяне на Давид срещу филистимския гигант Голиат, Давид бил надарен с благодатта да има
сърдечен приятел, Йонатан. На Давид бил даден приятел, който му бил толкова близък и се грижел толкова
много за него, и му помагал толкова много, с когото Давид се разбирал толкова добре, че приятелството им
е било неописуемо. И тъй като Богът, който е дал такъв сърдечен приятел на Давид е същият Бог, който се
грижи да хората си сега, той ще постъпи с всеки от нас по същия начин.

Искаше ми се да кажа още много неща по тази тема, но времето на проповедта ни изтече. В друга
проповед ще изследваме чувствителността, с която се отличава душевния приятел. За сега е достатъчно да
напомня, че Исус Христос е победил властите и силите; и не само ги е победил, но и е показал на всички, че
те са победени.

Хиляда  години преди  възнесението  на  Исус,  Давид  предвидил,  че  това  ще  се  случи и  е
направил това, което е знаел, че е длъжен да прави в най-жестоката битки и със задоволство видял,
че битката, следователно и победата винаги и навсякъде принадлежи на Господа.

Исус е попитал - Кой се допря до мен?
Лука 8:45

Учителят ми по география в 9-ти клас казваше:  “Хората отиват на плажа,  на ски курортите и на
църква,  за да видят и да бъдат видяни.” Преди десетки години той може би беше прав. Вероятно имаше
време,  когато хората  ходеха на църква поради тази причина.  Те искаха да бъдат  видяни,  т.е.  хората да
започнат да говорят за тях. Те искаха да бъдат видяни, за да запазят позицията си в обществото или това да
им даде шанс да направят някакъв бизнес в понеделник. Но сега ние живеем в различна епоха и никой не
идва на църква по тази причина. 
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Тогава   защо хората  идват  на  църква?  Някои  идват  от  любопитство,  но  ако  са  доведени  тук  от
любопитството,  то  няма  да  ги  задържи  тук,  защото  в  църквата  няма  много  неща  за  търсачите  на
любопитното. Ние не се занимаваме с чудатости, с тайни неща или с призраци. Онова, което съобщава
църквата трябва да е просто, разбираемо и често повтарящо се. Ние пеем химни, които християните пеят от
векове. Ние четем една книга, която може да бъде четена даже от децата. Ние слушаме проповеди, в които
се използват илюстрации, с цел слушателите по-лесно да разберат посланието на Бога. Убеден съм, че днес
хората идват в църквата по същата причина, поради която жената от разглеждания днес текст от Библията е
стояла в тълпата. Лука ни казва, че преди да отиде при Исус, тя вече била чула за него. 

В онези дни е имало много отзиви за Исус. На нас ни се казва, че обикновените хора са го слушали с
радост и неудържимо са се стремели към него, а религиозните лидери са били подозрителни към него и са
заговорничели тайно срещу него. Един от отзивите за Исус е бил, че е състрадателен. Не е чудно, че хората
постоянно довеждали болните при него. Но колкото и да е бил състрадателен, хората не биха продължавали
да довеждат болните си при него, ако той не беше нещо повече от състрадателен, помагащ и ефективен.
Хората са идвали при него, въртели са се около него, а след това са се привързвали към него поради една
единствена причина:  в неговата компания те са ставали различни, животът им ставал различен, светът е
ставал различен, всичко е ставало различно. 

Днес хората идват в църквата по същата причина. Те чуват отзиви за Исус. Чуват, че той приема и
помага ефективно на онези хора, чиито живот е шокиращ и разтърсващ, нараняващ и ненормален. Хората
биват “разтърсвани,” когато с изненада установят, че не са били в състояние да предвидят как ще реагират
на ударите,  нападенията и на разпадането на живота им. Няма съмнение,  че всеки от нас се опитва да
предвиди как трябва да реагира, когато нещо се случи в живота му. Но когато това “нещо” се случи, ние
установяваме, че онова, което сме били в състояние да го приемем в мислите си, не сме били в състояние да
го приемем в сърцата си. Всъщност, начинът по който реагираме няма нищо общо с начина, по който сме
планирали да реагираме. (Коментар: Едно нещо е човека да знае, друго нещо е да може, а трето и четвърто нещо е човека

да направи това, което знае, че трябва да направи. Д.Пр.) Поради това сега се страхуваме от внезапните житейски
поврати така, както не сме се страхували преди.

Юношите и младежите си мислят подсъзнателно, че нищо лошо не може да им се случи. Ако кажете
на един млад човек за вероятните житейски опасности и за наранимостта на човека, той ще каже: “Разбира
се, аз съм наясно, че на всеки човек по всяко време може да му се случи нещастен случай, да се разболее
или да стане жертва на транспортна злополука. Да не би да си мислите, че съм толкова глупав или наивен?”
Но  въпреки,  че  със  съзнанието  си  мисли  така,  на  подсъзнателно  ниво  той  не  е  съгласен.  А  тъкмо
подсъзнателното ниво на мозъка управлява голяма част от ежедневния ни живот. Но един ден му се случва
нещо, което изважда наяве онова, което е признавал с ума си, но не и със сърцето (т.е. с подсъзнанието) си:
че животът е крехък; че животът е несигурен и е пълен с опасности; че животът е кратък и че винаги е
пълен с рискове, които никога не трябва да бъдат пренебрегвани.  В продължение на години ние живеем с
илюзията,  че  контролираме живота си.  Ние си въобразяваме,  че контролираме себе си,  семейството си,
колегите си и значителна част от заобикалящия ни свят. Но един ден събитията ни принуждават най-накрая
да признаем, че независимо, че сферата на влиянието ни е голяма, сферата на контрола ни е малка, много
малка и започваме да се съмняваме дали сме в състояние да контролираме даже себе си. В продължение на
много години ние оставаме недокоснати от мъката, причинявана от страданието поради смъртта на близък и
обичан човек, само защото се считаме по-важни и по-умни от другите хора. Тогава загубата поражда мъка и
ние осъзнаваме истината, че собственото ни бунище вони на вина.

От години чуваме другите хора да се оплакват, че според тях живота е безцелен, но тайно в себе си се
гордеем, че за нас живота не е безцелен. Обаче един ден разбираме, че нашият проблем не е в това, че
живота е безцелен, а че живота има много цели, но те са толкова много, че са несъвместими и никога няма
една единствена, истинска и вечна цел. (Коментар: Датският философ Киркегор казал, че най-трудното нещо за човека е

да избере едно единствено нещо. Д.Пр.)
В този момент ние приличаме на жената от разглеждания от нас текст от Лука 8:45, която си казвала:

“Ако успея да докосна края на дрехата на Исус,  ще се почувствам добре; просто да докосна края на
дрехата му.” По времето на Исус, мъжете в Палестина са носели молитвена наметка като вид долна дреха.
Тази  наметка  оставала  скрита  под  ежедневната  им  връхна  дреха  и  от  нея  се  подавали  само  четирите
пискюла, поставени в четирите ъгъла на молитвената наметка. Жената с кръвотечението считала, че ако
успее да се докосне до Исус, това ще е достатъчно, за да са се излекува. Само да успее да се докосне до
него.  Няма да  има  нужда да  разказва  и да  обяснява  подробно състоянието си.  Освен това,  нека  да  не
забравяме, че тя е жена, а той е мъж. Тогава мъжете и жените не са разговаряли помежду си на публично
място.  Освен  това,  тя  е  страдала  от  едно  заболяване,  което  е  карало  другите  хора  да  странят  от  нея.
Следователно за нея е било по-добре да не казва нищо, а да действа смело и да види какво ще се случи.
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Единственото, към което се е стремяла тази жена, е да установи контакт с Исус. Нещо повече, четирите
пискюла  на  молитвената  наметка  са  символизирали  истината,  че  Божието  Слово  достига  до  четирите
краища на земята. Жената е считала, че ако то наистина достига до най-отдалечените краища на земята,
може би то достига и до нейният мъничък ъгъл на земята.

Нека да не се самозаблуждаваме. Огромното болшинство от хората не идват в църквата защото имат
нужда от някой от нас. Те идват, защото са чули отзиви за Исус Христос и им е било казано, че тази сграда и
тази институция имат нещо общо с него и могат да им помогнат да установят контакт с него.  Огромното
болшинство от хората идват в църквата защото считат, че тук имат по-голям шанс да се срещнат с Исус и да
получат помощ. Убеден съм, че и ние, които от много години продължаваме да идваме в църквата, правим
това по същата  причина.  Няма съмнение,  че  тук има много неща,  които изглежда нямат нищо общо с
желанието ни да  докоснем нашия Господ:  ремонтирането на  покрива,  захранването с  газ  на  фурната в
кухнята и плащането на сметките за електрическата енергия. Обаче е истина, че всички тези неща са важни,
за  да  се  осъществи  контакта  с  Исус.  Това  е  единствената  цел,  заради  която  ремонтираме  покрива,
захранваме с газ фурната и плащаме сметките за електрическата енергия.

Да се върнем към жената от разглеждания текст:  какво си е мислела,  че  ще й помогне простото
докосване до нашия Господ? Дали е имало елемент на суеверие в онова, което е направила? Може би е
имало.  Но  ако  е  имало,  аз  съм  убеден,  че  нашият  Господ  го  е  коригирал.  Той  не  би  й  позволил  да
продължава да го докосва така, както би докоснала някакъв бутон, който да я зареди с енергия. Той не би й
позволил да се докосва механично до него, все едно че докосва някакъв талисман и това да играе ролята на
заместител  на  духовната  зрялост.  В  евангелията  многократно  се  казва,  че  Исус  разсейва  погрешните
представи на хората и ги прави да разбират, че липсата на зрялост е заплаха за духовното им състояние.
Когато  майката  на  Яков  и  Йоан  поискала  на  синовете  й  да  им  бъде  разрешено  да  седнат  на
привилегированите места, Исус й отговорил, че тя му задава погрешен въпрос. Според него тя би трябвало
да  го  запита,  дали  синовете  й  са  достатъчно  издръжливи,  за  да  устоят  на  продължителните  и  тежки
изпитания на ученичеството, без да се откажат. Исус е очаквал те да притежават по-задълбочено познание
за него в сравнение с докосването на пискюлите на молитвената му наметка. Рано или късно Исус сигурно е
коригирал жената, но не я е променил изведнъж.

Защото нашият Господ знае нещо, което и ние не трябва никога да забравяме: преди да започнем да
узряваме,  ние трябва да бъдем родени. Преди да направим зрели крачки в християнския си живот,  ние
трябва да направим първата крачка. А между това, да не направим нито една крачка и правенето на първата
крачка има много голяма разлика. Накратко казано, има две опасности, които трябва да избягваме. Едната е
да очакваме от себе си и от другите хора да демонстрират зрелост, без преди това да са докоснали Господа.
В такъв случай ние очакваме хората да плуват уверено във водите на християнската мъдрост, да се ползват
от богатствата на благочестието, да притежават духовна прозорливост и да се самовъзстановяват,  когато
всъщност те въобще не могат да плуват. В продължение на известно време те повтарят заучени фрази,
смисълът на които не разбират и се стремят да намерят пътя, който им се струва безцелен, докато един ден
изоставят всичко и престават въобще да посещават църквата. Втората опасност е да установим контакт с
Господа,  което  е  чудесно,  но  след  това  да  се  самоограничим  до  едно  детинско  ниво  на  християнско
разбиране  и  поведение,  да  сме  доволни от  това,  че  сме  установили контакт  с  Господа  и  това  да  ни е
достатъчно и да не желаем да се  движим към онази зрелост в  Христос,  за  която Павел казва,  че  тя е
крайната цел на християнското служение.

Жената докоснала Исус и той попитал: “Кой ме докосна. Някой се докосна до мен. Кой е този човек?”
Учениците му напомнили, че тълпата около тях прилича на пътниците,  които пътуват в метрото с най-
натоварените периоди от деня: те се притискат помежду си толкова плътно,  че ако някой от тях загуби
съзнание,  не може да падне на земята.  Кой го е докоснал? Че кой не го е докоснал? При тези условия
въпросът изглежда глупав. Но се оказва, че не е. Исус настоял: “Някой се докосна до мен. В тълпата има
някой, който направи крачка напред и от наблюдаване и оценяване реши да се докосне до мен. Кой е той?” 

Днес обществото ни изглежда е стигнало до етапа на забравата на онова богатство, което евангелието
му  е  донесло  по  отношение  разбирането  на  личността  и  колко  бързо  това  вдъхновено  от  евангелието
въздействие  може  да  напусне  обществото.  Помислете  за  грозотата,  която  отгледа  марксизма.  Според
марксисткото учение отделната личност не струва нищо  ,    а  колективът е  всичко  .  Отделният човек няма
никакви  права.  Заслугата  на  отделния  човек  се  оценява  единствено  по  мястото  му  в  колектива.  Всяка
експлоатация на отделната личност, колкото и жестока и даже смъртоносна да е тя, е оправдана, ако служи
на така нареченото по-висше добро на колектива. Няма нужда да ви разказвам за работата в концлагерите в
Сибир и за системното унищожаване в Гулаг на 12 мил. човека в Украйна и за 30 – 60 мил. човека, избити от
тайната полиция в СССР.
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Помислете за онова, което ежедневно се случва в Индия. Аз го видях с очите си. Една очевидно болна
жена припадна на улицата. Хората продължиха да вървят покрай нея и даже да стъпват по нея, но не спряха
да й помогнат. В края на краищата, съдбата, боговете, бяха решили тя да бъде ударена в този момент, да
изпадне  в  това  състояние  и  да  остане  там.  Да  й  се  предложи  помощ,  това  означава  човек  да  се
противопостави на волята на боговете и по този начин да предизвика върху себе си неудоволствието на
боговете. Поради това мъдрите индийци оставиха жертвата сама да се погрижи за себе си. През първия ден
от посещението ми в Индия аз видях на улицата едно куче, което беше мъртво от няколко дни и тялото му
беше покрито от личинки. То смърдеше невъобразимо лошо. Но никой не беше погребал трупът на кучето.
В края на краищата, боговете бяха решили кучето да умре там и да остане да лежи там.

Спомням си за един член на църквата в Мисисауга, където служех по-рано, който получи масивен
сърдечен  удар.  Той  беше  подложен  на  най-съвременно  медицинско  лечение  с  най-добрата  апаратура,
направиха  му  трансплантация  на  сърцето  и  много  други  операции,  докато  най-накрая  тялото  му  прие
присаденото сърце. Стойността на всички тези операции беше понесена от данъчната система и достигна
размера на дълга на страната. Докато лекуваха сърцето му, се наложи да му отстранят жлъчката. Този човек
живя 7 години след това и чак тогава умря. Но никой не каза: “Този човек не заслужава тези разходи. Всеки
ден има хора, които умират от сърдечни заболявания. С какво е по-специален от тях този човек? Лечението
му е твърде скъпо. Нека да умре.” Никой даже не прошепна това.

Според вас, колко време ще продължи да има такова отношение към болните в нашето общество, след
като то стане напълно светско и непряката светлина на евангелието напълно изчезне в него? Вече няколко
пъти  казах,  че  за  марксисткият  колективизъм  личността  няма  никаква  стойност.  И  наистина  е  така.
Причината за липсата на стойност на личността при марксизма е в това, че там човекът е просто гайка в
една гигантска машина и всяка гайка може да бъде заменена от друга гайка. За марксистите човекът не е
личност.

Стриктно казано, древногръцката философия е познавала индивида, обаче не е познавала личността.
Идеята за човека като личност е дар на църквата към света. Разликата е следната: индивидът зависи само от
себе си,  а  човешката личност винаги е  се  изявява  във взаимоотношенията.  Що се отнася до отделната
личност, да бъдеш означава да бъдеш. Но когато говорим за човешка личност, да бъдеш означава да си във
връзка.  Да  съществуваш като  човешка личност  никога  не  е  равностойно  на  това  да  съществуваш като
индивид. Древногръцките философи говорят за индивида, но никога не споменават за човека като личност.
Църквата знае разликата и твърди, че даже най-пропадналият човек е личност.

Вярно е, че има хора, чиито живот е окаян и нещастен. На пръв поглед те нямат приятели и живеят
самотно.  Те  изглеждат  изоставени  и  забравени.  Но  всъщност  никъде  няма  човек,  който  да  е  напълно
изоставен и забравен, просто защото няма човек, който да не е обичан от Бога.

Трябва да се убедим, че виждаме жената от нашата история в правилния контекст. Тя се пресегнала за
да  докосне  Господа,  защото  преднамерено и  целенасочено  е  търсела  да  получи  помощ.  Другите  не  са
направили това. Тогава дали на тях им е липсвала връзката с Исус Христос? Истината е, че чрез смъртта си,
нашият  Господ  прегърна  всеки  човек  на  земята  без  изключение,  без  уговорки,  безрезервно,  без
притеснение.  Поради  тази  негова  прегръдка,  всеки  човек  е  личност,  която  трябва  да  бъде  уважавана.
Запомнете, да бъдеш означава да си във връзка. Ръцете на разпънатия на кръста гарантират не само, че
отделните личности са отделни личности, а не са безлични винтчета в космическата машина. Ръцете на
разпънатия на кръста гарантират, че никой не е окончателно изоставен, захвърлен и ограбен и че всички
хора са личности.

Църковният дар, който е даден на света е поразителен, но повечето хора не знаят кой им е дал този
дар.  В  какво  ще  се  превърне  обществото  ни,  ако  непряката  светлина  на  евангелието  се  отдръпне  и
обществото ни остане даже без тази мъдрост, която притежава древногръцката философия и ние заживеем
сред новото варварство?

Самият  аз  съм  убеден,  че  непряката  светлина,  която  все  още  осветява  обществото  ни  може  да
продължи  да  свети,  ако  църквата  продължава  на  издига  високо  директната  светлина  на  евангелието.
Единствено  евангелието  твърди,  че  в  очите  на  Бога  всеки  човек  е  безкрайно ценен.  Само  евангелието
(според което всички хора съществуват във връзка с Исус Христос) твърди, че всички хора са личности, а не
евтини винтчета в някаква огромна машина.

Всички ние сме дошли на днешното богослужение по най-различни причини. Със сигурност една от
тях е, че ние искаме отново да установим контакт с нашия Господ. Преди векове една нуждаеща се и смела
жена се пресегнала и докоснала дрехата на Господа, вярвайки, че по този начин ще открие в него онова, от
което най-много се нуждае.

Исус попитал: “Кой ме докосна?” Тя го е докоснала, защото е била ценна за него, но не е била по-
ценна за него отколкото е ценен всеки един от нас, защото той първо ни е докоснал с разпънатите си на
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кръста ръце и по този начин ни е превърнал в личности, които са ценни, които са важни и които са надарени
неизмеримо много.

Ние в църквата знаем това. Идвайки днес тук, ние искаме да останем част от по-широкото общество
на Християнската истина, иначе обществото ни ще я забрави и всички хора ще страдат.

Как вярата се запазва силна? 
 Дан. 3:13-18; Лука 17:1-6; 1Пет. 17: 3-9 

Постоянно ме пипат как може вярата да бъде запазвана силна. Всеки, който ми задава този въпрос
счита, че има нещо, което се нарича вяра. Но такова нещо няма, така както няма нещо, което се нарича брак
или грях.  По същата причина няма и такова нещо, което се нарича любов. Няма такова нещо, което се
нарича  любов?  Да,  няма  такова  нещо,  защото  любовта  не  е  нещо.  Любовта  е  взаимоотношение  на
самораздаване  ,   любовта никога не може да е вещ или предмет  ! 

По същият начин и грехът не нещо, а е нарушение на взаимоотношения и по-точно нарушение на
взаимоотношенията ни с Бога. Прецизно казано грехът не съществува и никога не е съществувал; има само
грешници.  По  същият  начин  не  съществува  любов,  а  има  личност,  която  обича.  По  същият  начин  не
съществува брак. Бракът не е нещо; бракът е взаимоотношение; бракът е безусловно обвързване между мъж
и жена,  което не  може да  толерира  съперници и  може да  бъде  прекъснато единствено от  смъртта.  Не
съществуват  неща,  които  да  се  наричат  брак,  грях  или  любов  .    Има  само  един  или  друг  вид  
взаимоотношения. Вярата не е нещо, което трябва да запазваме силно. Това което трябва да запазваме силно
е взаимоотношението, най-важното взаимоотношение, което може да се случи в живота на всеки човек.
Хората постоянно ме питат как трябва да се запазва силна вярата си. Въпросът предполага, че сега вярата е
силна и трябва единствено да бъде запазвана силна. 

Но дали е така? Чия вяра е силна? Апостолите, които лично са познавали Исус, са викали към него:
“Господи, увеличи вярата ни!” (Лука 17:5 – мой превод) Защо са казали това? Защото са знаели, че вярата
им е слаба. Защото са знаели, че връзката им с Исус Христос съвсем не е била непобедима . А Исус им
отговорил: “Ако имате вяра колкото синапено зрънце...”  Ясно е, че вярата на апостолите е била по-малка
даже от грахово зърно! Петър казал на Исус: “Готов съм да отида с теб и в тъмница, и на смърт.” (Лука
22:33) Петър си мислел, че вярата му е издръжлива като стоманена пружина. Но Исус много по-реалистично
му казал: “Петре, Сатаната ще ви пресее всички като жито, но аз се молих за теб, за да не изчезне
вярата ти (която безспорно е слаба).  А ти, когато се обърнеш отново, заздрави (подсили) братята си.”
(Лука 22:31-32) 

Явно е, че Исус е усещал, че здравината на хватката, с която Петър и другите ученици са се държали
за  Господа,  е  слаба.  Не  е  чудно,  че  в  Евреи  ние  сме  призовавани:  “Гледайте  към  Исус,  авторът  и
усъвършенствувателят  на  вашата  вяра;  гледайте  към  него  –  повдигнете  отпуснатите  си  ръце  и
стегнете слабите си колене.” (Евр. 12:1,12)  Тогава кой от нас иска да се похвали, че вярата му е силна?
Всеки  от  нас  ще  може  единствено  да  се  моли  на  Исус:  “Господи,  увеличи  вярата  ми!”  Вярата  е
взаимоотношение, а не нещо. Следователно да се молим за по-силна вяра,  означава да се молим нашият
Господ да ни държи още по-здраво. Той укрепва вярата ни в него и укрепва хватката, с която се държим за
него. Но в отговор на Исус, ние трябва да упражняваме вярата, чрез която той ни привързва към себе си. Как
правим това? Как упражняваме вярата си така, че тя да укрепва личната ни връзка с него?

Първо, трябва да ценим Божията истина, която вече ни е била разкрита. Трябва да ценим тази истина
и никога да не я предаваме. Нормално е, че  никой от нас не схваща    цялата   Божия истина  . Християните
разбират относително малка част от Божията истина. Но въпреки това, истината е истина, колкото и малка
да е тази частичка от истината, която е отпечатана върху нас. Поради това сме длъжни да ценим даже и най-
малката истина, която познаваме и никога да не се отказваме от нея. Постъпвайки така, ние ще установим,
че сферата на истината ще става все по-голяма и че увереността ни в Божията истина ще става все по-силна.
Един от мой приятел ми каза,  че  когато бил юноша,  стигнал до положението да не вярва буквално на
всичко, което чувал в църквата и в Неделното училище. Престанал да вярва, защото се убедил, че някои
малки неща в живота и в света не са такива, каквито изглеждат. Но после разбрал, че външният вид лъже.
Това, което възприемал като истина нямало почти нищо общо с истината. Така постепенно разбрал, че   този  
свят е движен от измамата, от хитруването, от лъжливата представа, от постоянната дезинформация и от
всякакъв  вид  корупция  .  Хората  живеят  в  тази  коварно  лицемерие,  също  и  институциите,  също  и  
правителствата. Почти изпаднали в отчаяние, загубили опорната си точка, на приятелят ми останало само
едно нещо, което не можел да отрече – злото, съществуването на злото. Злото изобилства навсякъде и се
проявява като брутално насилие, и като неуловима съблазън. 
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Приятелят ми престанал да вярва на всичко,  освен че съществува всепроникващото зло.  Макар и
отрицателна, това била опорната му точка в реалността. Но макар и отрицателна, тази гледна точка е много
по-добра отколкото илюзията,  която въобще не е опорна точка. Приятелят ми се държал здраво за тази
опорна точка, докато към единствената частица на истината, която ценял се прибавила друга и неговата
сфера на истината се разширила. Приятелят ми се казва Уилям Слоун Кофин и от 17 години е свещеник в
Университета Йеил. Той е роден в семейство на атеисти. Като младеж присъствал на погребението на свой
приятел. По време на погребалната служба чул да се говори многократно колко ужасно е, че е умрял толкова
млад човек, пълен с обещания, чул оплаквания, че животът е несправедлив, че живота е лишен от смисъл,
след като толкова млад човек е умрял и т.н. и т.н. Внезапно Кофин установил, че по неизвестна причина
протестира: “Защо да е несправедлив? С какво се измерва справедливостта? Защо живота да е безсмислен?
Какъв е критерият за смисъл? Защо казват, че приятелят ми е умрял толкова скоро? В края на краищата, чий
е живота?” 

Ето  това  е  бил  решаващият  аргумент  за  Кофин:  “В  края  на  краищата,  чий  е  живота?”  Въпреки
израстването му в атеистично семейство Кофин считал,  че никой човек не е  собственик на живота  си,
защото живота принадлежи на Другият. Кофин ценял истината, която в този миг се отпечатала върху него и
така сферата на неговата истина пораснала още повече. Ние сме в състояние да кажем относително малко
неща за неизчерпаемото значение на възкресението на Христос. Но ако дълбоко в себе си знаем, че той е
възкресен  и  поради  това  той  и  неговият  път  за  били  защитени  като  истина,  въпреки  безбройните  й
отричания; даже ако знаем само това,  ние знаем достатъчно за истината и това ще ни държи правилно
ориентирани към истината и ще ни заставя да копаем още по-дълбоко в търсене на истината. Да ценим
истината,  която знаем означава да установяваме,  че сферата на истината расте пред очите ни.  А ако не
ценим истината, ние както казва Исус ще установим, че губим и малкото, което сме имали. Малката колкото
синапено зрънце вяра пораства, така както истината, която е голяма колкото пламъка на свещ се приближава
към истината, която е като ослепително светещо слънце.

Второ, за бъде укрепена вярата ни, ние трябва да упражняваме много неща: решително трябва да се
подчиняваме на  това, на което знаем, че трябва да се подчиняваме. (Коментар: “Страхът от Бога е началото на

мъдростта.”  Д.Пр)  Когато  се  подчиняваме  в  дребните  неща,  (които  поради  късогледството  си  наричаме
“дреболии”), ние откриваме под краката си твърда основа, на която стъпваме, за да се подчиним за по-
големите неща. Постигнатите малки победи са плацдарм за постигането на по-големи победи. И обратното,
днешните малки поражения единствено са предвестник да утрешни по-големи поражения. Иначе казано,
неподчинението  в  дребните  неща  ни  отпраща  в  тресавището,  където  се  потапяме  в  още  по-големи
неподчинения. Винаги съм се дразнел от хора, които говорят за живота така, все едно че живота е нещо,
което трябва  да  се  живее добре или лошо едновременно.  Но животът не  е  такъв.  Животът е  серия  от
ежедневни неща. Той даже не е серия, а ежедневно натрупване на постъпки и действия; нещо като снежна
топка, която става все по-голяма от ежедневните неща. И тъй като видът на снежната топка е от съдбоносно
значение (това е нашия живот), и тъй като ежедневните случки, навици, възможности, решения и действия
се натрупват в снежната топка, тогава самите съставни части на снежната топка са важни – както за добро,
така и за лошо.   Джордж МакДоналд е шотландски поет и писател, който е изиграл решаващата човешка
роля за обръщането на К. С. Луис (Коментар: Прочут английски писател и християнин. Превел съм две негови книги, които

можете да намерите на  http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) към Господа. Относно хората, които се оплакват, че
вярата им е слаба и изглежда никога няма да стане по-силна, МасДоналд казва: “Абсурдно е да казвате, че
вярвате в Него, или даже че искате да повярвате в него,   ако не правите това, което Той ви е казал  .”

Когато  се  подчиняваме  в  случаите,  когато  трябва   да  се  подчиним,  това  заздравява  вярата  ни,  а
неподчинението я отслабва. Безсмислени са всички приказки за подчинението, ако те са твърде абстрактни,
за да са полезни и ако не уточним същността на нашето подчинение. Нелогично е да казваме, че не знаем от
къде  да  почнем  да  се  подчиняваме.  Достатъчно  е  да  прочетем  Десетте  Заповеди  (Втор.  5:6-21)  или
Проповедта на планината (Мат.5-7) или втората половина на някое от евангелията. Няма никакво съмнение
относно това, какво се изисква от нас. Но даже и да знаем какво трябва да правим и да се покоряваме на
Исус, какво ни мотивира да му се подчиняваме? 

Мотивира  ни  благодарността  ни  към  Господа,  който  е  отишъл  в  ада  и  се  е  върнал  заради  нас;
мотивира  ни и страхът от последствията от неподчинението. Ако ми кажете, че страхът от последствията е
нищожен мотив, аз ще се съглася с вас: това е маловажен мотив. Но той все пак е по-добър мотив, отколкото
е липсата на всякакъв мотив. Страхът е въведен от Бога и е маловажен мотив единствено в сравнение с
благодарността  ни  към  Исус. Иначе  защо  щеше  да  съществува  официалното  предупреждение,  което
Библията отправя към хората на Бога?  Преди години един мъдър свещеник разказа как един гарван се
хранел с мърша, която плувала по течението на река Ниагара. Той кълвал дълго от мършата, докато накрая
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чул шумът от водопада и се опитал да хвръкне, но се оказало, че водните пръски са замразили краката му
към мършата, докато се е хранел от мършата. 

Разговарял съм с десетки хора, които глупаво са обърнали гръб на това подчинение, което са знаели в
сърцата си, че се изисква от тях; неподчинението им се дължи на различни причини, но нито една от тях не
може да извини непокорността им и не може да отмени последиците от него. След като това се случи, те
започват да считат, че е безсмислено да вярват в Бога и му обръщат гръб. Но съм се срещал и с много други
хора,  които  решително  са  се  подчинявали  на  онова,  което  са  знаели,  че  е  правилно,  даже  когато  е
изглеждало трудно да се подчинят, даже когато хората около тях не са знаели колко ужасна борба се води
вътре в тях, даже когато са знаели, че подчинявайки се правят нещо, което е непопулярно. Те просто се
подчинявали, когато светлината осветявала само зоната на следващата им крачка, а после установявали, че
обсега на светлината се увеличава, че Бог става още по-жив за тях и че вярата им става още по-силна. 

За  да  става  още  по-силна  връзката  ни  с  Господа,  ние  трябва  да  се  обграждаме  с  вярващи хора.
(Коментар:  С каквито хора общуваме, такива хора ставаме.  Д.Пр.) Продължавам да се чудя на четиримата мъже,
които отнесли парализираният си приятел при Исус, а той: “като видя вярата им каза на парализираният
човек: Дерзай, синко...” (Мат. 9:2) и парализираният усетил сила в краката си, станал и тръгнал. (В Библията
“вървенето” е метафора на вървене по Божия път, който дава свобода и вечен живот.) Като видя вярата им?
Чия вяра е видял? Исус е видял вярата на четиримата мъже, които са носели паралитика. Тъй като е бил
обграден от вярващи хора, паралитикът установил, че и той самият е освободен. 

Съгласен съм с М. Лутер, който казва: “Всеки човек трябва сам да стигне до своята вяра, така както
всеки човек стига до собствената си смърт.” Лутер е прав. Когато Господ се обърне към мен и ме покани да
го последвам, и да му се покорявам, никой друг освен мен може да му отговори.  Всеки от нас трябва да
стигне до собствената си вяра, защото тук не е разрешено заместването. Но въпреки че съм съгласен с
Лутер,  аз не мога да отрека значението на четирите мъже,  които не са били парализирани, но в чиято
компания  парализираният  мъж  е  бил  освободен.  Този  човек  е  спечелил  от  това,  че  просто  е  бил  в
компанията на вярващи хора. 

Много от вас знаят, че Дитрих Бонхьофер  (Коментар:  Превел  съм книгата му „Цената на ученичеството.“

Можете да я намерите на  http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) е създал и ръководел малка нелегална семинария, в
която  обучавал  свещеници  за  Изповедалната  църква  в  хитлеристка  Германия.  Едва  ли  можем  да  си
представим колко жестоко е била изпитвана вярата на тези свещеници, на които им е бил забранен достъпа
до всеки германски университет или до друга църква освен Изповедалната църква. Нещо повече, те са били
преследвани от агентите на Гестапо, за да бъдат пратени в затвора или да бъдат убити. Вярата на всеки
човек би се оказала слаба пред такива опасности. В тази ситуация Бонхьофер написал две неща, които
трябва винаги да помним: първо, че християните изпитват огромна радост и окуражение във взаимното си
физическото присъствие; второ: Христос, когото виждам в лицето на християнина до мен винаги е по-силен
от Христос, когото откривам в собственото си сърце. 

Но колкото и да се нуждая от физическото присъствие на други християни до себе си и колкото и да
искам да видя Христос в лицето на брата си във вярата, аз не винаги имам достъп до тези неща. Какво да
правя в такива случаи? Най-доброто в такива случаи е да четем биографии. Биографията не ни осигурява
физическото присъствие, но ни запознава с други християни. Установил съм, че вярата ми се заздравява,
когато съм заобиколен от “голям облак свидетели” (Евр. 12:1), които са завършили състезанието преди мен
и сега ме ободряват от финалната линия. Установих, че вярата ми се заздрави, след като се запознах с мъж
като Игнатий Лойола.  Лойола  настоявал,  настоявал и  настоявал,  докато папата  най-накрая,  (през  1541)
приел и признал дара на Лойола към църквата – “орденът на Йезуитите.” Постоянно се окуражавам от
смелостта  и  издръжливостта  на  ранните  йезуити.  Тези  мъже  са  били  неукротими,  когато  са  понасяли
трудностите,  лишенията  и  смъртоносните  опасности  на  мисионерството  през  16-я  век.  Един  от  тях,
Францис Ксавиер имал голям принос за разпространението на евангелието в Индия, където е почитан и до
сега.  През 1597 японците разпънали на кръст 120 йезуитски мисионери, като измислили “хитър” начин,
чрез който самите йезуити да бъдат заставени да опитат “кръста”, за който говорели толкова много. И какво
направил йезуитският орден при това масово убийство? Орденът веднага изпратил други 120 мисионери.
(Коментар: А у нас представата ни за йезуитите е крайно отрицателна. Д.Пр.) 

Чували  ли  сте  за  ролята  на  Патрик  за  разпространението  на  евангелието  и  на  класическото
образование в Ирландия и то в периода на мрака, когато самата Европа е била опустошавана от варварите?
Когато в продължение на 21 години служих като пастор в Мисисагуа,  аз положих много усилия,  с цел
тамошната  църква  да  научи  възможно  повече  за  Мартин  Лутер,  Филип  Меланхтон,  Джон  Калвин,  за
Пуританите (които са твърде много, за да бъдат споменавани поименно), за Александър Уайт, Джон Уесли,
Уилям Сангстър и др.  Говорейки за Уесли, знаете ли, че когато Францис Осбърн отнесъл заедно с него
методисткото учение в Америка и събрал младите хора, които вече били запалени за вярата чрез духа на
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Уесли, така както Елисей е бил запален за вярата от духът на Илия,  50% от първите 700 методистки
свещеници в Новия Свят са умрели преди да навършат 30 годишна възраст? Около 70% от тези 700
свещеници не са доживели да служат повече от 12 години  !   Даже това да е всичко, което знаем за тези
мъже, то е достатъчно, за да установим, че оплакването ни се изпарява и вярата ни се втурва напред. 

От дълго време съм член на “Обновителното движение” в Обединената църква в Канада и съм автор
на една колонка в списанието на движението, което е озаглавено “Братство.” От години единственото Писмо
на Редактора, в което съм видял да се споменава за някоя от моите статии беше посвестено на едно писмо от
сестра ми! Тъкмо мислех да кажа на редактора, че никой не чете статиите ми и колонката ми би трябвало да
отпадне от списанието, когато се оказа, че списанието направило анкета сред читателите си и се оказало, че
най-често четената част от списанието са биографиите на християните, помествани в раздела “Наследство .”
Очевидно хилядите читатели на списанието знаят, че когато четат житейските истории на християните, те
установяват, че собственият им живот е подкрепян от Христос. Вярата ни винаги се заздравява, когато сме
заобиколени от вярващи хора. Има още едно нещо, което подсилва вярата ни: работата, която изпълняваме в
служба на Исус Христос, но сред широкия свят. 

В  най-добрият  случай  хората  са  безразлични  към  вярата,  а  в  най-лошия  случай  са  враждебно
настроени към нея. Когато посветим себе си на изпълнението на задача, което правим поради любовта си
към Исус и работим самоотвержено пред очите на хората, ние ще установим, че се намираме в отчуждената
среда на хора, които даже не разбират защо работим. Тогава, в най-добрият случай изолираността заплашва
да  ни  смрази,  а  в  най-лошият  случай  –  да  ни  парализира.  Парадоксално  е,  но  в  тази  ситуация  ние
установяваме,  че вярата ни става по-силна.  Как? Ние установяваме,  че приличаме на главния герой на
книгата на Бъниан “Пътуването на пилигрима (пътешественика).” Хората, които са искали да го отклонят от
пътя му,  са изливали вода върху пламъка на вярата му, но в същото време, тайно от тях,  в огъня било
изливано горивото на вярата, за да го подхранва и той да се разгаря още по-силно. 

Така става и с нас.  Вярата ни е подлагана на изпитание, когато я демонстрираме пред хората около
себе  си  .   Тя  е  подлагана  на  изпитание,  когато  е  обливана  със  студената  вода  на  безразличието,  на
враждебността,  на презрението и на погрешното разбиране.  Но в същото време ще се вижда и нашето
поведение в тази среда, благодарение на невидимата работа на Бога, вследствие на което в огъня на вярата
винаги ще се долива гориво, за да гори още по-ярко. Когато учениците на Исус извикали: “Господи, увеличи
вярата ни,” те искали единствено връзката им с него да става все по-силна, докато настъпи денят, когато
вярата ще отстъпи назад, за да даде път на виждането, надеждата ще даде път на осъществената мечта, а
любовта няма да даде път на нищо друго, освен на още по-силната любов, от векове за векове.

Как да разбираме живота като отношения и какво трябва да правим, 
когато отношенията са развалени

Ис. 49:13-16; Йоан 20:24-28

“Диетологът сигурно познава фъстъците.” Когато кажем това, ние имаме предвид, че той е изследвал
химическите свойства на фъстъците. А след като е установил химическите им качества, сега той може да
прави много неща с фъстъците. Може да произведе фъстъчено масло за готвене или фино смазочно масло за
нежни механизми, или храна за домашни любимци, или торове. Да познаваме едно нещо, това означава да
сме  в  състояние  да  го  променяме,  да  съставяме  различни  програми  за  неговата  употреба  и  да  го
контролираме. Съпругата ми Морийн със сигурност ме познава. Когато някой каже това, той несъмнено
иска да каже много повече от това, че жена ми знае, че аз обичам книгите, че слушам всякакви стилове
музика,  че  предпочитам  зеленчуците  пред  месото  и  че  карам  разсеяно  велосипеда  си.  Със  сигурност
казващият това иска да каже... Какво точно иска да каже той? През 1923 блестящият еврейски мислител
Мартин Бъбер написал една тънка, но значима книжка, наречена “Аз и ти.” В нея той казва, че съществуват
два вида отношения: “Ай-ит” и “Ай-тоу”.

А) “Ай-ит” отношения имаме, когато субектът изследва някакъв обект. Тук е важно да се разбере
смисъла на трите думи: “субект”, “изследване” и “обект”. (Думата “изследване” ние можем да заменим с
думите пробване, анализиране и контролиране.) Джордж Вашингтон Каврър е уважаван като изследовател,
чиито научни изследвания на фъстъка разкриха какво се случва вътре във фъстъка,  в резултат от което
сферата на приложение на фъстъка далеч надхвърли първоначалната му употреба да бъде яден от зрителите
по време на бейзболни мачове. Когато Джордж Вашингтон Каврър разкри тайните на фъстъка, тогава се
създаде  цяла  индустрия  за  производството  на  продукти  от  фъстъците.  Не  правете  грешка:  “Ай-ит”
отношенията са важни. Без тях не би имало наука (защото в науката субектът изследва обекта), не би имало
индустрия, не би имало търговия и не би имало цивилизация. 
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Има няколко неща, които са характерни за “Ай-ит” отношенията: “Ай-ит” са свързани с изследването
на нещо, което се намира извън нас в създадения ред във вселената, т.е. с изследването на нещо, което не е
личност. Целта на “Ай-ит” е да се овладее това нещо дотолкова цялостно, че то да разкрие тайните си. “Ай-
ит” се опитва да впрегне тайните, които са разкрити, за да ги използва и да извлече изгода от тях. “Ай-ит” е
свързано с демистифицирането.  Когато тайните на нещо бъдат разкрити,  това нещо става все по-малко
тайнствено. “Ай-ит” търси отговор на въпроса: “Какво е това?” Да вземем за пример електричеството. За
примитивните хора електричеството е било нещо ужасно, а светкавиците са били единствената форма, в
която те са го познавали. После, когато електричеството било изследвано, тайните му били разкрити и то
било обуздано, за да бъде използвано за охлаждането на храната, за готвенето, за радиото, за телевизията и
за навигацията. Когато електричеството било покорено, обуздано, използвано и когато станало печелившо,
то било демистифицирано.

Б) Вторият вид отношения според Мартин Бъбер са “Ай-тоу”. При тях субектът не изследва обекта, а
друг субект, т.е. човек изследва друг човек. Ето някой от характеристиките на отношенията “Ай-тоу”: При
тези отношения не се изследва нещо, което е по-долу от нас в порядъка на създанието, а се изследва друг
човек или дух, който е на нашето ниво или даже над нас, например Светия Дух. Целта на отношенията “Ай-
тоу” не е да овладеем, да опитомим, да  контролираме и да впрегнем. При този вид отношения не търсим
изгода от отношенията и те не се използват с такава цел. За разлика от първия вид отношения, в процеса на
изследването “Ай-тоу”, обектът става все по-тайнствен. Що се отнася до фъстъка, колкото повече научаваме
свойствата му, толкова по-малко тайнствен става той, но колкото повече опознаваме една жена, толкова по-
тайнствена става тя за нас. На нивото на отношенията “Ай-ит” аз притежавам информация за неврологията
и за химията, а на нивото “Ай-тоу” аз се срещам с човек, чийто разум никога не може да бъде смален до
неговия ум или до каквото и да свързано с нещо, което може да бъде измерено количествено. На нивото
“Ай-ит” аз притежавам информация за хормоните и за химията, а на нивото “Ай-тоу” аз срещам човек,
чиято тайнственост се умножава от неизмеримите дълбочини на сексуалното привличане. На нивото “Ай-
ит” аз изучавам теология и натрупвам информация за Бога, а на нивото “Ай-тоу” аз се срещам с онзи, за
когото говори теологията. Даже ако информацията за Бога (учението) е важна за срещата си със самия Бог,
“информацията за” и самата “среща” са напълно отделни неща. Преди малко казах, че на нивото “Ай-ит”
ние винаги задаваме въпроса “Какво е това?” Обаче на нивото “Ай-тоу” ние не задаваме друг, различен
въпрос, всъщност на това ниво ние не задаваме никакъв въпрос. Ние просто разпознаваме и потвърждаваме:
“Познавам ви, срещал съм се с вас.” 

Ако се опитаме да контролираме този човек, да го манипулираме, да го използваме, да извличаме
изгоди от него,     ние го превръщаме в предмет, във вещ  . Разбира се, най-лошата форма на такова отношение е
робството. То принизява и превръща човека в инструмент, който бива експлоатиран и с когото се правят
експерименти.  Обратното,  да  бъдеш свободен,  това  означава  да  си  личност,  дух,  равноправна  страна  в
диалога с други човешки духове, която е в състояние да разпознава и да бъде разпознавана. Най-висшата
степен на свободата е да си страна в диалога със самия Бог. Накрая Мартин Бъбер обобщава всичко казано в
едно единствено кратко изречение: “Целият реален живот е среща.” Длъжни сме да кажем още неща за
разликата между “Ай-ит” и “Ай-тоу”.  Характерно за  “Ай-ит” отношението е,  че  при него изучаващият
променя обекта, който изучава. Да опознаем електричеството, това означава да го превърнем в движеща
сила на климатика, на отоплителните уреди вкъщи или на радиоапарата. Обратното,  характерното за “Ай-
тоу” е, че   при него изучаващият     бива променян   от обекта  , който изучава  . Да опозная жена си, това означава
да бъда променян от нея.

Разбирането  на  това  различие  е  от  съществена  важност.  Според  Бъбер,  ако  някой  ме  попита:
“Познаваш ли жена си?” и аз му отговоря: “Да, познавам я. Тя е способна учителка, която иска да беше по-
висока, която обича музиката и градинарството и не почиства мивката, след като измие чиниите” – ако това
е всичко, което кажа, това би означавало, че аз въобще не я познавам, защото онова, което казвам е само
информация са нея като вещ. Според Бъбер, мерилото за това, доколко добре познавам жена си е   промяната,  
която се е извършила   в мен   през годините  ,   откакто съм се срещнал   с нея  . Познанието ми за нея     се изразява  
в промяната,     която тя е осъществила в мен  . Познанието на жена ми е разликата, която тя е осъществила в
мен. Ако след 30 години съвместен живот с жена ми   аз не съм се променил  , това означава, че аз никога не  
съм я опознал, независимо от обема на информацията, която съм събрал за нея.

Това твърдение е от жизнено важно значение,  особено като се  вземе предвид,  че господстващото
становище в нашето общество е точно обратното. Нашето общество счита, че да познаваш даден човек,
наистина да го познаваш, това означава да си в състояние да го промениш. А Бъбер казва точно обратното –
да  познаваме  един  човек  –  задълбочено  да  го  познаваме  като  личност,  това  означава  ние да  бъдем
променени от него.
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Как  Бъбер  е  стигнал  до  това  заключение?  Чрез  четенето  на  Библията.  Бъбер  е  бил  превъзходен
библейски мислител. Той си спечели репутацията на философ, но обичаше да казва с примигване на очите
си: “Аз съм философ само дотолкова, колкото и когато имам нужда да бъда. Аз съм библейски мислител.”
Бъбер вземаше на сериозно онова, което Бог е казал на Йеремия: “Хората ми не ме познават. Всички те имат
необрязани сърца!” С други думи, ако Излаел истински познаваше Бога  ,   самият Израел щеше да е различен  .
Ако Излаел истински познаваше Бога, самият Израел щеше да има сърце, което е толкова променено, че
щеше да пулсира в хармония с Божието сърце. 

На много места в Стария Завет Бог плаче пред пророците: “Тези хора не ме познават!” Бог няма
предвид,  че на израелтяните  им липсва  информация  за  него.  И наистина,  израелтяните са  най-добрите
теолози на света! Те могат да говорят на Исус на родния му език! “Тези хора не ме познават!” означава
“Тези хора съвсем не са се променили поради това, че ме познават.” Аз познавам жена си само до степента,
до която срещите ми с нея са ме променили като личност.  Ясно е,  че този вид познаване е свързано с
интимността, а интимността е рожба на наранимостта. Съвсем не искам да кажа, че сега трябва да решим
да “станем нараними”,  за  да станем интимни. В това отношение предпазливостта е напълно нормална.
Всеки,  който  внезапно  реши  да  се  държи  “интимно”,  има  психологичен  проблем  с  импулсивността.
Същевременно, всеки който толкова силно се стреми към интимността, че я търси навсякъде, има проблем с
принуждението. 

До  интимността  не  трябва  да  се  достига  поради  импулсивност  или  по  принуда.  Всъщност
интимността не трябва въобще да е цел, към която се стремим. Тя трябва да се случва само когато ние сме в
състояние да се доверим на другия човек. До степента, до която вярваме на този човек, ние поемаме риска
да станем нараними от него. Интимността се изковава в процеса на поемането на риска да бъдем пределно
откровени с даден човек, както и той с нас. Веднага след това установяваме, че можем да се доверим на този
човек още повече, да изложим себе си на риск, който е по-голям от наранимостта и да открием още по-
висша степен на интимност помежду ни.  Накрая настъпва  момент,  когато се  доверяваме на този човек
безрезервно, когато рискуваме да се оставим в ръцете му безусловно и ставаме неописуемо интимни с него.
Ако след това някой ни помоли да обясним не процеса, който току-що описахме, а реалността на срещата,
ние ще кажем само няколко неуместни думи и бързо  ще признаем, че реалността на срещата не може да
бъде обяснена, тя може само да бъде изживяна. Кръстът е кулминационната точка на Божието действие и на
Божието саморазкриване. Кръстът на нашият Господ Исус Христос е толкова важен, че никога няма да може
да бъде обяснен с думи. Но поне едно нещо е ясно: няма граница на Божията наранимост. Кръстът означава,
че Бог оставя незащитено самото си сърце и рискува себе си, оставяйки се без защита. Просто Божията
наранимост е безгранична.

И  ако  кръстът  на  Исус  означава,  че  Божията  наранимост  е  безгранична,  тогава  какво  означава
възкресението на Исус? Според Библията възкресението означава, че няма ограничение на ефективността
на тази наранимост.  Това е най-важната истина,   която църквата винаги успява    да възприема погрешно  .
Обичайно е църквата да казва, че на Разпети Петък Исус е бил изцяло нараним, но в неделя на Великден
всичко се е променило. На Великден Исус поставил зад себе си своя кръст, своите страдания и никога не
поглежда назад. Разбира се, Разпети Петък е бил лош ден за Исус, но той е преминал през това. Според
църквата, възкресението му означава, че той е превъзмогнал разпъването си на кръста, че е отишъл отвъд
него и е  триумфирал славно, като го е забравил.  Но това не е  вярно.  Според апостолите,  Великден не
означава, че Исус е забравил за разпъването си на кръста, а че работата на кръста е извършена победоносно.
Великден не означава,  че  страданията на нашия Господ са затворена страница от живота му.  Великден
означава, че Исус е понесъл победоносно страданията си. 

Как можем да пропуснем факта, че възкресеният Исус носи белезите от гвоздеите и от копието по
тялото си? Църквата чете евангелието на Йоан, където ни се разказва, че нашият Господ е бил възкресен с
видимите белези на раните му. Но църквата счита, че Исус е възкръснал изцелен. Не! Той е възкръснал
наранен! Което ще рече, че той е възкресен и продължава да страда. Замислете за Павел на пътя за Дамаск.
Той е преследвал християните. Но когато се изправил пред него, възкръсналият Исус не го попитал: “Ти
защо  преследваш  тези хора?”,  нито  пък  “Ти  защо  преследваш  моите хора?”  Възкресеният  Господ  го
попитал:  “Защо  ме преследваш?” Възкресението на Христос означава,  че неговите рани са признати за
ефикасни.  Неговите  рани  ни  спечелват  достъпа  до  сърцето  на  неговия  Отец.  Неговите  рани,  които  са
признати  за  ефикасни  чрез  възкресението  са  средството,  което  е  арестувало  Павел.  Непреходната
наранимост на Исус Христос, непреходната наранимост както на Синът, така и на Отца, това е водещото
начало на Божията победа в света пред лицето на съпротивата на света. 

Ако Великден означаваше, че сега Божията наранимост е останала в миналото и никога отново няма
да бъде открита в него, тогава Великден щеше да означава, че и ние трябва да оставим собствената си
наранимост  в  миналото,  защото  сега  изграждаме  укрепление  след  укрепление  около  себе  си.  Но  ако
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избягваме наранимостта, това означава да правим невъзможна интимността. От друга страна, да вярваме
във  възкресението  на  Исус,  това  означава  да  сме  убедени,  че  наранимостта  и  родената  от  нея
интимност никога няма да останат безплодни.

Често пъти ме питат: “Дали интимността е по-лесно да бъде намерена в приятелството, отколкото в
брака?” Аз винаги отговарям: “Не.” Със сигурност е по-лесно да се намери интимността в брака поради две
причини.  Първо,  двама човека,  които са женени един за  друг са много повече време заедно,  отколкото
времето,  което прекарват  и с  най-добрите си  приятели.  Второ,  интимността на брака  не може да бъде
погрешно възприемана по начина, по който погрешно може да бъде възприемано приятелството, защото в
интимността на приятелството винаги има граници, които не трябва да бъдат нарушавани. Следователно,
интимността е по-лесно да бъде открита в брака, отколкото в приятелството, поне по принцип. Да, поне по
принцип! Но когато се придвижим от принципа към реалността,  т  ъжната истина е, че има безброй много  
хора, чийто брак е ограбен,     а приятелствата им са богати  . Ако нечий брак е ужасен, приятелствата на този
човек са свързани с по-голяма интимност в сравнение с липсата на интимност в нефункциониращия му
брак.

В това отношение аз често сравнявам отношенията между Давид и жена му Михала и на Давид и
приятелят  му Йонатан.  Отношенията  между Давид и Михала не  се  били добри.  Михала  е  считала,  че
съпругът й е шут, а той е считал, че тя е кресла. (Михала не е била единствената жена на Давид, но все пак
тя му е била жена.) От друга страна в 1Ц ни се казва, че “душата на Йонатан се привърза към душата на
Давид и Йонатан го обикна като собствената си душа”, а в 2Ц се казва, че “Давид обикна Йонатан така,
както обичаше собствената си душа.” Ясно е, че в приятелството си с Йонатан Давид е намерил това,
което никога не е намерил в брака си с Михала.

Често ме питат: “Дали интимността е по-лесно да бъде намерена в приятелството, отколкото в брака?”
Аз винаги отговарям: “По принцип, “не”, но често пъти отговорът е “да”, като се вземе предвид бедността
на някои бракове и богатствата на някои приятелства. Но независимо дали става въпрос за брака или за
приятелството,  не  е  възможна  интимност     без  наранимост  .  Възкресението  никога  не  означава,  че
наранимостта  е  била  излекувана.  Възкресението  означава,  че  наранимостта  никога  няма  да  остане
безплодна. (Коментар: От древността е останало и сега се спазва правилото, че най-довереният човек до царя или управителя
винаги сяда или стой от дясната му страна. В древността царят е бил най-беззащитен и нараним от човека, който е от дясната
му страна. Д.Пр.)

Ако “целият живот е среща”, както твърди Бъбер, тогава какво се случва, когато хората престават да
се срещат? Къде се  оказваме,  когато отношенията ни се прекратят и наранимостта започва  да прилича
единствено на  незараснала  рана? Ние  се  чувстваме опустошени и  ограбени.  Това  чувство е  най-силно,
когато  отношенията  се  прекъснат  поради  предателство.  Нищо  не  наранява  по-силно  от  предаденото
доверие. И не само това, въпреки че ние можем и трябва да простим на човека, който ни е предал, съвсем
друг въпрос е дали някога отново ще му имаме доверие. 

Прошката и доверието не са едно и също нещо. На много хората, на които прощаваме, ние никога
вече няма да им се доверим. Трябва да се доверяваме само на хората, които са заслужили доверието ни и на
които можем да разчитаме. Но даже в случаите, когато няма предателство, прекъсването на отношенията е
болезнено. А отношенията се прекъсват без да има измяна, просто защото двама човека се отдалечават все
повече и повече един от друг и настъпва момент, когато орбитите им повече не се пресичат. Всеки от нас
живее  в  определена  орбита.  Моята  орбита  и  орбитата  на  жена  ми  Морийн  в  много  голяма  степен  се
припокриват.  Но моята  орбита  не  включва  работата  й като учителка,  нито пък нейната  включва  моите
познания за средновековието. Ако орбитите ни се припокриваха напълно, ние щяхме да си омръзнем един
на друг, но ако орбитите не се припокриват в по-голямата си част, всеки от нас няма да е част от живота на
другия. 

Интимността процъфтява в областта, където орбитите ни се припокриват. Когато хората участват в
света, орбитите им се променят. Понякога орбитите им се променят толкова много, че съпругът и съпругата,
или двама приятели една сутрин се събуждат и откриват, че животът им вече въобще не се припокрива.
Често се  установява,  че  животът им не се  припокрива  по отношение на  греха:  грехът флиртува  с  нас,
продължава дълго, изсушава сърцето и живота ни и лишава от живот онова, което по-рано е било живо.
Колкото и да се опитват хората, в много случаи увредените отношения не могат да бъдат съживени. Те
изглеждат мъртви. Тогава какво да правим? Аз не съм непогрешим съветник и не мога да кажа, кога една
връзка е мъртва. Но съм наясно, че някои връзки умират. 

Ако една връзка наистина е мъртва, тогава единственото разумно решение е тя да бъде погребана.
Няма нищо добродетелно в това да се наблюдава нерешително един труп. Единственото нещо, което правим
с един труп е да го погребем и да очакваме възкресението му от смъртта. Поради това трябва още по-здраво
да се държим за онзи, който никога няма да ни предаде, да ни изостави и да ни забрави. 
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От всички връзки в живота едва ли има по-здрава връзка от връзката между майката и бебето й. Тя
изглежда  неразрушима  –  почти  неразрушима,  защото  има  трагични  ситуации,  когато  връзката  между
майката и бебето й бива прекъсната и майката “забравя” бебето си. Пророк Йеремия срещнал хора, които
плачели, че Бог ги е забравил. Чрез Йеремия Бог ги попитал: “Може ли жена да забрави бебето си, може
ли тя да не съжалява синът на утробата си. Даже майките могат да забравят, но аз няма да ви забравя.
Аз съм ви записал на дланите на ръцете си.” Поради това ние трябва да се държим здраво за Бога, който
никога не ни забравя. Най-ценният дар от Бога е Исус Христос, когото ние сме приканвани да опознаем.
Това означава да кажем, че срещата ни с Господа ни е променила и ще продължава да ни променя до денят,
когато в нас вече няма да има остатъци от греха и ние ще застанем неопетнени и безупречни пред него.
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